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1.9 88.No. 103
AFKONDIGINGSBLAD
VAN
ARUBA
T'ANn|DQ||ISQ van 27 juli 1988, tot wijzàging van de Petroleumverorden|g zeegebied An|ha in verband met de ve|uldeli||g van de
daarln opgenomen fiscale bepal ingen.
Ditgegev|, 12 augustus 1988
De minlster van Justitie,
E.J. Vos
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Pagâna 2 Afkondlg|g|l| van Araba 1988, no. 103
IN Nà;M DER KONINGINI
DE (|7F.101| van Aruba,
In overœeglng genomen hohhonde:
dat hét wenselljk is de Petroleu|e||||g ze|gebied R|AH| (A.B.
19|7, 89) te wilzlgen ten elnde de verhoudïng tussen de fiscale bepkaltklgen in dîe l|dsvemM||g en de L|dsvexM|ug wimeelasting duideàljker vast te leggen;
Heeft de Raad van Advies gehoord p|t gemeen overleg der Staten, vaatgeateàd ondersta|de laudsv|orden|g;
Artlkel I
In artikel 8 van de Petroleumv|o|n|g zeegebied Araba (A.B.
19|7, B9) worden de navolgende wljzlglng| aangebra|t:
à. het eerste en tweede lld kfxrœz te lulden;
1. In afwijking van artikel 15 van de Lu|vmMenug
wins|el|tlng IXIII'MA het tarief van de wina|àut|g
voor een 11chaam waarmee een overe|omst tot onderzoek
naar en wirm|g van petroleum als bedoeld in artikel 4
eerste lâd is aangegaan dertlg procent van de belastbare winst.
2. Op het bedrag van de door een llchaam, ala bedoeld in
ket eerste llde vers|uldigde winstbel|ting is niet van
toepasslng de opcent|verorden|g ânkomsten- en winstbelastlng. ;
B. het derdee vïerde, vïjf|e en zevende l1d vervallen;
C. Eet zesde en achkste lid worden vernurr|rd tot derde re|ctievelllk vlerde lld;
D. in hàt nieuwe derde lid wordt 'Ivilfde àid'' vervangen doorr eerste
lid;
|. in het nieuwe vierde lld wordt na Hblilftll lngevoegd; geheel.
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Artikel 11
Deze l|œv|ordenMg treedt :1.n we-rktng met lngang van de dag
na die van haar plaatsing in het A|ondàg|gelad van Aruba.
Oranjest|, 27 jull 1988
F.B. Trorp
De minâster van Economis|e ZakBn
E.F. |ansur
De minâster van Fânanciën,
A.W. Engelbre|t
De minister van Justitie,
E.J. Vos
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