1e exemplaarvoor de Nederlandse
belastingautoriteit

ARU

VERZOEK OM GEDEELTELIJKE VRIJSTELLING
OF TERUGGAAF VAN NEDERLANDSE DIVIDENDBELASTING
op grond van artikel 11, tweede lid van de Belastingregeling voor het Koninkrijk

☛

Alvorens dit formulier in te vullen lees eerst de aanwijzingen van
dit formulier op de achterzijde

1. Volledige naam en adres van de verzoeker (natuurlijke persoon, of lichaam):

(in BLOKletters)

vrijstelling
(1) van Nederlandse dividendbelasting tot het bedrag als vermeld in kolom (f)
teruggaaf
met betrekking tot de hieronder vermelde inkomsten:

3. De verzoeker maakt aanspraak op

Naam van het betalende lichaam
Aantal en soort der aandelen of
winstbewijzen of nominaal bedrag
der winstdelende obligaties

Nummer van het
dividendbewijs
of de coupon

Datum van
betaalbaarstelling

Aantal
dividendbewijzen
of coupons

(a)

(b)

(c)

(d)

Zie aanwijzingen nr. 1

Bedrag der belasting waarvoor
vrijstelling

Brutobedrag
van de opbrengst

(1)

teruggaaf
wordt verzocht (2)

(e)

(f)

€

€

Total/Totaal

€

3. De verzoeker verklaart dat hij uit hoofde van zijn eigendomsrechten met betrekking tot de hierboven in kolom (a) vermelde effecten, op de in kolom (c) vermelde
datum(s) van betaalbaarstelling uiteindelijk gerechtigd is (was, zal zijn) tot de in kolom (e) vermelde inkomsten.
4. De verzoeker verklaart dat hij op de hierboven in kolom (c) vermelde datum(s) van betaalbaarstelling inwoner van Aruba is (was, zal zijn) in de zin van de
Belastingregeling voor het Koninkrijk.
5. De verzoeker verklaart dat hij de hierboven in kolom (a) vermelde effecten niet heeft verkregen ingevolge enige overeenkomst, optie of regeling, waarbij hij is
overeengekomen of kan worden verplicht de effecten weer te verkopen of over te dragen of soortgelijke effecten weer te verkopen of over te dragen.

(1)
(2)

Doorhalen wat niet van toepassing is.
Zie aanwijzingen, nrs. 2 en 8.

IB 92 - 2**4PL ARU

6. De verzoeker verklaart dat de effecten op de aan de ommezijde in kolom (c) vermelde datum(s) van betaalbaarstelling zich bevonden, bevinden of zullen
bevinden te:
Plaats
onder berusting van: (1)

7. Opmerkingen: (Zie ook aanwijzingen, nrs. 3 en 6)

Handtekening (2)

Datum:

(1)
(2)

Naam en adres van de bewaarnemer.
Indien de verzoeker een maatschappij of ander lichaam is, dient de hoedanigheid van de ondertekenaar te worden vermeld. Indien een gemachtigde tekent de machtiging bijvoegen (tenzij de gemachtigde in het bezit is
van een door de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen buitenland te Heerlen verstrekte algemene vergunning om voor zijn cliënten de formulieren te tekenen).

BEVESTIGING DOOR DE BEVOEGDE AANSLAGREGELENDE AUTORITEIT
VAN ARUBA
De ondergetekende,
te

(functie)
, bevestigt dat de verklaring onder nr. 4 in bovenstaand verzoek juist is.

Datum

Handtekening:

(officieel stempel)

2e exemplaar voor de Arubaanse
belastingautoriteit

ARU

VERZOEK OM GEDEELTELIJKE VRIJSTELLING
OF TERUGGAAF VAN NEDERLANDSE DIVIDENDBELASTING
op grond van artikel 11, tweede lid van de Belastingregeling voor het Koninkrijk

☛

Alvorens dit formulier in te vullen lees eerst de aanwijzingen van
dit formulier op de achterzijde

