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Voorwoord  
De belastingadviseurs van Baker Tilly Curaçao schrijven jaarlijks twee eindejaarsmemoranda, één voor 
ondernemingen en één voor particulieren. Voor u ligt het 2017 Baker Tilly Curaçao eindejaarsmemorandum voor 
ondernemingen. Het memorandum behandelt de fiscale wetswijzigingen 2017 en 2018, belangrijke 
aandachtspunten voor 2018 en natuurlijk onze belastingtips voor 2017 en 2018. 

De Baker Tilly Curaçao eindejaarsmemoranda kunt u tevens vinden op onze website 
www.bakertillydutchcaribbean.com. 

 

Uw contactpersonen 

Anjli Finessi 
Belastingadviseur 

T: +5999 736 6300 
F: +5999 736 6383 
finessi@bakertillycuracao.com 

 

Geraldine Josephina 
Belastingadviseur 

T: +5999 736 6300 
F: +5999 736 6383 
josephina@bakertillycuracao.com 

 

Wilco van Oosten 
Belastingadviseur 

T: +5999 736 6300 
F: +5999 736 6383 
vanoosten@bakertillycuracao.com 

 

Arthur van Aalst 
Advocaat-belastingkundige 

T: +5999 736 6300 
F: +5999 736 6383 
vanaalst@bakertillycuracao.com 
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Inkomstenbelasting 
 

 Eenmanszaak of BV, investeringen en afschrijvingen 
  
 
1.1 Omzetting van eenmanszaak in een N.V. of B.V. 

Het maximale inkomstenbelastingtarief bedraagt thans 46,50%. Het tarief voor de winstbelasting bedraagt 22%. Deze 

tarieven blijven in 2018 gelijk. De gecombineerde winstbelasting- en inkomstenbelastingdruk op voordelen uit aanmerkelijk 

belang (kort gezegd een belang van 5% of meer in een vennootschap) bedraagt ongeveer 37%. Bij hoge winsten in de 

eenmanszaak (grofweg meer dan NAf 200.000) kan het voordeliger zijn de eenmanszaak om te zetten in een N.V. of B.V. 

Daarnaast kunnen andere overwegingen een rol spelen zoals een pensioenopbouw in eigen beheer, uitstel van 

belastingheffing, de civiele aansprakelijkheid of het aantrekken van nieuw vermogen. 

Bij de omzetting in een N.V. of B.V. dient rekening te worden gehouden met de gebruikelijk loonregeling (zie paragraaf 2.6 

hierna).  

 

1.2 Investeringsaftrek 

Indien in een jaar voor meer dan NAf 5.000 wordt geïnvesteerd in kwalificerende bedrijfsmiddelen kan de ondernemer een 

investeringsaftrek van 10% claimen. Deze aftrek kan alleen in het jaar van investeren worden geclaimd. Van investeren is 

sprake als verplichtingen worden aangegaan voor de aanschaf of de verbetering van kwalificerende bedrijfsmiddelen. 

Voor investeringen in onroerende zaken die zijn gelegen in het historische deel van de binnenstad van Willemstad, geldt 

een aftrek van 30%. Daarnaast geldt deze investeringsaftrek ook voor panden die kwalificeren als een beschermd 

monument. De historische binnenstad van Willemstad is het stads- en havengebied die door de United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization (UNESCO) als historisch gebied van Curaçao zijn erkend en die bij landsbesluit, 

houdende algemene maatregelen, aangewezen wordt als het historische gedeelte van Willemstad. Een beschermd 

monument is gedefinieerd als een monument, welke is ingeschreven in het openbaar register voor beschermde 

monumenten. 

Mocht u de drempel van NAf 5.000 nog niet halen, maar bent u wel van plan begin volgend jaar weer investeringen te doen, 

dan kunt u overwegen deze investeringen naar voren te halen en deze nog in 2017 te doen zodat in 2017 gebruik kan 

worden gemaakt van de investeringsaftrek. 

