TARIEVEN OMZETBELASTING PER 1 MEI 2013
1. Vrijgesteld:

0%
 water
 leidingwater (vb. Aqualectra).
 verpakt water (zowel zonder als met koolzuur)
 vb. bronwater, mineraalwater en sodawater.
 de verpakking bestaat veelal uit een (plastic)
fles of karton
 brood
 tarwebrood (bruin-, wit- en volkorenbrood),
meergranenbrood, maisbrood, speltbrood,
stokbrood, baguette, kaiserbroodjes, puntjes,
ciabatta, krentenbrood (pan dushi), croissant,
bagel, pitabroodje.
 niet onder de vrijstelling vallen andere
broodproducten, zoals knäckebröd, tortilla,
beschuit, kerst- of paasstol, saucijzenbroodje.
 ook gebak en belegde broodjes vallen niet
onder de vrijstelling.
 eieren
 alle soorten eieren, geschikt voor menselijke
consumptie.

 rijst
 alle soorten rijst, geschikt voor menselijke
consumptie.
 vb. witte rijst, zilvervliesrijst, basmatirijst, gele
rijst, risotto en couscous.
 rijst die onderdeel uitmaakt van of is verwerkt
in gerechten (vb. nasi), valt niet onder de
vrijstelling.,
 aardappelen
 alle soorten aardappelen, geschikt voor
menselijke consumptie.
 bewerkte aardappelen (bijv. voorgesneden
friet, aardappelschijfjes) vallen niet onder de
vrijstelling.
 graan
 onder graan wordt verstaan: spelt, gerst,
haver, gierst, mais, rogge en tarwe.
 uitgezonderd
is
graan
bestemd
als
dierenvoer.
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 meel
 gemalen graan, waaronder tarwemeel,
bakmeel, bloem, maismeel (funchi).
 niet
onder
de
vrijstelling
vallen
pannenkoekmix, mixen voor cupcakes,
brownies, appeltaart, cake, etc.
 babyvoeding
 specifieke voeding voor baby’s, bijvoorbeeld:
potjes met fruithapjes en kant- en
klaarmaaltijden.
 babyvoeding dient als zodanig herkenbaar te
zijn.
 aangesloten wordt bij de producten genoemd
in de Makuto Basico van MEO.
 groenten en fruit
 alle soorten groenten, zoals (ijsberg)sla,
tomaten, avocado, paprika, pompoen, wortel,
broccoli, spinazie, yams, sluitkool, bloemkool,
champigonons, ui, boontjes, peultjes en prei.
 alle soorten fruit, zoals (water)meloen,
sinaasappel, (bak)banaan, mango, appel,
druif, mandarijn, peer, aardbei, ananas, kiwi,
limoen, citroen, papaja en kers.
 vrijstelling geldt ook voor (voor)gesneden
groenten en fruit.
 vrijstelling geldt alleen voor verse groenten en
fruit.
 Groenten en fruit in pot, blik of ingevroren zijn
tegen het algemene tarief belast (6%).

