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IN NAAM VAN DE KONINGIN! 

 

 

DE GOUVERNEUR van Sint Maarten, 

 

 In overweging genomen hebbende: 

 

dat het wenselijk is de Landsverordening belasting op bedrijfsomzetten 

1997 te wijzigen om knelpunten voor de uitvoering weg te nemen, een 

verhoging van het tarief door te voeren, een aantal vrijstellingen aan te 

passen en meer de plaats van dienst aan te wijzen bij diensten die door 

niet binnen het heffingsgebied gevestigde ondernemers worden verricht 

aan binnen het heffingsgebied gevestigde afnemers; 

 

 Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, 

vastgesteld de onderstaande landsverordening: 

 

 

Artikel I 

 

De Landsverordening belasting op bedrijfsomzetten 1997 wordt als 

volgt gewijzigd: 

 

A. Artikel 1, eerste lid, onder d, komt te luiden: 

d. ondernemer: een ieder die een bedrijf of beroep zelfstandig 

uitoefent alsmede een ieder die een 

vermogensbestanddeel exploiteert om er duurzaam 

opbrengst uit te verkrijgen; 

 

B. In artikel 5, vervalt het tweede lid en komt het derde lid te luiden: 

3. Buiten het heffingsgebied gevestigde ondernemers dan wel buiten 

het heffingsgebied gelegen vaste inrichtingen die leveringen en 

diensten verrichten aan een binnen het heffingsgebied gevestigde 
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afnemer worden geacht voor deze prestaties domicilie te hebben 

gekozen ter Inspectie.  

 

C. In artikel 7, eerste lid, wordt “3 percent” vervangen door: 5 

percent. 

 

D. Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd: 

1. Het eerste lid komt te luiden: 

1. Vrijstelling van belasting wordt verleend voor dat gedeelte 

van de bedrijfsomzet waarvan een in het heffingsgebied 

gevestigde ondernemer kan aantonen dat het is gerealiseerd 

door de verhuur aan in het heffingsgebied woonachtige 

particulieren van onroerende zaken, welke zijn ingericht en 

bestemd voor permanente bewoning. Of een particulier in het 

heffingsgebied woont, wordt naar omstandigheden beoordeeld. 

 

2. Het zestiende lid komt te luiden: 

16. Vrijstelling van belasting wordt verleend voor dat gedeelte 

van de bedrijfsomzet waarvan de ondernemer kan aantonen dat 

het gerealiseerd is door de verhuur van hotelkamers en 

appartementen, indien en voorzover over de gehele opbrengst 

daarvan logeergastenbelasting is betaald op grond van de 

Logeergastenbelastingverordening. 

 

3. In het zeventiende lid wordt na “levering van brood” 

toegevoegd: , suiker, zout, melk, eieren, boter, bakolie, 

babyvoeding, luiers, toiletpapier, rijst, bonen, aardappelen, 

graan, meel, kip en fruit 

4. Het twintigste lid komt te luiden: 

Vrijstelling van belasting wordt verleend voor dat gedeelte van 

de bedrijfsomzet waarvan een in het heffingsgebied gevestigde 

ondernemer kan aantonen dat het is gerealiseerd door 

leveringen en diensten, bemiddeling daaronder begrepen maar 

met uitzondering van bewaring en beheer, betreffende 

waardepapier, bank- en muntbiljetten en munten die in enig 

land de hoedanigheid van wettig betaalmiddel bezitten, met 

uitzondering van bankbiljetten en munten, welke gewoonlijk 

niet als wettig betaalmiddel worden gebruikt of een 

verzamelwaarde hebben. Onder waardepapieren wordt niet 

verstaan documenten die goederen vertegenwoordigen, rechten 

op onroerende zaken, de zakelijke rechten die aan de 

rechthebbende de bevoegdheid verschaffen om een onroerende 

zaak te gebruiken en de deelbewijzen en aandelen waarvan het 

bezit rechtens of in feite recht geven op de eigendom of het 

genot van een onroerende zaak of een deel daarvan. 

 

E. Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd: 

1. Voor de tekst wordt de aanduiding “1.” geplaatst. 

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 
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2. In afwijking van het eerste lid, wordt de belasting in artikel5, 

derde lid, bedoelde gevallen, geheven van de afnemer 

voorzover deze een binnen het heffingsgebied gevestigde 

ondernemer is. 

Artikel II 

 
1. De belasting op bedrijfsomzetten die na de datum van 

inwerkingtreding van deze landsverordening verschuldigd wordt 

ter zake van leveringen en diensten die worden verricht vóór of 
op deze datum, wordt berekend naar het tarief dat geldt op het 
tijdstip waarop de levering of de dienst wordt verricht. 

2. In geval belasting op bedrijfsomzetten vóór de datum van 
inwerkingtreding verschuldigd is ter zake van leveringen en 
diensten die worden verricht op of na deze datum, wordt 

hetgeen meer verschuldigd zou zijn geweest indien de belasting 
zou zijn berekend naar het tarief dat geldt op het tijdstip 
waarop de levering of de dienst wordt verricht, alsnog 

verschuldigd op die datum. 

 

Artikel III  

 
1. Deze landsverordening treedt in werking met ingang van de eerste 

dag van de zevende week na de datum van uitgifte van het 
Afkondigingsblad waarin het is geplaatst. Indien de Ombudsman 

een zaak aanhangig heeft gemaakt als bedoeld in artikel 127, 
derde lid, van de Staatsregeling treedt deze landsverordening in 
werking met ingang van de eerste dag van de derde week na de 
beslissing van het Constitutioneel Hof, tenzij dit oordeelt dat de 
landsverordening niet verenigbaar is met de Staatsregeling. 

2. In afwijking van het eerste lid, treedt artikel I, onderdeel C, in 
werking op de eerste dag van het tweede tijdvak volgend op het 

tijdvak waarin deze landsverordening in werking is getreden. 

    

 

                Gegeven te Philipsburg, 29 december 2010 

                E. Holiday  

 

       

De Minister van Financiën a.i., 

F. Meyers 

 

 

                 Uitgegeven de dertigste december 2010                      
                 De Minister van Algemene Zaken, 
                  S. A. Wescot-Williams 

 