 

1.3  Desinvesteringsbijtelling 

Hebt u een bedrijfsmiddel waarvoor in het verleden een investeringsaftrek is geclaimd binnen 6 jaar vervreemd (gebouwen 

en verbouwingen 15 jaar), dan moet in het jaar van vervreemding een gelijk percentage van de vervreemdingsprijs tot de 

fiscale winst worden gerekend als ter zake van de investering een investeringsaftrek is geclaimd. Bijtelling heeft plaats tot 

ten hoogste het bedrag waarvoor destijds aftrek is verleend. Het kan voordelig zijn om een vervreemding uit te stellen. Voor 

investeringen die zijn gedaan in 2014 en eerder blijft de oude desinvesteringsregeling van kracht. 
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1.4 Afschrijvingsbeperking op onroerende zaken 

Met ingang van 2016 is de afschrijvingsmogelijkheid op onroerende zaken beperkt door de introductie van een 

bodemwaarde. De bodemwaarde is de minimale fiscale boekwaarde die een onroerende zaak mag hebben. Deze 

bodemwaarde is gesteld op 50% van de waarde voor de onroerendezaakbelasting. 

In principe worden tot de bedrijfsmiddelen niet gerekend woonhuizen, tenzij de verhuur daarvan ligt in de lijn van de normale 

bedrijfsuitoefening. Echter, sinds 1 januari 2017 worden beschermde monumenten eveneens gerekend tot de 

bedrijfsmiddelen waarop jaarlijks mag worden afgeschreven, dus ook als het een woonhuis betreft. Bovendien mag ten laste 

van de winst, behaald met de werkzaamheden uit een werkruimte gelegen in een beschermd monument, de kosten tot ten 

hoogste 20% van het investeringsbedrag worden gebracht. 



P a g e  | 6 

 

 

 

www.bakertillydutchcaribbean.com                                                                                 

 

Loonbelasting 
Additionele vergoedingen en voorwaarden 
 
 
2.1 Controle loonbelastingberekeningen 

De Belastingdienst controleert jaarlijks de verzamelloonstaat van uw werknemers. Om eventuele naheffingen (inclusief 

boete) te voorkomen, adviseren wij u eind 2017 de berekeningen te controleren en eventuele verschillen in de 

loonbelastingaangifte van december recht te trekken. 

 

2.2 Onbelaste vergoedingen 

Onder voorwaarden is het mogelijk om onbelaste kostenvergoedingen aan uw personeel te verstrekken. U dient deze 

kosten wel te kunnen onderbouwen. Derhalve raden wij u aan om uw personeel gedurende drie maanden de werkelijk 

gemaakte kosten bij te laten houden en de vergoeding daarop te baseren. Het is raadzaam een dergelijke toetsing naar de 

werkelijke kosten periodiek (ten minste één keer per 3 jaar) te herhalen. Voorbeelden van deze onbelaste 

kostenvergoedingen zijn vergoedingen voor autokosten (gemaximaliseerd), vakliteratuur of representatiekosten.  

Indien u absolute zekerheid wilt over de aanvaardbaarheid van de onbelaste vergoeding, dan kunt u het bedrag met de 

onderbouwing daarvan voorleggen aan de Belastingdienst. 

 

2.3 Identificatieplicht werknemers 

Met ingang van 2017 zijn werknemers verplicht om de werkgever inzage te geven in een geldig paspoort, rijbewijs of 

identificatiebewijs en de werkgever is verplicht een afschrift van het ter inzage verstrekte document in de loonadministratie 

op te nemen. Tevens is de werknemer verplicht hetzij zijn ID-nummer, hetzij zijn CRIB-nummer aan de werkgever te 

verstrekken en dit nummer moet door de werkgever worden opgenomen in de loonadministratie. 

Indien niet aan de identificatieplicht is voldaan, is er sprake van een “anonieme werknemer” en zal bij een eventuele 

naheffing de nageheven loonbelasting worden berekend op basis van het hoogste inkomstenbelastingtarief (46,5%). 

Bovendien kan de werkgever die niet aan de identificatieplicht voldoet worden gestraft met een gevangenisstraf van ten 

hoogste zes maanden of een geldboete van de vierde categorie. 
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2.4 Loon in natura 

Met ingang van 2017 zijn waarderingsregels voor loon in natura in de wet opgenomen. Hoofdregel is dat de waarde van het 

loon in natura wordt gesteld op de waarde in het economisch verkeer. Dit is kort gezegd hetgeen een onafhankelijke derde 

bereid zou zijn ervoor te betalen. Indien een derde (niet met de inhoudingsplichtige verbonden lichaam) een bedrag voor het 

niet in geld genoten loon aan de werkgever in rekening brengt, dan wordt het loon in natura gesteld op het in rekening 

gebrachte bedrag. Indien de verwerving van het loon het gebruik of verbruik daarvan meebrengt, dan wordt de waarde 

gesteld op het bedrag van de besparing. 

