
Staten van Curaçao, zittingsjaar 2019-2020-156 
 

A° 2019 N° 92 
 
 
 
 

PUBLICATIEBLAD 
 
 
LANDSVERORDENING van de 30ste december 2019 tot wijziging van de Landsverordening 
op de winstbelasting 19401, de Landsverordening economische zones 20002, de Algemene 
landsverordening Landsbelastingen3, de Landsverordening op de Loonbelasting 19764, de 
Landsverordening belastingfaciliteiten investeringen5, Zegelverordening 19086 en de 
Landsverordening omzetbelasting 19997 (Landsverordening belastingherziening 2019) 
 

____________ 
 

In  naam  van de  Koning! 
______ 

 
De  Gouverneur  van  Curaçao, 

 
In overweging genomen hebbende, 
 
dat het wenselijk is om de heffingsgrondslag in de winstbelasting te verduidelijken en in 
overeenstemming te brengen met internationale trends en richtlijnen; 
 
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: 
 
A. Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd: 
1.  Het vijfde, zesde, zevende, achtste en negende lid komen te luiden: 

 
5. Onder vaste inrichting wordt verstaan een vaste bedrijfsinrichting door middel 

waarvan de werkzaamheden van een onderneming geheel of gedeeltelijk worden 

                     
1P.B. 2002, no. 54. 
2P.B. 2011, no. 17. 
3 P.B. 2013, no. 53.   
4 P.B. 1975, no. 245.  
5 P.B. 2016, no. 77. 
6 P.B. 1956, no. 108. 
7 P.B. 2013, no. 52. 
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verricht. 
 

6. Het aanhouden van een vaste inrichting omvat in het bijzonder: 
a. een plaats waar leiding wordt gegeven; 
b. een filiaal; 
c. een kantoor; 
d. een fabriek; 
e. een werkplaats; en 
f. een mijn, een olie- of gasbron, een (steen)groeve of een andere plaats waar 

natuurlijke rijkdommen worden gewonnen. 
 
 

7. Een plaats van uitvoering van een bouwwerk of van constructie- of 
installatiewerkzaamheden vormt alleen dan een vaste inrichting indien de duur 
ervan 183 dagen overschrijdt. 

 
8. Niettegenstaande de bepalingen van het vijfde, zesde, en zevende lid, wordt een 

onderneming die werkzaamheden verricht in de territoriale zee, en elk gebied buiten 
en grenzend aan de territoriale zee, waarbinnen Curaçao rechtsmacht of soevereine 
rechten kan uitoefenen, geacht ter zake van die werkzaamheden, een bedrijf uit te 
oefenen door middel van een aldaar gelegen vaste inrichting, tenzij: 

a. de werkzaamheden in kwestie worden verricht gedurende een tijdvak dat of 
tijdvakken die in een periode van twaalf maanden in totaal minder dan 30 
dagen beslaat onderscheidenlijk beslaan;  

b. of bestaan uit een van de activiteiten als genoemd in het elfde lid, of een 
combinatie daarvan. 

 
9. Indien een onderneming die in Curaçao werkzaamheden als genoemd in het zevende 

of achtste lid verricht, nauw is verbonden met een andere onderneming, die als 
onderdeel van hetzelfde project eveneens werkzaamheden uitvoert in Curaçao, en de 
door beide ondernemingen verrichte werkzaamheden bij elkaar opgeteld ten minste 
de duur van het in die leden genoemde tijdvak beslaan, wordt, voor de toepassing 
van die leden, iedere onderneming geacht haar werkzaamheden te verrichten 
gedurende een tijdvak van ten minste het in die leden genoemde tijdvakken. 

 
2.  Na het negende lid worden vijf nieuwe leden toegevoegd, luidende: 

10. Onverminderd het bepaalde in het eerste tot en met negende lid wordt niet als het 
aanhouden van een vaste inrichting aangemerkt: 

a. het gebruik maken van inrichtingen uitsluitend voor opslag, uitstalling of 
aflevering van aan de onderneming toebehorende goederen of koopwaar; 

b. het aanhouden van een voorraad van aan de onderneming toebehorende 
goederen of koopwaar uitsluitend voor opslag, uitstalling of aflevering; 

c. het aanhouden van een voorraad van aan de onderneming toebehorende 
goederen of koopwaar, uitsluitend voor bewerking of verwerking door een 
andere onderneming; 
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d. het aanhouden van een vaste bedrijfsinrichting, uitsluitend om voor de 
onderneming goederen of koopwaar aan te kopen of inlichtingen in te winnen; 

e. het aanhouden van een vaste bedrijfsinrichting, uitsluitend om voor de 
onderneming enige andere werkzaamheid te verrichten;  

f. het aanhouden van een vaste bedrijfsinrichting, uitsluitend voor een combinatie 
van de in de onderdelen a tot en met e genoemde werkzaamheden, op 
voorwaarde dat die activiteit, of, in het geval van onderdeel f, het geheel van de 
activiteiten van de vaste inrichting, van voorbereidende aard is of het karakter 
van hulpwerkzaamheid heeft. 

