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PUBLICATIEBLAD
LANDSVERORDENING van de 24ste april 2013 tot wijziging van de Landsverordening
omzetbelasting 1999 1, de Algemene landsverordening Landsbelastingen 2, de Landsverordening ter bevordering van grondontwikkeling 3, de Landsverordening ter bevordering
van bedrijfsvestiging en hotelbouw 4, de Landsverordening belastingfaciliteiten industriële
ondernemingen 5, de Registratieverordening 1908 6, de Zegelverordening 1908 7, de
Landsverordening op de winstbelasting 1940 8, de Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943 9, de Landsverordening op de Loonbelasting 1976 10, de Successiebelastingverordening 1908 11, de Invorderingsverordening 1954 12 en de Landsverordening tot
heffing van een bijzonder invoerrecht op benzine 13 (Landsverordening tot aanpassing van
de omzetbelasting, het formele belastingrecht en aanverwante belastinglandsverordeningen) 14.
______________
IN NAAM DER KONINGIN!
_______
De Waarnemende Gouverneur van Curaçao,
In overweging genomen hebbende:
dat het wenselijk is om via de omzetbelasting, bedoeld in de Landsverordening omzetbelasting
1999, extra opbrengsten te genereren;
dat hiertoe een tariefsdifferentiatie in de omzetbelasting wordt ingevoerd waarmee bepaalde,
voornamelijk luxe en/of ongezonde goederen en diensten tegen een hoger tarief belast zullen
worden;
dat het vanwege efficiency redenen wenselijk is om de logeergastenbelasting in de
omzetbelasting in te bedden, waarbij een eventuele vrijstelling om de logeergastenbelasting te
voldoen in een aftrekrecht voor de omzetbelasting wordt omgezet;
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dat de mogelijkheid voor een administratieve sanctie, bestaande uit een tijdelijke
bedrijfssluiting, voor het niet gebruiken van een kasregistratiesysteem wordt ingevoerd;
dat de strafrechtelijke bepalingen in diverse belastinglandsverordeningen, op basis van de
bepalingen in de Algemene landsverordening Landsbelastingen, worden geüniformeerd en dat
het aantal gedragingen dat als een misdrijf wordt aangemerkt wordt uitgebreid;
dat de aanbevelingen van de OESO in het kader van de phase 1 Peer Review worden opgevolgd
en de formele bepalingen aan de internationale maatstaven voor inlichtingenuitwisseling en
transparantie worden aangepast;
dat de belastingfaciliteitenlandsverordeningen op een aantal punten worden aangepast;
dat de verlaging van het tarief voor het bijzonder invoerrecht op benzine in de Landsverordening
tot heffing van een bijzonder invoerrecht op benzine wordt verwerkt;
dat de Landsverordening van de 20ste oktober 1958 houdende bepalingen tot voorkoming van
dubbele belasting15, alsmede de Eilandsverordening logeergastenbelasting Curaçao 2009 16
worden ingetrokken;

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

Artikel I
De Landsverordening omzetbelasting 1999 wordt als volgt gewijzigd:
A. Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid vervallen de onderdelen a en f, onder verlettering van de onderdelen b tot
en met e tot a tot en met d en onderdeel g tot e.
2. In het eerste lid komt onderdeel b (nieuw) te luiden:
b. goederen: alle voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten, alsmede water,
elektriciteit, gas, warmte of koude en dergelijke;.
3. In het eerste lid komt onderdeel c (nieuw) te luiden:
c. heffingsgebied: het grondgebied van Curaçao, bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de
Staatsregeling van Curaçao, met uitzondering van een economische zone als bedoeld in
de Landsverordening economische zones 2000 17;.
4. In het tweede lid wordt ‘onderdeel b’ vervangen door: onderdeel a.
5. In het derde lid wordt ‘onderdeel e’ vervangen door: onderdeel d.
B. Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid komt onderdeel a te luiden:
a. de overdracht of overgang van de macht om als eigenaar over een goed te beschikken;.
2. In het eerste lid komen de onderdelen c en d te luiden:
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c. de installatie of montage van goederen die door of voor rekening van de leverancier
worden geïnstalleerd of gemonteerd;
d. de oplevering van roerende en onroerende zaken door degene die de zaken heeft
vervaardigd;.
In het eerste lid wordt in onderdeel e “eigendomsovergang” vervangen door:
rechtsovergang
In het eerste lid vervalt onderdeel f en wordt de puntkomma aan het slot van onderdeel e
vervangen door een punt.
Het tweede lid wordt vernummerd tot het vijfde lid, waarbij de punt aan het eind wordt
vervangen door: of verleend..
Na het eerste lid worden drie leden ingevoegd, luidende:
2. Als levering van goederen wordt mede aangemerkt de vestiging, overdracht, wijziging,
afstand en opzegging van rechten waaraan onroerende zaken zijn onderworpen.
3. Met een levering als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, worden gelijkgesteld:
a. het beschikken over goederen voor andere dan bedrijfsdoeleinden, ten gevolge
waarvan de goederen het bedrijfsvermogen van de ondernemer verlaten;
b. het voor bedrijfsdoeleinden beschikken over in het eigen bedrijf vervaardigde
goederen in de gevallen waarin, indien de goederen van een ondernemer zouden zijn
betrokken, omzetbelasting in rekening zou zijn gebracht;
c. het onder zich hebben van goederen door een ondernemer of zijn rechthebbenden
wanneer hij de uitoefening van zijn bedrijf beëindigt.
4. Als levering van goederen wordt bovendien aangemerkt:
a. de aanwending, anders dan voor de wederverkoop of voor de verwerking, bewerking
of assemblage tot een nieuw handelsgoed binnen de eigen onderneming, van
goederen die als handelsgoed zijn ingevoerd en ter zake waarvan op grond van
artikel 2a aftrek van belasting of op grond van artikel 14d, tweed lid, een vrijstelling
van belasting is genoten
b. de aanwending, anders dan voor de wederverkoop, van lokaal geproduceerde
goederen die met toepassing van de vrijstelling van artikel 7, tweede lid, onderdeel a,
aan de ondernemer zijn geleverd.

C. Artikel 4 komt te luiden:
Artikel 4
1. De plaats waar een levering wordt verricht, is:
a. ingeval het goed in verband met de levering, anders dan in de zin van artikel 3, eerste
lid, onderdeel c, wordt verzonden of vervoerd, de plaats waar de verzending of het
vervoer aanvangt;
b. in andere gevallen de plaats waar het goed zich bevindt op het tijdstip van de levering.
2. De plaats waar een dienst wordt verricht, is de plaats waar de ondernemer die de dienst
verricht woont of is gevestigd, dan wel een vaste inrichting heeft van waaruit hij de dienst
verricht. Of een ondernemer in het heffingsgebied woont of is gevestigd, wordt naar de
omstandigheden beoordeeld.
3. Onder bij ministeriële regeling met algemene werking te stellen voorwaarden kunnen
diensten worden aangewezen die in afwijking van het tweede lid worden verricht op de
plaats waar de afnemer van de dienst woont of is gevestigd, dan wel een vaste inrichting
heeft waarvoor de dienst wordt verricht.
4. 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
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gevestigde ondernemers, in afwijking van het tweede lid, als plaats van dienst aangemerkt
de plaats waar de dienst wordt genoten.
5. In afwijking van het tweede en vierde lid worden diensten met betrekking tot onroerende
zaken, daaronder begrepen de diensten van tussenpersonen in onroerende zaken,
architecten en andere deskundigen, verricht daar waar de zaak is gelegen en worden
diensten terzake van het ter beschikking stellen van zaken verricht daar waar de zaak zich
gedurende de terbeschikkingstelling bevindt.
6. Indien een dienst als bedoeld in het vierde lid door de afnemer direct en in het geheel
wordt aangewend voor het verrichten van een zelfde dienst tegen een vergoeding die niet
lager is dan hetgeen ter zake van de in het vierde lid bedoelde dienst in rekening is
gebracht, is het vierde lid niet van toepassing.
D. Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het vierde lid wordt vernummerd tot zesde lid;
2. Het tweede en derde lid worden vernummerd tot derde en vierde lid;
3. Na het eerste lid wordt een lid ingevoegd, luidende:
2. De vergoeding is al hetgeen ter zake van het leveren van een goed of het verrichten van
een dienst in rekening wordt gebracht, de omzetbelasting daaronder niet begrepen. In
geval terzake van de levering of de dienst meer wordt voldaan dan hetgeen verschuldigd
is, komt in plaats daarvan in aanmerking hetgeen is voldaan. Onder vergoeding wordt
niet begrepen rente wegens het ter beschikking stellen van gelden.
4. In het (nieuwe) vierde lid vervalt de tweede volzin;
5. Het (nieuwe) vijfde lid komt te luiden:
5. Indien de vergoeding minder bedraagt dan de waarde in het economische verkeer van
de verrichte levering of verleende dienst, wordt de vergoeding voor het bepalen van de
verschuldigde belasting gesteld op de waarde in het economische verkeer, tenzij de
vergoeding op zakelijke gronden is bedongen.
6. In het (nieuwe) zesde lid wordt “artikel 3, eerste lid, onderdelen d en f” vervangen door:
artikel 3, derde lid, onderdelen a, b en c.
7. Na het zesde lid wordt een lid toegevoegd, luidende:
7. De vergoeding voor het bepalen van de verschuldigde belasting ingeval van een
levering als bedoeld in artikel 3, vierde lid, wordt gesteld op de waarde als bedoeld in
artikel 14b ten tijde van de invoer van de goederen, dan wel op de vergoeding die bij de
aanschaf, anders dan door invoer, in rekening is gebracht.
8. Na het zevende lid wordt een lid toegevoegd, luidende:
8. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid wordt de vergoeding voor het gebruik
van een onroerende zaak in het kader van timeshare bij ministeriële regeling met
algemene werking vastgesteld. Onder timeshare wordt verstaan elke vorm waarbij een
persoon al dan niet krachtens een zakelijk of persoonlijk recht voor een bepaalde of
onbepaalde periode het genot heeft van een onroerende zaak of een gedeelte daarvan,
onder de beperking van de uitoefening van dat recht in die zin dat het gebruik van de
onroerende zaak de desbetreffende persoon slechts gedurende een nauwkeurig
omschreven deel van het jaar periodiek toekomt.

