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AFKONDIGINGSBLAD
VAN
ARUBA

LANDSVERORDENING van 13 december 2005 tot wijziging van het Wetboek van
Koophandel van Aruba (AB 1990 no. GT 50), de Landsverordening winstbelasting (AB
1988 no. GT 47), de Landsverordening inkomstenbelasting (AB 1991 no. GT 51), de
Landsverordening dividendbelasting en imputatiebetaling (AB 2002 no. 123), de
Landsverordening vrije zones 2000 (AB 2000 no. 28), de Landsverordening
deviezenprovisie en de Landsverordening deviezenverkeer (aanpassing belastingregime
Aruba vrijgestelde vennootschap).

Uitgegeven, 15 december 2005

De minister van Justitie,
H.R. Croes
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IN NAAM DER KONINGIN!

DE WND. GOUVERNEUR van Aruba,

In overweging genomen hebbende:
dat het met het oog op de veranderende internationale fiscale standaarden wenselijk is de
behandeling van de Aruba vrijgestelde vennootschap en haar aandeelhouders in het
Wetboek van Koophandel van Aruba, de Landsverordening inkomstenbelasting, de
Landsverordening winstbelasting en de Landsverordening dividendbelasting en
imputatiebetaling, de Landsverordening deviezenprovisie, de Landsverordening
deviezenverkeer, alsmede de Landsverordening vrije zones 2000 aan te passen;
Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld
onderstaande landsverordening:
Artikel I
Het Wetboek van Koophandel van Aruba (AB 1990 no. GT 50), wordt gewijzigd
als volgt:
A. het vijfde lid van artikel 155a komt te luiden:
5. De vennootschap mag niet werkzaam zijn als een kredietinstelling als
bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Landsverordening toezicht kredietwezen
(AB 1998 no. 16). Een vennootschap wordt geacht tevens aan de eis van de
vorige volzin te voldoen indien ten aanzien van haar onderneming op grond van
het landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 1,
tweede lid, van de Landsverordening toezicht kredietwezen (AB 2000 no. 29),
of bij beschikking van de Centrale Bank van Aruba als bedoeld in artikel 1,
derde lid, van de Landsverordening toezicht kredietwezen, is bepaald dat zij
niet als kredietinstelling in de zin van de Landsverordening toezicht
kredietwezen wordt beschouwd.
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B. in artikel 155hh, eerste lid, vervalt het zinsdeel : "mits deze niet zijn ingeschreven in
het bevolkingsregister van Aruba, dan wel, indien het rechtspersonen betreft, deze niet
zijn gevestigd in Aruba" en vervalt de achter het woord "derden" geplaatste komma;
C. artikel 155kk, eerste lid, onderdeel b, komt te luiden:
b. natuurlijke personen.
Artikel II
De Landsverordening winstbelasting (AB 1988 no. GT 47) wordt gewijzigd als
volgt:
A. in het eerste lid van artikel 1, onderdeel a, wordt na de woorden "naamloze
vennootschap," ingevoegd: Aruba vrijgestelde vennootschappen;
B. het vierde lid van artikel 1 vervalt;
C. in artikel 2 wordt de punt na onderdeel c vervangen door een punt-komma en wordt
een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende:
d. de winst van de Aruba vrijgestelde vennootschap, waarvan de activiteiten zich
gedurende het gehele boekjaar beperken tot bij landsbesluit, houdende
algemene maatregelen, aan te wijzen activiteiten.
D. in het derde lid van artikel 4 wordt na "Aruba vrijgestelde vennootschap" ingevoegd:
als bedoeld in artikel 2, onderdeel d gevolgd door een komma;
E. aan artikel 11 wordt, met vernummering van het vijfde en het zesde lid tot zesde en
zevende lid, een nieuw vijfde lid toegevoegd, luidende:
5. Het eerste en het tweede lid zijn niet van toepassing op voordelen,
behaald door een Aruba vrijgestelde vennootschap als bedoeld in artikel 2,
onderdeel d.
Artikel III
De Landsverordening inkomstenbelasting (AB 1991 no. GT 51) wordt gewijzigd als volgt:
