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IN NAAM VAN DE KONING! 

 
 
 

DE GOUVERNEUR van Aruba, 

 
 
 

 

In overweging genomen hebbende: 

 

-  dat het wenselijk is het begunstigend beleid van 28 juni 2013 van de minister, belast 

 met financiën, vast te leggen voor wat betreft de herinvesteringsreserve voor timesha-

 reresorts, de omvorming van het IPC-regime, de temporisering van de renteaftrek bij de 

 aankoop van een binnenlandse deelneming en de verlenging van de tijdelijke investe-

 ringsaftrek; 

-  dat het voorts in het belang van een efficiënte heffing en inning van de winstbelasting 

 wenselijk is om het heffingsysteem van de winstbelasting te vervangen door het sys-

 teem van voldoening op aangifte;  

 

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

staande landsverordening: 

 

Artikel I 

 

De Landsverordening winstbelasting (AB 1988 no. GT 47) wordt als volgt gewijzigd: 

 

A na artikel 2 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 2a 

 

1.  De winst van een vennootschap, behaald met één van de bij 

landsbesluit, houdende algemene maatregelen, genoemde activi-

teiten verricht, wordt belast met inachtneming van artikel 15, der-

tiende lid. 
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2.  Indien een vennootschap als bedoeld in het eerste lid, het bedrijf 

van een hotel uitoefent, wordt deze vennootschap ingedeeld in 

één van de volgende categorieën: 

-  Categorie I:  de vergoeding voor iedere in het door de ven-

nootschap gedreven hotel beschikbare kamer, 

exclusief toeristenheffing, in een boekjaar ge-

middeld ten minste Afl. 331,- per dag bedraagt; 

-  Categorie II:  de vergoeding voor iedere in het door de ven-

nootschap gedreven hotel beschikbare kamer, 

exclusief toeristenheffing, in een boekjaar ge-

middeld ten minste Afl. 313,- per dag bedraagt; 

-  Categorie III: de vergoeding voor iedere in het door de ven-

nootschap gedreven hotel beschikbare kamer, 

exclusief toeristenheffing, in een boekjaar ge-

middeld ten minste Afl. 286,- per dag bedraagt; 

-  Categorie IV:  4-diamond-status. 

3.  Een vennootschap als bedoeld in het tweede lid, kan in aanmer-

king komen voor toepassing van de percentages, bedoeld in arti-

kel 15, dertiende lid, indien: 

a. de vennootschap in het bezit is van een earth check certifi-

caat of een soortgelijk certificaat, en 

b. de vennootschap jaarlijks naar gelang de in het tweede lid 

genoemde categorie, een investering doet ten behoeve van 

de Arubaanse gemeenschap, bedragende voor: 

-  Categorie I:  hotels met meer dan 100 kamers Afl. 

240.000,- en hotels met 100 kamers of 

minder Afl. 120.000,-; 

-  Categorie II:  hotels met meer dan 100 kamers Afl. 

165.000,- en hotels met 100 kamers of 

minder Afl. 75.000,-; 

-  Categorie III:  hotels met meer dan 100 kamers Afl. 

90.000,- en hotels met 100 kamers of 

minder Afl. 45.000,-; 
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-  Categorie IV: hotels met meer dan 100 kamers Afl. 

165.000,- en hotels met 100 kamers of 

minder Afl. 75.000,-. 

4.  De in het derde lid, onderdeel b, bedoelde investering kan in het 

boekjaar waarin de investering is gedaan in zijn geheel ten laste 

van de winst komen. De investering dient voor ten minste een 

derde gedeelte betrekking te hebben op duurzaamheid en milieu, 

voor ten minste een derde gedeelte op opleidingen voor lokaal 

personeel en voor ten minste een derde gedeelte op het aan-

schaffen van lokaal vervaardigde producten.  

5.  Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen de 

bedragen genoemd in het tweede en derde lid worden gewijzigd. 