1. Volledige naam en adres van de verzoeker (natuurlijke persoon, of lichaam):

(in BLOKletters)

vrijstelling
(1) van Nederlandse dividendbelasting tot het bedrag als vermeld in kolom (f)
teruggaaf
met betrekking tot de hieronder vermelde inkomsten:

3. De verzoeker maakt aanspraak op

Naam van het betalende lichaam
Aantal en soort der aandelen of
winstbewijzen of nominaal bedrag
der winstdelende obligaties

Nummer van het
dividendbewijs
of de coupon

Datum van
betaalbaarstelling

Aantal
dividendbewijzen
of coupons

(a)

(b)

(c)

(d)

Zie aanwijzingen nr. 1

Bedrag der belasting waarvoor
vrijstelling

Brutobedrag
van de opbrengst

(1)

teruggaaf
wordt verzocht (2)

(e)

(f)

€

€

Total/Totaal

€

3. De verzoeker verklaart dat hij uit hoofde van zijn eigendomsrechten met betrekking tot de hierboven in kolom (a) vermelde effecten, op de in kolom (c) vermelde
datum(s) van betaalbaarstelling uiteindelijk gerechtigd is (was, zal zijn) tot de in kolom (e) vermelde inkomsten.
4. De verzoeker verklaart dat hij op de hierboven in kolom (c) vermelde datum(s) van betaalbaarstelling inwoner van Aruba is (was, zal zijn) in de zin van de
Belastingregeling voor het Koninkrijk.
5. De verzoeker verklaart dat hij de hierboven in kolom (a) vermelde effecten niet heeft verkregen ingevolge enige overeenkomst, optie of regeling, waarbij hij is
overeengekomen of kan worden verplicht de effecten weer te verkopen of over te dragen of soortgelijke effecten weer te verkopen of over te dragen.

(1)
(2)

Doorhalen wat niet van toepassing is.
Zie aanwijzingen, nrs. 2 en 8.

IB 92 - 2**4PL ARU

6. De verzoeker verklaart dat de effecten op de aan de ommezijde in kolom (c) vermelde datum(s) van betaalbaarstelling zich bevonden, bevinden of zullen
bevinden te:
Plaats
onder berusting van: (1)

7. Opmerkingen: (Zie ook aanwijzingen, nrs. 3 en 6)

Handtekening (2)

Datum:

(1)
(2)

Naam en adres van de bewaarnemer.
Indien de verzoeker een maatschappij of ander lichaam is, dient de hoedanigheid van de ondertekenaar te worden vermeld. Indien een gemachtigde tekent de machtiging bijvoegen (tenzij de gemachtigde in het bezit is
van een door de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen buitenland te Heerlen verstrekte algemene vergunning om voor zijn cliënten de formulieren te tekenen).

BEVESTIGING DOOR DE BEVOEGDE AANSLAGREGELENDE AUTORITEIT
VAN ARUBA
De ondergetekende,
te

(functie)
, bevestigt dat de verklaring onder nr. 4 in bovenstaand verzoek juist is.

Datum

Handtekening:

(officieel stempel)

Afschrift
voor de verzoeker

ARU

VERZOEK OM GEDEELTELIJKE VRIJSTELLING
OF TERUGGAAF VAN NEDERLANDSE DIVIDENDBELASTING
op grond van artikel 11, tweede lid van de Belastingregeling voor het Koninkrijk

☛

Alvorens dit formulier in te vullen lees eerst de aanwijzingen van
dit formulier op de achterzijde

1. Volledige naam en adres van de verzoeker (natuurlijke persoon, of lichaam):

(in BLOKletters)

vrijstelling
(1) van Nederlandse dividendbelasting tot het bedrag als vermeld in kolom (f)
teruggaaf
met betrekking tot de hieronder vermelde inkomsten:

3. De verzoeker maakt aanspraak op

Naam van het betalende lichaam
Aantal en soort der aandelen of
winstbewijzen of nominaal bedrag
der winstdelende obligaties

Nummer van het
dividendbewijs
of de coupon

Datum van
betaalbaarstelling

Aantal
dividendbewijzen
of coupons

(a)

(b)

(c)

(d)

