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PUBLICATIEBLAD
LANDSVERORDENING van de 21ste december 2011 tot wijziging van de Algemene
landsverordening Landsbelastingen 1, de Landsverordening op de inkomstenbelasting
1943 2,
de Landsverordening op de winstbelasting 1940 3,
de Landsverordening
4
omzetbelasting 1999 , de Landsverordening op de Loonbelasting 1976 5, de
Successiebelastingverordening 19086, de Landsverordening op de invordering van directe
belastingen 1943 7, de Landsverordening tot heffing van een bijzonder invoerrecht op
benzine 8,
de
Landsverordening
Algemene
Ouderdomsverzekering 9,
en
de
10
Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering
(Landsverordening
belastingvoorzieningen 2011)
______________
IN NAAM DER KONINGIN!
_______
De Gouverneur van Curaçao,
In overweging genomen hebbende:
dat één van de speerpunten van de Regering is een verlaging van de belastingdruk op inkomen
van particulieren en winst van bedrijven, met ingang van 1 januari 2011;
dat deze verlaging van belang is in het kader van de verbetering van de positie van het land
Curaçao zowel in de regio, als ten opzichte van de overige landen van het Koninkrijk;
dat een lagere directe belastingdruk het voor investeerders aantrekkelijker maakt om zich in
Curaçao te vestigen;
dat het wenselijk is de overheidsinkomsten die via belastingheffing worden gegenereerd, over
een grotere groep te verdelen door meer personen hieraan te doen bijdragen;
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dat ter financiering van deze verlaging van de directe belastingen een aantal compenserende
voorzieningen worden getroffen, als gevolg waarvan de belastingverlaging kostendekkend kan
plaatsvinden;
dat als compenserende voorziening het tarief van de omzetbelasting wordt verhoogd en het
ondernemersbegrip wordt uitgebreid;
dat voorts als compenserende voorziening een eenmalige inkeerregeling wordt ingevoerd,
waarbij zij die in het verleden bepaalde inkomsten hebben verzwegen alsnog de mogelijkheid
wordt geboden om die inkomsten aan te geven tegen een marginaal belastingtarief en zonder
sanctie;
dat tevens in de inkomstenbelasting en premieheffing voor de algemene ouderdoms- en de
algemene weduwen- en wezenverzekering enkele flankerende voorzieningen worden getroffen
om ervoor te zorgen dat het besteedbaar inkomen van de verschillende inkomensgroepen gelijk
blijft of toeneemt;
dat in de omzetbelasting met betrekking tot de plaats van dienst voor diensten verricht door
buitenlandse ondernemers, de verleggingsregeling en het belastingtijdvak, enkele wijzigingen
worden aangebracht;
dat de accijnzen met betrekking tot benzine worden verlaagd;
dat in het kader van de internationale bijstandsverlening een wijziging wordt doorgevoerd inzake
de beroepsmogelijkheid voor degene ten aanzien van wie de gegevens worden gevraagd;

Heeft de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld
onderstaande landsverordening:

