
INFOBLAD 

aangifte loonbelasting 

optreden buitenlandse artiesten 

Inleiding 

Als u een buitenlandse artiest in Aruba wilt laten optreden 

moet u loonbelasting betalen. Hiervoor moet u een aangif-

te loonbelasting aanvragen en de vereiste bewijsstukken 

persoonlijk inleveren bij Departamento di Impuesto.  

Het is belangrijk dat u weet hoe u een aanvraag kunt  

indienen en welke documenten u moet inleveren.  

In dit infoblad kunt u hier meer over lezen. 

 

Een afspraak maken 

Om uw aangifte loonbelasting aan te vragen moet u eerst 

een afspraak maken met een medewerker die zich bezig 

houdt met de heffing van de loonbelasting.  

U maakt deze afspraak minimaal 10 werkdagen vóór het 

optreden van de artiest(en). Hiervoor neemt u contact op 

met Departamento di Impuesto op het telefoonnummer  

522-7423 doorkiesnummer 458, 646 of 655. 

 

Welke documenten moet u inleveren? 

Het aanvraagformulier 

U moet het aanvraagformulier ‘Aanvraag aangifte loonbe-

lasting buitenlandse artiesten’ invullen, ondertekenen en 

tijdens uw afspraak inleveren bij de medewerker die uw 

aanvraag zal behandelen.  

Het aanvraagformulier is verkrijgbaar via www.impuesto.aw.  

 

De bewijsstukken 

Samen met uw aanvraagformulier moet u de volgende 

bewijsstukken indienen: 

1. kopie van het volledige contract met de artiest,  

ondertekend door beide partijen; 

2. kopie van een geldige legitimatie van de aanvrager  

(id-kaart, rijbewijs, paspoort); 

3. kopie van het bewijs van inschrijving bij de Kamer van 

Koophandel; 

4. de originele machtiging van de aangifteplichtige indien 

van toepassing (de aangifteplichtige is de (rechts)

persoon die de aangifte inkomstenbelasting of winst-

belasting zal doen over de opbrengsten); 

5. kopie van de aanvraag van de werk- en verblijfsvegun-

ning van DIMAS; 

6. kopie van de buffetvergunning; 

7. kopie van de evenementvergunning; 

8. kopie van de plattegrond van de locatie waar de  

artiest zal optreden, over de opzet van het concert; 

9. kopie van het contract met de promotor (indien van 

toepassing); 

10. kopie van de bewijsstukken van de kostenvergoedin-

gen; 

11. kopie van de verzekeringspolis.  

 

Let op! 

• Uw aanvraag wordt pas in behandeling genomen na 

ontvangst van het aanvraagformulier inclusief de  

gevraagde bewijsstukken.  

• Als u niet alle bewijsstukken verstrekt, kan dit tot ge-

volg hebben dat u de aangevraagde aangifte loonbe-

lasting niet zal krijgen.  

 

Aangifte ophalen en loonbelasting betalen 

Na beoordeling van uw aanvraag en de verstrekte bewijs-

stukken, wordt de verschuldigde loonbelasting berekend. 

De belasting is 15% over de vergoeding die toebehoort 

aan de artiest(en). U krijgt dan een aangifte loonbelasting 

met vermelding van de verschuldigde belasting. Deze 

aangifte ontvangt u persoonlijk op een afgesproken  

datum, waarop u dan de betaling kunt verrichten.  

 

Hebt u nog vragen? 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u bellen naar tele-

foonnummer 522-7423 doorkiesnummer 458, 646 of 655. 

U kunt ook terecht bij de klantenservice van Departamen-

to di Impuesto te Camacuri 2.  

 


