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Deze folder geeft u informatie over
de Algemene bestedingsbelasting
Op Bonaire heette dit vroeger ‘omzetbelasting’ en
op Saba en St Eustatius droeg hij de naam
‘belasting op bedrijfsomzetten’.
De nieuwe “algemene bestedingsbelasting” is
zodanig vereenvoudigd dat hij de administratie van
veel ondernemers verlicht. Er zijn nog slechts drie
momenten van heffing:

• bij invoer van goederen
• bij levering van zijn producten door een lokale
producent (leveringen van goederen door
anderen dan producenten, zoals de detailhandel, worden niet in de ABB-heffing betrokken)
• heffing over het verrichten van diensten

Heffing invoerrechten vervalt
Met de introductie van de ABB vervalt de heffing van
invoerrechten op goederen.
Wel wordt bij invoer van accijnsgoederen accijns
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geheven. Op Bonaire wordt over tabaksproducten,
alcoholhoudende producten en benzine accijns
geheven. Op Saba en St. Eustatius alleen over benzine.

Recht op Aftrek
Lokale producenten die hun producten lokaal
afzetten of uitvoeren hebben recht op aftrek van
voorbelasting op hulp- en grondstoffen of
halffabricaten die betrekking hebben op hun
producten.
Dit betekent dat hij de daarvoor betaalde ABB bij
invoer en de aan hem door een andere producent
in rekening gebrachte ABB kan aftrekken van de
ABB die hij moet afdragen.
Dit kan leiden tot een teruggave ABB.

Verrichten van diensten
Voor het verrichten van diensten is niet veel
veranderd. Net als bij de OB en de BBO moet over
de vergoeding van de dienst nu ABB worden
betaald. Wel is het zo dat goederen die voor een
dienst gebruikt worden, vaak goedkoper worden
omdat de heffing van invoerrechten op die
goederen vervalt.
Bij het verrichten van diensten moet gedacht
worden aan de prestaties van architecten,
advocaten maar ook aan onderhoudsbeurten aan
auto’s en de prestaties door een restaurant.

Tarieven
De algemene bestedingsbelasting
kent enkele tarieven:
Bonaire

Levering algemeen tarief
Diensten algemeen tarief
Verzekeringen
Uitvoer		
Personenauto’s
Zeer schone auto’s*

8%
6%
7%
0%
25%
0%

Saba en
St. Eustatius

6%
4%
5%
0%

Vrijstelling van Belasting
Net als onder de OB en de BBO zijn een aantal
leveringen en diensten vrijgesteld van belasting.
Bijvoorbeeld:
• de levering van brood, graan en rijst
• diverse medische diensten
• niet-commercieel onderwijs
• openbaar vervoer, waaronder
schoolbusdiensten

Enkele bijzondere bepalingen:
Vervallen Factuurplicht
Afgezien van producenten is het niet verplicht een
ABB-factuur uit te reiken. Dat geldt uiteraard voor
ondernemers die, zoals in de detailhandel, buiten
de ABB-heffing vallen. Dienstverlenende ondernemers die wel onder de ABB vallen, mogen, maar
hoeven de ABB niet apart op hun rekening of
kassabon vermelden. Er is alleen een factuurplicht
voor producenten als de afnemende ondernemer
(doorgaans een producent) erom vraagt.
Regeling voor kleine ondernemers
Indien een ondernemer minder dan USD 20.000
omzet behaalt, kan hij een ontheffing krijgen voor
het voldoen van belasting. Maar hij moet zijn
klanten wel de ABB in rekening brengen.
Deze regeling geldt in principe voor natuurlijke
personen, maar kan ook gelden voor niet-natuurlijke
personen die voor 90% of meer sociale of culturele
prestaties verrichten. Er gelden wel enkele
administratieve verplichtingen.
Het is verboden om belaste goederen en diensten
aan te bieden exclusief ABB.

**
0%

*	Zeer schoon wordt bepaald aan de hand van de CO2-uitstoot.
** Voor Saba en St. Eustatius gelden aangepaste tarieven. Raadpleeg hiervoor onze website.
Er is meer informatie beschikbaar over dit onderwerp.
Raadpleeg daarvoor onze website www.belastingdienst-cn.nl of kom langs bij een van onze kantoren.

www.belastingdienst-cn.nl