Artikel I
De Algemene landsverordening Landsbelastingen wordt als volgt gewijzigd:
A. Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:
1. Voor de tekst wordt de aanduiding “1.” geplaatst.
2. Het (nieuwe) eerste lid, onderdeel c, wordt geletterd tot e.
3. Er worden twee onderdelen ingevoegd, luidende:
c. maatschap, wordt daaronder begrepen de transparante vennootschap;
d. transparante vennootschap, wordt daaronder begrepen de naamloze vennootschap of de
besloten vennootschap die in overeenstemming met de in artikel 3b neergelegde
procedure te kennen heeft gegeven dat zij voor toepassing van de landsverordeningen,
bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdelen a, c of j, behandeld wenst te worden als een
maatschap;
4. Er worden twee leden toegevoegd, luidende:
2. Onverminderd het in het eerste lid, onderdeel d, bepaalde, kan een in dat lid vermelde
rechtspersoon slechts als transparante vennootschap worden aangemerkt, indien:
a. alle aandelen in haar kapitaal luiden op naam;
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b. de statuten een aanbiedingsregeling voor de overdracht van aandelen bevatten,
waarin aan de aandeelhouder die één of meer aandelen wil vervreemden, de
verplichting wordt opgelegd om slechts aan een mede aandeelhouder of aan een
derde - die gelijktijdig met de overdracht aan het bestuur van de rechtspersoon, een
verklaring overlegt akkoord te gaan met de behandeling van de rechtspersoon als een
maatschap zoals bepaald in deze landsverordening - aandelen over te dragen;
c. het bestuur van de rechtspersoon een register bijhoudt waarin de namen en adressen
van de uiteindelijke gerechtigden die een belang van 10% of meer hebben in de
rechtspersoon zijn opgenomen.
3. Voor doeleinden van afdeling 2 van hoofdstuk VIII van deze landsverordening wordt
een transparante vennootschap behandeld als ware het een aan een belasting als bedoeld
in artikel 1, eerste lid, onderdelen a, c en j, onderworpen lichaam is.
B. Na artikel 3 worden twee artikelen ingevoegd, luidende:
Artikel 3a
1. Waar in een landsverordening als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdelen a, c of j,
wordt gesproken van naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen, of andere
vennootschappen of verenigingen waarbij het kapitaal geheel of gedeeltelijk in aandelen is
verdeeld, wordt daaronder niet begrepen de transparante vennootschap.
2. Voor de toepassing van de landsverordeningen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdelen
a, c of j, wordt het inkomen en vermogen van de transparante vennootschap aangemerkt
als het inkomen en vermogen van de deelgerechtigden tot het vermogen van de
transparante vennootschap.
Artikel 3b
1. Een naamloze vennootschap of besloten vennootschap wordt overeenkomstig artikel 3,
eerste lid, onderdeel d, behandeld als een maatschap, indien door of namens het bestuur
van de rechtspersoon, na daartoe door elk van haar aandeelhouders afzonderlijk te zijn
gemachtigd, een schriftelijk verzoek wordt ingediend bij de Inspecteur. De Inspecteur
beslist binnen twee maanden na ontvangst van een verzoek als bedoeld in de eerste volzin
bij voor bezwaar vatbare beschikking. Indien de beschikking als hiervoor bedoeld, niet
binnen de termijn, genoemd in de tweede volzin, wordt verzonden, wordt het verzoek
geacht te zijn ingewilligd. Indien blijkt dat niet aan alle voorwaarden is voldaan, komt de
vrijgestelde status van de vennootschap met terugwerkende kracht te vervallen.
2. Het verzoek, bedoeld in het eerste lid, kan uitsluitend worden ingediend door:
a. een in het jaar van het verzoek of daaraan voorafgaand jaar opgerichte besloten
vennootschap of naamloze vennootschap, of
b. een reeds eerder bestaande besloten vennootschap of naamloze vennootschap, mits op
die vennootschap niet de artikelen 8A, 8B, 14 en 14A van de Landsverordening op de
winstbelasting 1940, zoals deze luidden op 31 december 1999, van toepassing zijn of
zijn geweest;
mits de besloten vennootschap of naamloze vennootschap in het jaar van het verzoek of
daaraan voorafgaande jaar geen deelneming heeft waarvoor de winst op grond van het
bepaalde in artikel 11, vierde lid, van de Landsverordening op de winstbelasting 1940
gedeeltelijk buiten aanmerking is gebleven en de aandelen in deze besloten vennootschap
of naamloze vennootschap niet worden gehouden door een niet in Curaçao gevestigd
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lichaam.