Indien het genoten loon in natura bestaat uit de verstrekking van branche-eigen producten van de inhoudingsplichtige 

(bijvoorbeeld gratis brood door een bakkerij verstrekt aan het personeel), dan geldt als waarde de prijs die aan een derde 

(voor het brood) in rekening wordt gebracht.Een eventuele eigen bijdrage van de werknemer mag in mindering worden 

gebracht op het in aanmerking te nemen loon in natura.2.5 Gebruikelijk loonregeling 

In 2015 is de gebruikelijk loonregeling geïntroduceerd. Deze regeling houdt in dat een werknemer-grootaandeelhouder 

jaarlijks wordt geacht een minimumloon te genieten. Van een grootaandeelhouder is sprake bij een belang van 5% of meer 

in een vennootschap. Het minimum gebruikelijk loon is NAf 50.000. Hierop zijn uitzonderingen naar boven en naar beneden 

mogelijk. Voor startende ondernemingen geldt dat op verzoek van de werknemer-grootaandeelhouder het loon in het jaar 

van oprichting en de drie daaropvolgende jaren wordt gesteld op het bedrag van de commerciële winst indien dit lager is 

dan het reguliere gebruikelijk loon. 

Indien de werknemer-grootaandeelhouder arbeid verricht voor meerdere lichamen waarin hij of zij direct of indirect een 

aanmerkelijk belang heeft, wordt het gebruikelijk loon voor alle lichamen gezamenlijk vastgesteld. Een aantal lichamen zijn 

uitgezonderd van de gebruikelijk loonregeling zoals de vrijgestelde vennootschap en de e-zone vennootschap. 

 

2.6 Aflossing van schulden in verband met studie 

Sinds 1 januari 2016 mag de werkgever de rente en aflossing van een studieschuld van een werknemer tot een maximum 

van NAf 10.000 per jaar, gedurende maximaal 10 jaar onbelast vergoeden. 

Deze regeling is voor zowel de werknemer als de werkgever zeer aantrekkelijk. Immers, voor de werknemer wordt een deel 

van het brutoloon omgezet in een netto vergoeding en de werkgever bespaart het werkgeversdeel van de sociale premies 

over de verstrekte vergoeding 

 

2.7 Uitbreiding onbelaste loonbestanddelen 

Het aantal vrijgestelde loonbestanddelen is per 1 januari 2017 uitgebreid dan wel bestaande vrijgestelde loonbestanddelen 

zijn nader toegelicht of gecodificeerd. De belangrijkste nieuwe vrijgestelde loonbestanddelen zijn de volgende: 

• geschenken ter gelegenheid van algemeen erkende feestdagen, een jubileum dan wel een verjaardag en andere 
persoonlijke feestdagen van een werknemer, voor zover de waarde daarvan NAf 250 per jaar niet overtreft; 

• de verstrekking en terbeschikkingstelling van computers en bijbehorende apparatuur en de vergoeding van kosten 
daarvan, of de omwisseling van maximaal 24 verlofuren, voor zover de waarde in het economisch verkeer van de 
computers en apparatuur tezamen in het kalenderjaar en  de twee voorafgaande jaren niet meer bedraagt (dan de 
waarde van 24 verlofuren) en aannemelijk is dat de apparatuur mede dient ter vervulling van de dienstbetrekking; 

• de verstrekking van consumpties tijdens werktijd, niet zijnde maaltijden. 
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Omzetbelasting 
 

Aangifte, kostendeling & kassaregistratie 
 
3.1 Omzetbelastingaangifte 

Er bestaat de mogelijkheid om (onder voorwaarden) niet per maand, maar eens per jaar aangifte omzetbelasting te doen. 

Hiervoor dient een verzoek te worden ingediend bij de Inspectie der Belastingen. Doet u reeds eens per jaar aangifte? 

Vergeet niet voor 16 februari 2018 uw jaaraangifte voor de omzetbelasting over 2017 te doen. 

