
TOELICHTING 

aangifte toeristenheffing  

 

Jaar: 2013  

Maanden: augustus t/m december 

Grondslag 
Toeristenheffing wordt geheven over de vergoeding die de  
logeergast heeft betaald voor het gebruik van een logement- of 
hotelruimte. 
Toeristenheffing wordt niet geheven indien de logeergast in het 
bevolkingsregister van Aruba staat ingeschreven. 
Onder logement wordt verstaan: elke gelegenheid, waar aan  
4 of meer personen tot een maximum van 9 personen, tegen  
vergoeding huisvesting met bediening wordt verleend. 
Onder hotel wordt verstaan: elke gelegenheid, waar aan 10 of 
meer personen tegen vergoeding huisvesting met bediening 
wordt verleend. 
Onder vergoeding wordt verstaan: de tegenprestatie die door 
een logeergast moet worden verricht in verband met de ter  
beschikking stelling van de logement– of hotelruimte, met in-
begrip van alle onlosmakelijk aan de kamerverhuur verbonden 
dienstverlening. Met andere woorden: al hetgeen de toerist  
betaalt in verband met het verblijf in een logement– of hotel-
kamer behoort tot de vergoeding. 
 
Transient guests 
Bij verblijfsgasten (transient guests) behoort niet alleen de  
kamerprijs (room rate) tot de vergoeding maar ook de in  
rekening gebrachte toeslagen (charges) zoals een energy  
charge of service charge. 
 
All inclusive packages 
In afwijking van het vorenstaande wordt de grondslag bij all  
inclusive packages als volgt vastgesteld: 
45% van het totale verblijfpakket, vermeerderd met de toe-
slagen (charges). 
Indien 45% van het totale verblijfpakket per dag minder is dan 
Afl. 162,- (USD 90.50), wordt de grondslag vastgesteld op       
Afl. 162,- (USD 90.50) per dag, vermeerderd met de toeslagen 
(charges). 
 
Timeshare 
De grondslag bij timeshare wordt als volgt vastgesteld: 
a. de vergoeding wordt gesteld op Afl. 179,- (USD 100.00) per 

overnachting voor een studio; 
b. de vergoeding wordt gesteld op Afl. 193,95 (USD 108.35) 

per overnachting voor een 1 slaapkamer appartement (one 
bedroom); 

c. de vergoeding wordt gesteld op Afl. 223,75 (USD 125.00) 
per overnachting, voor de niet onder a en b genoemde  
logement- en hotelruimten (all other room configurations). 

 
Tarief 
Het tarief over de vergoeding bedraagt 9,5%. 
 
Voor timeshares bedraagt de verschuldigde toeristenheffing 
9,5% over de bovenstaande vaste vergoedingen per             
overnachting. Dit wordt dan USD 9.50, USD 10.29 respectieve-
lijk USD 11.88 per overnachting (bij een omrekenkoers van 
1,79). 
 
Exploitant  
Toeristenheffing is verschuldigd door degene die de logement– 
of hotelruimte exploiteert. Indien een zakelijk gerechtigde tot 
een ruimte in een logement of hotel dat bestaat uit appartemen-
ten (condominiums) met een derde een overeenkomst heeft  

gesloten tot exploitatie daarvan, dan is de toeristenheffing  
verschuldigd door die derde. De exploitant is verplicht een  
administratie te voeren waaruit duidelijk blijkt aan de hand waar-
van en de wijze waarop de toeristenheffing is berekend.  
 
Voldoening op aangifte 
U moet zelf al uw ontvangen vergoedingen aangeven op een 
aangiftebiljet toeristenheffing. Vervolgens moet u de verschul-
digde toeristenheffing betalen. U hoeft het inleveren van uw 
biljet en uw betaling echter niet tegelijkertijd te doen.  

 
Aangifte 
Lever het aangiftebiljet binnen 15 dagen na het einde van het 
tijdvak in bij Departamento di Impuesto. Het tijdvak voor toe-
ristenheffing bedraagt 1 kalendermaand.  

Als u niet of niet tijdig voldoet aan deze verplichting, dan kunt 
u een verzuimboete krijgen van maximaal Afl. 2.500,-. 
 
Let op! 
Departamento di Impuesto verwerkt het aangiftebiljet in een  
geautomatiseerd systeem. Gebruik daarom alleen het aan u 
uitgereikte aangiftebiljet 2013 dat betrekking heeft op het  
tijdvak. Het tijdvak staat rechtsboven op het aangiftebiljet.  
U mag dus geen kopie inleveren of het aangiftebiljet per fax  
inleveren! 
 
Betaling 
Uw betaling moet binnen 15 dagen na het einde van het tijd-
vak bij Departamento di Impuesto binnen zijn.  
U kunt ook via de bank betalen.  
 
Let op! 

• U bent verplicht om het betalingskenmerk (zie adresse-

ring) te vermelden. 

• De datum van bijschrijving op de rekening van Departa-

mento di Impuesto geldt als datum van uw betaling. 
 
Als u niet, gedeeltelijk niet of niet tijdig voldoet aan uw  
betalingsverplichting, dan kunt u een verzuimboete krijgen van 
maximaal Afl. 10.000,-. 
 
Let op! 
Ook als u via de bank betaalt, bent u verplicht het originele 
aangiftebiljet tijdig bij Departamento di Impuesto in te leveren.  
 
Naheffing 
Als u de verschuldigde toeristenheffing niet of niet volledig 
hebt betaald, dan kunt u een naheffingsaanslag krijgen voor 
de te weinig betaalde toeristenheffing.  
 
Bezwaar 
Als u bezwaar hebt tegen de door u aangegeven en betaalde 
toeristenheffing , dan kunt u binnen twee maanden na betaling 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Departamento di 
Impuesto.  
 