E. Artikel 6 komt te luiden:
Artikel 6
1. Het tarief van de belasting bedraagt 6 procent.
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2. In afwijking van het eerste lid bedraagt de belasting:
a. 7 procent ter zake van verzekeringen;
b. 9 procent voor leveringen van goederen en het verrichten van diensten, genoemd in de
bij deze landsverordening behorende tabel.
F. Artikel 6, tweede lid, onderdeel a, komt te luiden:
a. 7 procent ter zake van verzekeringen en het verstrekken van logies in een hotel, logement,
pension, appartement, woning of enig ander tot onderkomen dienende onroerende zaak,
dan wel door middel van timeshare, aan personen die daar slechts voor een korte periode
verblijven;
G. Artikel 7 komt te luiden:
Artikel 7
1. Vrijgesteld van belasting zijn:
a. de levering van water, elektriciteit, gas, stoom en perslucht door utiliteitsbedrijven,
alsmede de levering van verpakt water;
b. de levering van brood, eieren, rijst, aardappelen, graan, meel, babyvoeding, fruit en
groenten, met uitzondering van fruit en groenten in conserven of ingevroren;
c. de langdurige verhuur van onroerende zaken, welke zijn ingericht, bestemd en door de
huurder worden gebruikt voor permanente bewoning;
d. openbaar personenvervoer over de weg, alsmede schoolbusdiensten;
e. de diensten die door ziekenhuizen, laboratoria voor medisch onderzoek, artsen,
tandartsen, tandtechnici, verpleeg- en verloskundigen, fysio- en oefentherapeuten,
chiropractors, logopedisten, diëtisten, psychologen en podo-therapeuten als zodanig
worden verricht;
f. de levering van medische kunst- en hulpmiddelen. Onder medische kunst- en
hulpmiddelen worden verstaan orthopedische artikelen en toestellen – daaronder
begrepen medisch-chirurgische gordels en banden alsmede krukken – kunstgebitten,
kunsttanden, kunstogen, kunstledematen en dergelijke artikelen, hoorapparaten voor
hardhorigen, breukspalken en andere artikelen en apparaten voor de behandeling van
breuken in het beendergestel;
g. de levering van geneesmiddelen voor mensen, voor zover deze geneesmiddelen op
recept van een arts in de zin van de Landsverordening regelende de uitoefening van de
geneeskunde 18 worden verstrekt;
h. het verzorgen en het verplegen van in een inrichting opgenomen personen, alsmede het
door deze inrichting verstrekken van spijzen en dranken, geneesmiddelen en
verbandmiddelen aan die personen;
i. de levering van goederen en het verrichten van diensten door organisaties van sociale,
culturele, charitatieve, sportieve of godsdienstige aard, mits de organisatie geen
winststreven heeft en er geen sprake is van ernstige verstoring van
concurrentieverhoudingen;
j. levensverzekeringen,
ziektekostenverzekeringen
en
herverzekeringen
door
verzekeringsmaatschappijen, alsmede de diensten door tussenpersonen bij
verzekeringen. Onder levensverzekering wordt verstaan een verzekering die uitsluitend
of nagenoeg uitsluitend ten doel heeft een of meerdere termijnen van uitkering te
verzorgen, en welke afhankelijk is van het leven van de verzekerde, daaronder niet
18P.B. 1958, no. 174
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begrepen uitvaartverzekeringen, ongeacht de wijze van uitkering;
k. de verzorging van niet-commercieel onderwijs, alsmede congressen die voor ten minste
90 percent worden bijgewoond door niet-ingezetenen;
l. de verzorging van postzendingen, die de houder van de consessie ingevolge het
bepaalde bij en krachtens artikel 2, tweede lid, van de Postlandsverordening 1998 19
verplicht is te vervoeren;
m. internationale vervoersdiensten door middel van luchtvaartuigen of schepen. Onder
schepen worden verstaan alle vaartuigen, gebruikt of geschikt om te worden gebruikt
als middel van vervoer te water, met uitzondering van pleziervaartuigen;
n. de levering van brandstoffen, smeermiddelen en andere vloeistoffen, bestemd voor de
voortstuwing, smering en ander technisch gebruik aan boord van schepen als bedoeld in
onderdeel m of luchtvaartuigen, die als openbaar vervoermiddel worden gebruikt voor
het internationale personen- of goederenvervoer, alsmede diensten ten behoeve van de
in dit onderdeel bedoelde schepen en luchtvaartuigen. Deze vrijstelling is ook van
toepassing op oorlogsschepen en –luchtvaartuigen;
o. diensten die in een zee- of luchthavengebied worden verricht met betrekking tot het
heffingsgebied binnenkomende en uitgaande goederen;
p. de levering van goederen aan afnemers die niet in het heffingsgebied wonen of
gevestigd zijn en welke goederen in het kader van die levering worden uitgevoerd;
q. de levering van brandstoffen aan utiliteitsbedrijven voor de opwekking van energie;
r. de levering van goederen, alsmede werkzaamheden ten behoeve van het onderhoud van
een utiliteitsbedrijf dat zich hoofdzakelijk richt op de levering van water, elektriciteit,
gas, stoom en perslucht aan een olieraffinaderij;
s. de levering van goederen en het verrichten van diensten aan olieraffinaderijen, voor
zover deze leveringen en diensten plaatsvinden voor de exploitatie van deze
raffinaderijen;
t. de levering van goederen en het verrichten van diensten rechtstreeks voor projecten,
voor zover die projecten in het kader van onderlinge hulp voor rekening van Nederland,
Aruba of Sint Maarten komen of in het kader van ontwikkelingshulp voor rekening van
internationale organisaties komen;
u. de levering van goederen en het verrichten van diensten aan beroepsconsuls en andere
beroepsvertegenwoordigers van andere mogendheden, de hun toegevoegde ambtenaren
en de bij hen inwonende gezinsleden en in dienst zijnde personen, allen mits zij
vreemdeling zijn en overigens binnen het heffingsgebied geen ondernemer zijn en
onder voorwaarde van wederkerigheid;
v. de levering van goederen en het verrichten van diensten onder vigeur van
vrijdomsbepalingen opgenomen in de briefwisseling houdende een verdrag inzake de
vestiging van steunpunten voor Amerikaanse strijdkrachten op de Nederlandse Antillen
en Aruba in verband met drugsbestrijdingsactiviteiten 20 ;
w. de volgende leveringen en diensten:
i. de handelingen, bemiddeling daaronder begrepen, betreffende deviezen,
bankbiljetten en munten, welke in enig land de hoedanigheid van wettig
betaalmiddel bezitten, met uitzondering van bankbiljetten en munten, welke
gewoonlijk niet als wettig betaalmiddel worden gebruikt of welke een
verzamelwaarde hebben;
ii. de handelingen, bemiddeling daaronder begrepen doch uitgezonderd bewaring en
beheer, inzake effecten en andere waardepapieren, met uitzondering van documenten
19
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welke goederen vertegenwoordigen;
x. de diensten bestaande uit het gelegenheid geven tot deelname aan casinospelen;
y. de levering van onroerende zaken die aan overdrachtsbelasting zijn onderworpen;
z. de verhuur van hotelkamers en appartementen, alsmede het gebruik van een onroerende
zaak in het kader van timeshare, voor zover over de opbrengst daarvan
logeergastenbelasting is verschuldigd op grond van een wettelijke regeling.
2. Vrijgesteld van belasting zijn bovendien de volgende leveringen:
