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Intitulé

: MINISTERIELE REGELING ter uitvoering van artikel 58,
eerste lid, letter a van de Landsverordening inkomstenbelasting (AB 1991 no. GT 51) en artikel 22 van de
Landsverordening loonbelasting (AB 1991 no. GT 63).

Citeertitel: Geen
Vindplaats : AB 1993 no. 25
Wijzigingen: Geen
====================================================================
Artikel 1
Voor de toepassing van deze regeling komen in aanmerking uit het
buitenland afkomstige werknemers, aangeworven door in Aruba gevestigde, in internationaal concernverband opererende ondernemingen,
die binnen een periode van ten hoogste drie jaren al dan niet tezamen
met andere tot hetzelfde concern behorende ondernemingen voor ten minste Afl. 150.000.000,- in Aruba hebben geïnvesteerd, danwel zullen investeren.
Artikel 2
De in artikel 1 bedoelde werknemers die tijdelijk in Aruba wonen
voor het verrichten van werkzaamheden, kunnen in verband met de bijzondere kosten van hun verblijf hier te lande in aanmerking komen voor
een bijzondere aftrek in de loon- en inkomstenbelasting.
Artikel 3
1. De aftrek, bedoeld in artikel 2, bedraagt vijfendertig procent
en wordt berekend over en in mindering gebracht op het met toepassing
van de wettelijke regels te bepalen loon in de zin van de Landsverordening loonbelasting (AB 1991 no. GT 63) en de Landsverordening inkomstenbelasting (AB 1991 no. GT 51).
2. De aftrek wordt verleend voor maximaal de eerste zestig kalendermaanden gedurende welke de uit het buitenland afkomstige werknemer hier te lande woont en arbeid verricht.
Artikel 4
1. Ten aanzien van de in artikel 1 bedoelde, in internationaal
concernverband opererende ondernemingen gezamenlijk geldt, dat ten
hoogste twintig werknemers tegelijk in aanmerking komen voor de in artikel 2 bedoelde bijzondere aftrek.
2. Verzoeken om toepassing van de regeling kunnen uitsluitend
worden ingediend door of vanwege de onderneming waarbij de betrokken
werknemers in dienstverband werkzaam zijn.
3. De regeling kan per werknemer slechts éénmaal toepassing vinden. Indien echter, gerekend naar de werkelijke datum van vertrek van
de werknemer uit Aruba vijf jaren of meer zijn verstreken vóór de
nieuwe aankomstdatum in Aruba, kan de regeling opnieuw worden verleend. De eerdere verblijfsperioden hier te lande worden dan buiten
beschouwing gelaten.
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Artikel 5
Onverminderd artikel 4, eerste lid, komen mede in aanmerking voor
toepassing van de regeling, bouwvakkers en opzichters, die als werknemers als bedoeld in artikel 1, in het kader van de opstart van de bedrijfsaktiviteiten en in verband met uitbreiding, verbetering en onderhoud werkzaamheden verrichten, met dien verstande dat, in afwijking
van het in het tweede lid van artikel 3 bepaalde, de toepassing bij
werkzaamheden in het kader van de opstart beperkt blijft tot een periode van maximaal dertig kalendermaanden en bij werkzaamheden voor uitbreiding, verbetering en onderhoud, tot een periode van maximaal dertien kalendermaanden.
Artikel 6
De bijzondere aftrek laat onverlet de toepassing van artikel 9
van de Landsverordening inkomstenbelasting.
Artikel 7
Met de uitvoering van deze regeling is belast de Inspecteur der
directe belastingen.
Artikel 8
1. Deze ministeriële regeling treedt in werking met ingang van de
dag na die van haar plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba en
werkt terug tot 1 januari 1989.
2. Zij vervalt met ingang van 1 januari 2002.
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