 

3.2 Overeenkomst van kostendeling 

Aangezien de Curaçaose omzetbelastingwetgeving geen fiscale eenheid voor de omzetbelasting kent, zijn transacties 

tussen gelieerde partijen ook belast met omzetbelasting. In voorkomende gevallen kan de heffing van omzetbelasting toch 

worden voorkomen door het aangaan van een overeenkomst van kostendeling. Hieraan zijn een aantal voorwaarden 

verbonden, waaronder: 

• de kosten zijn gemaakt ten behoeve van verschillende ondernemers; 

• de kosten worden in eerste instantie door één van hen betaald; 

• het werkelijke bedrag van de kosten wordt via een van te voren vastgestelde verdeelsleutel omgeslagen; 

• het risico moet allen volgens de overeengekomen verdeelsleutel aangaan. 
 

Desgewenst kunnen wij een dergelijke overeenkomst voor u opstellen of u daarbij assisteren. 

 

3.3 Vrijstelling verplicht kassaregistratiesysteem 

Op schriftelijk verzoek van een administratieplichtige kan een ontheffing worden verleend voor de verplichting om een 

fiscaal kassaregistratiesysteem te gebruiken. Deze ontheffing wordt alleen verleend als de administratieve organisatie en 

het in het gebruik zijnde kassasysteem een volledig betrouwbaar beeld geeft van de gerealiseerde omzet.  

Bij het schriftelijke verzoek tot ontheffing moeten de volgende documenten worden gevoegd: 

• een kassabon uit het in gebruik zijnde kasregistratiesysteem; 

• een verklaring van de administratieplichtige dat over de afgelopen vijf jaar aan alle fiscale verplichtingen is 
voldaan; 

• een uitdraai van het debiteurenoverzicht van de Ontvanger, niet ouder dan één maand; 

• een door een accountant met certificerende bevoegdheid gecontroleerde jaarrekening over het voorafgaande 
belastingjaar, welke jaarrekening is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring of een goedkeurende 
beoordelingsverklaring. 

  

http://www.bakertillydutchcaribbean.com/
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Winstbelasting  
 

Een uitgebreid overzicht 
 
4.1 Tarief 

Het winstbelastingtarief blijft ook voor het jaar 2018 22%. 

 

4.2 Vrijstelling ontvangen rente op hypotheken voor monumenten 

Met ingang van 2017 geldt er een vrijstelling van winstbelasting over rente die is ontvangen op hypotheken verstrekt ter 

financiering van beschermde monumenten of onroerende zaken die in de historische binnenstad van Willemstad zijn 

gelegen. Voor de definitie van beschermd monument en de afbakening van de historische binnenstad verwijzen wij naar 

paragraaf 1.2. 

 

4.3 Investeringsaftrek en desinvesteringsbijtelling 

Kapitaalvennootschappen kunnen een beroep op de investeringsaftrek doen, dan wel geconfronteerd worden met 

desinvesteringsbijtelling. Wij verwijzen hiervoor naar de betreffende paragrafen in hoofdstuk 1. 

 

4.4 Afschrijvingen 

Ook in de winstbelasting is het begrip bodemwaarde voor onroerende zaken geïntroduceerd waardoor de 

afschrijvingsmogelijkheden op onroerende zaken beperkt worden. Zie nader hoofdstuk 1. 

 

4.5 Pensioen in eigen beheer 

Beoordeel elk jaar of uw pensioen in eigen beheer optimaal is en of u één en ander voldoende gedocumenteerd en 

onderbouwd heeft. Het kan bijvoorbeeld wenselijk zijn uw salaris in december te verhogen, eventueel in combinatie met een 

eigen bijdrage. Ook kan de mogelijkheid worden overwogen voor het vormen van een voorziening voor ziektekosten na 

pensionering. Daarnaast moet worden nagegaan of bepaalde risico’s afgedekt moeten worden of voldoende zijn afgedekt 

door verzekeringen (bijvoorbeeld het vooroverlijdensrisico of arbeidsongeschiktheidsrisico).  

 

4.6 Omzetting van rechtspersonen 
Met ingang van 1 januari 2017 is de omzetting van een N.V. of B.V. in een stichting of vereniging (of omgekeerd) onder 

voorwaarden fiscaal gefacilieerd. Dit betekent dat heffing van belasting over winsten behaald met of bij de omzetting 

achterwege blijft. 
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4.7 Fusies en splitsingen 

Eveneens met ingang van 1 januari 2017 zijn de juridische fusie, de juridische splitsing en de aandelenfusie, onder 

voorwaarden fiscaal gefacilieerd. Ook hiervoor geldt dat heffing van belasting over de winst behaald met of bij de fusie of 

splitsing achterwege blijft. 