3. Een besloten vennootschap of naamloze vennootschap als bedoeld in het tweede lid,
onderdeel a, is verplicht het verzoek, bedoeld in het eerste lid, binnen drie maanden na de
oprichting van de rechtspersoon, in te dienen;
4. Een besloten vennootschap of naamloze vennootschap als bedoeld in het tweede lid,
onderdeel b, is verplicht het verzoek, bedoeld in het eerste lid, voorafgaand aan of binnen
drie maanden na aanvang van het boekjaar waarin de rechtspersoon als transparante
vennootschap wenst te worden behandeld, in te dienen.
5. Het verzoek, bedoeld in het eerste lid, bevat tevens de bij ministeriële regeling met
algemene werking nader aan te duiden gegevens omtrent de identiteit van de
deelgerechtigden tot het vermogen van de vennootschap.
6. Onder oprichting als bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, wordt tevens begrepen de
omzetting van een lichaam in een naamloze vennootschap of besloten vennootschap, op
grond van artikel 303 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, indien deze omzetting zou
leiden tot het ontstaan van een belastingplicht in Curaçao.
7. Een eenmaal op grond van het eerste en het tweede lid uitgebrachte keuze voor de
behandeling als maatschap werkt met ingang van de datum van oprichting en voor wat
betreft de rechtspersoon, bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, met ingang van het
boekjaar, bedoeld in het vierde lid.
8. Indien de transparante vennootschap niet meer aan de voorwaarden, bedoeld in het tweede
lid of artikel 3, tweede lid, voldoet, wordt deze vennootschap, met ingang van het boekjaar
waarin niet langer voldaan wordt aan evengenoemd lid, niet meer behandeld als een
maatschap. Het is de vennootschap in dat geval niet toegestaan nogmaals een verzoek als
bedoeld in het eerste lid in te dienen.
9. Indien een naamloze of besloten vennootschap schriftelijk aan de Inspecteur verzoekt om
niet langer overeenkomstig artikel 3, eerste lid, onderdeel d, als een maatschap te worden
behandeld, vangt de belastingplicht van deze vennootschap aan met ingang van het
boekjaar volgend op het boekjaar waarin het verzoek is gedaan.
C. Na artikel 26 wordt ingevoegd artikel 26A, luidende:
Artikel 26A
1. Indien een belastingplichtige alsnog een juiste of volledige aangifte doet, dan wel juiste en
volledige inlichtingen, gegevens of aanwijzingen verstrekt vóórdat hij weet of
redelijkerwijs moet vermoeden dat de Inspecteur met de onjuistheid of onvolledigheid
bekend is of bekend zal worden, wordt geen boete opgelegd.
2. Na het verstrijken van één jaar vanaf de dag van inwerkingtreding van dit artikel kan een
aangifte of verstrekking als bedoeld in het eerste lid, niet meer worden gedaan.
D. Artikel 40 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het tweede tot en met het vijfde lid worden vernummerd tot derde tot en met zesde lid.
2. Er wordt een lid ingevoegd luidende:
2. De in het eerste lid genoemde verplichtingen gelden eveneens voor de transparante
vennootschap ten aanzien van de belastingheffing van de deelgerechtigden tot haar
vermogen.
E. Aan artikel 43 wordt een lid toegevoegd, luidende:
10. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen ten aanzien van
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administratieplichtigen of groepen van administratieplichtigen met betrekking tot de
wijze van het voeren en bewaren van de administratie en de daartoe behorende
gegevensdragers, nadere regels worden gesteld.
F. Artikel 45 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het vierde lid wordt vernummerd tot vijfde lid.
2. Er wordt een lid ingevoegd, luidende:
4. Transparante vennootschappen verstrekken binnen twaalf maanden na afloop van het
boekjaar aan de Inspecteur:
a. een opgave, betreffende derden die in het afgelopen boekjaar aandeelhouder van de
transparante vennootschap zijn geweest, alsmede een verklaring dat op geen enkel
moment toonderaandelen hebben uitgestaan;
b. een begin- en eindbalans, alsmede een verlies- en winstrekening met betrekking tot
het afgelopen boekjaar;
G. In artikel 49, eerste lid, onderdeel g, wordt “artikel 45, tweede en derde lid” vervangen door:
artikel 45, tweede, derde en vierde lid.
H. In artikel 50, derde lid, wordt “ontheffing” vervangen door: ontheffing, dan wel bij
ministeriële regeling met algemene werking vrijstelling.
I. Aan artikel 62, vijfde lid, wordt een nieuwe slotzin toegevoegd, luidende:
Een ingesteld beroep leidt niet tot opschorting van de verstrekking van inlichtingen.

