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Inleiding
Per 1 juni 2014 zijn er wijzigingen in de Landsverordening
invordering directe belastingen en dwanginvordering. Deels
hangen deze wijzigingen samen met de invoering van de
Landsverordening aansprakelijkheid belastingen en premies
volksverzekering. Deels zijn het op zichzelf staande wijzigingen die de toepassing van deze landsverordeningen helpen
verbeteren.
Hieronder volgt in het kort een uitleg van de belangrijkste
wijzigingen.
Aanmaningen
Als u een belastingaanslag niet op tijd betaalt, ontvangt u
een aanmaning. De termijn waarbinnen u dan na de aanmaning uw belastingschuld moet betalen, is verkort van 4 naar
3 weken. De kosten voor de aanmaning zijn verhoogd van
Afl. 1, - naar Afl. 10, -.

Verrekenen van bedragen
De Ontvanger mag uit te betalen bedragen (restituties) en
te innen bedragen met elkaar verrekenen. Dit mag nu ook
als de betalingstermijn van het te betalen bedrag nog niet is
verstreken. Bij een voorlopige aanslag die is opgelegd in het
jaar waarover deze is vastgesteld, mag alleen verrekening
plaatsvinden met termijnen die al zijn vervallen. Als de belastingschuldige een belastingaanslag die een uit te betalen
bedrag inhoudt, overdraagt (zoals cessie) aan een derde,
kan de Ontvanger ook verrekenen als de dagtekening van
het aanslagbiljet ligt voor of op de dag van de betekening
van de overdrachtakte aan de Ontvanger. De Ontvanger is
verplicht schriftelijk melding te doen van de verrekening
aan de belastingplichtige.
Betalingsverplichting bij beroepschrift
Ook bij het indienen van een beroepschrift wordt de betalingsverplichting van de belastingen niet opgeschort.

Invorderingsrente
Voortaan gaat de invorderingsrente in vanaf de vervaldag
van de belastingaanslag, ongeacht of er al een aanmaning is
verstuurd. Voorheen werd er pas invorderingsrente berekend als er een aanmaning was verstuurd. De aanvangdatum voor de renteberekening is hetzelfde gebleven namelijk
de vervaldatum van de belastingaanslag.

Verjaringstermijn
De verjaringstermijn van 5 jaar gaat nu in op de dag volgende op de dag waarop de aanslag invorderbaar is geworden.
Dat is op de dag na het vervallen van de betalingstermijn
van de aanslag. De verjaringstermijn kan nu ook worden
verlengd met de tijd gedurende de periode dat:

Ook is de hoogte van de invorderingsrente nu gelijk aan de
op 1 januari van dat jaar vastgestelde wettelijke rente. De
invorderingsrente is dus geen vast percentage van 6% meer.

 de belastingschuldige uitstel van betaling heeft
 de tenuitvoerlegging van een dwangschrift is aangehou-

Nieuwe rechtsmiddelen
De ontvanger beschikt nu ook over rechtsmiddelen die in
het civiele recht aan een schuldeiser zijn toegekend. Bijvoorbeeld aanvragen van een faillissement van de belastingschuldige. Ook kan zij nu conservatoir beslag leggen.
Belastingschuld direct invorderbaar
Er zijn 3 nieuwe situaties waarbij een belastingschuld ineens
en direct invorderbaar is namelijk:

den door een lopend rechtsgeding; de termijn waarmee
de verjaringstermijn wordt verlengd vangt aan op de
dagtekening van de oproeping voor het rechtsgeding
(dagvaarding)
 de belastingschuldige surseance van betaling heeft
 de belastingschuldige in staat van faillissement verkeert
Vordering onder derden
De ontvanger kan niet eerder een vordering onder derden
doen (bijvoorbeeld een loonvordering), dan nadat de gestelde betalingstermijn is verstreken.

 Als de Ontvanger aannemelijk maakt dat er gegronde
vrees bestaat voor verduistering van de goederen van de
belastingschuldige.
 Als de belastingschuldige Aruba definitief wil verlaten of
zijn vestigingsplaats naar een plaats buiten Aruba wil
overbrengen, tenzij hij zekerheid kan stellen dat de belastingschuld betaald kan worden.
 Als de belastingschuldige buiten Aruba woont of gevestigd is of als hij geen vaste woon– of vestigingsplaats in
Aruba heeft, en er gegronde vrees bestaat dat de belastingschuld niet betaald kan worden.

Bodemrecht
Het begrip bodemgoederen is uitgebreid. Verzet tegen inbeslagneming is nu niet meer mogelijk als het beslag is gelegd op de roerende zaken die bestemd zijn voor gebruik in
het bedrijf of voor het beroep van de schuldenaar. Voortaan
is dus geen verzet meer mogelijk tegen inbeslagneming van
bijvoorbeeld auto’s die als taxi dienst doen. Dit geldt ook
voor voorraden, grondstoffen en halffabricaten.
Dwangschrift per post
Betekening van het dwangschrift met het bevel tot betaling
kan nu ook door middel van afschrift van het dwangschrift
dat per post wordt bezorgd. Als het dwangschrift per post
wordt bezorgd, wordt het dwangschrift geacht te zijn bete-
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kend 7 dagen na de postbezorging door de ontvanger.
Als het dwangschrift per post is betekend, moet er eerst een
hernieuwd bevel tot betaling door de deurwaarder persoonlijk
worden betekend voordat het dwangschrift kan worden uitgevoerd. Hierdoor wordt de belastingschuldige alsnog in de gelegenheid gesteld om in handen van de deurwaarder te betalen.
Betekening per post is niet mogelijk als er geen aanmaning is
verzonden of als versnelde invordering conform artikel 6, lid a
en b is toegepast.

