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+ 

2 Te betalen dividendbelasting 

2a 5% en 10% ingehouden dividendbelasting      

 (2a=7p)      

2b 5% en 7,5% ingehouden dividendbelasting op grond van de BRK      

 (2b=8n)      

2c Totaal te betalen dividendbelasting      

 (2c=2a+2b)      

       

2d Kopie bewijs van betaling dividendbelasting bijgevoegd      

3 Ondertekening 
  

    

   Ik verklaar dit aangiftebiljet met de bijlage(n) duidelijk, stellig en zonder  
voorbehoud te hebben ingevuld.          

     

 Datum    

  (dd/mm/jj)  (handtekening) 

 

1 Gegevens lichaam 

 
Naam lichaam Persoonsnummer  

 
Correspondentieadres 

 
 

 
Naam contactpersoon Telefoon  

 
Functie E-mail 

 

 

Aangifte 

 Lever dit aangiftebiljet binnen 15 dagen na de datum waarop het dividend ter beschikking is gesteld in bij Departamento di Impuesto.  

 Als u niet of niet tijdig voldoet aan deze verplichting, dan kunt u een verzuimboete krijgen van maximaal Afl. 2.500,-. 

 

Betaling 

 De te betalen dividendbelasting (zie vraag 2c) moet u overeenkomstig deze aangifte betalen.  

 Uw betalingen moeten binnen 15 dagen na de datum waarop het dividend ter beschikking is gesteld bij Departamento di Impuesto binnen zijn.   

 U kunt ook via de bank betalen.  

 LET OP: - geef een duidelijke beschrijving en vermeld ook de naam van het lichaam en het persoonsnummer;  
  - de datum van bijschrijving op de rekening van Departamento di Impuesto geldt als datum van uw betalingen.     

 Als u niet, gedeeltelijk niet of niet tijdig voldoet aan uw betalingsverplichting, dan kunt u een verzuimboete krijgen van maximaal Afl. 10.000,-. 

Nadere toelichting en aanwijzingen voor het invullen van dit aangiftebiljet vindt u op pagina 6.  
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     Gegevens aandelen en uitkeringen 

4 Aandelen 

4a Gestort aandelenkapitaal        

5 Uitkeringen 

5a Datum terbeschikkingstelling dividend       

5b Boekjaar waarover het dividend ter beschikking   
is gesteld        

5c Waaruit wordt het dividend uitgekeerd?       

  Bedrag uitkering     

5d De winst (reserve)     Vul hiernaast het (gebruteerde) bedrag in.      

5e De agioreserve  Vul hiernaast het (gebruteerde) bedrag in. 
 
 
Let op: het omrekenen van nettobedragen naar brutobedragen (bruteren) is  
 verplicht als het lichaam de dividendbelasting voor eigen rekening neemt.  

     

5f Heeft de aandeelhouder, waarvan de vennootschap gebruik maakt van het  
oude IPC regime, recht op een imputatiebetaling met betrekking tot de  
uitkering of een deel daarvan?  

  

   

5g NEE  Ga verder met vraag 5j.    

5h JA  Vul hiernaast het bedrag in.  
   Let op: de aandeelhouder moet hiertoe een schriftelijk verzoek indienen. 

     

5i Totaal uitkeringen      

 
(5i=5d+5e+5h) 

     

 
Vul vraag 5j tot en met 5m alleen in als u vraag 5e hebt ingevuld. 

     

5j Waaruit bestond de uitkering uit de agioreserve?      

5k Bonusaandelen  Vul hiernaast de waarde in.      

5l Geld  Vul hiernaast het bedrag in.      

5m Agioreserve na de uitkering      

+ 

+ 

Let op: het gaat om de dag waarop het dividend  
            ter beschikking is gesteld en niet om de     
            dag waarop het dividend is uitbetaald. 
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6 Uitkeringen met 0% ingehouden dividendbelasting 

6a Keert het lichaam dividend uit waarop geen dividendbelasting hoeft te worden ingehouden?   
Zie artikel 6, tweede lid, onderdeel b, c, d, e en f.        

 NEE  Ga verder met onderdeel 7.      

 JA      

6b Op welke gronden maakt u aanspraak op 0% tarief? 

Kruis hieronder het hokje aan dat van toepassing is en vul het bedrag van de uitkering in. 
     

     Bedrag uitkering      

6c Een bezit aan aandelen of bewijzen van deelgerechtigdheid, die een  
deelneming vormen voor de deelgerechtigden als bedoeld in artikel 11  
van de Landsverordening winstbelasting. 

     

 6d De middellijke of onmiddellijke uitdelingen van winsten uit de exploitatie 
van een olieraffinaderij of olieterminal. 

     

6e De exploratie en exploitatie van aardolie en aardgas op basis van een  
overeenkomst tot onderzoek naar en winning van petroleum. 

     

6f De middellijke of onmiddellijke uitdelingen van winsten uit een vennoot- 
schap waarvan de winst van de belasting is vrijgesteld als bedoeld in  
artikel 2a van de Landsverordening winstbelasting. 