Artikel II
De Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943 wordt als volgt gewijzigd:
A. Artikel 24 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid komt te luiden:
1. Het bedrag van de belasting wordt bepaald aan de hand van de navolgende tabel. Bij
een belastbaar inkomen van
Meer dan
doch niet
bedraagt de belasting
Benevens voor elk
meer dan
bedrag boven dat
in kolom I:
I
II
III
IV
–
27.200
–
12%
27.200
41.000
3.264
20%
41.000
57.000
6.024
27%
57.000
85.600
10.344
33%
85.600
121.000
19.782
40%
121.000
–
33.942
49%
2. Het tweede lid, slotzin, komt te luiden:
Het tarief bedraagt niet minder dan 17% en niet meer dan 34%.
3. Het derde lid komt te vervallen.
4. Het vierde tot en met het zesde lid worden vernummerd tot derde tot en met vijfde lid.
5. In het (nieuwe) derde lid wordt “tarief van 15% exclusief opcenten” vervangen door: tarief
van 19,5%.
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6. In het vierde lid wordt “tarief van 5% exclusief opcenten” vervangen door: tarief van
6,5%.
7. Aan het vijfde lid wordt een volzin toegevoegd, luidende:
Voor de toepassing van dit lid wordt het bedrag op jaarbasis van het minimumloon
verhoogd met het bedrag van de vrijstelling bedoeld in artikel 27, eerste lid, van de
Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering en artikel 30, eerste lid, van de
Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering.
8. Na het vijfde lid wordt een lid toegevoegd, luidende:
6. Indien op grond van artikel 26A van de Algemene landsverordening Landsbelastingen
inkomen wordt aangegeven, worden bij de navordering, in afwijking van het eerste lid,
de zuivere opbrengsten uit de inkomensbronnen, waarover geen belasting is geheven,
belast naar een tarief van:
a. 10% in de eerste twee kwartalen;
b. 20% in het derde kwartaal; en
c. 25% in het vierde kwartaal;
na de inwerkingtreding van artikel 26A van de Algemene landsverordening
Landsbelastingen.
B. Artikel 24A wordt gewijzigd als volgt:
1. In het eerste lid vervalt “exclusief opcenten”.
2. In het tweede lid wordt “f. 1.425” vervangen door: f. 1.853.
3. In het derde lid wordt “f. 952” vervangen door: f. 1.238.
4. In het zesde lid wordt “f. 718” en “f. 360” vervangen door respectievelijk: f. 933 en f. 468.
5. Het zevende lid komt te luiden:
7. De kindertoeslag, bedoeld in artikel 23A, bedraagt:
a. voor categorie I: f. 659;
b. voor categorie II: f. 329;
c. voor categorie III: f. 85;
d. voor categorie IV: f. 66.

