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De Inspecteur der Belastingen maakt het volgende bekend:
Indikatie prijsaanduidingen inclusief OB
Met ingang van 1 januari 2014 mogen ondernemers hun goederen en diensten alleen nog
aanbieden tegen een prijs waarin de verschuldigde omzetbelasting (hierna: OB) is begrepen,
de zogenoemde consumentenprijs*. Het hanteren van prijsaanduidingen waarbij de prijs
exclusief de verschuldigde OB wordt vermeld, is verboden. Ook het dubbel prijzen van
goederen en diensten, waarbij de prijs zowel inclusief als exclusief OB wordt vermeld, is niet
langer toegestaan.
Mij is gebleken dat een aantal ondernemers nog steeds een prijs exclusief OB vermeldt, dan
wel dat er een dubbele prijsaanduiding wordt gehanteerd. Zoals hiervoor is aangegeven, is
deze handelwijze niet langer toegestaan. Via deze weg worden deze ondernemers
opgeroepen om hun prijsaanduiding per direct aan te passen.
Indien een prijsaanduiding exclusief OB wordt gehanteerd, is er sprake van een overtreding.
Deze overtreding wordt bestraft met een geldboete van de derde categorie (maximaal
NAf 10.000). Vanaf heden zal op een juiste prijsaanduiding worden gecontroleerd en zal –
indien nodig – bestraffend worden opgetreden.
Onder prijs(aanduiding) wordt verstaan: elke wijze waarop de prijs van goederen of diensten
aan (potentiële) consumenten, klanten of kopers kenbaar wordt gemaakt. Het gaat dan ook
niet alleen om de prijs zoals deze bijvoorbeeld op een product of winkelschap is
aangebracht, maar ook om de prijs die in menukaarten, advertenties, reclamefolders,
offertes, et cetera wordt vermeld.
Voor vragen over de prijsaanduiding kunt u contact opnemen met de Afdeling
Omzetbelasting van de Inspectie der Belastingen. Hier kunt u ook terecht om melding te
maken van ondernemers die nog steeds een onjuiste prijsaanduiding hanteren. De Afdeling
Omzetbelasting is bereikbaar via telefoonnummer 734-2550 of middels Loket 9 in het
belastinggebouw. Ook kunt u de Afdeling Omzetbelasting bereiken via
preguntaob@gobiernu.cw.

*

Voor ondernemers die hoofdzakelijk (>70%) aan andere ondernemers presteren, geldt onder voorwaarden
een ontheffing.