 
11.  De bepalingen van het tiende lid zijn niet van toepassing op een vaste 

bedrijfsinrichting die door een onderneming gebruikt of aangehouden wordt indien 
dezelfde onderneming of een nauw daarmee verbonden onderneming op dezelfde 
plaats of op een andere plaats in Curaçao bedrijfsactiviteiten uitoefent, en: 
a. die plaats of die andere plaats voor de onderneming of voor de nauw daarmee 

verbonden onderneming een vaste inrichting vormt op grond van de bepalingen 
van dit artikel; of  

b. het geheel van de activiteiten dat resulteert uit de combinatie van de activiteiten 
die door de twee ondernemingen op dezelfde plaats, of door dezelfde 
onderneming of nauw daarmee verbonden ondernemingen op de twee plaatsen 
worden uitgeoefend, niet van voorbereidende aard is of het karakter van 
hulpwerkzaamheid heeft; 

op voorwaarde dat de bedrijfsactiviteiten die door de twee ondernemingen op dezelfde 
plaats, of door dezelfde onderneming of nauw daarmee verbonden ondernemingen op 
de twee plaatsen worden uitgeoefend, aanvullende taken zijn die deel uitmaken van een 
samenhangende bedrijfsvoering.  
 
12.  Niettegenstaande de bepalingen van het vijfde, zesde, en zevende lid, wordt een 

onderneming, indien een persoon, niet zijnde een onafhankelijke vertegenwoordiger 
waarop het dertiende lid van toepassing is, namens die onderneming in Curaçao 
optreedt en gewoonlijk contracten sluit of gewoonlijk een belangrijke rol speelt in het 
afsluiten van contracten die routinematig worden afgesloten zonder materiele 
aanpassing door de onderneming, en deze contracten zijn: 
a. afgesloten namens de onderneming; of 
b. voor overdragen van of het verkrijgen van rechten voor het gebruik van zaken die 

eigendom zijn van die onderneming of die aan de onderneming ten gebruike 
staan; of 

c. voor het verstrekken van diensten door die onderneming; 
dan wordt die onderneming, geacht in Curaçao een vaste inrichting te hebben met 
betrekking tot de werkzaamheden die die persoon voor de onderneming verricht, 
tenzij de werkzaamheden van die persoon beperkt blijven tot die werkzaamheden, 
bedoeld in het tiende lid, die, indien zij worden verricht door middel van een vaste 
bedrijfsinrichting, anders dan een vaste inrichting waarop het elfde lid van toepassing 
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is, deze vaste bedrijfsinrichting op grond van de bepalingen van dat lid niet tot een 
vaste inrichting zouden maken. 

 
13. Het twaalfde lid is niet van toepassing wanneer de persoon die namens de 

onderneming handelt dit doet in zijn bedrijf als onafhankelijk agent en handelt voor 
de onderneming in de gewone uitoefening van zijn bedrijf. Een persoon die echter 
uitsluitend of nagenoeg uitsluitend handelt voor rekening van een of meer 
ondernemingen waaraan hij nauw verbonden is, wordt niet beschouwd als een 
onafhankelijk agent.  
 

14. Voor de toepassing van dit artikel, is een persoon nauw verbonden met een 
onderneming indien uit alle relevante feiten en omstandigheden blijkt dat de ene 
zeggenschap heeft in de andere of dat ze beide onder zeggenschap staan van dezelfde 
personen of ondernemingen. In elk geval wordt een persoon geacht nauw verbonden 
te zijn met een onderneming indien de ene middellijk of onmiddellijk meer dan vijftig 
procent bezit van het uiteindelijk belang in de andere persoon of, in het geval van een 
lichaam, meer dan vijftig procent bezit van het totale aantal stemmen en de waarde 
van de aandelen van het lichaam of van het uiteindelijke belang in het vermogen van 
het lichaam of indien een andere persoon middellijk of onmiddellijk meer dan vijftig 
procent bezit van het uiteindelijke belang of, in het geval van een lichaam, meer dan 
vijftig procent bezit van het totale aantal stemmen en de waarde van de aandelen van 
het lichaam of van het uiteindelijke belang in het vermogen van het lichaam in de 
persoon en in de onderneming. 