Artikel III
De Landsverordening op de winstbelasting 1940 wordt als volgt gewijzigd:
A. Artikel 1, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:
In onderdeel a wordt de zinsnede ‘coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappijen’
vervangen door: coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappijen en doelvermogens.
B. Na artikel 1A wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 1B
1. Voor de toepassing van deze landsverordening wordt onder doelvermogen verstaan een
stichting particulier fonds welke op een daartoe aan de Inspecteur gedaan verzoek als
zodanig is aangewezen.
2. De Inspecteur beslist binnen twee maanden na ontvangst van een verzoek als bedoeld in
het eerste lid bij voor bezwaar vatbare beschikking. Indien de beschikking als hiervoor
bedoeld niet binnen de termijn, genoemd in de eerste volzin, wordt verzonden, wordt het
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verzoek geacht te zijn ingewilligd.
3. Bij inwilliging van het verzoek, bedoeld in het eerste lid, geldt zulks met ingang van het
jaar volgend op het jaar waarin het verzoek is gedaan, met dien verstande dat ingeval het
verzoek is gedaan binnen drie maanden na de oprichting, respectievelijk instelling, zulks
geldt met ingang van de datum van oprichting dan wel instelling. De aanwijzing van de
Inspecteur, bedoeld in het eerste lid, geldt voor tenminste drie volledige boekjaren. Deze
bepaling is van overeenkomstige toepassing bij verplaatsing van een stichting particulier
fonds naar Curaçao.
4. Indien een stichting particulier fonds wordt aangemerkt als doelvermogen, is artikel 3,
vierde lid, van overeenkomstige toepassing.
5. Op schriftelijk verzoek kan de aanwijzing van de Inspecteur worden ingetrokken,
waardoor een stichting particulier fonds niet langer als doelvermogen wordt aangemerkt.
Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing. Bij inwilliging van dit verzoek geldt
zulks met ingang van het boekjaar volgend op het jaar waarin het verzoek is gedaan of het
eerste boekjaar nadat de in het derde lid bedoelde termijn is verstreken indien dat later is.
6. Indien een stichting particulier fonds niet langer wordt aangemerkt als doelvermogen is
artikel 3, vijfde lid, van overeenkomstige toepassing.
C. Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:
1. Onderdelen j en k worden verletterd tot h en i.
2. Onderdeel i (nieuw) wordt gewijzigd als volgt:
i. de winst van een stichting die overeenkomstig haar statuten is ingericht als een
particulier fonds, tenzij deze winst voortvloeit uit bedrijf.
D. Aan artikel 4 wordt een lid toegevoegd, luidende:
5. Van een doelvermogen worden de voordelen slechts in aanmerking genomen voor 10/T
waarbij T staat voor het tarief, bedoeld in artikel 15, eerste lid, geldend voor het jaar
waarin het voordeel wordt genoten. Artikel 11 is niet van toepassing indien en voor zover
de opbrengsten op grond van artikel 11, vierde lid, gedeeltelijk buiten aanmerking zouden
blijven.
E. Na artikel 4A wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 4B
Winst van een belastingplichtige, wiens aandelen middellijk of onmiddellijk worden gehouden
door een natuurlijk persoon, woonachtig in Curaçao, die met toepassing van artikel 26A van de
Algemene landsverordening Landsbelastingen wordt aangegeven, wordt geacht te zijn
opgekomen bij de aandeelhouder natuurlijk persoon en conform artikel 24, zesde lid, van de
landsverordening op de inkomstenbelasting 1943 bij de aandeelhouder belast.
F. Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het vierde lid, aanhef, wordt ‘zeventig procent’ vervangen door: drieënzestig procent.
G. Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het tweede lid wordt vernummerd tot derde lid.
2. Er wordt een lid ingevoegd, luidende:
2. In afwijking van het eerste lid blijft slechts drieënzestig percent buiten aanmerking
indien de winst uit buitenlandse onderneming grotendeels bestaat uit buiten het kader
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van een door haar gedreven of verworven onderneming ontvangen dividenden, rente of
royalty’s en het lichaam ter zake van deze winstbestanddelen niet is onderworpen aan
een belasting die in enige vorm naar de winst wordt geheven waarvan het nominale
tarief ten minste 10% bedraagt.
H. Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt “dertig percent” vervangen door: 27,5 percent.
2. Er wordt een vijfde lid toegevoegd, luidende:
5. In afwijking van het eerste lid bedraagt de belasting in het eerste jaar van
belastingplicht 125% van het in dat lid vermelde percentage voor rechtspersonen
waarvan de belastingplicht is aangevangen als gevolg van het niet meer voldoen aan de
voorwaarden, bedoeld in artikel 3, tweede lid, of artikel 3b, tweede lid, van de
Algemene landsverordening Landsbelastingen.
3. Er wordt een zesde lid toegevoegd, luidende:
6. In afwijking van het eerste lid bedraagt de belasting over de winst die met toepassing
van artikel 26A van de Algemene landsverordening Landsbelastingen is aangegeven:
a. 10% in de eerste twee kwartalen;
b. 20% in het derde kwartaal; en
c. 25% in het vierde kwartaal;
na de inwerkingtreding van artikel 26A van de Algemene landsverordening
Landsbelastingen.
H. Artikel 24B komt te vervallen.

