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Inleiding

b.

Middels dit informatieblad wil de Servicio di Impuesto u

u de aanbesteder bent van het in de onderdelen b en c
bedoelde werk.

informeren over voor u van belang zijnde wijzigingen in de
Landsverordening loonbelasting die voortvloeien uit de

Begrip vaste inrichting

inwerkingtreding van de Invoeringsverordening belasting op

Indien u niet in Aruba gevestigd bent, bent u in Aruba

bedrijfsomzetten.

inhoudingsplichtig indien u een vaste inrichting heeft. Met de
wetswijziging wordt aan het begrip vaste inrichting in de

Uitbreiding

kring

dienstbetrekkingen

Landsverordening loonbelasting nadere invulling gegeven:

Met ingang van 1 januari 2008 wordt het aantal

als vaste inrichting wordt in ieder geval aangemerkt de plaats

arbeidsverhoudingen welke als dienstbetrekking wordt

van uitvoering van een bouwwerk of van constructie-, graaf-,

aangemerkt, uitgebreid.

onderhoud-,

Het betreft de arbeidsverhoudingen van:

installatiewerkzaamheden indien de duur van die uitvoering

a.

degene die werkzaam is om vakbekwaamheid te

of werkzaamheden een tijdvak van 30 dagen overschrijdt.

verwerven, onder wie mede wordt begrepen degene, die

Voor de bepaling van de totale duur van de uitvoering of de

als leerling van een instelling van onderwijs praktisch

werkzaamheden tellen ook de dagen voor de datum van

werkzaam

inwerkingtreding van de wetswijziging mee.

is,

fictieve

alsmede

degene

die

aan

een

schoonmaak-,

montage-

of

bedrijfsschool opleiding ontvangt, een en ander indien

b.

c.

een beloning wordt genoten, die niet uitsluitend bestaat

Het begrip loon

in het ontvangen van onderricht;

Een belangrijke wijziging is dat kostenvergoedingen en

degene die, anders dan in de uitoefening van een bedrijf

kostenverstrekkingen tot het loon worden gerekend, tenzij bij

of in de zelfstandige uitoefening van een beroep,

ministeriële regeling hiervan zal worden afgeweken. In de

persoonlijk een werk tot stand brengt ingevolge een

Regeling

overeenkomst inhoudende het tot stand brengen en

kostenvergoedingen zijn de voorwaarden opgenomen

opleveren van een werk van stoffelijke aard, tegen een

waaronder u onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan

door de opdrachtgever te betalen prijs;

uw werknemers kan doen toekomen.

degene die de in onderdeel b bedoelde persoon bij het

Opgemerkt zij dat de Regeling fiscale behandeling

tot stand brengen van dat werk bijstaat.

secundaire arbeidsvoorwaarden (fringe benefits regeling)

algemene

voorschriften

onbelaste

onverkort van toepassing blijft.
Indien bovengenoemde overeenkomst tot het opleveren
van een werk van stoffelijke aard rechtstreeks is

Waardering loon in natura

aangegaan met een natuurlijke persoon ten behoeve

Met ingang van 1 januari 2008 wordt een nieuw

van diens persoonlijke aangelegenheden dan is er

waarderingsregime geïntroduceerd voor niet in geld genoten

geen sprake van een fictieve dienstbetrekking.

loon. Het uitgangspunt hierbij is dat voortaan loon in natura
gewaardeerd moet worden op de waarde in het economische

U bent inhoudingsplichtige indien:
a.

bij u de onder a bedoelde werkzaamheden worden
verricht of de opleiding wordt genoten;

verkeer.

Slechts indien de verwerving van het loon het gebruik of

-

verbruik van het loon in natura met zich meebrengt, wordt het
loon in natura gewaardeerd op de besparingswaarde.

wiens identiteit niet is vastgesteld en opgenomen
in de loonadministratie, of

-

die ter zake onjuiste gegevens hebben verstrekt en
de inhoudingsplichtige dit weet of redelijkerwijs

In

de

Regeling

fiscale

behandeling

secundaire

moet weten.

arbeidsvoorwaarden (fringe benefits regeling) zijn enkele
waarderingsvoorschriften opgenomen voor loon in natura.

Opgemerkt zij dat de werknemers verplicht zijn deze
informatie aan de inhoudingsplichtige te verstrekken. Deze

Kinderaftrek

verplichtingen zijn opgenomen in de Regeling voorschriften

Met ingang van 1 januari 2008 vindt toepassing van de

loonbelastingheffing. De voorschriften van deze regeling zijn

kinderaftrek slechts plaats voor kinderen die bij aanvang van

thans ook neergelegd in de Landsverordening loonbelasting.

het kalenderjaar jonger zijn dan 17 jaar.
De heffingsgrondslag voor het anoniementarief is het loon.
Het anoniementarief

Dat betekent dat geen rekening wordt gehouden met de van

In gevallen dat sprake is van “anonieme werknemers” dient

het loon aftrekbare bedragen zoals het werknemersdeel

voor de berekening van de loonbelasting een percentage dat

premie AOV/AWW en AZV.

gelijk is aan het hoogste marginale tarief behorend bij
tariefgroep 2 te worden toegepast.

Met de invoering van het anoniementarief komt de
zogenoemde “Losse hulpen richtlijn” te vervallen.

Anonieme werknemers zijn werknemers:
-

die

hun

naam,

adres,

woonplaats

of

persoonsnummer niet aan de inhoudingsplichtige
hebben verstrekt, of

Tot slot
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
Servicio di Impuesto.