 
B. Artikel 1A, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd: 

1.    Onderdeel c vervalt. 
2.      Onderdeel f, onder 5°, komt te luiden:  

   5o de vennootschap is niet een bank of soortgelijke kredietinstelling, 
onderworpen aan het toezicht van de Centrale Bank van Curaçao en Sint 
Maarten of een directe of indirecte deelneming als bedoeld in artikel 11, tweede 
lid, daarvan, dan wel een verstrekker van bonkredieten aan het publiek. De 
eerste volzin is niet van toepassing voor zover een hiervoor genoemde 
deelneming uitsluitend overtollige liquiditeiten van de bank of soortgelijke 
kredietinstelling belegt; en. 

 
C. Onder vernummering van het tweede lid tot lid wordt een nieuwe tweede lid in 

artikel 1C ingevoegd, luidende: 
2.  Een lichaam dat voordelen verkrijgt anders dan voordelen uit binnenlandse 

onderneming als bedoeld in artikel 4, vierde lid, dient te beschikken over een 
reële aanwezigheid als bedoeld in dit artikel en dienen de activiteiten van dit 
lichaam, indien dit lichaam een buitenlands belastingplichtige zou zijn, te 
kunnen worden aangemerkt als vaste inrichting op grond van artikel 1, vijfde 
tot en met veertiende lid. 

 
D. Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd: 
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1.  Het vierde lid, komt te luiden: 
 

4. Onder de winst wordt verstaan de som van de voordelen die, onder welke 
naam en in welke vorm ook, zuiver worden verkregen uit binnenlandse 
onderneming. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden 
ter uitvoering van dit lid nadere regels gesteld. 

 
2. Onder vernummering van het vijfde tot en met het tiende lid tot het zesde tot en met het 

elfde lid wordt er een nieuw vijfde lid ingevoegd, luidende: 
5.  Passief inkomen kwalificeert altijd als voordeel uit binnenlandse onderneming. 

Passief inkomen is inkomen dat niet voortvloeit uit de materiële onderneming van de 
belastingplichtige.  

3.  In het zesde lid komt de tweede volzin te vervallen. 
 
E. Artikel 5B wordt als volgt gewijzigd: 
1.  Het eerste lid komt te luiden: 

1.  Het bepaalde in de artikelen 5A, eerste lid, 6, derde lid, 9A, zevende lid, en 10, tweede 
en vierde lid, vindt slechts toepassing, indien door het lichaam een regelmatige 
boekhouding wordt gevoerd, met geregelde jaarlijkse afsluitingen. Bij lichamen die 
niet voldoen aan de eis regelmatige boekhouding of geregelde jaarlijkse afsluitingen 
worden alle voordelen uit onderneming aangemerkt als voordelen uit binnenlandse 
onderneming als bedoeld in artikel 4, vierde lid. 

 
2.  In het derde lid vervalt “en de bedrijven, bedoeld in de Landsverordening economische 

zones 2000”. 
 
F. Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd: 
1. Het tweede lid, onderdeel e, komt te luiden: 

e. 1e. ter zake van op grond van deze landsverordening geheven winstbelasting; 
2e. ter zake van belastingen die buiten Curaçao in enige vorm naar de winst, al dan 

niet aan de bron, worden geheven die geen betrekking hebben op winst uit 
binnenlandse onderneming of waarop een regeling ter voorkoming van dubbele 
belasting van toepassing is. 

 
2. Onder vervanging van de punt aan het slot van het tweede lid, onderdeel o, door een 

puntkomma, wordt een nieuw onderdeel p toegevoegd, luidende: 
p. ter zake van kosten die verband houden met niet uit binnenlandse onderneming 

verkregen winst. 
 
G. Artikel 8, eerste en tweede lid, komen te luiden; 

1. De winst van een lichaam als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdelen a of b, dat het 
verzekeringsbedrijf uitoefent, wordt, indien dit bij de aangifte wordt verzocht, telkens 
voor een periode van vijf jaren, voor een levensverzekeringsbedrijf gesteld op tien 
procent en overigens op twintig procent van hetgeen in enig jaar aan premies en 
kapitaal is ontvangen. 
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2. De winst van een lichaam als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, dat het 
verzekeringsbedrijf door middel van een vaste inrichting in Curaçao uitoefent, wordt 
voor het hier te lande uitgeoefende bedrijf voor een levensverzekeringsbedrijf gesteld 
op tien procent en overigens op twintig procent van hetgeen in enig jaar aan premies 
en kapitaal is ontvangen ter zake van in Curaçao lopend gevaar. 
 

