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PUBLICATIEBLAD 
 
 
MINISTERIËLE REGELING, MET ALGEMENE WERKING, van de 15de december 2011 
ter uitvoering van artikel 6, vijfde lid, van de Algemene landsverordening 
Landsbelastingen1. 
 

____________ 
 

DE MINISTER VAN FINANCIËN: 
 
 Overwegende: 
 
dat het wenselijk is het model van het aangiftebiljet voor het voldoen van omzetbelasting te 
wijzigen en als volgt vast te stellen; 
 
 Gelet op: 
 
artikel 6, vijfde lid, van de Algemene landsverordening Landsbelastingen; 
 
 

H E E F T   B E S L O T E N : 
 
 

Artikel 1 
 
Het model van het aangiftebiljet voor het voldoen van omzetbelasting en de daarbij behorende 
toelichting, wordt vastgesteld overeenkomstig de bij deze ministeriële regeling behorende bijlage. 
 
 

Artikel 2 
 
De ministeriële beschikking van 29 maart 19992 wordt per 1 januari 2012 ingetrokken.  
 
 

Artikel 3 
 
De ministeriële beschikking van 29 januari 20023 verliest voor tijdvakken die aanvangen na 31 
december 2011 zijn waarde. 
 
                     
1 P.B. 2001, no. 89: deze landsverordening heeft krachtens artikel 5, eerste lid, van de Algemene overgangsregeling wetgeving 
en bestuur Land Curaçao de staat van landsverordening van Curaçao verkregen. 
2 P.B. 1999, no. 52: deze ministeriële beschikking heeft krachtens artikel 5, derde lid, van de Algemene overgangsregeling 
wetgeving en bestuur Land Curaçao de staat van ministeriële regeling van Curaçao verkregen. 
3 P.B. 2002, no. 52: deze ministeriële beschikking heeft krachtens artikel 5, derde lid, van de Algemene overgangsregeling 
wetgeving en bestuur Land Curaçao de staat van ministeriële regeling van Curaçao verkregen. 



73 
 

 - 2 - 
 
  

 
 

Artikel 4 
 
Deze ministeriële regeling treedt in werking met ingang van de dag na die van de uitgifte van het 
Publicatieblad waarin zij geplaatst is en geldt voor tijdvakken die aanvangen na 31 december 2011.  
 
 
 
            Willemstad, 15 december 2011 
            De Minister van Financiën, 
                 G.R.M. JAMALOODIN 
 
 
 
            Uitgegeven de 30ste december 2011  
                  De Minister van Algemene Zaken, a.i., 
                       G.R.M. JAMALOODIN 
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TOELICHTING behorende bij de ministeriële regeling met algemene werking ter uitvoering 
van artikel 6, vijfde lid, van de Algemene landsverordening Landsbelastingen. 
 
 
§ 1. Algemeen 
 
In verband met de verhoging van het omzetbelastingtarief van 5% naar 6% is het noodzakelijk om 
het aangiftebiljet voor het voldoen van omzetbelasting aan te passen. Hierbij is er tevens voor 
gekozen om de lay-out van het aangiftebiljet aan te passen, zodat dit eenvoudiger elektronisch kan 
worden verwerkt. Tot slot is het aangiftebiljet aangepast in verband met de staatkundige 
wijzigingen met ingang van 10 oktober 2010. 
 
 
§ 2. Artikelsgewijze toelichting 
 
Artikel 1 
 
In de bij deze ministeriële regeling opgenomen bijlage is het aangiftebiljet voor het voldoen van 
omzetbelasting en de daarbij behorende bijlage vastgesteld. De lay-out van het aangiftebiljet is 
zodanig aangepast, dat de gevraagde gegevens door de Inspecteur der Belastingen eenvoudig 
elektronisch kunnen worden verwerkt. Daarbij is er voor gekozen om de cijfers achter de komma 
reeds als nihil op te nemen. De reden hiervoor is dat belastingplichtigen de diverse bedragen in hun 
voordeel op hele guldens mogen afronden.  
 
Het tarief van de omzetbelasting is aangepast aan de tariefsverhoging naar 6%. Voor verzekeringen 
geldt een afwijkend tarief. Op grond van een afspraak met de verzekeringsbranche bedraagt het 
tarief voor verzekeringen, na de tariefsverhoging, 7%. 
 
De verwijzingen op het aangiftebiljet naar de Landsontvanger zijn vervangen door Ontvanger, 
waarbij tevens de diverse rekeningnummers zijn aangepast. Ook is de vermelding van 
Eilandgebied vervangen door Land.  
 
Artikel 2 
 
Bij ministeriële beschikkingen met algemene werking van 29 maart 1999 en 29 januari 2002 is in 
het verleden het aangiftebiljet voor de omzetbelasting vastgesteld. Beide ministeriële 
beschikkingen verliezen hun waarde voor de tijdvakken die aanvangen na 31 december 2011. De 
ministeriële beschikking van 29 januari 2002 blijft voor oudere tijdvakken wel nog van waarde. De 
Inspecteur der Belastingen kan, al dan niet op verzoek van een belastingplichtige, over tijdvakken 
tot en met 2002 immers alsnog een aangiftebiljet uitreiken. De ministeriële beschikking van 29 
maart 1999 heeft betrekking op oudere tijdvakken en kan als gevolg daarvan worden ingetrokken.  
 
 
                    De Minister van Financiën, 
                      G.R.M. JAMALOODIN 
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