De voordracht van een landsbesluit als bedoeld in de eerste vol-

zin, wordt niet gedaan, dan nadat het ontwerp, vergezeld van de 

concept-nota van toelichting en het advies van de Raad van Ad-

vies daarbij, is aangeboden aan de Staten en daar twee weken 

ter inzage heeft gelegen. 

 

B  artikel 4 wordt als volgt gewijzigd: 

1º. in het zesde lid vervalt de laatste volzin. 

2º. het tiende en elfde lid vervallen.  

 

C artikelen 5a, 5b en 5c komen als volgt luiden: 

Artikel 5a 

 

1.  Indien in een boekjaar een bedrag van meer dan Afl. 5.000,- 

wordt geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen, wordt zes procent van het 

investeringsbedrag ten laste gebracht van de winst van dat jaar.  

2.  Onder investeren in de zin van het eerste lid wordt verstaan het 

aangaan van verplichtingen ter zake van de aanschaf of verbete-

ring van een bedrijfsmiddel dat voor de uitoefening van een on-

derneming in Aruba wordt gebezigd, indien blijkt dat de verplich-

tingen voortvloeien uit rechtsbetrekkingen met natuurlijke perso-

nen of rechtspersonen, die deze rechtsbetrekkingen zijn aange- 
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 gaan in het kader van de uitoefening van een in Aruba gevestigde 

onderneming. 

3.  Voor de toepassing van het eerste lid behoren niet tot de be-

drijfsmiddelen: 

a. gronden, met inbegrip van de ondergrond van gebouwen; 

b. woonhuizen, daaronder begrepen tot bewoning dienende ge-

deelten van bedrijfspanden; 

c. personenautomobielen, tenzij deze bestemd zijn voor het be-

drijfsmatig personenvervoer; 

d. pleziervaartuigen die worden gebruikt voor representatieve 

doeleinden;  

e.  effecten, vorderingen, goodwill, alsmede vergunningen, ont-

heffingen, concessies en andere dispensaties van publiek-

rechtelijke aard; 

f.  flessen, kisten en andere verpakkingsmiddelen; 

g. dieren; 

h. bedrijfsmiddelen die direct of indirect bestemd zijn om hoofd-

zakelijk ter beschikking te worden gesteld aan derden; 

i. bedrijfsmiddelen die zijn bestemd om te worden gebruikt in 

het kader van de exploitatie van een olieraffinaderij of olie-

terminal. 

4.  Voor de toepassing van het tweede lid worden, tenzij bij regeling 

van de Minister voor bepaalde gevallen anders is bepaald, niet in 

aanmerking genomen verplichtingen aangegaan: 

a.  ter zake van de verwerving van een onderneming of een ge-

deelte van een onderneming tegen uitreiking van aandelen; 

b.  tussen degene die middellijk of onmiddellijk voor meer dan 

een vierde gedeelte gerechtigd is tot het nominaal gestorte 

kapitaal van een vennootschap, en deze vennootschap; 

c.  tussen vennootschappen op aandelen waarvan ten minste 

één aandeelhouder in beide vennootschappen middellijk of 

onmiddellijk voor meer dan een vierde gedeelte gerechtigd is 

tot het nominaal gestorte kapitaal. 
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Artikel 5b 

 

1.  Indien in een boekjaar een bedrijfsmiddel waarop artikel 5a, eer-

ste lid, toepassing heeft gevonden, wordt vervreemd, wordt van 

de overdrachtsprijs zes procent ten bate van de winst van dat jaar 

gebracht. 

2.  Het eerste lid vindt slechts toepassing, voor zover de vervreem-

ding van het bedrijfsmiddel plaatsvindt binnen 6 jaar na aanvang 

van het boekjaar waarin de investering heeft plaatsgevonden, en 

wordt over geen hoger bedrag berekend dan het investeringsbe-

drag waarvoor destijds aftrek als bedoeld in artikel 5a, eerste lid, 

in aanmerking is genomen. 

3.  Voor de toepassing van het eerste lid wordt met een vervreem-

ding gelijkgesteld: 

a.  het onttrekken van een bedrijfsmiddel aan een onderneming; 

b. het zodanig wijzigen van de bestemming van een bedrijfs-

middel, dat dit gaat voldoen aan de omschrijving van artikel 

5a, derde lid, onderdeel h. 