a. de levering van lokaal geproduceerde goederen aan een ondernemer, welke goederen
door deze ondernemer als handelsgoed worden gebruikt. De vrijstelling geldt alleen
voor goederen die door de leverancier zelf zijn verwerkt, bewerkt of geassembleerd tot
een nieuw handelsgoed;
b. de levering van bij ministeriële regeling met algemene werking aan te wijzen goederen,
waarvoor bij invoer een vrijstelling van invoerrechten geldt.
3. Bij ministeriële regeling met algemene werking kunnen ten aanzien van de in het eerste en
tweede lid genoemde vrijstellingen nadere voorwaarden worden gesteld.
H. In artikel 7, eerste lid, vervalt onderdeel z, onder vervanging van de puntkomma aan het slot
van onderdeel y door een punt.
I. Na artikel 7 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 7a
Bij de overgang van het geheel of een gedeelte van een algemeenheid van goederen, al dan
niet tegen vergoeding of in de vorm van een inbreng in een vennootschap, wordt geacht dat
geen leveringen of diensten plaatsvinden en treedt, tenzij bij ministeriële regeling anders is
bepaald, degene op wie de goederen overgaan in de plaats van de overdrager.
J. Artikel 8 komt te luiden:
Artikel 8
1. Op schriftelijk verzoek van de ondernemer kan de Inspecteur ontheffing verlenen voor het
voldoen van de belasting indien de ondernemer een natuurlijke persoon is, in het
heffingsgebied woont of is gevestigd dan wel aldaar een vaste inrichting heeft, en de
ondernemer aannemelijk kan maken dat hij per kalenderjaar een omzet exclusief
omzetbelasting zal behalen van NAf 30.000,-- of minder.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op de ondernemer die een vermogensbestanddeel
exploiteert om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen.
3. Indien een ondernemer meer dan één bedrijf of beroep heeft of uitoefent, worden deze
bedrijven of beroepen voor dit artikel gezamenlijk in aanmerking genomen.
4. Indien de ondernemer die is ontheven van het voldoen van de belasting in een kalenderjaar
een omzet exclusief omzetbelasting heeft behaald van meer dan NAf 30.000,--, dient over
het deel van de omzet waarmee het grensbedrag van NAf 30.000,-- wordt overschreden
belasting te worden voldaan. In dat geval zal de ondernemer voor wat betreft zijn gehele
omzet in het daaropvolgende kalenderjaar niet meer in aanmerking komen voor de in het
eerste lid bedoelde ontheffing.
5. De ontheffing, bedoeld in het eerste lid, wordt verleend bij een voor bezwaar vatbare
beschikking en geldt met ingang van het kalenderjaar volgende op het kalenderjaar waarin
de ondernemer de Inspecteur schriftelijk om ontheffing heeft verzocht.
6. Op de ondernemer aan wie de ontheffing, bedoeld in het eerste lid, is verleend, blijven de
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bepalingen van deze landsverordening en de Algemene landsverordening Landsbelastingen
van toepassing.
K. Artikel 10 komt te luiden:
Artikel 10
1. De belasting wordt verschuldigd:
a. indien een factuur moet worden uitgereikt, op het tijdstip van de uitreiking of, indien
deze niet tijdig plaatsvindt, het tijdstip waarop de uitreiking uiterlijk had moeten
geschieden;
b. in andere gevallen op het tijdstip waarop de levering of de dienst wordt verricht.
2. In afwijking van het eerste lid kan de Inspecteur bij een voor bezwaar vatbare beschikking
toestemming verlenen dat de belasting wordt verschuldigd op het tijdstip dan wel de
tijdstippen waarop de vergoeding voor leveringen en diensten geheel of gedeeltelijk wordt
ontvangen. De in de vorige volzin bedoelde toestemming wordt slechts verleend onder bij
ministeriële regeling met algemene werking te stellen voorwaarden.
L. Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het tweede lid wordt “derde en vierde lid” vervangen door: vierde en vijfde lid.
2. Na het derde lid wordt een lid toegevoegd, luidende:
4. Indien de ondernemer, bedoeld in het eerste lid, buiten het heffingsgebied woont of is
gevestigd, wordt deze voor de heffing van de belasting geacht domicilie te hebben
gekozen ter Inspectie der Belastingen, tenzij schriftelijk aan de Inspecteur is
medegedeeld dat elders in Curaçao domicilie is gekozen..
M. Artikel 12 komt te luiden:
Artikel 12
De belasting wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte.
N. Na artikel 12 worden twee artikelen ingevoegd, luidende:
Artikel 12a
Het is de ondernemer verboden om in de gevallen waarin omzetbelasting verschuldigd is,
goederen en diensten aan te bieden tegen prijzen waarin de omzetbelasting niet is begrepen.
Artikel 12b
1. Ieder die enig document uitreikt waarop een bedrag aan omzetbelasting wordt vermeld
welke hij, anders dan op grond van dit artikel niet verschuldigd is geworden, wordt die
belasting verschuldigd op het tijdstip dat hij het document heeft uitgereikt. Hij is gehouden
deze belasting op de voet van artikel 12 te voldoen.
2. De in het eerste lid bedoelde belasting kan door de Inspecteur worden nageheven.
O. In artikel 13, eerste lid, wordt “scratchloten” vervangen door: krasloten.
P. Na artikel 13a wordt een artikel ingevoegd, luidende:
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Artikel 13b
De ondernemer die in Curaçao woont of is gevestigd, wordt geacht zijn leveringen en
diensten in Curaçao te verrichten, voor zover hij niet aan de hand van boeken, bescheiden of
andere gegevensdragers het tegendeel aantoont. Deze bepaling is eveneens van toepassing op
de ondernemer die in Curaçao een vaste inrichting heeft, voor zover de leveringen en diensten
vanuit die inrichting worden verricht.
Q. Artikel 14c komt te luiden:
Artikel 14c
1. Het tarief van de belasting bedraagt 6 procent.
2. In afwijking van het eerste lid bedraagt de belasting 9 procent voor de invoer van
goederen, genoemd in de bij deze landsverordening behorende tabel.
R. In artikel 53 wordt “geheven” vervangen door: voldaan.
S. Artikel 56 komt te luiden:
Artikel 56
Met een geldboete van de derde categorie wordt gestraft degene die het verbodgenoemd in
artikel 12a overtreedt.
T. De artikelen 65, 66, 66a en 67 vervallen.
U. Na artikel 68 wordt een tabel opgenomen, luidende:
Tabel behorende bij de Landsverordening omzetbelasting 1999
A. Goederen:
1. motorrijtuigen, met uitzondering van:
a. motorrijtuigen die voor openbaar of besloten personenvervoer over de weg worden
gebruikt;
b. motorrijtuigen als zodanig herkenbaar en bestemd voor politie-, brandweer- of
ziekenvervoer;
2. jachten en andere plezier- en sportvaartuigen;
3. voedingsmiddelen, bereid en geschikt voor onmiddellijk gebruik;
4. frisdranken, met uitzondering van vruchtendranken;
5. alcoholhoudende dranken;
6. tabaksproducten;
7. digitale gegevensdragers waarop films, computerspellen en soortgelijke gegevens
zijn opgeslagen;
8. mobiele telefoons en andere communicatiemiddelen;
9. wapens en munitie;
10. vuurwerk;
11. kerstbomen.
B. Diensten:
1. de verhuur van motorrijtuigen, jachten en andere plezier- en sportvaartuigen,
luchtvaartuigen en ruimtevaartuigen;
2. uitstapjes voor ontspanning en vermaak, waarbij het gebruik van motorrijtuigen, jachten
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3.
4.

