
MELDING   
einde belastingplicht wegens vertrek  
particulieren 

 Gebruik dit formulier om te melden dat u definitief uit Aruba vertrekt. 

 U doet deze melding minimaal 6 weken vóór uw vertrekdatum.  

 Vul uw gegevens nauwkeurig, juist en volledig in en voeg de gevraagde stukken bij. 

 Als een ander namens u optreedt, voeg dan ook een machtigingsbrief bij.  

1 PERSOONLIJKE GEGEVENS 
    

  Persoonsnummer   

 Straatnaam en nummer (van uw buitenlandse adres)  Geboortedatum 

 Postcode  Plaats Land  Datum aankomst 

 Telefoon Mobiel  Datum vertrek 

Achternaam en voornamen  

 E-mail (verplicht)   Datum einde dienstbetrekking 

2 BURGERLIJKE STAAT 
    

 Ongehuwd Gehuwd Duurzaam gescheiden  Datum huwelijk 

   Datum duurzame scheiding 

3 ECHTGENOOT 
    

 Achternaam (meisjesnaam echtgenoot)  Persoonsnummer   

 Voornamen  Geboortedatum 

 E-mail (verplicht)   Telefoon 

   
Echtgenoot woont in Aruba 

(dd/mm/jjjj 

4 BANKGEGEVENS      

 Bank    Straatnaam en nummer (bankadres) 

  Postcode 

 SWIFT code (of BIC code)    Plaats 

 IBAN code    Land 

Bankrekeningnummer (alleen van een lopende rekening) 

(dd/mm/jjjj 
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4 HUIDIGE WOONADRES       

 Huidige adres woning  

 

Naam (koper of huurder) 

 Woning is een:    Eigen woning wordt:  
 

   
Verkoopprijs of huurprijs eigen woning 

huurwoning 

verkocht 

verhuurd 

5 VROEGERE WOONADRES       

 Vroegere adres woning  

 

Naam (koper of huurder) 

 Woning is een:    Eigen woning werd:  
 

   
Verkoopprijs of huurprijs eigen woning 

huurwoning 

verkocht 

verhuurd 

6 BELASTINGPLICHT IN ARUBA BIJ VERTREK NAAR HET BUITENLAND 

 
Het kan zijn dat u bij vertrek naar het buitenland bepaalde inkomsten in Aruba hebt. In dit geval wordt u voor Aruba een buitenlandse  
belastingplichtige. 
Beantwoord onderstaande vragen om uw belastingplicht bij vertrek naar het buitenland te beoordelen.  

     Man    Vrouw   

     NEE  JA   NEE  JA  

 Bent u in dienstbetrekking in Aruba?  
Ook als een ander de werkzaamheden in Aruba voor u uitoefent moet u ‘JA’  
aankruisen. 

       

 Bent u in dienst van Land Aruba?        

 Bent u bestuurder of commissaris van een in Aruba gevestigd lichaam?  
Ook als een ander genoemde functies voor u vervult moet u ‘JA’ aankruisen. 

       

 Verwacht u een vergoeding in verband met afkoop van pensioen of  
beëindiging van een dienstbetrekking (cessantia)? 

       

 Hebt u recht op periodieke uitkeringen van het Land Aruba of het  
Algemeen Pensioenfonds van Aruba (APFA)?   

       

 Hebt u een onderneming in Aruba of bent u deelgenoot in een  
samenwerkingsverband van een onderneming in Aruba? 
Ook als de beroeps– of bedrijfsactiviteiten door een ander in Aruba worden  
uitgeoefend moet u ‘JA’  aankruisen. 

       

 Indien u een onderneming in Aruba hebt, is deze onderneming actief? 
Ook als u deelneemt in een samenwerkingsverband bent moet u ‘JA’   
aankruisen. 

       

 Hebt u onroerende goederen in Aruba en daarop gevestigde rechten,  
zoals erfpacht en vruchtgebruik, en hypotheekleningen? 

       

 Hebt u roerend kapitaal, met uitzondering van effecten, waarvan de  
opbrengst afhankelijk is van een bedrijf of beroep in Aruba?   
Bijvoorbeeld winstrechten van een Arubaans bedrijf of licentievergoedingen op een 
Arubaans product. 

       

 Bent u aandeelhouder of certificaathouder van een in Aruba gevestigde  
vennootschap? 
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6 BELASTINGPLICHT IN ARUBA BIJ VERTREK NAAR HET BUITENLAND (vervolg) 

     Man    Vrouw   

     NEE  JA   NEE  JA  

 Hebt u aandelen in een Arubaanse vennootschap, behalve een Aruba 
Vrijgestelde Vennootschap (AVV), die tot een aanmerkelijk belang  
behoren? 
Winstbewijzen, obligaties en schuldvorderingen die tot het aanmerkelijk belang 
behoren vallen ook hieronder.  

       

9 

   

     

 Datum    
  (dd/mm/jj)  (handtekening) 

Ik verklaar de gevraagde gegevens duidelijk, stellig en zonder voorbehoud te 
hebben ingevuld.        

ONDERTEKENING    

 

10 BIJLAGEN      

  Kopie geldige identiteitsbewijs (ID-kaart, rijbewijs of paspoort)      

  Aangiftebiljetten inkomstenbelasting (tot en met het jaar van vertrek)   

  Kopie loonopgaven (indien u geen aangiftebiljet inkomstenbelasting hebt ontvangen)   

  Machtigingsbrief (indien een ander namens u optreedt)  

  Kopie geldige identiteitsbewijs gemachtigde     

  Kopie reisticket   

  Kopie notarisakte’s van gekochte en verkochte onroerende goederen  

  Kopie voorlopige overeenkomsten onroerende goederen (bijvoorbeeld verkoopcontract)  

  Kopie huurovereenkomsten woning (van alle gehuurde of verhuurde woningen van de afgelopen 5 jaar)  

  

  Kopie overeenkomst inzake de voortzetting van een onderneming door een derde of een gemachtigde  

  Kopie bewijs van vervreemding aandelen 

Kopie bewijs van Kamer van Koophandel (indien u een onderneming hebt of had)  

8 AANVULLENDE INFORMATIE      

 

Aangiftebiljetten inkomstenbelasting uitgereikt voor de jaren:  
 

 

 
 

 
 

7 MOTORRIJTUIGEN 
    

 
Vóór uw vertrek moet u ook uw nummerplaten inleveren, anders blijft u belastingschuldig voor de motorrijtuigbelasting. Indien u de nummerplaat 
aan een ander overdraagt, dan moet u ook het formulier ‘Overdracht nummerplaat motorrijtuig’ invullen en inleveren. Als u dat al hebt gedaan is 
het aan te raden om dit vóór uw vertrek te bevestigen bij een kassier.  

 Welke nummerplaten staan op uw naam geregistreerd? 

 

 Zijn deze nummerplaten al ingeleverd? 

JA NEE 