Artikel IV
De Landsverordening omzetbelasting 1999 wordt als volgt gewijzigd:
A. Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid, onderdeel e, komt te luiden:
e. Ondernemer: een ieder die een bedrijf of beroep zelfstandig uitoefent, alsmede een
ieder die een vermogensbestanddeel exploiteert om er duurzaam opbrengst uit te
verkrijgen.
2. Het tweede lid komt te luiden:
2. Onder diensten als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, worden niet verstaan de
diensten verleend aan lichamen als bedoeld in het derde lid, die door advocaten,
juridische- en belastingadviseurs, administratie- en trustkantoren, accountants, banken
en notarissen als zodanig worden verricht.
3. Het derde lid komt te luiden:
3. Onder ondernemer als bedoeld in het eerste lid, onderdeel e, worden niet verstaan
lichamen die in het bezit zijn van een ontheffing krachtens de Regeling
Deviezenverkeer Curaçao en Sint Maarten 11, voor zover zij op het buitenland gerichte
activiteiten verrichten.
B. Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het derde lid, komt te luiden:
11
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3. Met uitzondering van de diensten verleend aan lichamen als bedoeld in artikel 1, derde
lid, wordt voor diensten die worden verricht door niet binnen het heffingsgebied
wonende of gevestigde ondernemers, in afwijking van het eerste lid, als plaats van
dienst aangemerkt de plaats waar de dienst wordt genoten.
2. In het vierde lid komt “roerende” te vervallen.
C. In artikel 6 wordt “5 percent” vervangen door: 6 percent.
D. Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het twintigste lid, komt ”in het heffingsgebied gevestigde” te vervallen.
2. Aan artikel 7 wordt een lid toegevoegd, luidende:
26. Vrijgesteld van belasting is de langdurige verhuur van onroerende zaken, welke zijn
ingericht, bestemd en worden gebruikt voor permanente bewoning.
E. Aan artikel 8 wordt een lid toegevoegd:
4. Het eerste lid is niet van toepassing op de ondernemer die een onroerende zaak exploiteert om
er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen.
F. Artikel 11, tweede lid, komt te luiden:
2. In afwijking van het eerste lid, wordt de belasting in de gevallen, bedoeld in artikel 4,
derde en vierde lid, geheven van de afnemer voor zover deze een binnen het
heffingsgebied gevestigde ondernemer is.
G. Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt “tijdvak” vervangen door: tijdvak van een kalendermaand.
2. Het tweede lid wordt vernummerd tot derde lid.
3. Er wordt een lid ingevoegd, luidende:
2. In door de Minister aan te wijzen gevallen wordt het tijdvak gesteld op ten hoogste een
kalenderjaar.
H. In artikel 14c wordt “5 percent” vervangen door: 6 percent.