4.  Voor de toepassing van het derde lid geldt de waarde in het eco-

nomische verkeer van het bedrijfsmiddel als overdrachtsprijs. 

5.  Indien een investering ongedaan wordt gemaakt of voor een in-

vestering een vermindering, teruggaaf, of vergoeding wordt geno-

ten, geldt dat als vervreemding van het bedrijfsmiddel en geldt het 

bedrag van die investering, vermindering, teruggaaf of vergoe-

ding als overdrachtsprijs. 

6.  Onder ongedaan maken van een investering wordt mede ver-

staan: 

a.  het niet betaald zijn binnen twaalf maanden na het aangaan 

van de verplichtingen van ten minste 25% van het investe-

ringsbedrag ter zake van die verplichting, tenzij het bedrijfs-

middel binnen die periode in gebruik is genomen; 

b.  het niet in gebruik genomen zijn van een bedrijfsmiddel bin-

nen drie jaar na het begin van het kalenderjaar waarin de in-

vestering is gedaan. 
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Artikel 5c 

 

Artikel 5a, eerste lid, is niet van toepassing op de bedrijven, bedoeld 

in de Landsverordening vrije zones 2000 (AB 2000 no. 28).

  

D  in artikel 6 worden na het achtste lid twee leden toegevoegd, luidende: 

 9. In afwijking van het tweede lid, onderdeel a, kunnen lichamen die 

een timeshareresort beheren een onderhoudsreserve vormen 

voor de winsten die worden verkregen met de bijdragen van de 

leden of aandeelhouders voor het doen van investeringen in het 

kader van onderhoud. Indien de gereserveerde winsten niet bin-

nen een periode van tien jaar zijn aangewend voor het doen van 

investeringen in het kader van onderhoud, wordt het gedeelte van 

de reserve dat tien jaar daarvoor is gevormd, in de winst opge-

nomen. 

10. In geval een lichaam dat een timeshareresort beheert haar activi-

teiten staakt, wordt de in het negende lid bedoelde reserve aan-

gemerkt als een voordeel in de zin van artikel 4.  

 

E  in artikel 10 vervalt het tweede lid en wordt het derde lid vernummerd tot het tweede lid. 

 

F artikel 11 wordt als volgt gewijzigd: 

1°. het vierde lid komt als volgt te luiden: 

4.  Het eerste lid is niet van toepassing op voordelen, behaald 

door vennootschappen als bedoeld in artikel 2a, eerste lid. 

2°.  onder vernummering van het zevende lid tot het achtste lid, wordt een nieuw lid 

ingevoegd, luidende: 

7.  In afwijking van het zesde lid komt rente ter zake van schulden 

die verband houden met de verwerving van een deelneming in 

een binnen Aruba gevestigde vennootschap vanaf het derde 

boekjaar na de verwerving in aftrek. De rente van het eerste en 

tweede boekjaar komt in de drie daarop opvolgende jaren jaar-

lijks voor gelijke delen alsnog in aftrek. Dit lid is alleen van toe- 
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 passing op in het boekjaar 2013 en volgende verworven deel-

nemingen. 

 

G artikel 15 wordt als volgt gewijzigd: 

1º. het tweede lid komt als volgt te luiden: 

2. De belasting bedraagt 25 percent van de winst. 

2º. het vierde lid vervalt; 

 3°. het zevende lid komt als volgt te luiden: 

7.  Het zesde lid vindt slechts toepassing indien een deskundige 

heeft verklaard dat de jaarrekening van de vennootschap die 

de olieraffinaderij of olieterminal exploiteert, waaronder wordt 

verstaan de balans, de winst- en verliesrekening en de toe-

lichting op deze stukken, is opgemaakt met inachtneming van 

normen die in het maatschappelijk verkeer van Aruba aan-

vaardbaar worden beschouwd.  

