2005 no. 88

AFKONDIGINGSBLAD
VAN
ARUBA

LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 6 december 2005 ter uitvoering
van artikel 2, onderdeel d, en artikel 4, derde lid, van de Landsverordening winstbelasting
(AB 1988 no. GT 47), artikel 3, vijfde lid, en artikel 17, tweede lid, onderdelen e en f, van
de Landsverordening inkomstenbelasting (AB 1991 no. GT 51) en artikel 3 en artikel 10,
zesde lid, van de Landsverordening dividendbelasting en imputatiebetaling (AB 2002 no.
123) (Landsbesluit aanwijzing activiteiten Aruba vrijgestelde vennootschap).

Uitgegeven, 28 december 2005

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

DE GOUVERNEUR van Aruba,

In overwegende genomen hebbende:
dat het noodzakelijk is de activiteiten vast to leggen die een Aruba vrijgestelde vennootschap als bedoeld in artikel 155a van het Wetboek van Koophandel van Aruba (AB 1990
no. GT 50), mag verrichten in het kader van de vrijstelling van haar winst voor de toepassing van de Landsverordening winstbelasting (AB 1988 no. GT 47) en de vrijstelling van
inhoudingsplicht voor de Landsverordening dividendbelasting en imputatiebetaling (AB
2002 no. 123);
Gelet op:
artikel 2, onderdeel d, en artikel 4, derde lid, van de Landsverordening winstbelas-

ting (AB 1988 no. GT 47);
artikel 3, vijfde lid, en artikel 17, tweede lid, onderdelen e en f, van de Landsverordening inkomstenbelasting (AB 1991 no. GT 51);

-

artikel 3 en artikel 10, zesde lid, van de Landsverordening dividendbelasting en imputatiebetaling (AB 2002 no. 123);
Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten:
Artikel 1
In het kader van de vrijstelling van haar winst van de winstbelasting en van haar

vrijstelling van inhoudingsplicht voor de dividendbelasting verricht de Aruba vrijgestelde
vennootschap slechts een of meer van de volgende activiteiten:
a) het houden van aandelen of andere bewijzen van deelgerechtigdheid;
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b). het, al dan niet binnen concernverband, financieren van andere ondernemingen of
vennootschappen;
c. het beleggen van vermogen, met uitzondering van onroerende zaken;
d) het in licentie geven van intellectuele en industriele eigendomsrechten en soortgelijke
vermogensrechten of gebruiksrechten naar het recht van Aruba en naar het recht van
andere landen.
Artikel 2
1. Van een activiteit als bedoeld in artikel 1, aanhef en onderdeel a, is slechts sprake,
indien het dividend dat in enig jaar wordt genoten uit hoofde van aandelen of andere bewijzen van deelgerechtigdheid van een niet in Aruba gevestigde vennootschap, in het land
van vestiging is onderworpen aan naar de winst geheven belasting, waarvan het tarief ten
minste 50 percent bedraagt van het tarief, genoemd in artikel 15, tweede lid, van de
Landsverordening winstbelasting (AB 1988 no. GT 47).
2. Indien in enig jaar dividend, dat wordt genoten uit hoofde van aandelen of andere
bewijzen van deelgerechtigdheid van een niet in Aruba gevestigde vennootschap, niet aan
de onderworpenheidseis, bedoeld in het eerste lid voldoet, is het eerste lid niet van toepassing ingeval dit dividend in dat jaar niet meer bedraagt dan 5 percent van de totale voordelen uit hoofde van aandelen of andere bewijzen van deelgerechtigdheid in dat jaar.
Artikel 3
Onder financieren als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, wordt mede verstaan het ten
titel van huurkoop ter beschikking stellen van materiele activa.
Artikel 4
1. Dit landsbesluit treedt in werking op een bij landsbesluit to bepalen tijdstip.
2. Het kan worden aangehaald als Landsbesluit aanwijzing activiteiten Aruba vrijgestelde vennootschap.
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Gegeven to Oranjestad, 6 december 2005
F.J. Refunjol
De minister van Financien en
Economische Zaken,
N.J.J. Swaen
De minister van Justitie,
H.R. Croes