H.      Aan artikel 11 wordt een nieuw achtste lid toegevoegd, luidende: 
8.  Een directe of indirecte binnenlandse beleggingsdeelneming, als bedoeld in het vierde 

lid, voor zover deze wordt gehouden door een bank of kredietinstelling die onder 
toezicht staat van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, wordt geacht 
tenminste 50% van zijn winst als dividend te hebben uitgekeerd. Een directe of 
indirecte buitenlandse beleggingsdeelneming van een dergelijke bank of 
kredietinstelling wordt geacht 100% van zijn winst te hebben uitgekeerd.  

 
I. Artikel 12 vervalt. 
 
J. Aan artikel 15 wordt een nieuw vierde lid toegevoegd, luidende: 

4. In afwijking van het eerste lid bedraagt de belasting drie procent van de winst behaald 
met kwalificerende activiteiten, mits deze activiteiten worden ondernomen door een 
lichaam dat een reële aanwezigheid heeft als bedoeld in artikel 1C. Bij ministeriële 
regeling met algemene werking kunnen nadere regels voor de toepassing van dit lid 
worden gesteld. Als kwalificerende activiteiten worden aangemerkt: 
a. het bouwen dan wel verbeteren van vliegtuigen en vaartuigen alsmede het 

verrichten van reparaties en onderhoud aan vliegtuigen en vaartuigen met een 
lengte van ten minste tien meter en machinerieën, installaties en materiaal dat 
zich, voor gebruik, aan boord van deze vliegtuigen en vaartuigen bevindt; 

b. call-, service- of datacenters voor zover zij ondersteunende dienstverlenende 
activiteiten verrichten aan ondernemingen met een omzet van minimaal NAf 50 
miljoen; 

c. het veembedrijf; 
d. in Curaçao verrichte diensten aan niet verbonden beleggingsinstellingen en 

beheerders van beleggingsinstellingen. 
Onder de in dit lid bedoelde activiteiten zijn niet begrepen diensten ter zake van 
het optreden als directie van vennootschappen wier statutaire zetel of feitelijke 
leiding op Curaçao gevestigd is, alsmede dienstverlening van notarissen, 
advocaten, openbare accountants, fiscale adviseurs en aanverwante 
dienstverlening. 

 
K. Artikel 15A, eerste en tweede lid, komen te luiden: 

1. Aan een lichaam, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdelen a, b en c, wordt ter 
verrekening van vanwege een ander land dan Curaçao geheven belasting, een 
vermindering van winstbelasting verleend voor in de winst uit binnenlandse 
onderneming begrepen voordelen welke zijn onderworpen aan een belasting naar het 
inkomen, die vanwege dat land, al dan niet aan de bron, wordt geheven. 



 92 
 

 - 7 - 

2. Het bedrag van de in het eerste lid bedoelde vermindering is het laagste van de 
volgende bedragen: 
a. het bedrag van de in het desbetreffende jaar vanwege andere landen dan Curaçao 

geheven belasting vermeerderd met zodanige in de tien voorafgaande jaren 
geheven belasting voor zover deze niet eerder tot een vermindering heeft geleid; 

b. de volgens deze landsverordening geheven winstbelasting indien de in het eerste 
lid bedoelde voordelen na aftrek van de aan deze voordelen toe te rekenen kosten 
de enige bestanddelen van de winst zouden zijn geweest. 

 
 
Artikel II 
De Landsverordening economische zones 2000 wordt als volgt gewijzigd: 
 
A. In artikel 3, eerste lid, vervalt “, met reële aanwezigheid als bedoeld in het artikel 1C van 

de Landsverordening op de winstbelasting 1940, eerste lid,”. 
 
B. In artikel 7, eerste lid, vervalt “alsmede artikel 1A, eerste lid, onderdeel c, onder 2°, van 

de Landsverordening op de winstbelasting 1940”. 
 
C. In artikel 9, eerste lid, onderdeel b, wordt “bestemd voor” vervangen door: bestemd voor 

een entrepot of.  
 
