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AB 2003 no. 91

Intitulé

: LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 27 november 2003 ter uitvoering van artikel 19, tweede lid,
onderdeel d, ten 1, van de Landsverordening dividendbelasting en imputatiebetaling (AB 2002 no. 123)

Citeertitel: Geen
Vindplaats : AB 2003 no. 91
Wijzigingen: AB 2008 no. 64 (inwtr. AB 2008 no. 65)
======================================================================
Artikel 1
1. De jaarrekening van een naamloze vennootschap of vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 19 van de Landsverordening dividendbelasting en imputatiebetaling (AB 2002 no. 123),
is in overeenstemming met de normen die in het maatschappelijk verkeer
van Aruba ten aanzien van jaarrekeningen als aanvaardbaar worden beschouwd, indien de jaarrekening van de naamloze vennootschap voldoet
aan de bepalingen, opgenomen in Titel 9 van Boek 2 van het Nederlands
Burgerlijke Wetboek en de Richtlijnen voor de Nederlandse Raad voor de
Jaarverslaggeving, voor zover toepasbaar in Aruba.
2. In afwijking van het eerste lid is de jaarrekening van een
naamloze vennootschap of vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
die tot een internationale groep behoort, in overeenstemming met de
normen die in het maatschappelijk verkeer van Aruba ten aanzien van
jaarrekeningen als aanvaardbaar worden beschouwd, indien deze opgesteld is naar de normen die in het maatschappelijke verkeer in een van
de lidstaten van de Europese Unie, de Verenigde Staten van Amerika,
Canada of Japan als aanvaardbaar worden beschouwd.
3. Indien een jaarrekening is opgesteld op basis van normen in
andere landen dan die, genoemd in het eerste en tweede lid, bepaalt de
Inspecteur of deze normen gelijkwaardig zijn aan de ingevolge het eerste en tweede lid tot aanvaardbaar geoordeelde normen.
Artikel 2
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die
van zijn plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba en werkt terug
tot en met 1 januari 2003.