A. aan het slot van het vijfde lid van artikel 3 wordt een volzin toegevoegd, luidende:
De eerste volzin is slechts van toepassing indien de activiteiten van de Aruba
vrijgestelde vennootschap zich gedurende het gehele boekjaar beperken tot bij
landsbesluit, houdende algemene maatregelen, aan te wijzen activiteiten.
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B. in artikel 17, tweede lid, onderdelen e en f, wordt de zinsnede "met uitzondering van
vennootschappen als bedoeld in artikel 155a van het Wetboek van Koophandel van
Aruba" telkens vervangen door de zinsnede: met uitzondering van de Aruba
vrijgestelde vennootschappen, waarvan de activiteiten zich gedurende het gehele
boekjaar beperken tot bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, aan te wijzen
activiteiten.
Artikel IV
De Landsverordening dividendbelasting en imputatiebetaling (AB 2002 no. 123)
wordt gewijzigd als volgt:
A. artikel 3 komt te luiden:
Artikel 3
1. Onder lichamen worden niet begrepen de Aruba vrijgestelde
vennootschappen, waarvan de activiteiten zich gedurende het gehele boekjaar
beperken tot bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, aan te wijzen
activiteiten.
2. Het eerste lid is niet van toepassing ten aanzien van een opbrengst die
verband houdt met zuivere winst of de aanwezigheid van zuivere winst die is
opgekomen na 1 januari 2006 en die niet is vrijgesteld van winstbelasting op
grond van artikel 2, onderdeel d, van de Landsverordening winstbelasting (AB
1988 no. GT 47).
3. Indien de winst van een in het eerste lid bedoeld lichaam in enig
voorafgaand boekjaar niet vrijgesteld is geweest van winstbelasting, wordt voor
toepassing van het tweede lid een opbrengst geacht verband te houden met deze
winst, tenzij de vennootschap die de opbrengst verschuldigd is, aantoont dat
deze winst niet meer aanwezig is.
B. aan artikel 5 wordt na het derde lid een nieuw lid toegevoegd, luidende:
4. Tot de opbrengst behoort niet een opbrengst die rechtstreeks verband
houdt met zuivere winst of de aanwezigheid van zuivere winst die vrijgesteld is
van winstbelasting op grond van artikel 2, onderdeel d, van de
Landsverordening winstbelasting (AB 1988 no. GT 47), of op grond van artikel
1, vierde lid, van dezelfde landsverordening zoals deze luidde tot en met 31
december 2005.
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C. het zesde lid van artikel 10 komt te luiden:
Het eerste lid is niet van toepassing op de Aruba vrijgestelde vennootschap
waarvan de activiteiten zich gedurende het gehele boekjaar beperken tot bij
landsbesluit, houdende algemene maatregelen, aan te wijzen activiteiten.
Artikel V
In artikel 1, eerste lid, van de Landsverordening vrije zones 2000 (AB 2000 no. 28)
komt de omschrijving van het begrip "vrije zone" te luiden:
een overeenkomstig artikel 2, eerste lid, aangewezen terrein, waar zaken
kunnen worden opgeslagen, verwerkt, bewerkt, gemonteerd, verpakt,
tentoongesteld en uitgeslagen, dan wel andere behandelingen kunnen
ondergaan, en waar of van waaruit diensten, niet zijnde financiele
diensten, kunnen worden verleend;
Artikel VI
1. Een op 31 december 2005 bestaande Aruba vrijgestelde vennootschap kan, met
inachtneming van het tweede, het derde en het vierde lid, opteren voor de behandeling als
maatschap, als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel d, van de Algemene
landsverordening belastingen (AB 2004 no. 10).
2. In afwijking van artikel 3, tweede lid, van de Algemene landsverordening
belastingen, kan de in het eerste lid bedoelde vennootschap als transparante vennootschap
worden aangemerkt indien haar aandelen luiden aan toonder, mits voldaan wordt aan de
verplichtingen, bedoeld in artikel 49, vierde lid, van de Algemene landsverordening
