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AFKONDIGINGSBLAD
VAN
ARUBA
Là|Dsb|âulTzhoud|de algemene maatregel|z van 25 maart 1988, ter
ultvoerlng van artikel 40, eerste lldw van de Vergunn|gsv|otdening
(Lan|besluit ver|ingarecht|).
Ultgegev|, 19 aprïl 1988
De mlniater van Justitïe
en Volkagezon|etd,
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IN Xm DER KOSIHGIN !
91 WK). GQWSRNEUR van Arubae
In overweging genomen hebbender
dat het wenselllk is nleuwe regelen te stellen met betrekking tot
het heffen en innen van vergunn|gsre|ten ingevolge de Vergunn|gsverorden|g;
Gelet op:
artikel 40 van de Vergu|ingsverord|ingl
Heeftw de Raa; van Advies gehoorde besloten;
M'tikel l
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Het bljzondere vergunn|gsrechte bedoeld in artlkel 40, vierde
lïd, van de Verga|lngsv|o|||g bedraaVt voor de vers|ill|de
toest|ângen: genoem| ln dle verordeningl
voor de toeste||g, aàs bedoeàd in artikel 36 per maand fgnvlerenty|tlgste deel van het vergu|lngsre|t voor de vergunning, waarop de toeate|ing betrekk|g heeft; '
B. voor de toeste||ngz als bedoeld in artlkel 45 eerste lâd per
Jaar de helft van het vergu|àngsre|te |genomen In onde|eel
H van artike) 1;
voor een toeste|inge als bedoeld in artlkel 47 vierde àid
per jaar de helft van het ver|lngsre|t: dat voor de desbetreffende lokalltelt is verschuldigd;

0

0

Paglna 4 à|ondïglngsblad van Aruba 1988| n0.37
D. voor een toeste||g, als bedoeld in artikel 52, per Jaar de
helft van het ver|ingsrecht dat voor de desbetreffende 10kaliteit is vers|uàdigd;
E. voor een toeate|àng, als bedoeàd in artikel 53e eerste lid,
per Jaar de helft vah het vergu|ïngsrecht, dat voor de desbetreffende lokallteit ja v|schuldlgd;
voor een vergunn|g, als bedoeld in artlkel 53, tweede lid' per
maand een-vierentwintigste dael van hat vergunn|gsre|t dat
voor de desbetreffende lokaàiteit âs verschul|gd.
Artïkel 3
Het vergunn|gsre|t en het bijzondere vergunn|gs||t zïjn
vers|uldigd beglnnend op de dag van afgïfte van de vergunniâg of de
toeste|tng.
Artlkel 4
De islnlz:g van de ver|asreet|, bedoeld ln de artlkelen 1
en 24 geschiedt tegen kwltantie door de |tvanger der belast|gen.
àrtïkel S
1. Het vergunn|gsre|t dient vdör de nnnvang van de termiln
waarveor het verscbuldï| ts in z&Jn geheel te worden volammn bij
de ontvanger der |lastlngen.
2. In geval niet is voldnno nan het vereiste genooma en het
eerste lid, wordt het bedrag van het desbetreff|de vergunn|gsre|t
verhoogd met vijftig procent.
3. Het lngevolge het tweode lid verhoogde bedrag van het vergunningsre|t dlent te worden voldaan bïl de ontvanger der be1a|tlngen uiterlllk op de laatste dag van de termâjn: waarvoor het verschuldigd ïa.
Artikel 6
In bïlzondere gevallen kan de Ontvanger op een daartoe strekkend s|rlfteltlk verzoek toestaan dat wat verganning| betreftw
afgeweken wordt van het bepaalde in artikel 5, eerste lïde in dier
voege, dat het vergu|ingsre|t of het bijaonder vergunn|gsr|t
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per kwartaal of per half jaar wordt voldaan.
Artlkel 7
Ingetro|en wordt het Vergu|ingsrecht|sluit.
Artikel 8
1. Dât l|dsbesluit treedt in werktng met ingang van de dag na
die van zljn plaatsing in het Afkondig|g|l| van Aruba.
2. Het kan worden aangehaald als L|dsbegluit vergu|lngsrp|ten.
Gegeven te Oranlestad 25 maart 1988
Max imo Cro es
De mlnister van Justitâe en
Volksgezo|eid
E. J. Vos
De minïster van Financlën
A. H. Knge|recht
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