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Daar komt heel wat bij kijken. U zult keuzes 

moeten maken. Bijvoorbeeld welke 

rechtsvorm gaat u kiezen, waar gaat u uw 

bedrijf vestigen, gaat u personeel in dienst 

nemen? En met welke belastingen krijgt u te 

maken? In deze brochure krijgt u antwoord 

op deze vragen.  
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1 U wilt een eigen onderneming starten?  
 
Misschien denkt u er aan om een eigen bedrijf te beginnen. Vaak bent u zelf goed op de 
hoogte van zaken op uw vakgebied. Bij het oprichten van een onderneming komt echter veel 
meer kijken. U moet keuzes gaan maken. Welke rechtsvorm gaat u kiezen voor uw 
onderneming? Hoe zit het met de huisvesting? Gaat u personeel in dienst nemen? Deze 
keuzes kunnen fiscale gevolgen hebben.  
Als ondernemer krijgt u te maken met allerlei regelingen voor de belastingen en met sociale 
verzekeringen. In deze brochure wordt u wegwijs gemaakt in uw fiscale rechten en 
verplichtingen. De informatie is lang niet volledig. Indien u specifieke informatie nodig heeft 
voor uw situatie, kunt u altijd contact opnemen met Departamento di Impuesto.  
 
 

2 De voorbereidingen  
 
Voordat u officieel van start kunt gaan met uw onderneming, dient u rekening te houden met 
een aantal zaken. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste punten aangegeven.  
 
2.1 Wanneer bent u ondernemer voor Departamento di Impuesto?  

Niet iedere ondernemer is ook ondernemer voor Departamento di Impuesto. De wet en de 
rechtspraak stellen bepaalde eisen waaraan ondernemers moeten voldoen. Departamento di 
Impuesto beoordeelt aan de hand van de feitelijke omstandigheden of u voor fiscale 
doeleinden als ondernemer wordt aangemerkt. Hierbij wordt onder andere gekeken naar 
winstgevendheid, zelfstandigheid, kapitaal, bekendheid naar buiten, hoeveelheid arbeid, het 
aantal klanten en ondernemersrisico’s zoals debiteuren- en omzetrisico’s.  
 
2.2  Welke rechtsvorm kiest u?  

Voordat u van start gaat, beslist u in welke vorm u uw onderneming gaat uitoefenen. Dit kan 
namelijk in meerdere vormen bijvoorbeeld een eenmanszaak of een naamloze vennootschap 
(N.V.). De vorm die u kiest voor de uitoefening van uw onderneming, heet rechtsvorm. Er zijn 
een aantal belangrijke verschillen tussen een door een rechtspersoon gedreven onderneming 
en een onderneming die door uzelf, eventueel met anderen, wordt uitgeoefend. Met name op 
het gebied van schuldaansprakelijkheid bestaat er een groot verschil.  
 
In het geval u de onderneming zelf drijft, of samen met anderen, bent u persoonlijk 
aansprakelijk voor de schulden van de onderneming. Bij een rechtspersoon zoals een N.V., 
bent u in principe niet persoonlijk aansprakelijk maar is de rechtspersoon zelf aansprakelijk.  
Hieronder worden de meest voorkomende rechtsvormen waarin een onderneming bedreven 
wordt uitgelegd.  
 
Eenmanszaak 
Bij een eenmanszaak drijft u de onderneming alleen en bent u dus de enige eigenaar van het 
bedrijf. U kunt ook een eenmanszaak hebben als u personeel in dienst heeft. U kunt echter 
niet bij uzelf in dienst zijn. Als u aan de eisen voor het ondernemerschap voldoet, bent u voor 
de inkomstenbelasting ondernemer. Aangezien de eenmanszaak geen rechtspersoon is, bent 
u zelf aansprakelijk voor de schulden van uw onderneming. 
 