     

6g De middellijke of onmiddellijke uitdelingen van winsten uit een vennoot- 
schap als bedoeld in de Landsverordening vrije zones 2000. 

     

6h Wie hebben recht op de dividenduitkering? 
Vul de gegevens in van de deelgerechtigden in de bijlage op pagina 7 van dit  

aangiftebiljet. 

     

6i Heeft het lichaam uitsluitend op basis van artikel 6, tweede lid, onderdeel  
b, c, d, e en f van de landsverordening opbrengst beschikbaar gesteld,  
waarop geen dividendbelasting moet worden ingehouden? 
Zie artikel 6, tweede lid, onderdeel b, c, d, e en f.   

     

 NEE ► Ga verder met onderdeel 7.      

 JA ► Vul de gegevens in van de deelgerechtigden in de bijlage op  ► Dit aangiftebiljet niet verder invullen, maar wel  
  pagina 7 van dit aangiftebiljet.          ondertekenen en indienen.  
                    Ga verder met onderdeel 3.  
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7 Uitkeringen met 5% en 10% ingehouden dividendbelasting  

7a Keert het lichaam dividend uit waarop 5% of 10% dividendbelasting wordt ingehouden?   
Zie artikel 6, eerste lid, tweede lid onderdeel a of derde lid.      

7b NEE  ► Ga verder met onderdeel 8.     

    Bedrag uitkering  

7c JA   Het percentage dividendbelasting is         5%  ► Vul hiernaast het bedrag in.     

      10% ► Vul hiernaast het bedrag in.     

7d Wie hebben recht op de dividenduitkering?  
Vul de gegevens in van de deelgerechtigden in de bijlage op pagina 7 van dit aangiftebiljet. 

    

7e In welke vorm wordt het dividend uitgekeerd? 
Kruis hieronder de hokjes aan die van toepassing zijn en vul het betreffende bedrag in. 

    

7f Uitdelingen van winst in geld     

7g Uitdelingen van winst in aandelen of bewijzen van deelgerechtigdheid     

7h Uitdelingen van winst op andere wijze     

7i Liquidatie-uitkeringen     

7j Teruggaaf gestort kapitaal op aandelen of bewijzen van deelgerechtigdheid     

7k Afkoop of inkoop van winstbewijzen     

7l Imputatiebetalingen        

      

7m Totaal uitkeringen van 5% en 10%      

 (7m=7f+7g+7h+7i+7j+7k+7l)     

      

7n Is minimaal de helft van de aandelen of van de zeggenschapsrechten van  
het uitkerende lichaam genoteerd aan een door de minister erkende  
effectenbeurs? 

    

 NEE  Ga verder met vraag 7o.     

 JA  Voeg bewijsstukken bij. Ga verder met vraag 7p.     

7o Zijn alle aandelen van het lichaam, direct of indirect, in het bezit van een  
vennootschap waarvan minimaal de helft van de aandelen of van de zeggen- 
schapsrechten genoteerd is aan een door de minister erkende effectenbeurs? 

    

 NEE  Ga verder met vraag 7p.     

 JA  Voeg bewijsstukken bij. Ga verder met vraag 7p.     

7p Neemt het lichaam de dividendbelasting voor eigen rekening? 
Bereken ook de dividendbelasting en vul het bedrag in.  

Gebruik hiervoor het bedrag bij vraag 7m. 
    

    Dividendbelasting  

 NEE ► Berekening dividendbelasting: bedrag 7m x 7c%     

 JA ► Berekening dividendbelasting: bedrag 7m x      

 
  Let op: het omrekenen van nettobedragen naar brutobedragen (bruteren)  
    is verplicht als het lichaam de dividendbelasting voor eigen  

    rekening neemt.  
    

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

      7c 

 (100-7c) 
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8 Uitkeringen met 5% en 7,5% ingehouden dividendbelasting op grond van de BRK 

8a Komt het lichaam in aanmerking voor een verlaagd tarief op grond van de  
Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK)? 
Voeg de bewijsstukken bij waaruit blijkt dat het lichaam aan de voorwaarden van de BRK voldoet.  

    

8b NEE  ► Ga verder met onderdeel 3.     

    Bedrag uitkering  

8c JA   Het percentage dividendbelasting is          5%  ► Vul hiernaast het bedrag in.     

      7,5% ► Vul hiernaast het bedrag in.     

8d Wie hebben recht op de dividenduitkering?  
Vul de gegevens in van de deelgerechtigden in de bijlage op pagina 7 van dit aangiftebiljet. 

    

8e In welke vorm wordt het dividend uitgekeerd? 
Kruis hieronder de hokjes aan die van toepassing zijn en vul het betreffende bedrag in. 

    

8f Uitdelingen van winst in geld     

8g Uitdelingen van winst in aandelen of bewijzen van deelgerechtigdheid     

8h Uitdelingen van winst op andere wijze     

8i Liquidatie-uitkeringen     

8j Teruggaaf gestort kapitaal op aandelen of bewijzen van deelgerechtigdheid     

8k Afkoop of inkoop van winstbewijzen     

8l Imputatiebetalingen        

      

8m Totaal uitkeringen van 5% en 7,5%      

 (8m=8f+8g+8h+8i+8j+8k+8l)     

      

8n Neemt het lichaam de dividendbelasting voor eigen rekening? 
Bereken ook de dividendbelasting en vul het bedrag in.  