belastingen. Indien over enig boekjaar niet voldaan wordt aan de verplichting, bedoeld in
artikel 49, vierde lid, van de Algemene landsverordening belastingen, is met ingang van
dat boekjaar artikel 15, vijfde lid, van de Landsverordening winstbelasting van
overeenkomstige toepassing.
3. In afwijking van artikel 3b, tweede lid, van de Algemene landsverordening
belastingen, kan de in het eerste lid bedoelde vennootschap de in het voornoemde artikel
3b, bedoelde kennisgeving uitbrengen tot een bij ministeriele regeling vast te stellen
datum.
4. In afwijking van artikel 3b, vierde lid, van de Algemene landsverordening
belastingen, werkt de op grond van het derde lid uitgebrachte keuze voor de behandeling
als maatschap terug tot de dag, voorafgaande aan het tijdstip van inwerkingtreding van
deze landsverordening. Artikel 3b, vijfde lid, van de Algemene landsverordening
belastingen is van overeenkomstige toepassing.
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5. Het eerste tot en met het vierde lid, alsmede artikel 2, onderdeel d, van de
Landsverordening winstbelasting, is op een in het eerste lid bedoelde vennootschap slechts
van toepassing, indien de vennootschap uiterlijk op het in het derde lid bedoelde tijdstip
ten genoegen van de Inspecteur schriftelijk aantoont dat:
a. het vastrecht dat de vennootschap op grond van artikel 155d, zesde lid, van het
Wetboek van Koophandel van Aruba is verschuldigd vanaf de datum van haar
oprichting tot en met het kalenderjaar 2006, voor 1 april 2006 is voldaan, en
b. de verschuldigde bedragen op grond van artikel 15 van de Handelsregisterverordening
(AB 1991 no. GT 15) vanaf de datum van oprichting tot en met het kalenderjaar 2006,
voor 1 april 2006 zijn voldaan.
Artikel VII
De Landsverordening deviezenprovisie (AB 1990 no. GT 5) wordt gewijzigd als
volgt:
A. artikel 1, eerste lid, onderdeel b, komt te luiden als volgt:
vennootschappen
onder
firma,
b. rechtspersonen,
commanditaire
vennootschappen en Aruba vrijgestelde vennootschappen, die in Aruba zijn
gevestigd;
B. in artikel 1, tweede lid, onderdeel a, vervalt het zinsdeel "alsmede de Aruba
vrijgestelde vennootschappen", alsmede de komma achter het woord "ingezetenen".
Artikel VIII
De Landsverordening deviezenverkeer (AB 1990 no. GT 6) wordt gewijzigd als
volgt:
A. in artikel 1 komt onderdeel b bij de definitie van "ingezetenen" te luiden als volgt:
vennootschappen
onder
firma,
b. rechtspersonen,
commanditaire
vennootschappen en Aruba vrijgestelde vennootschappen, die in Aruba zijn
gevestigd;
B. in artikel 1 vervalt in onderdeel a bij de definitie van "niet-ingezetenen", het zinsdeel
"alsmede de Aruba vrijgestelde vennootschappen" alsmede de komma achter het
woord "ingezetenen".
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C. in artikel 19 wordt onder plaatsing van een 1, gevolgd door een punt voor de tekst, een
nieuw lid aan dit artikel gevoegd, luidende als volgt:
2. Aruba vrijgestelde vennootschappen die zijn opgericht voor 1 januari
2006 worden van rechtswege ontheven van de voorwaarden, voorschriften en
bepalingen bij of krachtens de artikelen 9, 10, 11, 12, 13, 14 en 15. Ten aanzien
van het betalingsverkeer worden zij van rechtswege aangemerkt als een nietingezetene. Indien er vanaf 1 januari 2006 een wijziging van de activiteiten
optreedt, dan is de Aruba vrijgestelde vennootschap verplicht om de Bank
hieromtrent te informeren. De Bank kan in dat geval de in dit lid genoemde
ontheffing intrekken en verklaren dat de vennootschap met ingang van een door
de Bank vast te stellen datum als ingezetene wordt aangemerkt.
Artikel IX
Deze landsverordening treedt in werking op 1 januari 2006.

Gegeven te Oranjestad, 13 december 2005
C.M. van den Berg-de Freitas
De minister van Financien en
Economische Zaken,
N.J.J. Swaen
De minister van Justitie,
H.R. Croes