2. Hoog tarief:

9%
 de levering van motorrijtuigen
 onder motorrijtuigen worden in ieder geval
verstaan:
personenauto’s,
pick-ups,
vrachtauto’s,
bussen,
motorfietsen,
bromscooters, segways en quads.
 zowel
nieuwe
motorrijtuigen,
als
tweedehands, ongeacht de prijs.
 niet
onder
het
hoge
tarief
vallen:
automaterialen, onderdelen en reparaties.
 de levering van vaartuigen
 onder vaartuigen worden in ieder geval
verstaan: luxe- of privéjachten, motorboten,
speedboten,
zeilboten,
jetski’s
en
waterscooters. Ook surfplanken, kano’s en
roeiboten worden als vaartuig aangemerkt.
 zowel nieuwe vaartuigen, als tweedehands,
ongeacht de prijs.
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 de levering van voedingsmiddelen, bereid en
geschikt voor onmiddellijk gebruik
 voedingsmiddelen zijn eet- en drinkwaren
voor menselijke consumptie.
 onder deze post vallen afhaalmaaltijden,
zoals deze bij bijv. (fastfood)restaurants, trùk
di pans en thuisbereiders worden gekocht.
 ook de verkoop van pastechi’s, kroketen,
saucijzenbroodjes,
etc.
geschikt
voor
onmiddellijk gebruik vallen onder deze post.
 de verkoop van (verse) afhaalmaaltijden
vanuit
bijv.
supermarkten
(saladbar,
foodcourt) valt eveneens onder deze post
(m.u.v. vers fruit).
 diepvriesmaaltijden
en
kanten
klaarmaaltijden
in
blik
en
andere
verpakkingen vallen niet onder deze post en
zijn tegen het algemene tarief (6%) belast.
 de verkoop van dranken (bijv. koffie, thee,
vruchtensappen, batido’s, frisdranken en
alcoholhoudende dranken) door koffiehuizen,
snèks en kraampjes voor onmiddellijk gebruik
vallen ook onder deze post.
 de levering van frisdranken
 onder
frisdranken
worden
zowel
koolzuurhoudende als niet-koolzuurhoudende
limonades begrepen, zoals cola, sinas, ijsthee
en sport- en energiedranken.
 niet onder de post (en derhalve belast tegen
het algemene tarief van 6%) vallen
vruchtendranken, zoals (sinaas)appelsap,
bessensap en tomatensap. Daarbij is niet van
belang of deze sappen vers, puur of uit een
concentraat bestaan.
 de levering van alcoholhoudende dranken
 onder alcoholhoudende dranken worden alle
dranken die alcohol bevatten verstaan,
ongeacht het alcoholpercentage. Gedacht kan
worden aan bier, wijn, whiskey, rum, vodka,
champagne, likeuren en ponche crema.
 ook
mixdranken
–
frisdranken
of
vruchtensappen
waaraan
alcohol
is
toegevoegd – vallen onder deze post.
 de levering van tabaksproducten
 alle producten waarin tabak is verwerkt, zoals
sigaretten, sigaren, pijptabak en shag.