Gebruik hiervoor het bedrag bij vraag 8m. 
    

    Dividendbelasting  

 NEE ► Berekening dividendbelasting: bedrag 8m x 8c%     

 JA ► Berekening dividendbelasting: bedrag 8m x      

 
  Let op: het omrekenen van nettobedragen naar brutobedragen (bruteren)  
    is verplicht als het lichaam de dividendbelasting voor eigen  

    rekening neemt.  
    

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

      8c 

 (100-8c) 
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9 Nadere toelichting en aanwijzingen voor het invullen 

 

 Als uitkerend lichaam moet u dividendbelasting betalen over de opbrengsten van aandelen, opbrengsten in winstbewijzen en  

winstdelende schuldvorderingen op in Aruba gevestigde lichamen.  

 Als uitkerend lichaam moet u dividendbelasting inhouden op het moment dat u deze opbrengsten ter beschikking stelt.   

 Met dit aangiftebiljet doet u aangifte voor de ter beschikking gestelde opbrengsten en de ingehouden dividendbelasting. U doet ook aangifte 

als u een opbrengst ter beschikking hebt gesteld waarop geen dividendbelasting hoeft te worden ingehouden.  

 Waar in het aangiftebiljet wordt verwezen naar een wetsartikel, moet voor die verwijzing de Landsverordening dividendbelasting en imputatie-

betaling (AB 2002, nr. 123) worden toegepast.  

 Vul de gevraagde gegevens nauwkeurig, juist en volledig in op het aangiftebiljet. 

 Vermeld alle bedragen in Arubaanse florins en rond deze af op hele florins. 

 De officiële koers voor de Amerikaanse dollar is 1,79. 

 Voeg ook bij het aangiftebiljet de gevraagde bewijsstukken en geef indien nodig nadere toelichting op een bijlage.  

 Vermeld op elke bijlage de naam en het persoonsnummer van het lichaam en het onderdeel waar de bijlage betrekking op heeft. 

 Vul ook de ‘Bijlage aangifte dividendbelasting deelgerechtigden’ in en voeg deze bij het aangiftebiljet.  

 Maak een kopie van het aangiftebiljet en de bijbehorende bijlagen voor uw eigen administratie. 

 Als u het niet eens bent met het bedrag van de aangifte dat u hebt betaald, dan kunt u binnen 2 maanden na de betaling een gemotiveerd 

bezwaarschrift indienen. 

10 Aanvullende informatie 
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       Bijlage aangifte dividendbelasting | deelgerechtigden 

   

 

 Vermeld de gegevens van de deelgerechtigden in de opbrengst in deze bijlage. 

 Zijn er meerdere deelgerechtigden? Gebruik dan het formulier ‘Bijlage aangifte  

dividendbelasting deelgerechtigden’. 

 Deze bijlage is verkrijgbaar bij Departamento di Impuesto of via www.impuesto.aw. 

 

 

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

     

 Datum    

  (dd/mm/jj)  (handtekening) 

 

 Gegevens lichaam 

 
Naam lichaam Persoonsnummer  

 
Handelsnaam  

 

2. Achternaam/Juridische naam  Persoonsnummer  

 
Voornaam/Handelsnaam Identiteitsnummer (of geboortedatum) 

 
Adres  

 
Adres   

 
Plaats  Land Bedrag uitkering (bedrag afronden)  

 
 

Hebt u meerdere deelgerechtigden, vul deze dan in op pagina 8. 

 Deelgerechtigden 

 
Aantal deelgerechtigden 

  

1. Achternaam/Juridische naam  Persoonsnummer  

 
Voornaam/Handelsnaam Identiteitsnummer (of geboortedatum) 

 
Adres  

 
Adres   

 
Plaats  Land Bedrag uitkering (bedrag afronden)  
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 Deelgerechtigden (vervolg) 

3. Achternaam/Juridische naam  Persoonsnummer  

 
Voornaam/Handelsnaam Identiteitsnummer (of geboortedatum) 

 
Adres  

 
Adres   

 
Plaats  Land Bedrag uitkering (bedrag afronden)  

4. Achternaam/Juridische naam  Persoonsnummer  

 
Voornaam/Handelsnaam Identiteitsnummer (of geboortedatum) 

 
Adres  

 
Adres   

 
Plaats  Land Bedrag uitkering (bedrag afronden)  

5. Achternaam/Juridische naam  Persoonsnummer  

 
Voornaam/Handelsnaam Identiteitsnummer (of geboortedatum) 

 
Adres  

 
Adres   

 
Plaats  Land Bedrag uitkering (bedrag afronden)  

6. Achternaam/Juridische naam  Persoonsnummer  

 
Voornaam/Handelsnaam Identiteitsnummer (of geboortedatum) 

 
Adres  

 
Adres   

 
Plaats  Land Bedrag uitkering (bedrag afronden)  

D
IV

  
—
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g
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