4º. na het twaalfde lid wordt een lid toegevoegd, luidende: 

13. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid wordt over de 

winst van een vennootschap als bedoeld in artikel 2a, eerste 

lid, een percentage van 10% toegepast. In afwijking van het 

bepaalde in het tweede lid wordt over de winst van een ven-

nootschap als bedoeld in artikel 2a, tweede lid, de belasting 

geheven naar de volgende percentages:  

- Categorie I: 10 %; 

- Categorie II: 12%; 

- Categorie III: 15%; 

- Categorie IV: 12%. 

 

H (vervallen) 

 

I. in artikel 17a wordt “9a, achtste en negende lid en 10, tweede lid,” vervangen door: 9a, 

 achtste en negende lid,. 
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J artikel 25 komt als volgt te luiden: 

Artikel 25 

 

De belasting wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte. 

 

K in artikel 26 wordt “de Landsverordening dividendbelasting en imputatiebetaling” ver-

 vangen door: de Landsverordening dividendbelasting. 

 

L artikel 5, vijfde lid, komt als volgt te luiden: 

5. Het vierde lid is niet van toepassing op vennootschappen als bedoeld in 

artikel 2a, eerste lid. 

 

Artikel II 

 

De Landsverordening inkomstenbelasting (AB 1991 no. GT 51) wordt als volgt gewijzigd: 

 

A in artikel 5, eerste lid, eerste gedachtestreep, vervalt:, imputatiebetalingen als bedoeld 

 in Hoofdstuk III van de Landsverordening dividendbelasting en imputatiebetaling, daar

 onder begrepen,. 

 

B artikelen 9a, 9b en 9c komen als volgt te luiden: 

Artikel 9a 

 

1.  Indien in een kalenderjaar een bedrag van meer dan Afl. 5.000,- 

wordt geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen, wordt zes procent van het 

investeringsbedrag ten laste van de winst van dat jaar gebracht. 

2.  Onder investeren in de zin van het eerste lid wordt verstaan het 

aangaan van verplichtingen ter zake van de aanschaf of verbete-

ring van een bedrijfsmiddel dat voor de uitoefening van een in 

Aruba gevestigde onderneming in Aruba wordt gebezigd, indien 

blijkt dat de verplichtingen voortvloeien uit rechtsbetrekkingen met 

natuurlijke personen of rechtspersonen, die deze rechtsbetrek-

kingen zijn aangegaan in het kader van de uitoefening van een in 

Aruba gevestigde onderneming in Aruba. 
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3.  Voor de toepassing van het eerste lid behoren niet tot de be-

drijfsmiddelen: 

a. gronden, met inbegrip van de ondergrond van gebouwen; 

b.  woonhuizen, daaronder begrepen tot bewoning dienende ge-

deelten van bedrijfspanden; 

c. personenautomobielen, tenzij deze bestemd zijn voor het be-

drijfsmatig personenvervoer; 

d.  pleziervaartuigen die worden gebruikt voor representatieve 

doeleinden;  

e. effecten, vorderingen, goodwill, alsmede vergunningen, ont-

heffingen, concessies en andere dispensaties van publiek-

rechtelijke aard; 

f. flessen, kisten en andere verpakkingsmiddelen; 

g. dieren; 

h. bedrijfsmiddelen die direct of indirect bestemd zijn om hoofd-

zakelijk ter beschikking te worden gesteld aan derden. 

4.  Voor de toepassing van het tweede lid worden, tenzij bij regeling 

van de Minister voor bepaalde gevallen anders is bepaald, niet in 

aanmerking genomen verplichtingen, aangegaan tussen: 

a.  bloed- en aanverwanten in de rechte linie en in de tweede 

graad van de zijlinie; 

b. gerechtigden tot een nalatenschap of huwelijksgemeen-

schap, waartoe het bedrijfsmiddel behoort; 

c.  degene die voor meer dan een vierde gedeelte van het nomi-

naal gestorte kapitaal middellijk of onmiddellijk aandeelhou-

der is in een vennootschap welker kapitaal geheel of ten de-

ze in aandelen is verdeeld, en deze vennootschap. 

