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Intitulé

: LANDSVERORDENING van 6 december 2002 houdende voorschriften met betrekking tot de vaststelling van een
nieuw tarief van invoerrechten

Citeertitel: Landsverordening tarief van invoerrechten
Vindplaats : AB 2002 no. 120 (inwtr. AB 2008 no. 28)
Wijzigingen: AB 2010 no. 100; AB 2011 no. 20
===================================================================
§ 1. Begripsbepalingen
Artikel 1
In deze landsverordening en de daarop berustende bepalingen wordt
verstaan onder:
tarief van invoer- : het in de bijlage bij deze landsverordening
rechten
opgenomen tariefpostenclassificatie-systeem,
aangevuld met de toe te passen tarieven;
nettogewicht
: het gewicht van de goederen zelf op het moment
van invoer, vermeerderd met het gewicht van de
verpakkingen waarin de goederen zich bevinden.
§ 2. Algemene bepalingen inzake de heffing van invoerrechten
Artikel 2
1. Onder de naam invoerrechten wordt een belasting geheven ter
zake van de invoer van goederen. De belasting is verschuldigd, zo vaak
de goederen worden ingevoerd.
2. De betaling van invoerrechten geschiedt, behoudens in bij
landsbesluit, houdende algemene maatregel, te bepalen gevallen, in
florins.
Artikel 3
1. De heffing van invoerrechten geschiedt op basis van het tarief
van invoerrechten.
2. Invoerrechten worden geheven naar de waarde van de goederen,
met dien verstande dat zij in bijzondere gevallen ook kunnen worden
geheven per stuk, naar het gewicht, het volume of de lengte van goederen, dan wel naar een andere eenheid.
3. Bij of krachtens landsbesluit, houdende algemene maatregelen,
worden nadere regels gegeven over de wijze waarop goederen in het tarief van invoerrechten moeten worden ingedeeld.
Artikel 4
1. Indien invoerrechten worden geheven over de waarde van de goederen, wordt bij de berekening daarvan de officiële pariteit van de
florin ten opzichte van de dollar van de Verenigde Staten van Amerika
gehanteerd. Bij een in de aangifte opgegeven waarde in een andere valuta geldt de door de Centrale Bank van Aruba van voor die dag bepaal-
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de officiële wisselkoers.
2. Bij de berekening van het verschuldigde bedrag aan invoerrechten wordt de waarde van de goederen naar boven afgerond in eenheden of
veelvouden van één florin.
3. Het bedrag van de verschuldigde invoerrechten worden op een
aangifte ten invoer naar boven afgerond tot de volle vijf cent.
Artikel 5
1. Voor goederen die worden belast naar het gewicht, is het nettogewicht de maatstaf van heffing. Indien bij de indeling in het tarief van invoerrechten het gewicht van belang is, wordt steeds het
nettogewicht bedoeld.
2. Indien invoerrechten worden geheven naar een andere maatstaf
dan de waarde, wordt voor de berekening van het verschuldigde bedrag
aan invoerrechten een gedeelte van de eenheid van de maatstaf van heffing naar boven afgerond in een gehele eenheid.
3. Artikel 4, derde lid, is van toepassing.
Artikel 6
1. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kan het tarief van invoerrechten worden gewijzigd.
2. Binnen twaalf weken na de inwerkingtreding van een landsbesluit als bedoeld in het eerste lid, wordt een ontwerp-landsverordening bij de Staten ingediend, houdende de bekrachtiging van dat landsbesluit.
3. Indien de ontwerp-landsverordening tot bekrachtiging niet binnen de in het tweede lid opgenomen termijn bij de Staten is ingediend,
vervalt het in het eerste lid bedoelde landsbesluit van rechtswege met
ingang van de eerste dag na afloop van die termijn.
4. Indien de ontwerp-landsverordening tot bekrachtiging door de
Staten niet wordt goedgekeurd, vervalt het in het eerste lid bedoelde
landsbesluit van rechtswege met ingang van de eerste dag na het daartoe strekkende besluit van de Staten.
5. Indien de ontwerp-landsverordening tot bekrachtiging wordt ingetrokken, vervalt het in het eerste lid bedoelde landsbesluit van
rechtswege met ingang van de eerste dag nadat de Staten het bericht
van intrekking hebben ontvangen.
§ 3. Slotbepalingen
Artikel 7
1. Deze landsverordening treedt in werking op een bij landsbesluit te bepalen tijdstip.
2. Zij kan worden aangehaald als Landsverordening tarief van invoerrechten.
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