Zie aanwijzingen nr. 1

Bedrag der belasting waarvoor
vrijstelling

Brutobedrag
van de opbrengst

(1)

teruggaaf
wordt verzocht (2)

(e)

(f)

€

€

Total/Totaal

€

3. De verzoeker verklaart dat hij uit hoofde van zijn eigendomsrechten met betrekking tot de hierboven in kolom (a) vermelde effecten, op de in kolom (c) vermelde
datum(s) van betaalbaarstelling uiteindelijk gerechtigd is (was, zal zijn) tot de in kolom (e) vermelde inkomsten.
4. De verzoeker verklaart dat hij op de hierboven in kolom (c) vermelde datum(s) van betaalbaarstelling inwoner van Aruba is (was, zal zijn) in de zin van de
Belastingregeling voor het Koninkrijk.
5. De verzoeker verklaart dat hij de hierboven in kolom (a) vermelde effecten niet heeft verkregen ingevolge enige overeenkomst, optie of regeling, waarbij hij is
overeengekomen of kan worden verplicht de effecten weer te verkopen of over te dragen of soortgelijke effecten weer te verkopen of over te dragen.

(1)
(2)

Doorhalen wat niet van toepassing is.
Zie aanwijzingen, nrs. 2 en 8.

IB 92 - 2**4PL ARU

6. De verzoeker verklaart dat de effecten op de aan de ommezijde in kolom (c) vermelde datum(s) van betaalbaarstelling zich bevonden, bevinden of zullen
bevinden te:
Plaats
onder berusting van: (1)

7. Opmerkingen: (Zie ook aanwijzingen, nrs. 3 en 6)

Datum:

(1)
(2)

Handtekening (2)

Naam en adres van de bewaarnemer.
Indien de verzoeker een maatschappij of ander lichaam is, dient de hoedanigheid van de ondertekenaar te worden vermeld. Indien een gemachtigde tekent de machtiging bijvoegen (tenzij de gemachtigde in het bezit is
van een door de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen buitenland te Heerlen verstrekte algemene vergunning om voor zijn cliënten de formulieren te tekenen).

Aanwijzingen voor de invulling en verdere behandeling van het formulier “IB 92 ARU”
1.

Wordt het formulier gebezigd voor een verzoek om gedeeltelijke vrijstelling van dividendbelasting
bij de uitbetaling van de opbrengst, dan moet voor iedere betalende vennootschap een afzonderlijk
formulier worden gebruikt; wordt het gebezigd voor een verzoek om gedeeltelijke teruggaaf van
ingehouden dividendbelasting, dan kunnen door meer dan één vennootschap betaalde opbrengsten op
één formulier worden opgenomen.

2.

Ingevolge de Belastingregeling voor het Koninkrijk is een inwoner van Aruba gerechtigd tot
vermindering van Nederlandse dividendbelasting op opbrengsten van aandelen, winstbewijzen of
winstdelende obligaties. De Nederlandse dividendendbelasting, die 25% van de bruto-opbrengst
bedraagt, wordt ingevolge de Belastingregeling voor het Koninkrijk met 10 punten verminderd tot
15%. Voor deelnemingsdividenden zie nr. 8 van deze aanwijzingen.

3.

De vermindering wordt verleend door middel van gedeeltelijke vrijstelling aan de bron bij de
uitbetaling van de opbrengst. Slechts indien de verzoeker niet in de gelegenheid is geweest vrijstelling
aan de bron te vragen, is hij gerechtigd tot teruggaaf van de te veel ingehouden belasting. In dat geval
dient hij onder nr. 7 (Opmerkingen) de omstandigheden te vermelden die hem hebben verhinderd
vrijstelling aan de bron te verzoeken. Het formulier is zo ingericht dat het zowel voor een verzoek om
vrijstelling aan de bron als voor een verzoek om teruggaaf kan worden gebezigd.

4.