 

Artikel 9b 

 

1. Indien in een kalenderjaar een bedrijfsmiddel waarop artikel 9a, 

eerste lid, toepassing heeft gevonden, wordt vervreemd, wordt 

van de overdrachtsprijs zes procent ten bate van de winst van dat 

jaar gebracht. 
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2.  Het eerste lid vindt slechts toepassing, voor zover de vervreem-

ding van het bedrijfsmiddel plaatsvindt binnen 6 jaar na aanvang 

van het kalenderjaar waarin de investering heeft plaatsgevonden, 

en wordt over geen hoger bedrag berekend dan het investerings-

bedrag waarvoor destijds aftrek, bedoeld in artikel 9a, eerste lid, 

in aanmerking is genomen. 

3.  Voor de toepassing van het eerste lid wordt met een vervreem-

ding gelijkgesteld: 

a. het ontrekken van een bedrijfsmiddel aan een onderneming; 

b. het zodanig wijzigingen van de bestemming van een be-

drijfsmiddel, dat dit gaat voldoen aan de omschrijving van ar-

tikel 9a, derde lid, onderdeel h. 

4.  Voor de toepassing van het derde lid geldt de waarde in het eco-

nomische verkeer van het bedrijfsmiddel als overdrachtsprijs. 

5. Indien een investering ongedaan wordt gemaakt of voor een in-

vestering een vermindering, teruggaaf, of vergoeding wordt geno-

ten, geldt dat als vervreemding van het bedrijfsmiddel en geldt het 

bedrag van die investering, vermindering, teruggaaf of vergoe-

ding als overdrachtsprijs. 

6.  Onder ongedaan maken van een investering wordt mede ver-

staan: 

a. het niet betaald zijn binnen twaalf maanden na het aangaan 

van de verplichtingen van ten minste 25% van in het investe-

ringsbedrag ter zake van die verplichting, tenzij het bedrijfs-

middel binnen die periode in gebruik is genomen; 

b. het niet in gebruik genomen zijn van een bedrijfsmiddel bin-

nen drie jaar na het begin van het kalenderjaar waarin de in-

vestering is gedaan. 

 

Artikel 9c 

 

De artikelen 9a, eerste lid, en 10, vierde lid, vinden slechts toepas-

sing, indien de belastingplichtige een regelmatige boekhouding voert 

met regelmatige jaarlijkse afsluitingen. Indien de belastingplichtige  
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ophoudt aldus boek te houden, wordt de reserve volgens artikel 10, 

vierde lid, opgenomen in de winst van het laatste kalenderjaar waar-

over een regelmatige boekhouding gevoerd is. 

 

C in artikel 17, tweede lid, onderdeel e, vervalt: - imputatiebetalingen als bedoeld in 

 Hoofdstuk III van de Landsverordening dividendbelasting en imputatiebetaling, daaron-

 der begrepen -.  

 

D artikel 24 wordt als volgt gewijzigd: 

1°. in het zesde lid vervalt:, imputatiebetalingen als bedoeld in artikel 19, eerste lid, 

van de Landsverordening dividendbelasting en imputatiebetaling daaronder be-

grepen,. 

2°. in het achtste lid vervalt: en imputatiebetaling. 

 

Artikel III 

 

De Landsverordening dividendbelasting en imputatiebetaling (AB 2002 no. 123) wordt als 

volgt gewijzigd: 

 

A in artikel 5, eerste lid, vervalt onderdeel f en wordt de puntkomma aan het eind van on-

derdeel e vervangen door een punt. 