D. Artikel 11 vervalt. 
 
 
Artikel III 
De Algemene landsverordening Landsbelastingen wordt als volgt gewijzigd: 
 
A.  Na artikel 21b wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:  
 

Artikel 21c 
 

Indien een lichaam dat voordelen verkrijgt anders dan voordelen uit binnenlandse 
onderneming als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Landsverordening op de 
winstbelasting 1940 in enig jaar de verplichting als bedoeld in artikel 1C, tweede lid, van 
de Landsverordening op de winstbelasting 1940 wegens opzet of grove schuld niet 
nakomt, vormt dit een vergrijp ter zake waarvan de Inspecteur het lichaam 
onderscheidenlijk het concern, een boete kan opleggen van NAf 50.000 en ten hoogste 
NAf 500.000.  

 
B. In artikel 43, veertiende lid, wordt “een beroep doen op artikel 1A, eerste lid, onderdeel 

c, onder 2°, van de Landsverordening op de winstbelasting 1940” vervangen door: die 
voordelen verkrijgen anders dan voordelen uit binnenlandse onderneming als bedoeld 
in artikel 4, vierde lid, van de Landsverordening op de winstbelasting 1940.  
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Artikel IV 
In artikel 6D, vierde lid, onderdeel c, van de Landsverordening op de Loonbelasting 1976 vervalt 
“1A, eerste lid, onderdeel c, onder 2°,”. 
 
 
Artikel V 
De Landsverordening belastingfaciliteiten investeringen wordt als volgt gewijzigd: 
 
A.  Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd: 
 

1. Het tweede lid, onderdeel c, wordt als volgt gewijzigd: 
 

Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel 9°, door een 
puntkomma, worden zeven nieuwe onderdelen toegevoegd, luidende:  
10° bosbouw;  
11° mijnbouw en delfstoffen;  
12° winning en distributie van water, rioolsysteem, afvalverwerking en sanering 
(herstel);  
13° groot- en kleinhandel;  
14° reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen;  
15° maatschappelijke dienstverlening;  
16° cultuur, sport en recreatie.  

2. In het tweede lid, onderdelen a, b, c en d, worden “NAf 2.000.000” en “NAf 1.000.000” 
telkens vervangen door: NAf 5.000.000.  

3. In het tweede lid, onderdelen a en c, wordt “ten minste vijf” telkens vervangen door: 
ten minste tien. 

4. In het derde lid wordt “twee” vervangen door: drie. 
 

5. In het zesde lid wordt “rechtspersoon met een aandelen verdeeld kapitaal” 
vervangen door: besloten vennootschap of een naamloze vennootschap of een 
vennootschap naar buitenlands recht opgericht die met een van deze rechtsvormen 
vergelijkbaar is.  
 

B.  In artikel 2, eerste lid, onderdeel b, wordt “twee” vervangen door drie. 
  
C. In artikel 6 wordt “NAf 5.000.000” telkens vervangen door: NAf 10.000.000. 

 
D. In artikel 7 wordt “NAf 5.000.000” telkens vervangen door: NAf 10.000.000. 
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E. In artikel 1, tweede lid, onderdeel c, onder 1°, wordt “proces- en productinnovatie” 
vervangen door: proces- of productinnovatie. 

 
 
Artikel VI 
De Zegelverordening 19088 wordt als volgt gewijzigd: 
 
A. Artikel 1 komt te luiden: 
 
 

Artikel 1 
 
In deze landsverordening en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder: 
a. binnenland: het grondgebied van Curaçao; 
b. buitenland: al hetgeen buiten het grondgebied van Curaçao is gelegen; 
c. papier: ook elk ander stof, die voor geschriften gebezigd wordt; 
d. geschriften: ook geheel of gedeeltelijk gedrukte of op andere wijze langs 

mechanische weg vervaardigde bewijstukken; 
e. gezegeld papier: papier, dat op enige van de in artikel 11, onder 1° - 5° genoemde 

wijzen het bewijs van de voldoening van de zegelbelasting draagt; 
f. Inspecteur: de Inspecteur der Belastingen; 
g. Ontvanger: de functionaris belast met de invordering van belasting; 
h. bestuursorgaan: een persoon of een college met enig openbaar gezag bekleed. 

