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IN NAAM VAN DE KONING!

DE GOUVERNEUR van Aruba,

In overweging genomen hebbende:
-

-

dat het ter bevordering van de vestiging van bijzondere bedrijfsrisicoverzekeraars in Aruba wenselijk is een vrijstelling voor de winst- en dividendbelasting voor deze ondernemingen te introduceren;
dat het voorts wenselijk is om ten aanzien van de Aruba vrijgestelde vennootschap en de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid uitdrukkelijk vast te stellen dat deze geen kredietinstelling kunnen zijn;

Gelet op:
artikel 2, onderdeel c, van de Landsverordening winstbelasting (AB 1988 no.
GT 47);
Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten:
Artikel I
Het Landsbesluit aanwijzing vrijgestelde activiteiten (AB 2005 no. 88) wordt
als volgt gewijzigd:
A artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:
1º. in onderdeel b wordt na “het,” ingevoegd: anders dan als kredietinstelling;
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2º. de punt in onderdeel d wordt vervangen door een puntkomma en er
wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
e) het verzekeren van bijzondere bedrijfsrisico’s.
B onder vernummering van artikel 4 tot artikel 5 wordt na artikel 3 een artikel
ingevoegd, luidende:
Artikel 4
Van een activiteit als bedoeld in artikel 1, onderdeel e, is
slechts sprake, indien de vennootschap een bijzondere bedrijfsverzekeraar als bedoeld in artikel 1 van het Landsbesluit
bijzondere bedrijfsrisicoverzekeraars (AB 2002 no. 50) is.
Artikel II
Dit landsbesluit treedt in werking voor wat betreft:
- artikel I, onderdeel A, onder ten 1º, met ingang van de dag na die van zijn
plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba;
- artikel I, onderdeel A, onder ten 2º, alsmede onderdeel B, met ingang van
de dag na die van zijn plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba en
werkt terug tot en met 1 januari 2016.
Gegeven te Oranjestad, 5 mei 2017
J.A. Boekhoudt
De minister van Financiën en Overheidsorganisatie a.i.,
R.A. Arends

De minister van Justitie,
A.L. Dowers