 

B in artikel 6, tweede lid, wordt de punt aan het eind van onderdeel d vervangen door een 

 puntkomma en worden twee onderdelen toegevoegd, luidende: 

e. nul procent van de opbrengst, indien het middellijke of onmiddel-

lijke uitdelingen betreft van winsten uit een vennootschap als be-

doeld in artikel 2a van de Landsverordening winstbelasting en die 

belast zijn geweest tegen het percentage als bedoeld in artikel 

15, dertiende lid, van de Landsverordening winstbelasting;  

f. nul procent van de opbrengst indien het middellijke of onmiddellij-

ke uitdelingen betreft van winsten uit een vennootschap als be-

doeld in de Landsverordening vrije zones 2000 (AB 2000 no. 28). 
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C artikel 8 wordt als volgt gewijzigd: 

 

1º. in het tweede lid vervalt “, met dien verstande dat ten aanzien van een opbrengst 

als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel f, inhoudingsplichtig is de naamloze 

vennootschap die het dividend of de uitkering verschuldigd is, ter zake waarvan 

aanspraak wordt gemaakt op een imputatiebetaling als bedoeld in artikel 19, eer-

ste lid”. 

2º. in het derde lid vervalt “, met dien verstande dat de opbrengst, bedoeld in artikel 5, 

eerste lid, onderdeel f, geacht wordt door de inhoudingsplichtige ter beschikking te 

zijn gesteld op hetzelfde tijdstip als het dividend of de uitkering, ter zake waarvan 

op de voet van artikel 19, eerste lid, is gemeld dat aanspraak op imputatiebetaling 

zal worden gemaakt”. 

 

D artikelen 19 tot en met 24 en artikel 35 vervallen. 

 

E artikel 36, tweede lid, komt als volgt te luiden: 

2.  Zij kan worden aangehaald als Landsverordening dividendbelas-

ting. 

 

Artikel IV 

 

De Algemene landsverordening belastingen (AB 2004 no. 10) wordt als volgt gewijzigd: 

 

A in artikel 2, onderdeel h, komt als volgt te luiden: 

h. dividendbelasting als bedoeld in de Landsverordening dividend-

belasting (AB 2002 no. 123);. 

 

B na artikel 14 wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 14a 

 

1.  Voor de belastingplichtige in de winstbelasting zijn, in afwijking 

van artikel 8 en artikel 14, de bepalingen van dit artikel van toe-

passing. 
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2.  De belastingplichtige is gehouden uiterlijk op de laatste dag van 

de vijfde maand na afloop van het (gebroken) boekjaar over dat 

jaar aangifte te doen en de belasting overeenkomstig die aangifte  

 te betalen bij de Ontvanger. De betaling dient uiterlijk plaats te 

vinden op de dag van indiening van de aangifte. 

3.  Indien de belastingplichtige niet in staat is om binnen vijf maan-

den na afloop van het (gebroken) boekjaar de aangifte als be-

doeld in het tweede lid te doen, dan kan uiterlijk op de laatste dag 

van de vijfde maand na afloop van het (gebroken) boekjaar, om 

uitstel worden verzocht voor het doen van aangifte bij de Inspec-

teur.  

4. Indien een verzoek tot uitstel gedaan wordt aan de Inspecteur, 

welke is vergezeld van een voorlopige aangifte en de belasting 

overeenkomstig die voorlopige aangifte betaald is bij de Ontvan-

ger, welke betaling uiterlijk plaats dient te vinden op de dag van 

indiening van de aangifte, dan wordt de termijn van indiening van 

de definitieve aangifte verlengd met zes maanden. 

5. De op de in vierde lid genoemde voorlopige aangifte als ver-

schuldigd aan te geven belasting dient ten minste gelijk te zijn 

aan de volgens de meest recente definitieve aangifte op grond 

van de Landsverordening winstbelasting over dat jaar totaal ver-

schuldigde belasting.  

6.  Indien bij de definitieve aangifte de berekening van de verschul-

digde belasting resulteert in een door de belastingplichtige terug 

te ontvangen bedrag, wordt deze binnen zes maanden na indie-

ning van de definitieve aangifte bij een voor bezwaar vatbare be-

schikking verleend. 

7. Indien de Inspecteur de in het zesde lid bedoelde beschikking 

niet oplegt binnen zes maanden na de datum van indiening van 

de definitieve aangifte, wordt hiervan binnen zes maanden na in-

diening van de definitieve aangifte aan de belastingplichtige 

schriftelijk en gemotiveerd mededeling gedaan. 
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8.  De reeds op voorlopige aangifte betaalde belasting kan in minde-

ring worden gebracht op de te betalen belasting bedoeld in het 

tweede en vierde lid. 