Maatschap  
U oefent in samenwerking met anderen, de maten, een vrij beroep uit bijvoorbeeld een 
tandartsenpraktijk. Aan een maatschap moet een samenwerkingsverband ten grondslag 
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liggen. Elke maat uit de maatschap die aan de criteria voor ondernemerschap voldoet, is voor 
de inkomstenbelasting ondernemer. De maatschap is geen rechtspersoon dus elke maat is 
ten aanzien van schuldeisers voor een gelijk deel aansprakelijk voor alle schulden van de 
maatschap tenzij er is afgesproken dat de maten aansprakelijk zijn naar evenredigheid van 
hun aandeel in de maatschap. Ten aanzien van schulden voor de loonbelasting zijn de maten 
hoofdelijk aansprakelijk dat wil zeggen elke maat voor de gehele schuld.  
 
Vennootschap onder firma 
Van een vennootschap onder firma (vof) is sprake als u samen met anderen (de firmanten of 
vennoten) een bedrijf begint. Elke vennoot die aan de eisen voor ondernemerschap voldoet, 
geldt voor de inkomstenbelasting als ondernemer. De vof is geen rechtspersoon. Elke vennoot 
is hoofdelijk aansprakelijk voor het geheel van alle schulden van de vof, ook voor de 
loonbelastingschulden.  
 
Naamloze Vennootschap (N.V.)  
Een N.V. kunt u uitsluitend met anderen oprichten. Voor de oprichting van een N.V. schakelt u 
een notaris in. In de notariële akte wordt onder meer vastgelegd hoeveel aandelen elk van de 
oprichters in de N.V. krijgt. U moet met uw medeoprichters in de N.V. kapitaal inbrengen. Een 
N.V. is in principe zelf aansprakelijk voor haar schulden. De N.V. wordt beschouwd als 
ondernemer. De bestuurders van de N.V. zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de loonbelasting- 
en winstbelastingschulden.  
 
2.3 Waar gaat u uw onderneming vestigen?  

Als u besluit uw onderneming te drijven in de vorm van een eenmanszaak, maatschap of vof 
zult u ruimte nodig hebben om uw werkzaamheden uit te voeren. U kunt er voor kiezen om 
een pand te huren of een deel van uw huurwoning te gebruiken voor de onderneming. In 
beide situaties kunt u bepaalde kosten aftrekken van de opbrengsten van de onderneming. 
Maar u kunt ook een pand in eigendom hebben. Indien u een pand in eigendom heeft moet u 
voor de belastingen altijd vaststellen of dat pand tot uw privé vermogen of tot het 
ondernemingsvermogen behoort. Behoort het pand tot uw privé vermogen dan zijn de 
onderhoudskosten niet of in beperkte mate aftrekbaar. Als het pand tot het 
ondernemingsvermogen behoort, dan mogen de onderhoudskosten in mindering worden 
gebracht op de winst. Als u besluit uw pand dat tot het ondernemingsvermogen behoort te 
verkopen, dan behoort de winst die u behaalt met de verkoop tot de winst uit onderneming. 
Indien echter het pand tot uw privé vermogen behoort, dan is de winst behaald met de 
verkoop onbelast.  
 
2.4 En hoe zit het met de auto?  

Indien u voor uw werkzaamheden binnen uw eenmanszaak, maatschap of vof een auto nodig 
heeft, kunt u kiezen of u in een auto van uw onderneming rijdt of in een privé auto. Als u in 
een auto van uw onderneming rijdt, behoort deze tot het vermogen van uw onderneming. De 
autokosten komen dan voor rekening van uw onderneming voor zover de auto zakelijk 
gebruikt wordt. Deze kosten kunt u van de winst aftrekken. Als u uw privé auto voor 
werkzaamheden van uw onderneming gebruikt, heeft u recht op een kilometer vergoeding. 
Het bedrag van deze kilometer vergoeding mag u van de winst aftrekken.  
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3 De start  
 
U hebt besloten welke rechtsvorm het meest geschikt is voor uw onderneming. U hebt de 
financiering geregeld, een ondernemingsplan opgesteld. Uw bedrijf kan van start gaan. U zult 
uw onderneming bij een aantal instanties moeten aanmelden.  
 