 

 

4.8 Voorzieningen 

Indien u in de toekomst een piek in uw uitgaven verwacht (bijvoorbeeld door groot onderhoud of een schadeclaim) die wordt 

veroorzaakt door de huidige bedrijfsvoering, dan kunt u hiervoor mogelijkerwijs een voorziening vormen. Wel dient u een 

redelijke mate van zekerheid te hebben dat de kosten zich (uiteindelijk) gaan voordoen. De toevoeging aan de voorziening 

komt ten laste van het resultaat. 

4.9 Fiscale eenheid 

Indien een moedermaatschappij ten minste 99% van de aandelen van een (of meerdere) (klein)dochtermaatschappij(en) 

bezit, kan onder voorwaarden een fiscale eenheid worden gevormd. Bij een fiscale eenheid wordt (worden) de 

(klein)dochtermaatschappij(en) geacht te zijn opgegaan in de moedermaatschappij. Voor de heffing van winstbelasting is de 

fiscale eenheid het belastingplichtige subject (let op: de fiscale eenheid geldt niet voor de loonbelasting, sociale 

verzekeringen en omzetbelasting). Om als fiscale eenheid te worden aangemerkt moet een schriftelijk verzoek worden 

gedaan. De fiscale eenheid gaat in op 1 januari van het jaar waarin het verzoek wordt gedaan.  

De belangrijkste voordelen van de fiscale eenheid zijn 

• 1 winstbelastingaangifte voor alle entiteiten binnen de fiscale eenheid; 

• horizontale verliescompensatie binnen het jaar. Horizontale verliescompensatie houdt in dat de verliezen van een 
vennootschap in de fiscale eenheid binnen hetzelfde jaar worden verrekend met de winsten van een andere 
vennootschap in de fiscale eenheid; 

• onderlinge transacties leiden niet tot resultaten (let wel, op de onderlinge transacties is mogelijk wel omzetbelasting 
verschuldigd tenzij er sprake is van een overeenkomst van kostendeling. Zie nader Hoofdstuk 3).  

 
Indien het wenselijk is een fiscale eenheid te laten ingaan met ingang van 2017, dan dient nog dit jaar het verzoek te 

worden ingediend.  
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4.10 Transparante vennootschap 

Indien een fiscale eenheid niet mogelijk is omdat het aandelenbezit minder dan 99% is, kan de transparante vennootschap 

uitkomst bieden. 

Een transparante vennootschap is meestal een N.V. of B.V. die op verzoek fiscaal als transparant wordt beschouwd. De 

vennootschap is dan niet belastingplichtig voor de winstbelasting (let op: de transparantie geldt niet voor de loonbelasting, 

sociale verzekeringen en omzetbelasting). De activa, passiva en het resultaat van de transparante vennootschap wordt 

toegerekend aan de aandeelhouders van de transparante vennootschap naar rato van hun belang in de vennootschap. Hoe 

een transparante vennootschap als alternatief voor de fiscale eenheid kan fungeren wordt geïllustreerd door onderstaand 

voorbeeld. 

Twee houdstermaatschappijen A en B houden ieder 50% van een actieve werkmaatschappij C. A en B hebben jaarlijks een 

verlies als gevolg van bijvoorbeeld financieringslasten en het salaris van de directie en C maakt jaarlijks winst.  

Doordat C een transparante vennootschap is, wordt het resultaat toegerekend aan A en B, ieder voor 50%. Op de aan A en 

B toegerekende positieve resultaat van C worden de eigen negatieve resultaten in mindering gebracht en zo worden de 

verliezen binnen het jaar gecompenseerd. 

 

4.11 Belastingfaciliteiten investeringen 

Tot en met 2016 waren er diverse landsverordeningen die de stimulering van investering in bepaalde bedrijfstakken tot doel 

hadden, de zogenoemde tax holidays. Met ingang van 2017 zijn deze afzonderlijke landsverordeningen komen te vervallen 

en in één landsverordening belastingfaciliteiten investeringen opgenomen. Op grond van deze landsverordening zijn er 

faciliteiten beschikbaar voor investeringen in de volgende ondernemingenexploitatie van hotels en dergelijke (waarvan de 

bouw en eerste inrichting een minimum investering van NAf 2 miljoen vergt en het project moet werk bieden aan tenminste 5 

lokale werknemers); 

• grondontwikkeling, waarbij braakliggende terreinen tot ontwikkeling worden gebracht ten behoeve van sociale 
woningbouw of bevordering van vreemdelingenbezoek (met een minimum investering van NAf 2.000.000, buiten 
de waarde van de grond); 