In beide gevallen dienen het eerste en tweede exemplaar van het formulier, na invulling en
ondertekening, als één geheel te worden aangeboden aan de bevoegde Arubaanse aanslagregelende
autoriteit over de woonplaats in Aruba, die de vereiste verklaring op het eerste exemplaar zal stellen en
dit aan de verzoeker zal teruggeven, onder achterhouding van het tweede exemplaar.
(a) Indien het gaat om een verzoek om vrijstelling aan de bron, dient de verzoeker het van een
verklaring voorziene exemplaar over te leggen bij de inning van de opbrengst. De persoon die het
dividend uitbetaalt (in de regel een bank), is, onder inname van het aan hem overgelegde van een
verklaring voorziene exemplaar, bevoegd dividendbelasting in te houden tot niet meer dan het in
de Belastingregeling voor het Koninkrijk vastgelegde percentage.
(b) Indien het gaat om een verzoek om teruggaaf van ingehouden belasting, dient het van een
verklaring voorziene exemplaar te worden gezonden
(i) indien de opbrengst werd uitbetaald door een in Nederland wonende of gevestigde persoon (de
vennootschap zelf, of een bank of andere tussenpersoon), die een in artikel 9 van de Wet op de
dividend-belasting 1965 bedoelde dividendnota heeft afgegeven:
aan die in Nederland wonende of gevestigde persoon;
deze zendt het verzoek door naar de Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland, postbus 2865,
6401 DJ Heerlen; het terug te geven bedrag zal aan bovenbedoelde persoon, voor rekening van
de verzoeker, worden uitbetaald;
(ii) indien de opbrengst werd uitbetaald door een niet in Nederland wonende of gevestigde persoon,
(bank etc.):

rechtstreeks aan de Belastingdienst/Particulieren/
Ondernemingen buitenland, Postbus 2865, 6401 DJ Heerlen; de verzoeker dient in dit
geval aan te geven op welke wijze en naar welk adres het terug te geven bedrag moet
worden overgemaakt.
5.

Verzoeken om teruggaaf moeten zijn vergezeld van de dividendnota (of een gewaarmerkt afschrift
daarvan), die werd afgegeven met betrekking tot de in het verzoek vermelde opbrengst; dan wel door
enig ander bewijsstuk, zoals een verklaring van inhouding van belasting. Uit het bewijs moet blijken
(a) de desbetreffende opbrengst en (b) dat de terug te geven belasting ten laste van de verzoeker werd
ingehouden.

6.

Kan de verzoeker niet alle op het formulier afgedrukte verklaringen bevestigen, doch is hij niettemin
van mening dat hij ingevolge de Belastingregeling voor het Koninkrijk aanspraak heeft op
vermindering van belasting, dan dient hij onder nr. 7 (Opmerkingen) de zich voordoende bijzondere
omstandigheden te vermelden en zijn verzoek toe te lichten. In zulk een geval kan het formulier echter
uitsluitend worden gebezigd voor een verzoek om teruggaaf van ingehouden belasting. Indien het
formulier wordt gebezigd voor een verzoek om vrijstelling bij de uitbetaling van de opbrengst, wordt
het ongeldig als de er op afgedrukte verklaringen niet zonder voorbehoud worden bevestigd.

7.

Verzoeken om teruggaaf van belasting moeten bij de Belastingdienst/
Particulieren/Ondernemingen buitenland te Heerlen zijn ingediend binnen een tijdvak van vijf jaren na
het einde van het kalenderjaar waarin de belasting is geheven.

8.

Dit formulier dient niet te worden gebezigd voor het verkrijgen van vermindering van belasting, zoals
voorzien in artikel 11, derde lid, van de Belastingregeling voor het Koninkrijk (vermindering van de
belasting tot 7,5% of 5%, in die gevallen waarin een Arubaanse vennootschap op aandelen voor ten
minste 25% van het nominaal gestorte kapitaal aandeelhouder is van een Nederlandse vennootschap
dat het dividenden verschuldigd is). Voor het verkrijgen van deze vermindering dient het formulier “IB
95 ARU” te worden gebruikt.

9.

Exemplaren van dit formulier en van het formulier “IB 95 ARU” zijn verkrijgbaar bij de
Belastingdienst/Centrum voor facilitaire dienstverlening, Afdeling Logistiek reprografisch centrum,
Postbus 1314, 7301 BN Apeldoorn.

