REGISTRATIE
belastingen
eenmanszaken/particulieren

Datum ontvangst:

LET OP:
Ruimte bestemd voor Departamento di Impuesto

 Vul de gegevens volledig en in blokletters in.

1

PERSOONSGEGEVENS ONDERNEMER OF PARTICULIER
Achternaam

Voorvoegsel

Meisjesnaam

Voorvoegsel

Voornamen
Persoonsnummer
2

ONDERNEMINGSVORM
Aankruisen indien
van toepassing

eenmanszaak*

particulier ► Ga verder met onderdeel 6.

zelfstandig uitgeoefend beroep►

omschrijving beroep:

* Indien u meer dan één eenmanszaak hebt, vul dan per eenmanszaak het formulier ‘REGISTRATIE eenmanszaken’ in.

3

NAAM ONDERNEMING
Handelsnaam

4

ADRES
Bedrijfsadres

straatnaam:

postcode:

Vestigingsadres

plaats:

land:

straatnaam:

postcode:

Correspondentieadres

nummer:

nummer:

plaats:

land:

straatnaam:

postcode:

nummer:

plaats:

land:

nummer:

Postbusadres
postcode:

Aantal filialen in
Aruba

plaats:

land:

Indien uw onderneming één of meerdere filialen heeft, vermeld dan het vestigingsadres van elk
filiaal in een bijlage.

5

OVERIGE GEGEVENS
Datum start
activiteiten

_

Dossiernummer
KvK Aruba

Aantal
werknemers

_

.

Dossiernummer
KvK buitenland

Land

Indien u in het buitenland woont en u een vertegenwoordiger in Aruba hebt, vul dan hieronder de persoonsgegevens in van uw
vertegenwoordiger in Aruba.

Vertegenwoordiger

naam en voornaam:

Persoonsnummer
vertegenwoordiger

6

TELEFOON, FAX & E-MAIL
Telefoon
Overig

7

toestel:

fax:

e-mail:

celular:

REDEN REGISTRATIE
Aankruisen indien van
toepassing

Andere reden
8

kantoor:

loonbelasting en premies

speelvergunningsrecht

BBO

toeristenheffing

grondbelasting

bijzondere belasting verblijf

invoerrechten/accijnzen

omschrijving:

GEMACHTIGDE
U kunt een derde (een particulier of een bedrijf) machtigen om u als ondernemer te registreren bij Departamento di Impuesto.
U kunt hiervoor het machtigingsformulier voor bedrijven gebruiken dat beschikbaar is bij Departamento di Impuesto en via de website.

9

ONDERTEKENING
Handtekening
belanghebbende ►

Handtekening
gemachtigde ►

_

Datum
Legitimatie

10

Voeg een kopie van een geldige legitimatie* van u en, indien van toepassing, ook van uw gemachtigde bij.
*Legitimatie natuurlijk persoon: paspoort, rijbewijs of identiteitskaart (cedula)
*Legitimatie bedrijf: bewijs van inschrijving Kamer van Koophandel

BIJLAGEN
Aankruisen indien van
toepassing

Overige bijlagen
11

_

bewijs van inschrijving Kamer van
Koophandel

vestigingsvergunning

kopie paspoort/rijbewijs/identiteitskaart
(cedula)

overeenkomst(en) in verband met
verhuur/huur van de onderneming

omschrijving:

RUIMTE BESTEMD VOOR DEPARTAMENTO DI IMPUESTO
Paraaf medewerker

Datum

_

_

