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LANDSVERORDENING van de 23
ste

 mei 2014 houdende wijziging van de 

Landsverordening op de winstbelasting 1940
1      

 
_____________ 

 
I N  N A A M  VAN DE  K O N I N G ! 

______ 
 

D e  G o u v e r n e u r  v a n  C u r a ç a o, 
 
 In overweging genomen hebbende:  
 
dat het ter verbetering van het investeringsklimaat voor  binnenlandse en buitenlandse 
verzekeringsmaatschappijen die premies en kapitaal voor buiten Curaçao lopend 
gevaar ontvangen, wenselijk is om artikel 8 van de Landsverordening op de 
winstbelasting 1940 te wijzigen; 
 
 
 Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld 
onderstaande landsverordening: 
 
 
Artikel I 
 
Artikel 8 van de Landsverordening op de winstbelasting 1940 wordt gewijzigd als 
volgt: 
 
A. Het eerste lid komt 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, met 
dien verstande dat door een lichaam – anders dan door middel van een in het 
buitenland gevestigde vaste inrichting als bedoeld in artikel 12 – ontvangen 
premies en kapitaal terzake van buiten Curaçao lopend gevaar, gesteld 
wordt op vijf procent. 
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B. Het tweede lid komt te luiden: 
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 gesteld: 
a. wat het levensverzekeringsbedrijf betreft op tien procent en overigens op 

twintig procent van het bedrag dat aan premies en kapitaal is ontvangen 
terzake van in Curaçao lopend gevaar;   

b. terzake van buiten Curaçao lopend gevaar op 5 procent van het bedrag 
dat aan premies en kapitaal is ontvangen. 

 
Artikel II 
 
1. Deze landsverordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2013. 
2. Voor lichamen met een boekjaar niet gelijk aan een kalenderjaar treedt de 

landsverordening in werking met ingang van de eerste dag van het boekjaar dat 
aanvangt na 1 januari 2013. 

 
 
 
  Gegeven te Willemstad, 23 mei 2014 
               L.A. GEORGE-WOUT 
 
 
 

De Minister van Financiën,  
        J.M.N. JARDIM 
 
 
 

   Uitgegeven de 30
ste

 mei 2014 

   De Minister van Algemene Zaken, 
                        I.O.O. ASJES 

 

 