3.1 Bij welke instanties moet u uw onderneming aanmelden?  

 
• Inschrijving bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid  
• Aanmelden bij Departamento di Impuesto  
• Aanmelden bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) als u personeel in dienst heeft  

 
Het starten van een onderneming heeft tot gevolg dat u te maken krijgt met de heffing van 
diverse belastingen en premies AOV/AWW en AZV. Bij het aanmelden bij Departamento di 
Impuesto krijgt uw onderneming een persoonsnummer toegekend. Dit is een uniek 
identificatienummer voor uw onderneming.  
 
Omdat er allerlei rechtsvormen zijn voor een onderneming, zijn er verschillende 
aanvraagformulieren voor een persoonsnummer beschikbaar:  

• Indien u een eenmanszaak heeft, vult u het aanvraagformulier voor particulieren in. 
• Indien u een maatschap, vof of N.V. opricht, vult het aanvraagformulier voor 

bedrijven in.  
 
Beide aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij de klantenservice van het hoofdkantoor te 
Camacuri 2 of van het Hulpbestuurskantoor in San Nicolas. U kunt deze formulieren ook 
downloaden via de website www.siad.aw. Als u het formulier inlevert, krijgt u meteen een 
persoonsnummer voor uw onderneming. Let op: uw onderneming krijgt een eigen 
persoonsnummer. Indien u als particulier nog niet geregistreerd staat bij Departamento di 
Impuesto, dient u ook voor uzelf een aanvraagformulier in te vullen. U ontvangt als particulier 
dan ook een apart persoonsnummer.  
 
Departamento di Impuesto bepaalt vervolgens aan de hand van de gegevens in het formulier 
voor welke belastingen u in het centrale klantenbestand wordt opgenomen.  
 
3.2 Opzetten administratie  

In welke vorm u uw onderneming ook start, zorg in ieder geval vanaf het begin voor een 
goede administratie. Een goed opgezette en overzichtelijke administratie is van groot belang 
voor:  

• uw bedrijfsvoering. U krijgt zicht op uw inkomsten en uitgaven en daarmee ook 
op uw winstgevendheid.  

• het invullen van uw belastingaangiften. De administratie vormt de basis van uw 
aangiften. 

• het bewijs tegenover Departamento di Impuesto. Departamento di Impuesto 
moet kunnen controleren hoeveel belasting u verschuldigd bent. Daarom is het 
belangrijk dat u bewijzen van kosten die u maakt goed bewaart.  
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3.3 Welke belastingen en premies gaat u betalen?  

Als u zich eenmaal als ondernemer heeft aangemeld, zult u merken dat u het hele jaar door 
op verschillende manieren te maken krijgt met Departamento di Impuesto. U moet 
aangiftebiljetten en jaaropgaven invullen en u ontvangt aanslagen. Ook kan er iemand van 
Departamento di Impuesto bij u op bezoek komen om de boekhouding of andere zaken te 
controleren. Daarnaast bent u verplicht om op verzoek van Departamento di Impuesto 
gegevens en inlichtingen te verstrekken.  
De meest voorkomende belastingen waarmee u te maken zult krijgen worden hierna 
uitgelegd. U zult zien dat de rechtsvorm die u kiest niet alleen van belang is in verband met de 
aansprakelijkheid maar ook van invloed is op uw belastingverplichtingen. 
 
Inkomstenbelasting 
Als Departamento di Impuesto u beschouwt als ondernemer voor de inkomstenbelasting, 
betaalt u belasting over uw inkomsten. Daarnaast int Departamento di Impuesto de premies 
AOV/AWW en AZV die u als zelfstandige moet betalen. In het geval u een eenmanszaak heeft 
dient u het resultaat van uw onderneming aan te geven als winst uit onderneming. Indien u 
maat of vennoot bent, geeft u uw aandeel in het resultaat van de maatschap of vof aan als 
winst uit onderneming. 
Een keer per jaar doet u aangifte inkomstenbelasting. Hiervoor ontvangt u elk jaar de 
uitgebreide versie van het aangiftebiljet Inkomstenbelasting.  
 