3
Versie 1.1 (mei 2013)

 de levering van digitale gegevensdragers
waarop films, games en soortgelijke
gegevens zijn opgeslagen
 het gaat om (de verkoop van) digitale
gegevensdragers waarop gegevens (films,
games,
muziek,
software,
etc.)
zijn
opgeslagen, met name dvd’s en cd’s.
 een digitale gegevensdrager waarop nog
niets is opgeslagen of waarop geen films of
games kunnen worden opgeslagen (bijv. SDkaart) valt niet onder deze post.
 de levering van mobiele telefoons en andere
communicatiemiddelen
 onder deze post vallen alle soorten mobiele
telefoons, inclusief smartphones.
 een tablet wordt beschouwd als computer en
valt niet onder deze post (belast tegen 6%).
 de levering van wapens en munitie
 alle mogelijke wapens en munitie vallen onder
deze post. Derhalve ook wapens en munitie
voor sport of spel (paintball, airsoft, etc.).
 de levering van vuurwerk
 alle soorten vuurwerk vallen onder deze post,
zowel
professioneel
als
consumentenvuurwerk. Ook wordt er geen
onderscheid gemaakt tussen sier- en
knalvuurwerk.
 de levering kerstbomen
 deze post heeft alleen betrekking op
natuurlijke kerstbomen. Kunstbomen (op
kerstbomen gelijkende voorwerpen van
kunststof) zijn tegen het algemene tarief (6%)
belast.
 de verhuur van motorrijtuigen en water- en
luchtvaartuigen
 de verhuur van o.a. de hierna genoemde rijen vaartuigen valt onder deze post: auto’s,
motors,
scooters,
quads,
motorboten,
zeilboten, jetski’s, helikopters en vliegtuigen.
 uitstapjes voor ontspanning en vermaak
 tripjes waarbij het gebruik van een motorrijtuig
of vaartuig een essentieel onderdeel vormt,
vallen onder deze post.
 gedacht kan worden aan (dag)tripjes naar
Klein Curaçao, snorkel- en duiktrips,
partybussen en excursies.
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 gelegenheid geven tot het beoefenen van de
duiksport
 het opleiden tot scubadiver en het
organiseren van duiktrips vanaf de kant valt
onder deze post.
 indien de verhuur van duikmateriaal
onderdeel uitmaakt van de opleiding en/of de
trip, is deze verhuur eveneens tegen het tarief
van 9% belast.
 het verlenen van toegang
 het verlenen van toegang tot bioscopen,
beurzen, exposities en tentoonstellingen valt
onder deze post.
 niet opgenomen is het toegang verlenen tot
muziekevenementen en theaters. Deze
blijven derhalve tegen het algemene tarief
belast (6%).
 het verlenen van toegang tot peepshows en
ander erotisch vermaak valt eveneens onder
de post.
 tot slot valt ook het verlenen van toegang tot
primair en permanent voor vermaak en
recreatie ingerichte voorzieningen onder de
tabelpost. Hierbij kan gedacht worden aan het
verlenen van toegang tot discotheken,
gamerooms,
bowlingbanen,
midgetgolf-,
paintball- en airsoftterreinen. Ook het
verlenen van toegang tot een strand valt
onder de post.
 de verhuur van films en games
 de verhuur van gegevensdragers (dvd’s)
waarop films of games zijn opgeslagen
 horecabestedingen
 deze post ziet op hetgeen in het
spraakgebruik doorgaans als uiteten wordt
aangemerkt.
 er wordt geen onderscheid gemaakt tussen
ontbijt, lunch of diner, evenmin is de locatie
waarin gegeten en gedronken wordt of het al
dan niet aanwezig zijn van bediening van
belang.
 als voorbeeld kunnen (fastfood)restaurant- en
cafébezoek worden genoemd. Ook het enkel
nuttigen van drank in een horecagelegenheid
valt onder deze post.
 deelname
aan
loterijen,
krasloten,
nummerloten, inleg op nummers en bingo
 het gaat hier om de deelname aan
kansspelen, anders dan spelen die doorgaans
alleen in casino’s worden gespeeld.
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3. Verzekeringen: 7%
 voorbeelden van verzekeringen:

inboedelverzekering

opstalverzekering

aansprakelijkheidsverzekering

auto-, motor-, bootverzekering

reisverzekering

ongevallenverzekering
 uitgezonderd (vrijgesteld: 0%):

levensverzekeringen

ziektekostenverzekeringen

herverzekeringen door
verzekeringsmaatschappijen

diensten van verzekeringstussenpersonen

4. Algemeen tarief:

6%

Alle andere goederen en diensten, waaronder:
 dames-, heren- en kinderkleding
 dames-, heren en kinderschoenen
 bad- en ondermode
 sportkleding, sportschoenen en sportmaterialen
(fietsen, ballen, etc.)











vlees en vleeswaren (kip, rund, varken, etc.)
vis
thee, koffie, melk
cornflakes, ontbijtkoek, crackers
pasta, kaas, jam, hagelslag
groenten en fruit in blik, pot of diepvries
computer, printer, scanner
laptop, tablet, monitor
(flatscreen) tv, audio (radio), fotocamera
huishoudelijke
apparatuur,
zoals
oven,
wasmachine, koelkast, diepvries, droogtrommel
 blender, koffiezetapparaat, magnetron
 airco, fan

 make-up
 cosmetica, zoals zeep, shampoo, tandpasta,
scheerschuim, scheermesjes, deodorant
 parfum
 juwelen, bijouterie
 tassen, lederwaren
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bouwmaterialen
gereedschap, zoals boor, zaag, hamer, etc.
verf, hout, stenen
meubels, zoals stoel, tafel, bed, kast
speelgoed, boeken
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