
De Belastingdienst Caribisch Nederland (B/CN) heeft een tweede versie van het handboek voor 
startende ondernemers uitgebracht. Op de website van B/CN (http://www.belastingdienst-cn.nl/)  
is de nieuwe versie te downloaden. B/CN had nog een ruime voorraad van de eerste versie,  
waarin u dit formulier aantrof. B/CN heeft er daarom voor gekozen om geen nieuwe handboeken  
te laten drukken, maar de geringe wijzigingen aan te geven en bij de bestaande handboeken  
in te voegen. De wijzigingen die zijn aangebracht in de tweede versie staan hieronder opgesomd.

• Pagina 6 ➤ Eerste kolom, onder 2.1.2.2
     Er staat nu: Dat betekent in het algemeen ….
     Dat is geworden: Dat betekent doorgaans …

• Pagina 7 ➤ Eerste kolom, onder 2.1.2.2.4, laatste zin
     Er staat nu: Dit loon is (in principe) USD 20.000,-
     Dat is geworden: Dit loon is (in principe) USD 14.000,-

• Pagina 8 ➤ Eerste kolom, onder 2.2.1.2, na laatste zin is nieuwe tekst toegevoegd.

     Een bouwondernemer kan voor de ABB worden beschouwd als een producent  
     als hij een nieuw onroerende zaak vervaardigt.
     Een producent kan door hemzelf betaalde ABB als voorbelasting in mindering  
     brengen bij bijvoorbeeld:
      - ABB die hij betaalt heeft op bouwmaterialen
      -  ABB die hij heeft betaald op goederen of diensten die hij bij andere  

producenten heeft gekocht.
      Ook een bouwondernemer die in opdracht van een andere onderneming bijdraagt 

aan het vervaardigen van een nieuwe onroerende zaak, kan worden aangemerkt 
als een producent. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een metselaar die een bepaalde 
opdracht op verzoek van een bouwonderneming uitvoert.
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Belastingdienst Caribisch Nederland (B/CN) has published a second version of the manual for  
starting enterprises. The new version can be downloaded from the B/CN’s website  
(http://www.belastingdienst-cn.nl/). B/CN still had a large stock of the first version where this form 
could be found. B/CN has therefor chosen not to have new manuals printed, but to point out  
the few modifications and to insert these in the existing manuals.  

The modifications in the second version are listed below.

• Page 7 ➤ First column, under 2.1.2.2.4, last sentence
     Now it reads: This salary is (basically)  USD 20,000,-
     After modification: This salary is (basically)  USD 14,000,-

• Page 8 ➤ First column, under 2.2.1.2, new text has been added after last sentence.

     A building contractor may be regarded by the ABB as a manufacturer if he   
     produces an immovable object. 
     A manufacturer may deduct the ABB paid by him in the form of pre-taxes,  
     for example:
      - ABB paid by him on building materials
      -  ABB paid by him on goods and services bought by him from other 

manufacturers.
      A building contractor, commissioned by another company who contributes  

toward the manufacturing of a new immovable object, may also be regarded  
as a manufacturer. Hence an example: a mason who executes a certain order  
upon request of a construction company. 
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