Artikel V
Aan artikel 8, achtste lid, van de Landsverordening op de loonbelasting 1976 wordt een volzin
toegevoegd, luidende:
Voor de toepassing van dit lid wordt het bedrag op jaarbasis van het minimumloon verhoogd
met het bedrag van de vrijstelling bedoeld in artikel 27, eerste lid, van de Landsverordening
Algemene Ouderdomsverzekering en artikel 30, eerste lid, van de Landsverordening Algemene
Weduwen- en wezenverzekering.

Artikel VI
De Successiebelastingverordening 1908 wordt als volgt gewijzigd:
Na artikel 26a wordt een artikel toegevoegd, luidende:
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Verkrijgingen die met toepassing van artikel 26A van de Algemene landsverordening
Landsbelastingen worden aangegeven, worden, indien dat gunstiger is, geacht door de verkrijger
te zijn genoten in de inkomstenbelasting en conform artikel 24, zesde lid, van de
Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943 belast.

Artikel VII
In de Landsverordening van de 31ste december 1942 op de invordering van de directe belastingen
1943 wordt na artikel 10 een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 10A
1. Een transparante vennootschap als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel d, van de
Algemene landsverordening Landsbelastingen is hoofdelijk aansprakelijk voor de
belastingen, bedoeld in artikel 1, onderdelen a, c of j van de Algemene landsverordening
Landsbelastingen die verschuldigd zijn op het aan de deelgerechtigden toe te rekenen
inkomen.
2. De aansprakelijkheid, bedoeld in het eerste lid, bestaat voor:
a. de verschuldigde sommen die betrekking hebben op het inkomen en vermogen van de
transparante vennootschap die op grond van artikel 3a, tweede lid, van de Algemene
landsverordening Landsbelastingen worden aangemerkt als het inkomen en vermogen van
de deelgerechtigden tot het vermogen van de transparante vennootschap,
b. alle andere sommen die de transparante vennootschap verschuldigd zou zijn geweest,
indien zij niet op grond van artikel 3, eerste lid, onderdeel d, van de Algemene
landsverordening Landsbelastingen had geopteerd voor behandeling als maatschap.

Artikel VIII
In artikel 1 van de Landsverordening tot heffing van een bijzonder invoerrecht op benzine wordt
”NAF. 63,--” vervangen door: NAF. 47,25.

Artikel IX
De Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering wordt als volgt gewijzigd:
A. Artikel 26 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt “geheven naar de maatstaf van” vervangen door: geheven over het
premie-inkomen, zijnde
2. In het derde lid, eerste en tweede volzin, wordt “NAF. 82.184,00” vervangen door: NAF.
93.000,00.
B. Artikel 27, eerste lid, komt als volgt te luiden:
1. Het in artikel 26, eerste lid, bedoelde premiepercentage bedraagt 13%, met dien verstande
dat een vrijstelling wordt verleend voor 6% van de premievoet. De premievoet bedraagt
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NAF 9.340 minus 33,8% van het premie-inkomen, maar niet meer dan het premieinkomen. Het premiepercentage kan worden aangepast bij landsbesluit, houdende
algemene maatregelen, gehoord de Bank.
C. Artikel 58 komt als volgt te luiden:
Werkgevers, die personen in dienst hebben, die krachtens deze landsverordening verzekerd
zijn, betalen aan deze werknemers ter compensering van de door hen verschuldigde premie
een toeslag op het loon, welke ten minste gelijk is aan 7% van het loon waarover premie
krachtens deze landsverordening verschuldigd is, daarbij geen rekening houdend met de
vrijstelling, bedoeld in artikel 27, eerste lid.

Artikel X
De Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering wordt als volgt gewijzigd:
A. Artikel 29 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt “geheven naar de maatstaf van” vervangen door: geheven over het
premie-inkomen, zijnde
2. In het vierde lid, eerste en tweede volzin, wordt ”NAF. 82.184,00” vervangen door: NAF.
93.000,00.
B. Artikel 30, eerste lid, komt te luiden:
1. Het in artikel 29, eerste lid, bedoelde premiepercentage bedraagt 1%, met dien verstande
dat een vrijstelling wordt verleend voor 0,5% van de premievoet. De premievoet bedraagt
NAF 9.340 minus 33,8% van het premie-inkomen, maar niet meer dan het premieinkomen. Het premiepercentage kan worden aangepast bij landsbesluit, houdende
algemene maatregelen, gehoord de Bank.
C. Onder vervanging van de punt aan het slot van artikel 52 door een puntkomma, wordt een
volzin toegevoegd, luidende: zonder daarbij rekening te houden met de vrijstelling, bedoeld
in artikel 30, eerste lid..

Artikel XI
In de Algemene landsverordening Landsbelastingen vervalt artikel 26A op een nader bij
landsbesluit te bepalen tijdstip.

Artikel XII
In de Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943 vervalt artikel 24, zesde lid, op een
nader bij landsbesluit te bepalen tijdstip.

