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MINISTERIËLE REGELING, MET ALGEMENE WERKING, van de 27ste november 2012 
ter uitvoering van artikel 39, tweede lid, van de Landsverordening op de winstbelasting 
19401 (Ministeriële regeling rentepercentage winstbelasting). 
 

____________ 
 

 
De Minister van Financiën, 

 
 Overwegende: 
 
dat conform artikel 39, tweede lid, van de Landsverordening op de winstbelasting 1940 de Minister 
van Financiën bevoegd is om een andere rentepercentage in de plaats te stellen van het 
rentepercentage, bedoeld in artikel 39, eerste lid, van de Landsverordening op de winstbelasting 
1940; 
 
dat gezien de ontwikkelingen met betrekking tot de rente op de lokale kapitaalmarkt, het wenselijk 
is een nieuw rentepercentage vast te stellen; 
 
 

Heeft besloten: 
 
 

Artikel 1 
 
Het rentepercentage, bedoeld in artikel 39, eerste lid, van de Landsverordening op de 
winstbelasting 1940 wordt voor boekjaren beginnend op of na 1 januari 2012 gesteld op: 4. 
 
 

Artikel 2 
 

Deze ministeriële regeling wordt aangehaald als: Ministeriële regeling rentepercentage 
winstbelasting. 
 
 Willemstad, 27 november 2012 
 De Minister van Financiën, 
            J.M.N. JARDIM 
 
 Uitgegeven de 30ste november 2012 
 De Minister van Algemene Zaken, 
               S.M. BETRIAN 
                     
1 P.B. 2002, no. 54, zoals laatstelijk gewijzigd bij P.B. 2011, no.72.  
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 Toelichting behorende bij de Ministeriële regeling rentepercentage winstbelasting  
 
 
Het rentepercentage, zoals opgenomen in artikel 39, eerste lid, van de Landsverordening op de 
winstbelasting 1940 staat sinds de invoering van de voldoening op aangifte in de winstbelasting 
op 6% per jaar. 
De rente, bedoeld in artikel 39, eerste lid, van de Landsverordening op de winstbelasting 1940, 
wordt onder voorwaarden vergoed als op de voorlopige aangifte meer winstbelasting betaald is dan 
volgens de definitieve aangifte verschuldigd is. 
 
Gelet op de ontwikkelingen inzake de rentestand op de lokale kapitaalmarkt, is er aanleiding het 
percentage van 6% aan te passen en vast te stellen op 4%. Dit percentage kan toegepast worden 
voor boekjaren beginnend op of na 1 januari 2012. 
 
De verlaging van de rente geldt uitsluitend voor boekjaren waarvoor nog aangifte moet worden 
gedaan, in de gevallen dat een te hoge voorlopige aangifte over het boekjaar 2012 en een 
daarmee gepaard gaande te hoge betaling op of na 1 januari 2013 gedaan worden. Indien voor 
boekjaren voorafgaand aan 2012 nog geen vermindering is verleend, blijft de rentevergoeding 
over de gehele periode waarover rente vergoed moet worden gehandhaafd op 6%. 
 
Financiële paragraaf 
Over de belastingjaren 2007 tot en met 2009 is gemiddeld NAf 187.000,-- per jaar aan rente 
uitbetaald. Het betreft gemiddeld 160 gevallen per jaar. Een verlaging van de rente levert de 
overheid een voordeel van 2/6 * 187.000 = NAf 62.300,-- per jaar op.  
Het Ministerie van Financiën heeft zoals blijkt uit het advies d.d. 31 oktober 2012 geen bezwaar 
tegen het vaststellen van de jaarlijkse rente op 4% in plaats van 6%. 
 
 
        De Minister van Financiën, 
                J.M.N. JARDIM 
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