 
B. In artikel 11, wordt onder vernummering van de onderdelen 5° en 6° tot onderdelen 6° 

en 7° een nieuw onderdeel 5° ingevoegd, luidende: 
 

5°.  door middel van een afdruk van een door een bestuursorgaan gebruikte 
geautomatiseerd kassasysteem, waar de betaling van het verschuldigde bedrag aan 
zegels, voor producten en of door het bestuursorgaan geleverde diensten, uit de 
afdruk blijkt; 

 
C.  In artikel 64, wordt ‘’artikel 11, sub 6°’’ vervangen door: artikel 11, onderdeel 7°. 
 
 
Artikel VII 
De Landsverordening omzetbelasting 1999 wordt als volgt gewijzigd: 
 
In artikel 7, eerste lid, onderdeel h, van de Landsverordening omzetbelasting 1999, wordt 
na “aan die personen”, ingevoegd: , en de verhuur van een niet-commerciële inrichting 
voor het verzorgen en verplegen van in een niet-commerciële inrichting opgenomen 
personen, zijnde het algemeen ziekenhuis, oftewel systeemziekenhuis, van het Land. 
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Artikel VIII 
Het Tijdelijk landsbesluit belastingfaciliteiten8 grote projecten wordt ingetrokken. 
 
 
Artikel IX 
1. De Minister van Financiën zendt uiterlijk eind december 2021 aan de Staten een verslag over 

de doeltreffendheid en de effecten van de belastingfaciliteiten opgenomen in de 
Landsverordening belastingfaciliteiten investeringen, waaronder in ieder geval de 
budgettaire effecten, economische groei-effecten en effecten op de werkgelegenheid, 
binnenlandse investeringen, belastingbasis, compliance, crowding out en mogelijke spillover 
effecten.  

 
2. De Minister van Financiën zendt uiterlijk eind december 2024 aan de Staten een verslag over 

de toepassing van artikel 4, vierde lid, van de Landsverordening op de winstbelasting 1940 
en artikel 21c van de Algemene landsverordening Landsbelastingen. Indien blijkt dat een 
aanzienlijk deel van belastingplichtige entiteiten hun reële aanwezigheidsverplichting niet 
nakomen, zullen additionele anti-misbruik maatregelen worden vastgesteld.  

 
 
Artikel X 
1. Ten aanzien van vennootschappen die op 31 december 2019 in een economische zone zijn 

toegelaten vinden de bepalingen van de Landsverordening economische zones 2000 zoals 
deze luidden op voornoemde datum toepassing uiterlijk tot en met 31 december 2022. 

 
2.    Artikel V is niet van toepassing op belastingplichtigen die voor de inwerkingtreding van 

deze landsverordening in het bezit zijn van een beschikking als bedoeld in artikel 9, tweede 
lid, van de Landsverordening belastingfaciliteiten investeringen. 

3.  Op schriftelijke verzoeken als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Landsverordening 
belastingfaciliteiten investeringen die voor de inwerkingtreding van deze landsverordening 
zijn ingediend en waarop op het tijdstip van die inwerkingtreding nog niet is beslist, zijn de 
bepalingen van de Landsverordening belastingfaciliteiten investeringen, zoals die luidden 
voor de inwerkingtreding van deze landsverordening  van toepassing. 

 
 
Artikel XI 
Na inwerkingtreding van deze landsverordening berust de Ministeriële regeling reële 
aanwezigheid op artikel 1C, derde lid, van de Landsverordening op de winstbelasting 1940. 

 
Artikel XII 
1. Deze landsverordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2020. 

                     
8 P.B. 2018, no. 84. 



 92 
 

 - 11 - 

2. In afwijking van het eerste lid treedt artikel V, onderdeel A, onder 5, in werking met ingang 
van de dag na de datum van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2017.  

 
 
Artikel XIII 
De tekst van de Landsverordening op de winstbelasting 1940, de Landsverordening economische 
zones 2000, de Algemene landsverordening Landsbelastingen, de Landsverordening op de 
Loonbelasting 1976, de Landsverordening belastingfaciliteiten investeringen, Zegelverordening 
1908 en de Landsverordening omzetbelasting 1999, zoals deze luiden na de daarin bij deze 
landsverordening aangebrachte wijzigingen, worden bij landsbesluit in het Publicatieblad 
opgenomen. 
 
 
Artikel XIV 
Deze landsverordening wordt aangehaald als: Landsverordening belastingherziening 2019. 
 
 

Gegeven te Willemstad, 30 december 2019 
L.A. GEORGE-WOUT 

 
 
De Minister van Financiën, 

K.A. GIJSBERTHA 
 
 

Uitgegeven de 31ste december 2019 
De Minister van Algemene Zaken, 

E. P. RHUGGENAATH 
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