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4 Aandeelhouders 

   In Aruba Niet in Aruba  

 Aantal natuurlijke personen woonachtig          
Vul de gegevens van de aandeelhouders in op  
pagina 2. 

 Aantal lichamen gevestigd     

 

 Totaal aantal aandeelhouders   

1 Reden 

 Kruis aan welke situatie van toepassing is. Lees eerst de toelichting op pagina 3.  

 Melding nieuw opgerichte vennootschap 

 Opgaaf gegevens van een bestaande vennootschap 

2 Transparante vennootschap 

 
Juridische naam Persoonsnummer  

 
Handelsnaam  

 
Correspondentieadres Telefoon 

 
Datum van oprichting E-mail 

3 Activiteiten vennootschap 

 

Verricht de vennootschap geografische mobiele activiteiten?   

 

Is er sprake van een reële economische aanwezigheid in Aruba?   

JA NEE 

JA NEE 
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5 Gegevens aandeelhouders transparante vennootschap 

 

Vul hieronder de gegevens van de aandeelhouders in. Lees de toelichting op pagina 3.  
Hebt u meerdere aandeelhouders? Voeg dan meerdere formulieren bij.  

1. Achternaam |  Juridische naam  Persoonsnummer  

 
Voornaam |  Handelsnaam Identiteitsnummer (of geboortedatum) 

 
Woonadres |  Adres hoofdvestiging Telefoon 

 
Adres statutaire zetel   

 
Correspondentieadres  Datum van oprichting  

   

 
Begin boekjaar 

Aandelenbelang Motivering bij wijziging aandelenbelang 

 Einde boekjaar 
   

% 

% 

2. Achternaam |  Juridische naam  Persoonsnummer  

 
Voornaam |  Handelsnaam Identiteitsnummer (of geboortedatum) 

 
Woonadres |  Adres hoofdvestiging Telefoon 

 
Adres statutaire zetel   

 
Correspondentieadres  Datum van oprichting  

   

 
Begin boekjaar 

Aandelenbelang Motivering bij wijziging aandelenbelang 

 Einde boekjaar 
   

% 

% 

3. Achternaam |  Juridische naam  Persoonsnummer  

 
Voornaam |  Handelsnaam Identiteitsnummer (of geboortedatum) 

 
Woonadres |  Adres hoofdvestiging Telefoon 

 
Adres statutaire zetel   

 
Correspondentieadres  Datum van oprichting  

   

 
Begin boekjaar 

Aandelenbelang Motivering bij wijziging aandelenbelang 

 Einde boekjaar 
   

% 

% 
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6 Aangever 

 
Naam   Persoonsnummer 

 
Correspondentieadres   

 
Telefoon 

 
Hoedanigheid Directeur Curator Gemachtigde 

E-mail 

7 Ondertekening 

   

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

 Handtekening aangever    

     

    

     

 
Datum 

 
(dd/mm/jj) 

 
  

 

 

 
 
 
 
 
 

8 Toelichting 

 

 Gebruik dit formulier in de volgende gevallen: 

 

a. Bij de melding van de vennootschap om als een maatschap te worden behandeld. U moet deze melding doen binnen 1 

 maand na de datum van oprichting van de vennootschap. Als u de melding niet op tijd doet, zal deze worden afgewezen.  

  

 Voeg de volgende documenten bij de melding: 

 De akte van oprichting van de vennootschap. 

 Het aandeelhoudersregister van de vennootschap. 

 Een machtigingsbrief van elk van de aandeelhouders gericht aan het bestuur van de vennootschap. 

 Indien de aandeelhouder een natuurlijk persoon is: een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of  

ID-kaart). 

 Indien de aandeelhouder een vennootschap is: een kopie van een uittreksel uit het handelsregister van het land van  

vestiging van de vennootschap of een fiscale woonplaatsverklaring, afgegeven door de bevoegde autoriteit van dat land. 

 

 b. Bij het verstrekken van de opgaaf met de gegevens van de aandeelhouders en een begin- en eindbalans alsmede een  

  winst- en verliesrekening met betrekking tot het afgelopen boekjaar. U moet deze opgaaf binnen 6 maanden na het einde 

  van het boekjaar indienen. Indien u deze opgaaf of een begin- en eindbalans alsmede een winst- en verliesrekening niet 

  of niet tijdig indient, wordt de vennootschap met ingang van het boekjaar waarin die in verzuim is, niet meer behandeld  

  als een maatschap. Deze sanctie is van overeenkomstige toepassing ingeval de aandelen in het kapitaal van de vennoot-

  schap niet meer op naam luiden of ingeval de vennootschap niet voldoet aan de voorwaarden van reële economische  

  aanwezigheid in Aruba ten aanzien van de bij landsbesluit houdende algemene maatregelen, aan te wijzen relevante  

  activiteiten (AB 2019 no. 22).  

 

 Voeg de volgende documenten bij de opgaaf: 

 De balans en winst– en verliesrekening van de vennootschap. 

 Indien de aandeelhouder een natuurlijk persoon is: een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of  

ID-kaart). 

 Indien de aandeelhouder een vennootschap is: een kopie van een uittreksel uit het handelsregister van het land van  

vestiging van de vennootschap of een fiscale woonplaatsverklaring, afgegeven door de bevoegde autoriteit van dat land. 
  

 Dit formulier is verkrijgbaar via www.impuesto.aw. 
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