• industrie in de volgende sectoren (waarvan de oprichting een minimum investering van NAf 1 miljoen vergt en het 
project moet werk bieden aan tenminste 5 lokale werknemers): 
- onderzoek- en ontwikkeling ter zake van proces- en productinnovatie; 
- lucht-, ruimte- en scheepvaart; 
- onderwijs; 
- gezondheidszorg; 
- transport en logistiek; 
- creatieve industrie; 
- moderne landbouw en visserij; 
- het opwekken alsmede het leveren van groene energie; 
- informatie technologie. 

 

Ook voor de uitbreiding, verbetering of vernieuwing van (i) hotels en dergelijke en (ii) de hiervoor genoemde industrieën zijn 

de faciliteiten beschikbaar indien de investering ten minste NAf 1.000.000 bedraagt.  
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De belastingfaciliteiten op grond van deze landsverordening zijn: 

• een vrijstelling van onroerende zaakbelasting (gedurende 5 of 10 jaar, afhankelijk van de hoogte van de 
investering); 

• een verlaagd tarief aan winstbelasting van 2% (gedurende 5 of 10 jaar, afhankelijk van de hoogte van de 
investering); 

• vrijstelling van invoerrechten; 

• vrijstelling van inkomstenbelasting op dividenden (mits uitgekeerd binnen twee jaar na afloop van het jaar 
waarin de winst is gemaakt en die winst was onderworpen aan het verlaagde winstbelastingtarief). 

 

4.12 Elektronisch aangifte doen 

Met ingang van het aangiftejaar 2016 is het mogelijk om elektronisch aangifte te doen voor de inkomsten- en winstbelasting 

(deze mogelijkheid bestond al voor de loon- en omzetbelasting). Teneinde elektronisch aangifte te doen dient u te 

beschikken over een elektronisch portaal welke kan worden aangevraagd bij de Belastingdienst. 

 

4.13 Transfer pricing  

Door middel van bepaalde transacties tussen verbonden partijen kan er worden geschoven met winsten tussen 

verschillende jurisdicties. Het volgende voorbeeld illustreert dit: 

Binnen een concern zijn twee vennootschappen, A en B, actief. Vennootschap A produceert halffabricaten ten behoeve van 

een eindproduct dat wordt geproduceerd door vennootschap B. Vennootschap A is gevestigd in Curaçao, waar een 

winstbelastingtarief van 22% geldt. Vennootschap B is gevestigd buiten Curaçao alwaar een tarief van 12,5% van 

toepassing is. Vennootschap A levert het door haar geproduceerde halffabricaat ook aan derden die niet tot het concern 

behoren. Aan die derden berekent zij een prijs van USD 10 per geleverde eenheid. 

Doordat het winstbelastingtarief buiten Curaçao 9,5% lager is dan in Curaçao, is het lucratief om zoveel mogelijk winst in het 

buitenland te laten vallen en niet in Curaçao. Vennootschap A en B komen om die reden overeen dat de halffabricaten aan 

B zullen worden geleverd tegen een prijs van USD 5 per eenheid. Dit is aanzienlijk minder dan de prijs van USD 10 die aan 

derden wordt berekend en welke prijs beschouwd kan worden als een zakelijke prijs, omdat deze prijs tussen onafhankelijke 

derden is overeengekomen. 

Doordat A een lagere prijs voor haar producten ontvangt is de winst lager. B betaalt een lagere prijs dan een zakelijke prijs 

voor het halffabricaat zodat haar kosten lager zijn en zij op de verkoop van het eindproduct een hogere winst behaalt. Op 

die manier worden winsten verschoven van Curaçao naar het buitenland. 

 Om dergelijke verschuivingen te voorkomen is met ingang van 2017 een algemene verplichting in de wet opgenomen 

waaruit volgt dat bij rechtsverhoudingen tussen gelieerde partijen moet worden vastgelegd op welke wijze de bedoelde 

voorwaarden tot stand zijn gekomen en waaruit kan worden afgeleid dat dezelfde voorwaarden tussen onafhankelijke 

partijen zouden zijn overeengekomen. Onder ‘rechtsverhouding’ vallen o.a. de transacties zoals hierboven omschreven, 

maar ook leningen, rekening courantposities, huur- en leaseovereenkomsten, licentieovereenkomsten e.d. tussen gelieerde 

partijen. Onder gelieerde partijen wordt verstaan lichamen waarvan de één onmiddellijk of middellijk deelneemt aan de 

leiding van of het toezicht op de ander, dan wel in het kapitaal van het andere lichaam deelneemt. Gelieerd zijn ook twee 

partijen waarvan dezelfde persoon deelneemt in de leiding of het toezicht van beiden dan wel in het kapitaal van beiden.  

