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Artikel 1
1. Onder de naam van retributies worden bijdragen en vergoedingen
geheven wegens het gebruik of genot van voor de openbare dienst bestemde werken, bezittingen of inrichtingen van het Land, dan wel wegens door of vanwege het Land aan derden verleende bijzondere diensten.
2. Onder retributies worden voor de toepassing van deze landsverordening mede begrepen de rechten, verschuldigd voor:
a. door of vanwege het Land uit te geven vergunningen of te verstrekken stukken (leges);
b. het innemen van openbare grond of openbaar water of het hebben van
voorwerpen onder, aan, in, op of boven aan het Land in eigendom
toebehorende grond, welke, of aan het Land in eigendom toebehorend
water, hetwelk voor de openbare dienst is bestemd (precario).
Artikel 2
De heffing en inning geschieden volgens tarieven naar de bepalingen, neergelegd in de volgende artikelen.
Artikel 3
Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt bepaald,
welke retributies zullen worden geheven, het tarief daarvan, alsmede
de wijze van inning.
Artikel 4
1. In de in artikel 3 bedoelde landsbesluiten kunnen bepalingen
worden opgenomen betreffende vrijstelling, ontheffing, teruggaaf of
navordering van de daarbij geregelde retributies, alsmede andere bepalingen ter bevordering van een richtige heffing en inning.
2. Ten aanzien van beslissingen, houdende vaststelling van de
hoogte van de verschuldigde retributies, zijn de artikelen 43 tot en
met 47 van de Landsverordening inkomstenbelasting (AB 1991 no. GT 51)
van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor "de inspecteur" telkens wordt gelezen: degene die de hoogte van de retributie heeft vastgesteld.
Artikel 5
Van de ingevolge deze landsverordening tot stand gekomen besluiten, houdende algemene maatregelen, wordt aan de Staten mededeling
gedaan.
Artikel 6
1. Het niet, onjuist of onvolledig doen van aangifte of opgave
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met het oogmerk om een retributie te ontduiken, wordt gestraft met
hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van ten hoogste
vijfduizend florin.
2. Overtreding van enige krachtens deze landsverordening gestelde
bepaling wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee weken of
geldboete van ten hoogste eenhonderd florin.
3. Indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen jaar is
verlopen, sedert een vroegere veroordeling van de schuldige wegens een
gelijke overtreding onherroepelijk is geworden of vrijwillig is voldaan aan de voorwaarde, door de bevoegde ambtenaar van het openbaar
ministerie krachtens artikel 76 van het Wetboek van Strafrecht van
Aruba gesteld, kan hechtenis of geldboete tot het dubbele van het elk
voor gestelde maximum worden opgelegd.
Artikel 7
De in artikel 6 strafbaar gestelde feiten worden beschouwd als
overtredingen.
Artikel 8
(vervallen)
Artikel 9
1. De minister van Financiën is bevoegd om, zo nodig op kosten
van de overtreders, te doen wegnemen, beletten, verrichten of in vorige toestand herstellen van hetgeen in strijd met een landsbesluit,
houdende algemene maatregelen, als bedoeld in artikel 3, is of wordt
gehouden, gemaakt of gesteld, ondernomen, weggelaten, beschadigd of
weggenomen.
2. Spoedeisende gevallen uitgezonderd, wordt van de bevoegdheden,
in het eerste lid bedoeld, geen gebruik gemaakt dan na te voren gedane
vruchteloze vordering.
Artikel 10
Deze landsverordening kan worden aangehaald als Retributieverordening.
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