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Intitulé

: LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 11 juli
2003 ter uitvoering van artikel 19, tweede lid, onderdeel a, van de Landsverordening dividendbelasting en imputatiebetaling (AB 2002 no. 123)

Citeertitel: Landsbesluit aanwijzing imputatie-N.V. activiteiten
Vindplaats : AB 2003 no. 53
Wijzigingen: Geen
====================================================================
Artikel 1
1. De activiteiten die een naamloze vennootschap feitelijk verricht, opdat haar aandeelhouders in aanmerking komen voor imputatiebetalingen, zijn een of meer van de navolgende activiteiten:
a. het drijven van een hotel;
b. het drijven van een industriële onderneming, gericht op exportactiviteiten;
c. het drijven van een handelsonderneming, gericht op exportactiviteiten;
d. internationale dienstverlening;
e. het drijven van een scheep- of luchtvaartonderneming, gericht op
het internationaal vervoer van personen of goederen tegen betaling;
f. het verhuren en het anderszins tegen betaling in gebruik geven van
eigen materiële activa aan ondernemingen die gevestigd zijn in het
buitenland;
g. het ontwikkelen, verwerven, exploiteren, aanhouden, onderhouden en
in licentie of sublicentie geven van intellectuele en industriële
eigendomsrechten en soortgelijke vermogensrechten of gebruiksrechten naar het recht van Aruba en naar het recht van andere landen;
h. het verzekeren van bijzondere bedrijfsrisico’s;
i. het houden van aandelen of andere bewijzen van deelgerechtigdheid;
j. het, anders dan als kredietinstelling, al dan niet binnen concernverband, actief financieren van andere ondernemingen of vennootschappen;
k. het beleggen van vermogen, met uitzondering van:
1º. onroerende zaken;
2º. vermogen dat op enigerlei wijze ter beschikking wordt gesteld
aan een of meer met de naamloze vennootschap verbonden personen
of lichamen.
2. Van activiteiten in een sector als bedoeld in het eerste lid,
onderdelen a, b, c, d, e, f , h en i, is slechts sprake, indien een
vennootschap voldoet aan de in de artikelen 2 tot en met 7, voor de
desbetreffende activiteiten genoemde voorwaarden.
3. Onder verbonden persoon of lichaam wordt voor de toepassing
van het eerste lid, onderdeel k, ten 2º, verstaan een verbonden persoon of lichaam als bedoeld in artikel 6, vierde lid, van de Landsverordening winstbelasting (AB 1988 no. GT 47).
4. In afwijking van het eerste lid, komen de aandeelhouders niet
in aanmerking voor een imputatiebetaling voor activiteiten die verricht worden door een naamloze vennootschap als bedoeld in artikel 4
van de Landsverordening vrije zones 2000 (AB 2000 no. 28) en door een
naamloze vennootschap die in bezit is van een landsbesluit, vóór 1 januari 2003 afgegeven ingevolge artikel 4 van de Landsverordening bevordering industrievestiging of artikel 2 van de Landsverordening bevordering grondontwikkeling.
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Artikel 2
1. Van een activiteit, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, is sprake, indien:
a. aan de desbetreffende naamloze vennootschap een vergunning is afgegeven, als bedoeld in artikel 10 van de Vergunningsverordening (AB
1990 no. GT 43);
b. de vennootschap het hotel drijft voor eigen rekening en risico;
c. de vergoeding voor iedere in het door de vennootschap gedreven hotel beschikbare kamer, exclusief logeerbelasting, in een boekjaar
gemiddeld ten minste Afl. 216,- per dag bedraagt.
2. In afwijking van het eerste lid wordt een naamloze vennootschap die in enig boekjaar heeft voldaan aan de voorwaarden, genoemd
in het eerste lid, mits tevens in dat boekjaar ter zake van die naamloze vennootschap is voldaan aan de voorwaarden van artikel 19, eerste, tweede en derde lid, van de Landsverordening dividendbelasting en
imputatiebetaling (AB 2002 no. 123), ook in de twee daarop volgende
boekjaren geacht te hebben voldaan aan de voorwaarden van het eerste
lid, onderdeel c.
Artikel 3
Van een activiteit als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdelen b, c en d, is sprake, indien ten minste 75 procent van de omzet
in het buitenland wordt behaald.
Artikel 4
Van een activiteit als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel e, is sprake, indien het door de onderneming verzorgde vervoer
plaats vindt in derde landen of tussen Aruba en een of meer derde landen.
Artikel 5
Van een activiteit als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel f, is sprake, indien de te verhuren of het anderszins tegen betaling in gebruik te geven activum, in het desbetreffende boekjaar, een
waarde in het economische verkeer vertegenwoordigt van ten minste 25
miljoen florin.
Artikel 6
Van een activiteit als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel h, is sprake, indien de naamloze vennootschap een bijzondere bedrijfsverzekeraar is als bedoeld in artikel 1 van het Landsbesluit
bijzondere bedrijfsrisicoverzekeraars (AB 2002 no. 50).
Artikel 7
Van een activiteit als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel i, is sprake, indien het betreft het houden van aandelen en andere bewijzen van deelgerechtigheid in vennootschappen waarvan het kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld.
Artikel 8
1. Dit landsbesluit kan worden aangehaald als Landsbesluit aan2
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wijzing imputatie-N.V. activiteiten.
2. Het 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.
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