5.
6.
7.

en andere plezier- en sportvaartuigen, luchtvaartuigen of ruimtevaartuigen een
essentieel onderdeel vormt;
het gelegenheid geven tot het beoefenen van de duiksport;
het verlenen van toegang tot:
a. bioscopen;
b. beurzen, exposities en tentoonstellingen;
c. gelegenheden waar peepshows en andere optredens die primair zijn gericht op
erotisch vermaak worden vertoond;
d. primair en permanent voor vermaak en recreatie ingerichte voorzieningen;
de verhuur van films en computerspellen;
het verstrekken van voedingsmiddelen, frisdranken en alcoholhoudende dranken, voor
gebruik ter plaatse in het kader van het hotel-, café-, restaurant- of aanverwant bedrijf;
deelname aan loterijen, krasloten, nummerloten, alsmede de inleg op nummers en
bingo.

Artikel II
De Algemene landsverordening Landsbelastingen wordt als volgt gewijzigd:
A. Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid vervalt onderdeel a onder verlettering van de onderdelen b tot en met d tot
a tot en met c.
2. In het eerste lid komt onderdeel c (nieuw) te luiden:
c. belastingen: de belastingen, genoemd in artikel 1, met inbegrip van de eilandelijke
opcenten voor wat betreft de grondbelasting en de administratieve boeten die ingevolge
de belastingverordening kunnen worden opgelegd.
3. In het tweede lid wordt het tweede onderdeel h verletterd tot j.
4. Onder verlettering van de onderdelen a tot en met h tot b tot en met i, wordt aan het tweede
lid een onderdeel toegevoegd, luidende:
a. Minister: de Minister van Financiën;.
5. In het tweede lid komt onderdeel c (nieuw) te luiden:
c. Inspecteur: de Inspecteur der Belastingen en, uitsluitend voor de toepassing van
Hoofdstuk VI van deze landsverordening, de Ontvanger en de Directeur van de
Stichting Overheids Belastingaccountantsbureau;.
6. In het tweede lid worden, onder vervanging van de punt door een puntkomma aan het eind
van onderdeel j (nieuw), twee onderdelen toegevoegd:
k. Crib-nummer: een door de Inspecteur toegekend identificatienummer;
l. ID-nummer: een door het bevolkingsregister toegekend nummer.
B. Na artikel 2 wordt een artikel ingevoegd luidende:
Artikel 2a
1. De Inspecteur kan mandaat verlenen aan ambtenaren met de heffing en invordering van
belasting
belast
en
aan
medewerkers
van
de
Stichting
Overheids
Belastingaccountantsbureau.
2. De Ontvanger en de Directeur van de Stichting Overheids Belastingaccountantsbureau
kunnen mandaat verlenen aan respectievelijk ambtenaren met de invordering belast en aan
medewerkers van de Stichting Overheids Belastingaccountantsbureau.
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3. Het mandaat wordt schriftelijk verleend.
4. Het mandaat omvat alle bevoegdheden die uit de belastingverordening voortvloeien, maar
kan door de Inspecteur worden beperkt.
5. De mandaatgever blijft bevoegd de gemandateerde bevoegdheid uit te oefenen.
6. De mandaatgever kan het mandaat te allen tijde intrekken.
C. Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid vervalt onderdeel c, waarbij de onderdelen d en e worden verletterd tot c
en d.
2. In het eerste lid, onderdeel c (nieuw), wordt “maatschap” vervangen door: vennootschap,
als bedoeld in de Landsverordening personenvennootschap 21.
3. In de aanhef van het tweede lid wordt “d” vervangen door: c.
4. In het tweede lid, onderdeel b, wordt “maatschap” vervangen door: vennootschap, als
bedoeld in de Landsverordening personenvennootschap.
5. In het derde lid vervalt “a, “ en het woord “is”.
D. Artikel 3b wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste en negende lid wordt “onderdeel d” vervangen door: onderdeel c.
2. In het eerste, zevende, achtste en negende lid wordt“maatschap” vervangen door:
vennootschap, als bedoeld in de Landsverordening personenvennootschap.
3. In het eerste lid wordt “vrijgestelde” vervangen door: transparante.
4. In het zesde lid wordt“Boek 2” vervangen door: Boek 2, dan wel artikel 832 van Boek 7.
E. Na artikel 3b wordt een artikel toegevoegd luidende:
Artikel 3c
De artikelen 1, 3 en 5 van de Algemene termijnenlandsverordening 22 zijn van overeenkomstige toepassing op de termijnen genoemd in de belastingverordening.
F. Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het derde en vierde lid worden vernummerd tot vijfde en zesde lid.
2. Na het tweede lid worden twee leden toegevoegd, luidende:
3. Het tijdvak waarover voor de loonbelasting en de omzetbelasting aangifte moet worden
gedaan is de kalendermaand.
4. De Minister kan bij ministeriële regeling met algemene werking regels stellen met
betrekking tot het doen van aangifte over een afwijkend tijdvak.
G. In artikel 9, derde lid, wordt na “de belastingplichtige” ingevoegd: en de inhoudingsplichtige,
en wordt “grondbelasting” vervangen door: loonbelasting.
H. In artikel 12vervallen het tweede lid, alsmede de aanduiding ’1.’ voor het eerste lid.
I. Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt “belastingwet” gewijzigd in: belastingverordening.
2. In het vierde lid vervalt: eerste volzin,.

21

P.B. 2011, no. 61
P.B. 2001, no. 27

22

50

- 12 -

J. Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het tweede tot en met vierde lid worden vernummerd tot vierde tot en met zesde lid.
2. Na het eerste lid worden twee leden toegevoegd, luidende:
2. Het tijdvak waarover de loonbelasting en de omzetbelasting moet worden betaald is de
kalendermaand.
3. De Minister kan bij ministeriële regeling met algemene werking regels stellen met
betrekking tot het betalen van de belasting over een afwijkend tijdvak.
K. Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid komt te luiden:
1. Voor de belastingplichtigen in de winstbelasting zijn in afwijking van de bepalingen
van de artikelen 8 en 14, de bepalingen van dit artikel van toepassing.
2. In het derde lid komt de eerste volzin als volgt te luiden:
De op de voorlopige aangifte als verschuldigd aan te geven belasting dient ten minste
gelijk te zijn aan het voor het jaar waarvoor de voorlopige aangifte wordt gedaan geldende
belastingtarief toegepast op de winst volgens de meest recente definitieve aangifte.
L. De titel van Hoofdstuk III komt te luiden: Administratieve boeten en sancties.
M. In artikel 19, eerste lid, vervalt de zinsnede “ingevolge artikel 8, tweede lid”.
N. Aan artikel 20 wordt een lid toegevoegd, luidende:
3. De bevoegdheid voor het opleggen van de boete vervalt door het verloop van de termijn
die geldt voor het opleggen van de navorderingsaanslag.
O. Artikel 21 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt “tweede lid” gewijzigd in: tweede en derde lid.
2. Onder vernummering van het derde lid tot vierde lid wordt na het tweede lid een nieuw lid
ingevoegd luidende:
3. De grondslag voor de boete voor een naheffingsaanslag winstbelasting is:
a. het bedrag van de naheffingsaanslag, dan wel
b. indien verliezen in aanmerking zijn of worden genomen, het bedrag waarop de
naheffingsaanslag zou zijn berekend zonder rekening te houden met die verliezen.
3. Na het vierde lid wordt een lid toegevoegd, luidende:
5. De bevoegdheid voor het opleggen van de boete vervalt door het verloop van de termijn
die geldt voor het opleggen van de naheffingsaanslag.
P. In artikel 26 wordt de zinsnede “een of meer ambtenaren van de Belastingdienst”vervangen
door: de Inspecteur.
Q. Artikel 28 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het tweede lid wordt “bij beschikking”vervangen door: bij voor bezwaar vatbare
beschikking.
2. Na het tweede lid wordt een lid toegevoegd, luidende:
3. Indien een boete op het tijdstip van het overlijden van de belastingplichtige of de
inhoudingsplichtige onherroepelijk vaststaat, maar nog niet of niet volledig is betaald,
verlaagt de Inspecteur op verzoek van een belanghebbende de boete tot het op dat
tijdstip betaalde bedrag bij voor bezwaar vatbare beschikking.

- 13 -

50

R. Na artikel 28 wordt een nieuwe afdeling toegevoegd, luidende:
Afdeling 3
Administratieve sancties
Artikel 28a
1. Aan een belastingplichtige die niet voldoet aan een bij landsbesluit, houdende algemene
maatregelen, als bedoeld in artikel 43, tiende lid, dan wel artikel 44a, achtste lid,
opgelegde verplichting, kan een administratieve sanctie worden opgelegd.
2. De administratieve sanctie bestaat uit de sluiting voor maximaal één jaar van een
bedrijfslocatie van waaruit goederen worden geleverd of diensten worden verricht, als
bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Landsverordening omzetbelasting 1999.
3. De Inspecteur is ter uitvoering van het bepaalde in het tweede lid bevoegd tot het
verzegelen van gebouwen, gronden en al hetgeen zich daarin of daarop bevindt.
4. De Inspecteur legt de administratieve sanctie op bij een voor bezwaar vatbare beschikking,
in de zin van artikel 3, eerste lid, van de Landsverordening administratieve rechtspraak.
5. Een tegen de in dit artikel bedoelde administratieve sanctie ingesteld bezwaar of beroep,
leidt niet tot opschorting van de administratieve sanctie.
6. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen ten aanzien van de toepassing
en uitvoering van de administratieve sanctie nadere regels worden gesteld.
S. In artikel 30, zesde lid, wordt “40, 41, 42 en 43” vervangen door: 40, 40a, 41, 42 en 43.
T. Artikel 31 wordt als volgt gewijzigd:
1. Voor de tekst wordt de aanduiding ‘1.’ geplaatst.
2. Na het (nieuwe) eerste lid worden twee leden toegevoegd, luidende:
2. Indien het beroep is gericht tegen het niet tijdig doen van een uitspraak door de
Inspecteur, kan de Raad de Inspecteur verzoeken alsnog een uitspraak op het bezwaar te
doen en de Raad bepaalt hierbij dat Hoofdstuk VI van overeenkomstige toepassing is
gedurende een daarbij te bepalen termijn.
3. De Raad wijst het beroep af indien ten onrechte geen aangifte is gedaan, de vereiste
aangifte niet is gedaan of niet volledig is voldaan aan de verplichtingen ingevolge de
artikelen 40, 40a, 41, 42 en 43 tenzij gebleken is, dat, en zo ja in hoeverre, de uitspraak
onjuist is.
U. Artikel 39, eerste lid, onderdeel a, komt te luiden:
a. bij ministeriële regeling met algemene werking nadere regels ter uitvoering van de
belastingverordening vast te stellen, tenzij bij de in artikel 1, eerste lid, genoemde
landsverordeningenanders is bepaald.
V. Na artikel 39 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 39a
1. Een onjuiste belastingaanslag of beschikking kan door de Inspecteur ambtshalve worden
verminderd binnen tien jaar na het ontstaan van de belastingschuld. Een in de
belastingverordening voorziene vermindering, ontheffing of teruggaaf kan door hem
ambtshalve worden verleend.
2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van degene die een onjuist
bedrag op aangifte heeft voldaan of afgedragen, of van wie een onjuist bedrag is
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ingehouden.

