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 Artikel 1 
 
 1. Onder de naam van logeerbelasting wordt een belasting geheven van hen die als 

logeergast, anders dan als onmiddellijk zakelijk gerechtigde tot het desbetreffende onroerende 
goed, verblijven in een logement of hotel in de zin van de Vergunningsverordening (AB 1990 
no. GT 43). 
     2. Indien een ruimte in een logement of hotel aan een logeergast ter beschikking wordt 
gesteld door tussenkomst van een derde en de logeergast de vergoeding voor het gebruik 
daarvan aan de derde betaalt, kan de belasting met inachtneming van artikel 5, eerste lid, van 
die derde worden geheven. 
     3. De minister van Financiën stelt nadere regels  ter  uitvoering van het tweede lid. 
 
 Artikel 1a 
 
 De belasting wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte. 

 
 Artikel 2 
 
 De belasting wordt niet geheven van hen die in het gezinsregister van het 

bevolkingsregister staan ingeschreven. 
 
 Artikel 3 
 
 1. De belasting wordt geheven bij degene die hotel- of logementsruimte exploiteert.  
 2. Indien een zakelijk gerechtigde tot een ruimte in een logement of hotel, dat bestaat 

uit appartementen in de zin van de Tweede Afdeling van de Derde Titel van het Tweede Boek 
van het Burgerlijk Wetboek van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 1989 no. GT 100), met 
een derde een overeenkomst tot exploitatie daarvan heeft gesloten, is de belasting verschuldigd 
door die derde. 
     3. De minister van Financiën kan nadere regels stellen ter uitvoering van het derde lid. 
 
 Artikel 4 
 (vervallen) 
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 Artikel 5 
 
 1. De belasting bedraagt zes  procent van de vergoeding die de logeergast heeft betaald 

voor het gebruik van de logements- of hotelruimte. 
 2. De vergoeding voor het gebruik van een ruimte in een gebouw waarvan de 

financiering van bouw� en inrichtingskosten in overwegende mate afkomstig is van personen 
die voor een reeks van jaren een vorm van gebruiksrecht ten aanzien van een gedeelte van het 
hotel of logement hebben verworven, wordt voor die personen gesteld op tweemaal het 
onderhoudsbedrag dat men voor de betrokken wooneenheid pleegt te betalen. 
 3. Indien een overeenkomst waarin het gebruik van een logements- of hotelruimte is 

neergelegd, tevens het recht geeft op onbeperkt kosteloos genot van voedsel en drank, al dan 
niet in combinatie met het kosteloos gebruik van een of meer recreatieve faciliteiten, wordt de 
vergoeding voor het gebruik van de logements- of hotelruimte gesteld op 40 procent van de 
door betrokkene overeen- gekomen totale prijs voor het reis- en verblijfpakket. 
 4. De in het tweede en derde lid bedoelde vergoeding bedraagt ten minste Afl. 162,- 

per dag. 
 
 Artikelen 6 t/m 11 
 (vervallen) 
 
 Artikel 12 
 
 Ten opzichte van de invordering van deze belasting wordt overigens gehandeld 

overeenkomstig de bepalingen van de Landsverordening invordering directe belastingen, met 
dien verstande dat het bepaalde in artikel 7, vierde lid, van de Landsverordening invordering 
directe belastingen mede op deze belasting van toepassing is. 
 
 Artikelen 13 t/m 18 
 (vervallen) 
 
 Artikel 19 
 
 Deze landsverordening kan worden aangehaald als Landsverordening logeerbelasting. 


