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IN NAAM VAN DE KONING!

DE WND. GOUVERNEUR van Aruba,

In overweging genomen hebbende:
- dat in de periode van 21 augustus tot en met 9 november 2012 gehouden sociale
dialoog inzake belastingen tussen de regering en de sociale partners, in lijn met het
principe van gedeelde verantwoordelijkheid, afspraken zijn gemaakt voor de bevordering, handhaving en verbetering van de kwaliteit van Aruba als toeristisch
product;
- dat het in dat kader wenselijk is om de door de all-inclusive hotels verschuldigde
toeristenheffing aan te passen;
Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld
onderstaande landsverordening.
Artikel I
De Landsverordening toeristenheffing (AB 1989 no. GT 40) wordt gewijzigd als
volgt:
A. in artikel 5, derde lid, wordt de zinsnede “gesteld op 40 procent” vervangen door:
in de periode tussen 1 augustus 2013 en 31 december 2013 gesteld op 45 procent
en vanaf 1 januari 2014 gesteld op 50 procent:
B. aan artikel 10 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:
3. In afwijking van het eerste lid, stort de Ontvanger der belastingen
11,11% van de toeristenheffing die op grond van artikel 5, derde lid, in
de periode van 1 augustus 2013 tot en met 31 december 2013, en daarna
20% van de toeristenheffing die op grond van dezelfde bepaling wordt
ontvangen, niet ten behoeve van de Aruba Tourism Authority.
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Artikel II
Deze landsverordening treedt in werking met ingang van 1 augustus 2013.
Gegeven te Oranjestad, 10 juli 2013
A.A. Tromp-Yarzagaray

De minister van Financiën, Communicatie,
Utiliteiten en Energie,
M.E. de Meza
De minister van Toerisme, Transport en Arbeid,
O.E. Oduber
De minister van Justitie en Onderwijs,
A.L. Dowers