 

C in artikel 15 wordt een lid toegevoegd, luidende:  

4.  Een naheffingsaanslag, kan tot het bedrag dat de Inspecteur juist 

voorkomt, voor de winstbelasting, ook tijdens het lopende boek-

jaar tot het moment dat de aangifte moet worden ingediend, wor-

den opgelegd, in de volgende gevallen: 

a.  bij ontbinding, beëindiging, vereffening of faillietverklaring van 

een bedrijf; 

b.  bij staking of aanmerkelijke inkrimping van het bedrijf, of bij 

vervreemding van in Aruba gelegen onroerende zaken of van 

daarop gevestigde rechten; 

c.  ter zake van de winst van niet in Aruba gevestigde lichamen 

die slechts tijdelijk in Aruba een bedrijf uitoefenen. 

 

D in artikel 54, tweede lid, wordt na “artikel 8, tweede lid,” ingevoegd: of artikel 14a, twee

 de of vierde lid,. 

 

E in artikel 55, eerste lid, wordt “artikel 8, tweede lid,” vervangen door: artikel 14, eerste 

 lid, of 14a, tweede of vierde lid,. 

 

Artikel IVa 

 

In artikel A van de Landsverordening invordering directe belastingen (AB 1991 GT 4) wordt 

“dividendbelasting en imputatiebetaling als bedoeld in de Landsverordening dividendbelas- 

ting en imputatiebetaling (AB 2002 no. 123)” vervangen door: dividendbelasting als bedoeld 

in de Landsverordening dividendbelasting (AB 2002 no. 123). 

 

Artikel V 

 

1.  Voor naamloze vennootschappen of vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid 

waarvan het bestuur voor inwerkingtreding van deze landsverordening aan de Inspec- 
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 teur gemeld heeft dat haar aandeelhouders bij dividenduitkeringen aanspraak zullen 

maken op imputatiebetalingen als bedoeld in artikel 19, eerste lid van de Landsveror-

dening dividendbelasting en imputatiebetaling (AB 2002 no. 123), blijven de volgende  

 artikelen, zoals die golden voor inwerkingtreding van deze lansverordening, van kracht 

tot en met de laatste dag van het boekjaar dat aangevangen is voor 1 januari 2026: 

-  de artikelen 4, zesde lid, laatste volzin, tiende en elfde lid, 5, vijfde lid, 5c, 10, twee-

de lid, 11, vierde lid, 15, vierde lid, 17a, en 26 van de Landsverordening winstbelas-

ting;  

- de artikelen 5, eerste lid, eerste gedachtestreep, 17, tweede lid, onderdeel e, en 24, 

zesde en achtste lid, van de Landsverordening inkomstenbelasting; 

-  de artikelen 5, eerste lid, onderdeel f, 8, tweede en derde lid, 19, tweede tot en met 

negende lid, 20 tot en met 24 en 35 van de Landsverordening dividendbelasting en 

imputatiebetaling, met dien verstande dat de breuk genoemd in artikel 21 en 22, 

vierde lid, van de Landsverordening dividendbelasting en imputatiebetaling met in-

gang van 1 januari 2016, 23/75 bedraagt; 

- artikel 2, onderdeel h, van de Algemene landsverordening belastingen; 

- Landsbesluit aanwijzing imputatie-N.V. activiteiten 2005 (AB 2005 no. 90)  

-  Landsbesluit artikel 19, tweede lid, onderdeel d, ten 1°, van de Landsverordening 

dividendbelasting en imputatiebetaling (AB 2003 no. 91); 

-  Landsbesluit ter uitvoering van artikel 19, tweede lid, onderdeel d, ten 2°, van de 

Landsverordening dividendbelasting en imputatiebetaling (AB 2004 no. 2); 

-  de Ministeriële Regeling ter uitvoering van artikel 22, vierde lid, van de Landsveror-

dening dividendbelasting en imputatiebetaling (AB 2003 no. 80), met dien verstan-

de dat het in artikel 5 genoemde percentage voor boekjaren die beginnen op 1 ja-

nuari 2016, 23% bedraagt en de breuk genoemd in artikel 7 voor de boekjaren die 

beginnen op 1 januari 2016, 23/75 bedraagt. 

