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PUBLICATIEBLAD 
 
 
LANDSVERORDENING van de 7de september 2015 houdende wijziging van de 
Landsverordening op de Scheepstonnagebelasting 20071 en de Landsverordening op de 
inkomstenbelasting 19432      

____________ 
 

I N  N A A M  V A N  D E  K O N I N G ! 
______ 

 
D e  G o u v e r n e u r  v a n  C u r a ç a o, 

 
 In overweging genomen hebbende:  
 
dat één van de speerpunten van het Land is om nieuwe impulsen te geven aan de lokale 
economie; 

 
dat met de onderhavige landsverordening wordt beoogd de beleggingsactiviteiten in het 
zeescheepvaartbedrijf te stimuleren en hiermede de internationale dienstverlening op Curaçao 
op dit gebied te doen groeien; 
 
 
 Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld 
onderstaande landsverordening: 
 
 
Artikel I 
 
De Landsverordening op de Scheepstonnagebelasting 2007 wordt gewijzigd als volgt: 
 
A.  
In artikel 1 van de Landsverordening op de Scheepstonnagebelasting 2007 komen de 
begrippen Vennootschappen en zeescheepvaartbedrijf te luiden: 
-  vennootschappen: lichamen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Landsverordening 

op de winstbelasting 1940; 
-  zeescheepvaartbedrijf: de exploitatie, waaronder mede verstaan het beheren voor derden, 

inclusief het begeleiden van de bouw van nieuwe schepen of het voor een ander het 
bemanning of technisch beheer verrichten, het huren en verhuren, onder welke titel dan 
ook, van schepen, alsmede alle activiteiten die direct samenhangen met de hiervoor 
bedoelde exploitatie. Van het begrip zeescheepvaartbedrijf is uitgezonderd het gebruik van 
schepen binnen de territoriale wateren van Curaçao, anders dan incidenteel, alsmede het 

                     
1 P.B. 2007, no. 110. 
2 P.B. 2002, no. 63 
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gebruik van schepen voor de exploratie of exploitatie van natuurlijke hulpbronnen binnen 
de territoriale wateren of exclusieve economische zone van Curaçao. 

 
B.  Aan artikel 2 wordt een lid toegevoegd, luidende: 

3.  In afwijking van het eerste lid, wordt de winst van jachten met een lengte van 24 meter 
of meer en in aanbouw zijnde schepen waarvan de tonnage niet kan worden 
vastgesteld, bepaald aan de hand van het vaste bedrag, bedoeld in artikel 3, zesde lid. 

 
C.   Artikel 3 wordt gewijzigd als volgt: 
       1.  De eerste volzin van het tweede lid, komt te luiden: 

Per belastbaar schip en, in afwijking van het eerste lid, per 10 netto ton wordt de winst 
in elk belastingjaar uit het beheer van schepen voor  derden, waaronder mede verstaan 
het begeleiden van de bouw van nieuwe schepen of het voor een ander het bemanning- 
of technische beheer verrichten, vastgesteld aan de hand van de hierna vermelde 
bedragen: 

2. Het zesde lid komt te luiden: 
6. De verschuldigde belasting bedraagt per schip per jaar ten minste NAf 1.500,-. In 

geval van beheer van schepen voor derden als bedoeld in het tweede lid bedraagt 
de verschuldigde belasting per jaar ten minste NAf 750,-. 

 
D.  Artikel 4, derde lid, komt te luiden: 

  3.  Indien in een jaar de winst, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Landsverordening op 
de winstbelasting 1940 niet nagenoeg uitsluitend wordt behaald met de exploitatie van 
schepen die op naam van de vennootschap in het register zijn opgenomen, wordt de 
winst welke in dat jaar niet met de exploitatie van daarin opgenomen schepen wordt 
behaald, belast op grond van artikel 3, tweede lid, in samenhang met de andere terzake 
toepasselijke bepalingen van de Landsverordening op de winstbelasting 1940. Bij de 
bepaling van de winst wordt de waarde van bezittingen en schulden per balansdatum 
gesteld op die in het economische verkeer. Inkomsten uit beleggingen worden 
gerekend tot de winst uit zeescheepvaart, indien de beleggingen worden aangehouden 
ter voldoening van lopende verplichtingen of verplichtingen die binnen 36 maanden 
zullen worden aangegaan voor de uitoefening van het zeescheepvaartbedrijf.  

 
E. Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd: 

1. In het derde lid wordt ”de Nederlandse Antillen”, vervangen door Curaçao, van Sint 
Maarten. 
 

F. Aan artikel 8 wordt een lid toegevoegd, luidende: 
3.   In afwijking van het eerste en tweede lid kunnen bij landsbesluit, houdende algemene 

maatregelen, voor bepaalde groepen schepen afwijkende regels worden gesteld. 
 
 
Artikel II 
 
In de Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943 wordt overal 
”Scheepsregistratiebelasting 1987” vervangen door: Landsverordening op de 
scheepstonnagebelasting 2007. 
 
 
Artikel III 
 
1. Deze landsverordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van 

bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2015.  
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2. Voor lichamen met een boekjaar niet gelijk aan een kalenderjaar treedt deze 

landsverordening in werking met ingang van de eerste dag van het boekjaar dat 
aanvangt na 1 januari 2015. 

 
 
 

Gegeven te Willemstad, 7 september 2015 
                L.A. GEORGE-WOUT 

 
 
 

De Minister van Financiën,  
      J.M.N. JARDIM 
 
 
 

 Uitgegeven de 18de september 2015 
     De Minister van Algemene Zaken, 

B.D. WHITEMAN  
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