Artikel XIII
In de Landsverordening op de winstbelasting 1940 worden de volgende wijzigingen
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aangebracht:
1. Artikel 4B vervalt op een nader bij landsbesluit te bepalen tijdstip.
2. Artikel 15, zesde lid, vervalt op een nader bij landsbesluit te bepalen tijdstip.

Artikel XIV
In de Successiebelastingverordening 1908 vervalt artikel 26b op een nader bij landsbesluit te
bepalen tijdstip

Artikel XV
De Eilandsverordening regelende de heffing van opcenten op de aanslagen in de
inkomstenbelasting en de winstbelasting12, die met toepassing van artikel 6 van de Algemene
overgangsregeling wetgeving en bestuur Land Curaçao 13 staat van landsverordening heeft
gekregen wordt ingetrokken.

Artikel XVI
1. De omzetbelasting die na de datum van inwerkingtreding van artikel IV verschuldigd wordt
ter zake van leveringen en diensten die worden verricht vóór of op deze datum, wordt
berekend naar het tarief dat geldt op het tijdstip waarop de levering of de dienst wordt
verricht.
2. In geval omzetbelasting vóór de datum van inwerkingtreding van artikel IV verschuldigd is
ter zake van leveringen en diensten die worden verricht op of na deze datum, wordt hetgeen
meer verschuldigd zou zijn geweest indien de belasting zou zijn berekend naar het tarief dat
geldt op het tijdstip waarop de levering of de dienst wordt verricht, alsnog verschuldigd op
die datum.
3. In geval een ondernemer ingevolge een vóór de datum van inwerkingtreding van artikel IV
gesloten overeenkomst na die datum een onroerende zaak levert of een werk in onroerende
staat oplevert tegen een vergoeding welke vervalt in termijnen, blijft ten aanzien van het
gedeelte van de vergoeding dat gelijk is aan de som van de termijnen die op grond van die
overeenkomst vóór de datum van inwerkingtreding van artikel IV zijn vervallen, de
verhoging van de omzetbelasting van 5% tot 6% buiten toepassing.

Artikel XVII
Een stichting particulier fonds welke als zodanig is opgericht voor de datum van
inwerkingtreding van deze landsverordening kan binnen drie maanden na inwerkingtreding van
deze landsverordening schriftelijk aan de Inspecteur een verzoek als bedoeld in artikel 1B, eerste
lid, van de Landsverordening op de winstbelasting 1940 indienen. In dat geval wordt aan de
inwilliging van het verzoek terugwerkende kracht verleend tot 1 januari 2011.

12
13

A.B. 1959, no. 47
A.B. 2010, no. 87
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Artikel XVIII
De tekst van de Algemene landsverordening Landsbelastingen, de Landsverordening op de
inkomstenbelasting 1943, de Landsverordening op de wintbelasting 1940, de Landsverordening
omzetbelasting 1999, de Landsverordening op de invordering van directe belastingen 1943, de
Landsverordening tot heffing van een bijzonder invoerrecht op benzine, de Landsverordening
Algemene Ouderdomsverzekering en de Landsverordening Algemene Weduwen- en
wezenverzekering, zoals deze luiden na de daarin bij deze landsverordening aangebrachte
wijzigingen, wordt bij landsbesluit in het Publicatieblad opgenomen.

Artikel XIX
Deze landsverordening treedt in werking op een bij landsbesluit te bepalen tijdstip dat voor de
verschillende artikelen of onderdelen of subonderdelen daarvan verschillend kan worden
vastgesteld en kan zo nodig terugwerken tot en met een in dat landbesluit te bepalen tijdstip.
Artikel XX
Deze landsverordening wordt aangehaald als: Landsverordening belastingvoorzieningen 2011.

Gegeven te Willemstad, 21 december 2011
F.M.D.L.S. GOEDGEDRAG

De Minister van Financiën, a.i.,
G.F. SCHOTTE

De Minister van Sociale Ontwikkeling,
Arbeid en Welzijn,
A.N. EL HAKIM
Uitgegeven 22ste december 2011
De Minister van Algemene Zaken,
G.F. SCHOTTE