Voornoemde informatie (ook wel "transfer pricing documentatie" genoemd) moet in de administratie van de betreffende 

partijen worden bewaard. Als een dergelijk document niet aanwezig is kan de fiscus de bewijslast omkeren. De informatie 

die per type transactie moet worden opgenomen in de administratie verschilt. Wij adviseren u daarbij graag.  
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Overdrachtsbelasting 
Monumentenvrijstelling 
 

 

5.1 Vrijstelling voor monumenten 

Sinds 2017 geldt er een vrijstelling van overdrachtsbelasting voor de levering van panden die kwalificeren als beschermd 

monument, of zijn gelegen in de historische binnenstad van Willemstad. Voor de definitie van beschermd monument en de 

afbakening van de historische binnenstad verwijzen wij naar paragraaf 1.2. 
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Belangrijk voor 2018 en verder 

 
Waar moet u rekening mee houden 
 

6.1 Onroerendezaakbelasting 

Inmiddels is de grondbelasting vervangen door de onroerendezaakbelasting. De waardevaststelling vindt plaats voor een 

tijdvak van 5 jaar. Het huidige tijdvak behelst in beginsel de jaren 2014 – 2018. Bezwaar is alleen mogelijk tegen de 

waardebeschikking in het eerste jaar van het vijfjarig tijdvak. Momenteel worden er nog steeds veel voorlopige aanslagen 

opgelegd. De waarde volgens deze aanslagen is veelal gebaseerd op de waarde zoals die gold voor de grondbelasting. Het 

is echter zaak om, op het moment dat u een definitieve aanslag ontvangt, na te gaan of deze waarde correct is en in 

voorkomende gevallen tijdig bezwaar te maken. 

 

6.2 Einde offshore regime 

Het jaar 2019 nadert snel. Het boekjaar dat aanvangt voor 1 juli 2019 is het laatste boekjaar waarop het offshore regime van 

toepassing is. Voor het offshore regime zijn vele alternatieve fiscale regimes op Curaçao beschikbaar. Wij adviseren u 

daarbij graag. 

 

6.3 Rente over uitstaande belastingschulden 

Met ingang van 1 mei 2016 wordt er rente berekend over achterstallige belastingbetalingen.  

Vanaf 1 mei 2016 bedraagt de maandelijkse rente 1/6 van de voor het betreffende half jaar geldende wettelijke rente. 

Gedurende de eerste helft van 2017 bedroeg deze maandelijkse rente 0,5% en gedurende de tweede helft van 2017 

bedroeg de maandelijkse rente 0,583%. 

 

6.4 Transfer pricing 

Zoals beschreven in paragraaf 4.12 is er een wettelijke verplichting om de voorwaarden van rechtsverhoudingen binnen een 

concern te onderbouwen. Uiteraard kunnen wij u assisteren bij het opstellen van deze onderbouwing of een transfer pricing 

report opstellen. 
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Tot slot 
 
In dit eindejaarsmemorandum hebben wij een aantal aandachtspunten op fiscaal gebied behandeld. De fiscale wetgeving is 

complex en laat zich niet vangen in een kort memorandum. In de fiscaliteit kunnen op het oog gelijke situaties in detail 

afwijken, soms met verstrekkende fiscale gevolgen. Voor antwoorden op specifieke vragen kunt u geheel vrijblijvend contact 

met één van onze medewerkers opnemen 

Het memorandum is met de uiterste zorgvuldigheid opgesteld. Desondanks kunnen bijvoorbeeld spel- of printfouten zijn 

opgetreden of nieuwe wet- of regelgeving wijzigingen tot gevolg hebben. Het memorandum is vooraleerst bedoeld om 

algemene fiscale ontwikkelingen onder uw aandacht te brengen en is geenszins aan te merken als een concreet advies. Wij 

aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor acties die zijn ondernomen op basis van dit memorandum. 

Voor meer informatie zie tevens: www.bakertillydutchcaribbean.com. 

. 
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