RICHTLIJNEN AANGIFTE EN AFDRACHT DEVIEZENPROVISIE
VOOR NOTARISKANTOREN

Ter uitvoering van artikel 4, tweede lid, van de Landsverordening deviezenprovisie (Ldp)
worden hierbij richtlijnen afgekondigd voor de door de Centrale Bank van Aruba (de Bank)
aangewezen notariskantoren. De richtlijnen zijn als volgt:

1. Het notariskantoor dient de door haar in rekening gebrachte deviezenprovisie aan
ingezetenen, bij betaling aan het buitenland als bedoeld in artikel 2 van de Ldp welke buiten
het lokale bankwezen om wordt verricht, rechtstreeks aan de Bank af te dragen.
2. De afdracht van de verschuldigde deviezenprovisie geschiedt middels de door het
notariskantoor aan de Bank aan te leveren rapportageformulier deviezenverkeer (het
zogenaamde aangifteformulier). Op grond van artikel 8 van de Landsverordening deviezenverkeer kunnen de gegevens tevens worden gebruikt voor de samenstelling van de
betalingsbalans van Aruba.
3. Op het aangifteformulier dient het verschuldigde bedrag aan deviezenprovisie te worden
berekend door het bedrag in Arubaanse florin welke met de aan- en verkoop van de
onroerend goed transactie is gemoeid te vermenigvuldigen met het provisiepercentage van
1,3 (punt 8 van het aangifteformulier). Indien bedoelde transactie in vreemde valuta wordt
afgewikkeld wordt het bedrag in Arubaanse florin verkregen door het bedrag in vreemde
valuta te vermenigvuldigen met de door de Bank vastgestelde verkoopkoers geldig op de dag
van de afwikkeling van de onderliggende transactie. Dit laatste komt overeen met de dag
waarop de transportakte is gepasseerd.
4. Het verschuldigde deviezenprovisie dient aan de Bank te worden afgedragen, hetzij door
storting via de commerciële banken op rekeningnummer 25009001, hetzij middels een
cheque, beiden ten name van de Bank.
5. Het aangifteformulier dient binnen 15 dagen nadat de onderliggende transportakte
gepasseerd is bij de Bank te worden aangeleverd.

Voor nadere informatie omtrent deze aangelegenheid kan contact worden opgenomen met
mevrouw L. Mejia van de afdeling Operations voor wat betreft de uitvoering van de Ldp en met
de heer W. Atmowirono van de afdeling Economisch Beleid inzake de rapportage ten behoeve
van de samenstelling van de betalingsbalans op telefoon 525-2110 of e-mail
l.p.mejia@cbaruba.org respectievelijk 525-2164.
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