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Inleiding

De bijzondere omstandigheden als gevolg van de COViD-19 pandemie zijn aanleiding

geweest om een structureel kader ter ondersteuning van het herstel van de Arubaanse

economie te bewerkstelligen. Eind maart 2020 heb ik in overleg met het Departamento di

Impuesto (DIMP) conform de Internationale praktijk een Fiscaal Noodplan {alivio fiscal)

voor het stimuleren van de Arubaanse economie als reactie op de COVID-19 uitbraak

voor de maanden april, mei en juni 2020 van toepassing verklaard die de onmiddellijke

economische en sociale noodsituatie gedeeltelijk heeft opgevangen.

Voorts heb ik ook besloten om met het Fiscaal Noodplan deel 2, in de vorm van concrete

goedkeuringen, aan het fiscale ondernemingsklimaat toe te voegen ter ondersteuning

van de Arubaanse economie.

Versoepeling van het beleid inzake tariefsverlaging voor uitgekeerde dividenden

Ik heb met ingang van 1 januari 2019, bij wijze van begunstigend beleid, het tarief in de

inkomstenbelasting verlaagd naar 10% voor dividenden die gedurende het belastingjaar

2019 zijn uitgekeerd voor zover aan de gestelde voorwaarden is voldaan.

Deze beleidsmatige aankondiging van de tariefsverlaging in de inkomstenbelasting voor

uitgekeerde dividenden is voor het belastingjaar 2020 voortgezet.^

Door middel van begunstigend beleid is dit uitgebreid tot en met het belastingjaar 2022,

alsmede voor dividenden uit een buiten Aruba gevestigd lichaam.^
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' 2ie editie no. 4 jaargang: 2019 van de Landscourant van Aruba d.d. 15 februari 2019 p. 10-12.
^Zie editie no. 26 jaargang; 2019 van de Landscourant van Aruba d.d. 20 december 2019 p. 23-25.
^Zie editie no. 23 Jaargang: 2020 van de Landscourant van Aruba d.d. 6 november 2020 p. 17.



Het versoepelde dividendbeleid is voorts, gelet op de COVID-19 gevolgen voor de

economie van Aruba, alsmede om de koopkracht te verbeteren, bij wijze van

begunstigend beleid,"* voortgezet waarbij ook uitkeringen van winsten in 2021 en 2022

ten laste van een in de vennootschap aanwezige winstreserve die is opgebouwd in de

boekjaren eindigend uiterlijk op 31 december 2021 in aanmerking kwam voor het 10%

tarief en daarbij goedgekeurd dat voor de toepassing van dit beleid onder dividend mede

wordt verstaan: een winstuitdeling die afkomstig is van een buiten Aruba gevestigd

lichaam. Voor deze goedkeuring golden thans bepaalde voon/vaarden.^

Overwegende

Dat op grond van het voorgaande en tegen de achtergrond van de economische effecten

als gevolg van de COVID-19 pandemie, acht ik het wenselijk en keur ik goed, en

vooruitlopend op de codificering hiervan in de wetgeving, dat het voornoemde

beschreven ‘versoepelde dividendbeleid inzake tariefsverlaging voor uitgekeerde

dividenden’ wordt verlengd.

Voorwaarden

Uitkeringen van winsten in 2022 en 2023 ten laste van een in de vennootschap

aanwezige winstreserve die is opgebouwd in de boekjaren eindigend uiterlijk op 31

december 2022 komen tevens in aanmerking voor het 10% tarief in de

inkomstenbelasting. Dat voor de toepassing van dit beleid onder dividend mede wordt

verstaan: een winstuitdeling die afkomstig is van een buiten Aruba gevestigd lichaam.

Voor deze goedkeuring gelden de volgende voorwaarden;

Het buiten of binnen Aruba gevestigde lichaam dient een in aandelen verdeeld

kapitaal te hebben;

De winstuitkering komt ten laste van een in de vennootschap aanwezige

winstreserve die is opgebouwd in de boekjaren eindigend uiterlijk op 31 december

2022;

De winstuitkering wordt gedurende het kalenderjaar 2022 of 2023 aan de

aandeelhouder, ingezetene van Aruba, ter beschikking gesteld, doch dient binnen

maximaal vijf boekjaren, na het boekjaar van ter beschikking stelling, volledig te

worden betaald aan de aandeelhouder(s);

Voor zover aan het einde van de in onderdeel (c) genoemde termijn nog een

bedrag aan ter beschikking gesteld dividend op de balans van de uitkerende

a.

b.

c.

d.

■ Zie editie no. 26 jaargang: 2021 van de Landscourant van Aruba d.d. 17 december 2021 p. 19-21.
® Voor de voonwaarden, zij verwezen naar het kopje 'I. Versoepeling van het beleid inzake tariefsverlaging voor uitgekeerde
dividenden' zoals gepubliceerd in editie no. 26 jaargang: 2021 van de Landscourant van Aruba d.d. 17 december 2021.
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vennootschap resteert, heeft de Inspecteur het recht om over dit bedrag alsnog

het tarief in artikel 24, zesde lid, Landsverordening inkomstenbelasting - onder

aftrek van de reeds betaalde dividendbelasting of inkomstenbelasting bij het ter

beschikking stellen daarvan - toe te passen en ter zake een voorlopige of

definitieve aanslag inkomstenbelasting in het jaar volgend op het einde van de

genoemde termijn op te leggen;

Ingevolge artikel 2, eerste lid, van de Landsverordening dividendbelasting is ter

zake van dividenduitkeringen van buiten Aruba gevestigde lichamen geen

dividendbelasting verschuldigd in Aruba. Reden waarom bij een dergelijke

dividenduitkering de belastingdienst hiervan schriftelijk dient te \A/orden

geinformeerd, opdat deze in staat is om binnen afzienbare tijd een voorlopige

aanslag inkomstenbelasting te kunnen opieggen voor het desbetreffende

belastingjaar.

e.

Inwerkingtreding

Het beleid treedt in werking vanaf de dag na ondertekening.

Dit besluit zal in de Landscourant van Aruba worden geplaatst.

Oranjestad, 7 november 2022

De minister van Financien en Cultuur,

mr. X.J. Maduro



viA^v

Afschrift dezer te zenden aan:

-de minister van Financien en Cultuur;

-de directeurvan de Directie Financien;

-de directeur van de Centrale Accountantsdienst;

-de Afgemene Rekenkamer Aruba;

-de directeurvan de Departamento di Impuesto;

-de directeurvan de Directie Wetgeving en Juridische Zaken.