- artikel A van de Landsverordening invordering directe belastingen. 

2.  Indien gedurende de periode, bedoeld in het eerste lid, een keuze gemaakt wordt voor 

 toepassing van artikel 2a van de Landsverordening winstbelasting, eindigt deze over

 gangsregeling voor die belastingplichtige. 

3.  De minister, belast met financiën, stelt nadere regels voor de in het eerste lid bedoelde 

belastingplichtigen met betrekking tot de toepassing van artikel 14a van de Algemene 

landsverordening belastingen.  
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Artikel VI 

 

Voor de toepassing van artikel I, onderdeel J, en artikel IV, onderdelen B tot en met E, geldt: 

- voor het boekjaar dat op of na 1 januari 2014 (boekjaar 2014) aanvangt, dat de reeds over 

dat boekjaar op voorlopige aanslag betaalde winstbelasting in mindering kan worden ge-

bracht op de overeenkomstig artikel 14a van de Algemene landsverordening belastingen 

te betalen winstbelasting; 

- voor het boekjaar dat op of na 1 januari 2015 (boekjaar 2015) aanvangt, dat de reeds over 

dat boekjaar op voorlopige aanslag betaalde winstbelasting in mindering kan worden ge-

bracht op de overeenkomstig artikel 14a van de Algemene landsverordening belastingen 

te betalen winstbelasting; 

- voor het boekjaar dat op of na 1 januari 2014 (boekjaar 2014) aanvangt en waarvoor de 

 termijn van vijf maanden voor indiening en betaling van de aangifte vermeld in artikel 14a, 

 tweede lid, van de Algemene landsverordening belastingen reeds is verstreken, wordt de 

 termijn van indiening en betaling verlengd met zes maanden. Voor deze boekjaren wordt 

 de termijn voor indiening van de definitieve aangifte genoemd in het vierde lid van artikel 

 14a Landsverordening algemene belastingen vastgesteld op drie maanden; 

- voor het indienen van de aangifte winstbelasting voor boekjaren die aanvangen op of na 1 

januari 2015 en de daarop volgende boekjaren gelden de wettelijke termijnen, bedoeld in 

artikel 14a Algemene landsverordening belastingen. 

 

Artikel VII 

 

Voor vennootschappen als bedoeld in de Landsverordening vrije zones 2000 (AB 2000 no. 

28) blijft het tot 28 juni 2013 geldende artikel 6 van de Landsverordening dividendbelasting 

en imputatiebetaling van kracht ten aanzien van dividenden die afkomstig zijn van winsten uit 

boekjaren die vóór 28 juni 2013 eindigen. 

 

Artikel VIII 

 

Deze landsverordening treedt inwerking met ingang van de dag na die van haar plaatsing in 

het Afkondigingsblad van Aruba, met dien verstande dat: 

- artikel I, onderdelen C, F ten 2°, en artikel II, onderdeel B, terugwerken tot en met 1 januari 

2013; 
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- artikel I, onderdelen A, F ten 1°, G, ten 4°, L, en artikel III, onderdeel B, terugwerken tot en 

met 28 juni 2013;  

- artikel I, onderdeel J, en artikel IV, onderdelen B, C, D en E, zijn van toepassing op de 

boekjaren 2014 en volgende; 

- artikel I, onderdeel D, in werking treedt met ingang van de eerste dag van de maand vol-

gend op die van haar plaatsing in het Afkondigingblad van Aruba; 

- artikel I, onderdeel G, ten 1º, in werking treedt met ingang van 1 januari 2016. 

 

  

 Gegeven te Oranjestad, 8 december 2015 
 F.J. Refunjol  
 
 
 
De minister van Financiën en Overheidsorganisatie, 
A.R. Bermudez 
 
De minister van Justitie, 
A.L. Dowers 