W. Artikel 40 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het vierde lid vervalt, onder vernummering van het vijfde en zesde lid tot vierde en vijfde
lid.
2. Het (nieuwe) vijfde lid komt te luiden:
4. Een ieder is verplicht op vordering van de Inspecteur terstond een op hem betrekking
hebbend geldig paspoort, rijbewijs, dan wel een geldige identiteitskaart aan te bieden,
indien dit van belang kan zijn voor de belastingheffing te zijnen aanzien.
X. Na artikel 40 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 40a
1. Met betrekking tot een lichaam met een geheel of ten dele in aandelen verdeeld kapitaal
waarin een niet in Curaçao gevestigd lichaam of een niet in Curaçao wonende natuurlijke
persoon een belang heeft van meer dan 50 procent en met betrekking tot een ander lichaam
waarover dat niet binnen Curaçao gevestigde lichaam of die natuurlijke persoon de
zeggenschap heeft, is artikel 40, eerste lid, van overeenkomstige toepassing ter zake van
gegevens en inlichtingen, alsmede gegevensdragers die in het bezit zijn van dat niet binnen
Curaçao gevestigde lichaam of die natuurlijke persoon. De vorige volzin is van
overeenkomstige toepassing in gevallen waarin twee of meer lichamen of natuurlijke
personen waarvan er ten minste één niet in Curaçao is gevestigd of woont, volgens een
onderlinge regeling tot samenwerking een belang houden van meer dan 50 procent in een
lichaam met een geheel of ten dele in aandelen verdeeld kapitaal dan wel de zeggenschap
hebben in een ander lichaam. Ter zake van die gegevensdragers kan worden volstaan met
het voor raadpleging beschikbaar stellen van de inhoud daarvan door middel van kopieën,
leesbare afdrukken of uittreksels.
2. Met betrekking tot de in het eerste lid bedoelde lichamen is artikel 40, eerste lid, eveneens
van overeenkomstige toepassing ter zake van gegevens en inlichtingen alsmede
gegevensdragers die in het bezit zijn van een niet in Curaçao gevestigd lichaam met een
geheel of ten dele in aandelen verdeeld kapitaal waarin een in het eerste lid bedoeld niet in
Curaçao gevestigd lichaam of wonend natuurlijk persoon een belang heeft van meer dan
50 procent of die in het bezit zijn van een ander niet in Curaçao gevestigd lichaam
waarover dat niet in Curaçao gevestigde lichaam of die natuurlijke persoon zeggenschap
heeft. Ter zake van die gegevensdragers kan worden volstaan met het voor raadpleging
beschikbaar stellen van de inhoud daarvan door middel van kopieën, leesbare afdrukken of
uittreksels.
3. Het eerste en het tweede lid zijn niet van toepassing indien het in die leden bedoelde niet
in Curaçao gevestigde lichaam of de in die leden bedoelde natuurlijke persoon is gevestigd
onderscheidenlijk woont in een staat waarmee in de relatie met Curaçao een wederkerige
regeling bestaat die voorziet in inlichtingenuitwisseling met betrekking tot de belasting
voor de heffing waarvan de Inspecteur de gegevens, inlichtingen of gegevensdragers nodig
heeft.
4. In afwijking van het derde lid kan de Minister de Inspecteur toestaan het eerste en het
tweede lid alsnog toe te passen indien is gebleken dat bij toepassing van het derde lid de
gevraagde inlichtingen niet kunnen worden verkregen.
5. Voor een weigering om te voldoen aan de in dit artikel omschreven verplichtingen kan een
lichaam zich niet met vrucht beroepen op een gebrek aan medewerking van het niet in
Curaçao gevestigde lichaam of de niet in Curaçao wonende natuurlijke persoon.
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Y. Artikel 43 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het tweede lid wordt “bedrijf” telkens vervangen door: bedrijf of beroep.
2. In het achtste en negende lid wordt ”identificatienummer” vervangen door: Crib-nummer.
3. In het negende lid worden de woorden “geldig paspoort, identiteitskaart, dan wel geldig
rijbewijs” vervangen door: geldig paspoort, rijbewijs, dan wel een geldige identiteitskaart.
Z. Artikel 44 komt te luiden:
Artikel 44
1. De administratieplichtige, bedoeld in artikel 43, eerste lid, onderdelen a en c, is gehouden
ter zake van zijn leveringen van goederen en verrichtingen van diensten, als bedoeld in
artikel 2, onderdeel a, van de Landsverordening omzetbelasting 1999, een factuur aan de
afnemer uit te reiken.
2. De factuur wordt uitgereikt binnen vijftien dagen na de maand waarin de levering of de
dienst is verricht.
3. Ingeval de administratieplichtige is overeengekomen dat de vergoeding voor de door hem
te verrichte levering of dienst vooraf geheel of in gedeelten zal worden voldaan, dient ter
zake van die betaling of deelbetalingen vóór het tijdstip van de opeisbaarheid daarvan
telkens een overeenkomstig het vijfde lid opgemaakte factuur te worden uitgereikt.
4. De administratieplichtige is verplicht een afschrift van de uitgereikte factuur op te maken
en te bewaren.
5. Op de factuur, bedoeld in het eerste lid, dienen op duidelijke en overzichtelijke wijze de
volgende gegevens te worden vermeld:
a. de datum waarop de factuur is uitgereikt;
b. een doorlopend genummerd uniek factuurnummer;
c. de naam of handelsnaam, het adres, het Crib-nummer en het door de Kamer van
Koophandel toegekende registratienummer van de administratieplichtige die de
levering of de dienst verricht;
d. de naam of handelsnaam en het adres van de afnemer van de levering of de dienst;
e. een duidelijke omschrijving van de geleverde goederen of van de verrichte diensten;
f. de hoeveelheid van de geleverde goederen of de omvang van de verrichte diensten;
g. de eenheidsprijs exclusief omzetbelasting;
h. de datum waarop de goederen zijn geleverd of de dienst is verricht of is voltooid,
indien deze datum afwijkt van de datum waarop de factuur is uitgereikt;
i. het toegepaste omzetbelastingtarief of, indien een vrijstelling van omzetbelasting van
toepassing is danwel de omzetbelasting van de afnemer wordt geheven, enige
vermelding daarvan;
j. de vergoeding, alsmede eventuele kortingen die niet in de eenheidsprijs zijn
begrepen;
k. het omzetbelastingbedrag dat ter zake van de leveringen of diensten verschuldigd is
geworden;
l. het totaal door de afnemer te betalen bedrag.
6. Naast de in het vijfde lid vermelde gegevens dient op de aan de afnemer uitgereikte
factuur de vermelding “factuur” en op het afschrift als bedoeld in vierde lid de
vermelding “kopie factuur” te worden vermeld.
7. Op een factuur kunnen bedragen in willekeurig welke munteenheid voorkomen, mits het
te betalen bedrag aan omzetbelasting is uitgedrukt in Antilliaanse guldens. De
toepasselijke wisselkoers wordt bepaald aan de hand van de laatste verkoopkoers,
vastgesteld door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, op het tijdstip waarop
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de belasting verschuldigd wordt.
8. Bij doorlopende prestaties mag op de factuur in plaats van de datum van de prestatie de
periode worden vermeld waarop de factuur betrekking heeft. Deze periode mag niet
langer zijn dan een kalenderjaar.
9. Indien een factuur wijziging brengt aan een eerder uitgereikte factuur dient de factuur een
verwijzing naar de eerder uitgereikte factuur te bevatten, waarbij ten minste de datum van
uitreiking en het unieke factuurnummer van de eerder uitgereikte factuur worden
vermeld.
10. Bij ministeriële regeling met algemene werking kunnen diensten en leveringen van
goederen worden aangewezen ter zake waarvan onder voorwaarden geen facturen
behoeven te worden uitgereikt.
AA. Na artikel 44 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 44a
1. In afwijking van het bepaalde in artikel 44 kunnen bij ministeriële regeling met
algemene werking groepen administratieplichtigen worden aangewezen die verplicht
zijn om ter zake van hun leveringen van goederen en verrichtingen van diensten, als
bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Landsverordening omzetbelasting 1999, een
kassabon uit te reiken.
2. Een kassabon dient op het tijdstip waarop de goederen worden geleverd of de dienst
wordt verricht te worden uitgereikt.
3. De administratieplichtige is verplicht een afschrift van de uitgereikte kassabon op te
maken en te bewaren.
4. Op de kassabon, bedoeld in het eerste lid, dienen op duidelijke en overzichtelijke wijze
de volgende gegevens te worden vermeld:
a. de datum en het tijdstip waarop de kassabon is uitgereikt;
b. een door de Inspecteur toegekend uniek kassabonnummer;
c. het kassa-identificatienummer;
d. een door de Minister vastgesteld fiscaal logo;
e. de naam of handelsnaam, het adres en het Crib-nummer van de
administratieplichtige die de levering of de dienst verricht;
f. een duidelijke omschrijving van de geleverde goederen of verrichte diensten;
g. de hoeveelheid van de geleverde goederen of de omvang van de verrichte diensten;
h. de eenheidsprijs inclusief omzetbelasting;
