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PUBLICATIEBLAD 
 
 
LANDSVERORDENING van de 27ste december 2013 tot wijziging van de Landsveror-
dening op de winstbelasting 19401.  
 

______________ 
 

IN NAAM VAN DE KONING! 
_______ 

 
De Gouverneur van Curaçao, 

 
 In overweging genomen hebbende, 
 
dat het ter verbetering van het investeringsklimaat en ter stimulering van de werkgelegenheid in 
Curaçao wenselijk is om duidelijkheid over de fiscale behandeling op lange termijn te 
verschaffen voor internationaal opererende ondernemingen; 
 
 
  Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld 
onderstaande landsverordening: 
 
 
Artikel I 
 
De Landsverordening op de winstbelasting 1940 wordt als volgt gewijzigd: 
Artikel 9 komt te luiden: 
 

Artikel 9 
 
1. Indien een lichaam als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder a en c, zijn winst geheel of 

nagenoeg geheel uit op het buitenland gerichte activiteiten heeft behaald, is voor de 
toepassing van deze landsverordening vijfennegentig ten honderd van de met die activiteiten 
behaalde winst buitenlandse winst. 

2. Van de buitenlandse winst, bedoeld in het eerste lid, wordt in afwijking van artikel 12, eerste 
lid, de belasting geheven naar reden van een tiende van het in artikel 15 genoemde tarief. 

3. Voor de toepassing van dit artikel worden buitenlandse winsten als bedoeld in artikel 12, 
tweede lid, en voordelen uit hoofde van deelnemingen als bedoeld in artikel 11, tweede lid, 
buiten beschouwing gelaten. 

4. Het eerste lid is uitsluitend van toepassing op een lichaam dan wel, voor zover dat lichaam 
een concern vormt met een of meer op Curaçao gevestigde lichamen, het concern dat een 

                     
1 P.B. 2002, no. 54, zoals laatstelijk gewijzigd bij P.B. 2011, no. 72 
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 reële aanwezigheid heeft welke passend is bij de aard en de omvang van de activiteiten van 

het lichaam. De Minister kan voor de toepassing van dit lid nadere richtlijnen geven. 
5. De op het buitenland gerichte activiteiten, bedoeld in het eerste lid, betreffen: 

a. de verkoop aan buiten Curaçao gevestigde afnemers van goederen, die in het kader van die 
verkoop worden uitgevoerd; 

b. het verrichten van onderhoud en reparatie aan goederen van buiten Curaçao gevestigde 
ondernemingen; 

c. het verrichten van onderhoud en reparatie aan zich in het buitenland bevindende machines 
en ander materieel; 

d. in de internationale sfeer te plaatsen handels- en handelsondersteunende en andere 
dienstverlenende activiteiten, die met of ten behoeve van elektronische communicatie- en 
informatiemogelijkheden kunnen worden verricht; 

e. andere vormen van op het buitenland gerichte diensten, daaronder begrepen het 
veembedrijf, het verstrekken van leningen of licenties, het ter beschikking stellen van het 
gebruik of het gebruiksrecht van bedrijfsmiddelen, het houden van aandelen in andere 
vennootschappen of het zijn van lid in een coöperatie. 

6. Onder diensten als bedoeld in het vijfde lid, onderdeel e, zijn niet begrepen diensten terzake 
van het optreden als directie van vennootschappen wier statutaire zetel of feitelijke leiding op 
Curaçao gevestigd is en andere dienstverlening terzake van het trustbedrijf, alsmede 
dienstverlening van notarissen, advocaten, openbare accountants, fiscale adviseurs en 
aanverwante dienstverlening. 

7. Dit artikel is niet van toepassing op een lichaam waarop artikel 8 van toepassing is. 
 
 
Artikel II 
 
Deze landsverordening treedt in werking op een bij landsbesluit te bepalen tijdstip en kan 
terugwerken tot en met een in dat landbesluit te bepalen tijdstip. 
 
 
  Gegeven te Willemstad, 27 december 2013 
                  L.A. GEORGE-WOUT 
 
 
 
De Minister van Financiën, 
        J.M.N. JARDIM 
 
 
 
  Uitgegeven de 30ste december 2013 
  De Minister van Algemene Zaken, 
                    I.O.O. ASJES 
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L A N D S B E S L U I T  

 
van de 27ste december 2013, no. 13/3163 

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

 
 
Op voordracht van de Minister van Financiën, 
 
 Gelet op: 
 
artikel II van de Landsverordening van de 27ste december 2013 tot wijziging van de Landsverordening op 
de winstbelasting 19402; 
 
 

H e e f t   g o e d g e v o n d e n: 
 
 

Artikel 1 
 
De Landsverordening van de 27ste december 2013 tot wijziging van de Landsverordening op de 
winstbelasting 1940 treedt in werking met ingang van 1 januari 2014. 
 
 

Artikel 2 
 

Dit landsbesluit wordt in het Publicatieblad geplaatst. 
 
 
   Willemstad, 27 december 2013 
               L.A. GEORGE-WOUT 
 
 
 
De Minister van Financiën, 
        J.M.N. JARDIM 
 
 
 

  Uitgegeven de 30ste december 2013 
  De Minister van Algemene Zaken, 
                     I.O.O. ASJES 

 
 
 

                     
2 P.B. 2013, no. 114. 
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