Loonbelasting/ premies AOV/AWW en AZV  
Zodra uw onderneming personeel in dienst neemt, krijgt de onderneming te maken met 
loonbelasting en premieheffing AOV/AWW en AZV. U zelf, de maatschap, vof of N.V. wordt 
dan voor Departamento di Impuesto gekenmerkt als inhoudingsplichtige. De 
inhoudingsplichtige dient loonbelasting en premies AOV/AWW en AZV in te houden van de 
werknemer en deze af te dragen aan Departamento di Impuesto.   
 
Nadat u zichzelf of namens een maatschap, vof of N.V. als inhoudingsplichtige bij 
Departamento di Impuesto heeft aangemeld, ontvangt u automatisch aangifteformulieren voor 
de loonbelasting en premies AOV/AWW en AZV. U doet steeds aangifte over een tijdvak, 
meestal een maand. Op de aangifteformulieren geeft u aan hoeveel loonbelasting en premies 
AOV/AWW en AZV u of de maatschap, vof of N.V. aan Departamento di Impuesto moet 
afdragen. Naast deze maandelijkse aangifte ontvangt u eenmaal per jaar een aantal 
documenten waarop u het loon, de ingehouden loonbelasting en premies AOV/AWW en AZV 
aangeeft voor alle personen die bij u in dienst waren dat jaar of derden die werkzaamheden 
hebben verricht. Hieronder vallen de loonopgaaf, verzamelloonstaat, opgaaf derden en 
verzamelstaat opgaaf derden.  
Na afloop van een kalenderjaar moet u als werkgever aan uw werknemer een jaaropgaaf 
verstrekken. Hierop vermeldt u onder meer het loon dat de werknemer gedurende dat 
kalenderjaar heeft ontvangen. Ook vermeldt u hoeveel loonbelasting en premies AOV/AWW 
en AZV u hebt ingehouden op zijn loon.  
 

Winstbelasting 
Als u uw onderneming in de vorm van een N.V uitoefent, is deze N.V. belastingplichtig voor de 
winstbelasting. Hiervoor ontvangt u elk jaar van Departamento di Impuesto een 
aangifteformulier Winstbelasting. Na indiening van het formulier inclusief de bijbehorende 
jaarstukken, ontvangt de N.V. een aanslag op basis van de aangifte. Pas na ontvangst van de 
aanslag moet de N.V.  winstbelasting betalen.  
Als u directeur of directeur/eigenaar bent dan gelden voor u wat de belastingen betreft 
dezelfde regels als voor andere werknemers: over het salaris houdt de N.V. als uw werkgever 
loonbelasting en premies in.  
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Belasting op Bedrijfsomzetten (BBO)  
Naar verwachting zal u als ondernemer met ingang van 1 januari 2007 een belasting 
verschuldigd zijn over de bedrijfsomzet die gerealiseerd wordt door het leveren van goederen 
en diensten in Aruba. Dit geldt ongeacht de rechtsvorm van uw onderneming. Maandelijks 
dient u een aangiftebiljet BBO in te dienen en BBO af te dragen.  
 
Verder kunt u te maken krijgen met motorrijtuigbelasting als u een auto rijdt en met 
grondbelasting, indien u een bedrijfspand bezit.  
 
Het is belangrijk dat u op tijd aan uw fiscale verplichtingen voldoet. Doet u dit niet, dan kunt u 
te maken krijgen met bijvoorbeeld boetes en invorderingsmaatregelen waardoor de kosten 
aanzienlijk hoger kunnen worden.  
 
  

4 Tot slot  
 
Deze brochure is een eerste introductie voor startende ondernemers. Hierin zijn de fiscale 
rechten en verplichtingen voor u als startende ondernemer in hoofdlijnen weergegeven. Mocht 
u specifieke vragen hebben, dan staat Departamento di Impuesto altijd voor u klaar om uw 
vragen te beantwoorden.  
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Dit is een uitgave van:  
 
Departamento di Impuesto  
Camacuri 2   
Oranjestad, Aruba  
Tel: 522-7423 
Website: www.siad.aw 
E-mail: info@siad.aw  
 
 
 
Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.  