i. het toegepaste omzetbelastingtarief of indien een vrijstelling van omzetbelasting van
toepassing is, enige vermelding daarvan;
j. het totaal door de afnemer te betalen bedrag, alsmede eventuele kortingen die niet in
de eenheidsprijs zijn begrepen;
k. het omzetbelastingbedrag dat ter zake van de leveringen of diensten verschuldigd is
geworden.
5. Naast de in het vierde lid vermelde gegevens dient op de aan de afnemer uitgereikte
kassabon de vermelding “kassabon” en op het afschrift als bedoeld in het derde lid de
vermelding “kopie kassabon” te worden vermeld.
6. Op een kassabon mogen slechts bedragen in Antilliaanse guldens worden vermeld. Het
totaal door een afnemer te betalen bedrag mag daarnaast eveneens in Amerikaanse
dollars worden vermeld.
7. Bij ministeriële regeling met algemene werking kunnen administratieplichtigen worden
aangewezen die onder voorwaarden geen kassabon hoeven uit te reiken.
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8. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen nadere regels ter uitvoering
van deze bepaling worden gesteld.
AB. Artikel 45 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid komt als volgt te luiden:
1. Met betrekking tot administratieplichtigen als bedoeld in artikel 43, eerste lid, zijn
de in de artikelen 40, 41, 42 en 43 omschreven verplichtingen van overeenkomstige
toepassing ten behoeve van:
a. de belastingheffing van derden;
b. de heffing van de belasting waarvan de inhouding aan hen is opgedragen.
2. In het tweede lid wordt “derden” vervangen door: derden, niet zijnde
administratieplichtigen,.
3. Na het vijfde lid worden vier leden toegevoegd, luidende:
6. De administratieplichtige, bedoeld in artikel 43, eerste lid, onderdeel c, is gehouden
in zijn administratie vast te leggen wie de uiteindelijk gerechtigden tot zijn
vermogen zijn. Als uiteindelijk gerechtigden worden aangemerkt alle natuurlijke
personen die op basis van de statuten of op grond van een overeenkomst of
anderszins recht hebben op uitkeringen uit het eigen vermogen. In geval van een
commanditaire vennootschap, of een daarmee overeenkomende rechtsvorm, dient de
besturende vennoot in de administratie vast te leggen wie de uiteindelijk
gerechtigden tot het commanditaire vermogen zijn.
7. De administratieplichtige, bedoeld in artikel 43, eerste lid, onderdeel c, is voorts
gehouden een afschrift van het geldig paspoort,het geldig rijbewijs, dan wel de
geldige identiteitskaart van de uiteindelijke gerechtigden in zijn administratie te
bewaren.
8. In bij ministeriële regeling met algemene werking te bepalen gevallen kan ontheffing
worden verleend voor de verplichting, als bedoeld in het zesde lid.
9. Ingeval van een discretionaire trust dient in afwijking van het bepaalde in het zesde
lid, niet de uiteindelijk gerechtigde tot het vermogen te worden vastgelegd, maar de
inbrenger van het vermogen.
AC. Na artikel 45 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 45a
1. De bij of krachtens de belastingverordening aan te wijzen administratieplichtigen zijn
gehouden, volgens bij of krachtens de belastingverordening te stellen regels, van degene
op wie de inlichtingen en gegevens, bedoeld in het tweede lid betrekking hebben:
a. opgave te verlangen van diens Crib-nummer of ID-nummer;
b. de identiteit vast te stellen aan de hand van een op hem betrekking hebbend geldig
paspoort, rijbewijs, dan wel geldige identiteitskaart;
c. in de administratie op te nemen diens Crib-nummer of ID-nummer, een afschrift van
het in onderdeel b bedoelde document, en voor zover uit het afschrift niet de aard of
het nummer van het document blijkt ook de aard of het nummer van het document.
2. De bij of krachtens de belastingverordening aan te wijzen administratieplichtigen zijn
gehouden de bij of krachtens de belastingverordening aan te wijzen gegevens en
inlichtingen waarvan de kennisneming voor de belastingheffing van belang kan zijn
eigener beweging te verstrekken aan de Inspecteur volgens bij of krachtens de
belastingverordening te stellen regels.
3. De administratieplichtigen, bedoeld in het eerste lid, zijn gehouden bij de gegevens en
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inlichtingen, bedoeld in het tweede lid, het Crib-nummer of ID-nummer te vermelden
van degene op wie de gegevens betrekking hebben.
AD. Artikel 46 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt “40, 41, 42, 43 en 44” vervangen door:40, 41, 42 en 43.
2. Het derde en vierde lid vervallen.
AE. In artikel 48 vervalt het tweede lid, alsmede de aanduiding ‘1.’ voor het eerste lid.
AF. Artikel 49 komt te luiden:
Artikel 49
1. Degene die ingevolge de belastingverordening verplicht is tot:
a. het binnen een gestelde termijn doen van aangifte en dat niet binnen de gestelde
termijn, onjuist of onvolledig doet;
b. het verstrekken van inlichtingen, gegevens of aanwijzingen, en deze niet, onjuist of
onvolledig verstrekt;
c. het ter inzage verstrekken van gegevensdragers of de inhoud daarvan, en deze in
valse of vervalste vorm voor dit doel ter beschikking stelt;
d. het voeren van een administratie overeenkomstig de in de belastingverordening
gestelde eisen, en een zodanige administratie niet voert;
e. het bewaren van gegevensdragers, en deze niet bewaart;
f. het naleven van een administratieve sanctie als bedoeld in artikel 28a, tweede lid, en
dit niet doet;
g. het aanbieden van de identificatiebewijzen als bedoeld in artikel 40, vijfde lid, en dit
niet doet;
h. het verlenen van medewerking als bedoeld in artikel 43, vijfde lid, en deze niet
verleend;
i. het uitreiken van een factuur als bedoeld in artikel 44 en dit niet, dan wel niet
conform de gestelde eisen doet;
j. het uitreiken van een kassabon als bedoeld in artikel 44a en dit niet, dan wel niet
conform de gestelde eisen doet;
k. het verstrekken van de opgave, bedoeld in artikel 45, tweede, derde en vierde lid, en
deze opgave niet verstrekt;
l. de vastlegging van de uiteindelijke gerechtigde of gerechtigden, bedoeld in artikel
45, zesde lid, en het bewaren van een identificatiebewijs, bedoeld in artikel 45,
zevende lid, en dit niet, dan wel niet conform de gestelde eisen doet;
m. de verplichtingen, bedoeld in artikel 45a, eerste en tweede lid, en dit niet, dan wel
niet conform de gestelde eisen doet;
n. het vaststellen van de identiteit van de werknemer, bedoeld in artikel 19, eerste lid,
onderdeel b van de Landsverordening op de Loonbelasting 1976, en hieraan niet
voldoet;
o. het voldoen aan artikel 19A, eerste lid, van de Landsverordening op de
Loonbelasting 1976 en hieraan niet voldoet;
wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of een geldboete
van de vierde categorie of, indien het feit er toe strekt dat er te weinig belasting wordt
geheven en de te weinig geheven belasting hoger is dan een geldboete van de vierde
categorie, gestraft met ten hoogste eenmaal het bedrag van de te weinig geheven
belasting, dan wel met beide straffen.
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2. Degene die zich opzettelijk schuldig maakt aan een in het eerste lid omschreven
strafbaar gesteld feit, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaar of een
geldboete van de vijfde categorie of, indien het feit er toe strekt dat er te weinig
belasting wordt geheven en de te weinig geheven belasting hoger is dan een boete van
de vijfde categorie, met ten hoogste tweemaal het bedrag van de te weinig geheven
belasting, dan wel met beide straffen.
3. Het eerste en tweede lid blijven buiten toepassing indien degene op wie de verplichting
rust alsnog een juiste en volledige aangifte doet of juiste en volledige inlichtingen,
gegevens of aanwijzingen verstrekt voordat hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden
dat de Inspecteur de onjuistheid of onvolledigheid bekend is of bekend zal worden.
4. Niet strafbaar is degene die de in artikel 40a bedoelde verplichting niet nakomt ten
gevolge van een voor het niet in Curaçao gevestigde lichaam of de niet in Curaçao
wonende natuurlijke persoon geldend wettelijk of rechterlijk verbod tot het verlenen
van medewerking aan de verstrekking van de verlangde gegevens of inlichtingen of het
voor raadpleging beschikbaar stellen van boeken, bescheiden, andere gegevensdragers
of de inhoud daarvan.
AG. Artikel 50 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het derde lid wordt “het in het eerste lid vervatte verbod” gewijzigd in: de in het
eerste lid bedoelde verplichting.
2. In het vijfde lid wordt “vijfde categorie” vervangen door: vierde categorie.
AH. Artikel 51 komt te luiden:
Artikel 51
Degene die niet voldoet aan de hem opgelegde verplichting ingevolge de artikelen 41,
tweede lid, 42, eerste lid, en 45a, derde lid, wordt gestraft met een geldboete van de derde
categorie.
AI.

In artikel 56, tweede lid, onderdeel e, wordt “deze landsverordening” vervangen door: de
belastingverordening.

AJ. Artikel 62 komt te luiden:
Artikel 62
1. Op verzoek van de bevoegde autoriteit van een andere staat kan de Minister de
inlichtingen verstrekken waarom zij vraagt en die voor haar van belang kunnen zijn bij
de heffing en invordering van belastingen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, of daarmee
overeenkomende belastingen.
2. De Minister stelt degene van wie de inlichtingen afkomstig zijn en die in Curaçao
woont of is gevestigd,schriftelijk in kennis van zijn voornemen om tot inwilliging van
het verzoek om inlichtingen over te gaan. Bij de kennisgeving geeft de Minister een
omschrijving van de te verstrekken inlichtingen en vermeldt hij de bevoegde autoriteit
van wie het verzoek afkomstig is.
3. Degene van wie de inlichtingen afkomstig zijn en die in Curaçao woont of is gevestigd,
kan binnen tien dagen na de dagtekening van de kennisgeving, bedoeld in het tweede
lid, de Minister gemotiveerd verzoeken om tot een heroverweging te komen van zijn
voornemen om tot inwilliging van het verzoek om inlichtingen over te gaan.
4. De Minister beslist, tenzij dringende redenen zich daartegen verzetten, niet eerder dan

- 20 -

50

na 15 dagen na de dagtekening van de kennisgeving, bedoeld in het tweede lid, om tot
inwilliging van het verzoek over te gaan. Bij zijn besluit houdt de Minister rekening
met een eventueel ingediend verzoek tot heroverweging, als bedoeld in het derde lid.
Het besluit om tot inwilliging van het verzoek om inlichtingen te verstrekken over te
gaan, wordt schriftelijk kenbaar gemaakt aan degene van wie de inlichtingen afkomstig
zijn en die in Curaçao woont of is gevestigd.
5. Indien dringende redenen daartoe aanleiding geven, kan de Minister aan de inwilliging
van het verzoek om inlichtingen uitvoering geven, voordat degene van wie de
inlichtingen afkomstig zijn daarvan in kennis is gesteld. Alsdan blijft een kennisgeving,
als bedoeld in het tweede lid, achterwege en wordt het besluit, als bedoeld in het vierde
lid, zo spoedig mogelijk, doch niet later dan vier maanden na het begin van de
uitvoering, kenbaar gemaakt. Bij ministeriële regeling met algemene werking kan
worden bepaald wanneer sprake van dringende redenen is.
6. Tegen een besluit als bedoeld in het vierde lid kan degene van wie de inlichtingen
afkomstig zijn en die in Curaçao woont of is gevestigd, binnen twee maanden na de
dagtekening van het besluit in beroep komen bij de Raad. Een ingesteld beroep leidt
niet tot opschorting van de verstrekking van inlichtingen.
7. Aan verzoeken ten behoeve van een onderzoek naar strafbare feiten met betrekking tot
belastingen of daarmee verband houdende feiten, wordt niet voldaan zonder overleg
met de Minister van Justitie.
AK. Artikel 63 komt te luiden:
Artikel 63
1. De Minister kan door de Inspecteur zo nodig een onderzoek laten instellen ten behoeve
van een verzoek om inlichtingen, als bedoeld in artikel 62.
2. De Minister kan met de bevoegde autoriteit van een andere staat overeenkomen dat
ambtenaren van de belastingadministratie en andere belanghebbenden van de andere
staat in Curaçao aanwezig mogen zijn bij een onderzoek, als bedoeld in het eerste lid.
3. Door de Minister kunnen, in overleg met de bevoegde autoriteit van de andere staat,
nadere regels worden gesteld met betrekking tot de wijze waarop het tweede lid wordt
toegepast, alsmede met betrekking tot de bevoegdheden en verplichtingen van de
betrokken ambtenaren en andere belanghebbenden.
4. Ten dienst van de heffing en invordering van de in artikel 1 bedoelde belastingen, kan
de Minister de Inspecteur, de Ontvanger of de Directeur van de Stichting Overheids
Belastingaccountantsbureau aanwijzen om aanwezig te zijn bij een onderzoek in een
andere staat, dat daar door of vanwege de bevoegde autoriteit van die staat wordt
ingesteld, in verband met een door Curaçao gedaan verzoek om inlichtingen.
5. Voor de toepassing van dit artikel zijn de bepalingen van hoofdstuk VI van
overeenkomstige toepassing.
AL. In artikel 63a vervallen het derde, vierde en vijfde lid.
AM. Artikel 63b komt te luiden:
Artikel 63b
1. De Minister kan een bevoegde autoriteit van een andere staat uit eigen beweging
inlichtingen verstrekken die voor haar van belang kunnen zijn bij de bepaling van een
belastingschuld in de gevallen waarin:
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a. vermoed wordt dat in de staat van de bevoegde autoriteit ten onrechte een
vermindering, ontheffing, teruggaaf of vrijstelling van belasting zou worden
verleend dan wel heffing van belasting ten onrechte achterwege zou blijven ingeval
de inlichtingen niet zullen worden verstrekt;
b. in Curaçao een vermindering, ontheffing, teruggaaf of vrijstelling van belasting is
verleend die van invloed kan zijn op de belastingheffing in de staat van de bevoegde
autoriteit;
c. in Curaçao rechtshandelingen of andere handelingen zijn verricht met het doel de
heffing van belasting in de staat van de bevoegde autoriteit geheel of ten dele
onmogelijk te maken;
d. zulks naar het oordeel van de Minister is geboden.
2. Voor de toepassing van dit artikel is artikel 62, tweede tot en met het zevende lid, van
overeenkomstige toepassing.
AN. Artikel 63c wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste tot en met zesde lid wordt vernummerd tot tweede tot en met zevende lid.
2. Er wordt een (nieuw) eerste lid toegevoegd, luidende:
1. Op verzoek van de bevoegde autoriteit van een andere staat kan de Minister
overgaan tot de notificatie van stukken.
3. In het (nieuwe) derde lid wordt “onderdeel h” vervangen door: onderdeel i.
4. In het (nieuwe) vijfde lid wordt “tweede lid” vervangen door: derde lid.
AO. Artikel 64 komt te luiden:
Artikel 64
1. De Minister verstrekt geen inlichtingen indien de verstrekking daarvan niet strekt tot
uitvoering van regelingen van internationaal en interregionaal recht tot het verlenen van
wederzijdse bijstand bij de heffing van belastingen, alsmede renten daarover en
bestuursrechtelijke sancties en boeten die daarmee verband houden.
2. De Minister behoeft geen inlichtingen te verstrekken indien:
a. de openbare orde van Curaçao zich daartegen verzet;
b. die inlichtingen in Curaçao krachtens wettelijke bepalingen of op grond van de
administratieve praktijk niet zouden kunnen worden verkregen voor de heffing van
een in artikel 1 bedoelde belasting;
c. aannemelijk is dat de bevoegde autoriteit in de eigen staat niet eerst de gebruikelijke
mogelijkheden voor het verkrijgen van de door haar gevraagde inlichtingen heeft
benut, die zij in de gegeven situatie had kunnen benutten zonder het beoogde
resultaat in gevaar te brengen;
d. de bevoegde autoriteit voor wie de inlichtingen zouden zijn bestemd, niet bevoegd of
in staat is de Minister soortgelijke inlichtingen te verstrekken;
e. de verstrekking strijdig zou zijn met algemeen aanvaarde beginselen van
belastingheffing of overige begrenzingen die voortvloeien uit de van toepassing
zijnde bepalingen van internationaal en interregionaal recht;
f. de wetgeving van de staat van de bevoegde autoriteit voor wie de inlichtingen
zouden zijn bestemd geen verplichting tot geheimhouding oplegt aan ambtenaren
van de belastingadministratie van die staat met betrekking tot hetgeen hun wordt
medegedeeld of blijkt bij de uitvoering van de belastingverordening van die staat;
g. daarmee een commercieel, een industrieel of een beroepsgeheim zou worden
onthuld.
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AP. In artikel 65, eerste lid, wordt “artikel 1” gewijzigd in: artikel 1, eerste lid,.
AQ. Waar in de Algemene landsverordening Landsbelasting een bedrag is genoemd, wordt
“NAF.” vervangen door: NAf.

Artikel III
De Landsverordening ter bevordering van grondontwikkeling wordt als volgt gewijzigd:
A. In artikel 1 wordt na “naamloze vennootschap” ingevoegd: of besloten vennootschap.
B. Artikel 3, vierde lid, wordt als volgt gewijzigd:
1. De zinsnede “bedrijven en wel van winsten, welke van winstbelasting zijn vrijgesteld zijn”
wordt vervangen door: winst van een naamloze vennootschap of besloten vennootschap,
welke onderworpen is aan het in het eerste lid, onderdeel d, bedoelde verminderde tarief.
2. De laatste volzin vervalt.
C. Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:
1. Voor de tekst wordt de aanduiding ‘1.’ geplaatst.
2. Na het eerste lid wordt een lid toegevoegd, luidende:
2. Artikel 50, tweede tot en met zesde lid, van de Algemene landsverordening
Landsbelastingen zijn van overeenkomstige toepassing.
D. Artikel 8 komt te luiden:
Artikel 8
Het opzettelijk niet voldoen aan een krachtens het eerste of tweede lid van artikel 5 gestelde
verplichting wordt gestraft hetzij met een gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren en een
geldboete van de vierde categorie, hetzij met één van deze straffen.
E. In artikel 3, eerste lid, onderdeel b, wordt “grondbelasting” vervangen door:
onroerendezaakbelasting.

Artikel IV
De Landsverordening ter bevordering van bedrijfsvestiging en hotelbouw wordt als volgt
gewijzigd:
A. In artikel 1, vijfde lid, wordt na “naamloze vennootschap” ingevoegd: of besloten
vennootschap.
B. In artikel 7, eerste lid, wordt na “naamloze vennootschap” ingevoegd: of besloten
vennootschap.
C. In artikel 12 wordt na “naamloze vennootschap” ingevoegd: of besloten vennootschap.
D. Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:

- 23 -

50

1. De zinsnede “winsten van naamloze vennootschappen, welke onderworpen zijn” wordt
vervangen door: winst van een naamloze vennootschap of besloten vennootschap, welke
onderworpen is.
2. De laatste volzin vervalt.
E. In artikel 15 wordt “vierde categorie”gewijzigd in: vijfde categorie.
F. Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd:
1. Voor de tekst wordt de aanduiding ‘1.‘ geplaatst.
2. Na het eerste lid wordt een lid toegevoegd, luidende:
2. Artikel 50, tweede tot en met zesde lid, van de Algemene landsverordening
Landsbelastingen zijn van overeenkomstige toepassing.
G. Artikel 17 vervalt.
H. Artikel 2, eerste lid, onderdeel b, komt te luiden:
b. de onroerendezaakbelasting op de bedrijfspanden van een bedrijf op voet van artikel 4,
eerste lid, onderdeel h, van de Landverordening onroerendezaakbelasting 2014 (P.B. 2013,
no. 54);
I. De aanhef van hoofdstuk III komt te luiden: Vrijstelling van onroerendezaakbelasting
J. In artikel 10 wordt “grondbelasting” vervangen door: onroerendezaakbelasting.

Artikel V
De Landsverordening belastingfaciliteiten industriële ondernemingen wordt als volgt gewijzigd:
A. Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:
1. De zinsnede “winsten van naamloze vennootschappen, welke onderworpen zijn” wordt
vervangen door: winst van een naamloze vennootschap of besloten vennootschap, welke
onderworpen is.
2. De laatste volzin vervalt.
B. In artikel 9, derde lid, wordt na “naamloze vennootschap” ingevoegd: of besloten
vennootschap.
C. In artikel 13 wordt “vierde categorie” gewijzigd in: vijfde categorie.
D. Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het tweede lid komt als volgt te luiden:
2. Artikel 50, tweede tot en met zesde lid, van de Algemene landsverordening
Landsbelastingen zijn van overeenkomstige toepassing.
2. Het derde en vierde lid vervallen
E. Artikel 2, eerste lid, onderdeel d, komt te luiden:
d. de onroerendezaakbelasting op de bedrijfspanden van een bedrijf op voet van artikel 4,
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eerste lid, onderdeel h, van de Landverordening onroerendezaakbelasting 2014 (P.B. 2013,
no. 54);

Artikel VI
De Registratieverordening 1908 wordt gewijzigd als volgt:
1. Voor de tekst van artikel 3 wordt de aanduiding ‘1.’ geplaatst.
2. Na het eerste lid wordt een lid ingevoegd, luidende:
2. Artikel 50, tweede tot en met zesde lid, van de Algemene landsverordening
Landsbelastingen zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel VII
Na artikel 28 van de Zegelverordening 1908 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 28a
Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen de bedragen, bedoeld in deze
landsverordening, alsmede alle ter uitvoering van deze landsverordening gegeven wettelijke
regelingen, worden gewijzigd.

Artikel VIII
In de Landsverordening op de winstbelasting 1940 wordt “Minister van Financiën”telkens
vervangen door: Minister.

Artikel IX
A. In de Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943 wordt “Minister van Financiën”
telkens vervangen door: Minister.
B. In artikel 16, eerste lid, onderdeel h, 2°, wordt “grondbelasting” vervangen door:
onroerendezaakbelasting.

Artikel X
De Landsverordening op de Loonbelasting 1976 wordt als volgt gewijzigd:
A. Het opschrift ‘Algemene bepaling’ en artikel A vervallen.
B. In de Landsverordening op de Loonbelasting 1976 wordt “Minister van Financiën” telkens
vervangen door: Minister.
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Artikel XI
Artikel 23, eerste lid, ten 1°, onderdeel a, van de Successiebelastingverordening 1908 komt te
luiden:
a. van onroerende zaken, binnen Curaçao gelegen en de rechten waaraan deze zijn onderworpen,
met uitzondering van die sub b genoemd, op de algemene verkoopwaarde;

Artikel XII
In artikel 8, eerste lid, van de Invorderingsverordening 1954 wordt de passage “aanslagen in de
grondbelasting en in de gebruiksbelasting” vervangen door: aanslagen in de grondbelasting, de
gebruiksbelasting en de onroerendezaakbelasting.

Artikel XIII
In artikel 1 van de Landsverordening tot heffing van een bijzonder invoerrecht op benzine wordt
”NAF. 47,25” vervangen door: NAf 41,34.

Artikel XIV
De Landsverordening van de 20ste oktober 1958 houdende bepalingen tot voorkoming van
dubbele belasting wordt ingetrokken.

Artikel XV
1. In geval een ondernemer, ingevolge een vóór de datum van inwerkingtreding van artikel I,
onderdeel C, gesloten overeenkomst een dienst verricht, welke dienst aanvangt vóór de
inwerkingtreding van artikel I, onderdeel C, en na de inwerkingtreding van genoemd artikel
wordt afgerond, zijn de bepalingen van artikel 4 van de Landsverordening omzetbelasting
1999, zoals deze voor de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel C, luiden, van toepassing.
2. De omzetbelasting die op of na de datum van inwerkingtreding van artikel I, onderdelen E en
Q, verschuldigd wordt ter zake van de in de tabel bij de Landsverordening omzetbelasting
1999 genoemde leveringen en diensten die worden verricht vóór deze datum, wordt berekend
naar het tarief dat geldt op het tijdstip waarop de levering of de dienst wordt verricht.
3. In geval omzetbelasting vóór de datum van inwerkingtreding van artikel I, onderdelen E en Q,
verschuldigd is ter zake van de in de tabel bij de Landsverordening omzetbelasting 1999
genoemde 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.

Artikel XVI
1. De Eilandsverordening logeergastenbelasting Curaçao 2009 wordt ingetrokken met dien
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verstande dat de bepalingen van die verordening van toepassing blijven met betrekking tot de
voor de inwerkingtreding van deze landsverordening verschuldigde logeergastenbelasting.
2. Op schriftelijk verzoek van een belastingplichtige aan wie een vrijstelling tot het voldoen van
de verschuldigde logeergastenbelasting als bedoeld in de Eilandsverordening vrijstelling
logeergastenbelasting23 is verleend, stelt de Minister het bij de inwerkingtreding van deze
landsverordening resterende bedrag en de resterende duur van de vrijstelling vast.
3. Het door de Minister vastgestelde resterende bedrag kan door belastingplichtige in aftrek
worden gebracht op de door hem verschuldigde omzetbelasting. In geval het bedrag van de
aftrek groter is dan dat van de verschuldigde belasting, wordt het overschot overgebracht naar
de volgende aangifteperiode en zo vervolgens. De periode waarin een overschot kan worden
overgebracht, wordt beperkt door de door de Minister vastgestelde resterende duur van de
vrijstelling.
4. Het in het tweede lid bedoelde verzoek dient binnen twee maanden na de inwerkingtreding
van deze landsverordening te worden ingediend. Daarbij dient belastingplichtige alle op het
verzoek betrekking hebbende bescheiden, waaruit het resterende bedrag en de resterende duur
van de vrijstelling blijken, te overleggen. De Minister beslist binnen vier weken op het
verzoek.

Artikel XVII
Vanaf de datum van inwerkingtreding van dit artikel tot 1 januari 2014 en in afwijking van het
bepaalde in artikel 12a van de Landsverordening omzetbelasting 1999 is de ondernemer
verplicht om zijn goederen en diensten tevens aan te bieden tegen prijzen waarin de
omzetbelasting niet is begrepen.

Artikel XVIII
Voor een landsbesluit op grond van de Landsverordening ter bevordering van
grondontwikkeling, de Landsverordening ter bevordering van bedrijfsvestiging en hotelbouw of
de Landsverordening belastingfaciliteiten industriële ondernemingen, dat betrekking heeft op
een periode die aanvangt vóór 1 januari 2014 en eindigt na 1 januari 2014, dient voor de periode
vanaf 1 januari 2014 voor “grondbelasting” onroerendezaakbelasting te worden gelezen.

Artikel XIX
De tekst van de Landsverordening omzetbelasting 1999 en de Algemene landsverordening
Landsbelastingen, zoals deze luiden na de daarin bij deze landsverordening aangebrachte
wijzigingen, worden bij landsbesluit in het Publicatieblad opgenomen.

Artikel XX
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
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vastgesteld, en kan zo nodig terugwerken tot en met een in dat landbesluit te bepalen tijdstip.

Artikel XXI
Deze landsverordening wordt aangehaald als: Landsverordening tot aanpassing van de
omzetbelasting, het formele belastingrecht en aanverwante belastinglandsverordeningen.

Gegeven te Willemstad, 24 april 2013
A.P. VAN DER PLUIJM-VREDE

De Minister van Financiën, a.i.,
E.W. BALBORDA

Uitgegeven de 26ste april 2013
De Minister van Algemene Zaken,
D.R. HODGE

