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1. Inkomstenbelasting voor de 
eenmanszaak 

 
 
 
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 2019 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 
hoofdstuk 2 hierna).  
 
 
1.2 Investeringsaftrek 
 
Indien in een jaar voor meer dan NAf 5.000 in kwalificerende bedrijfsmiddelen wordt geïnvesteerd, 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 is 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 2018 te 
doen zodat in 2018 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. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
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 mogen 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. 
 
 

  



2. Loonbelasting. 

 
 
2.1 Controle loonbelastingberekeningen 
 
De Belastingdienst controleert jaarlijks de verzamelloonstaat van uw werknemers. Om eventuele 
naheffingen (inclusief boete) te voorkomen, adviseren wij u eind 2018 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. 
 
 
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 
 
De gebruikelijk loonregeling 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. Het zijn van bestuurder van een lichaam wordt gelijkgesteld met het verrichten van arbeid voor 
toepassing van de gebruikelijk loonregeling. Een aantal lichamen zijn uitgezonderd van de gebruikelijk 
loonregeling zoals de Curaçaose Beleggingsvennootschap (paragraaf 4.5. hieronder) 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 vrijgestelde loonbestanddelen zijn 
de volgende: 

• Geschenken (dus geen contant geld) 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 per tijdvak van twee 
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 van relatief geringe waarde zoals koffie, thee en fruit tijdens 
werktijd, niet zijnde maaltijden. 

 
 
2.8 Verplichting elektronisch aangifte doen 
 
Met ingang van 1 januari 2019 wordt het verplicht voor administratieplichtigen (werkgevers) die meer dan 20 
werknemers in dienst hebben om maandelijks elektronisch aangifte loonbelasting te doen. In die gevallen 
dient ook de verzamelloonstaat over 2018 die in 2019 moet worden ingediend elektronisch te worden 
gedaan. 
 
Voor administratieplichtigen die meer dan 5 werknemers in dienst hebben gaat deze verplichting met ingang 
van 1 januari 2020 in en uiteindelijk gaat de verplichting tot het elektronisch doen van aangifte loonbelasting 
voor de overige administratieplichtigen met ingang van 1 januari 2021 in. 
  



 

3. Omzetbelasting 

 
 
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 2019 uw jaaraangifte voor de 
omzetbelasting over 2018 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; en 

• het risico moet alle ondernemers volgens de overeengekomen verdeelsleutel aangaan. 
 
 
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. 

 
 
3.4 Verplichting elektronisch aangifte doen  
 
Met ingang van 1 januari 2019 wordt het verplicht voor administratieplichtigen die meer dan 20 werknemers 
in dienst hebben om maandelijks elektronisch aangifte omzetbelasting te doen.  
 
Voor administratieplichtigen die meer dan 5 werknemers in dienst hebben gaat deze verplichting met ingang 
van 1 januari 2020 in en uiteindelijk gaat de verplichting tot het elektronisch doen van aangifte 
omzetbelasting voor de overige administratieplichtigen met ingang van 1 januari 2021 in. 
 



4. Winstbelasting 

 
 
4.1 Tarief 
 
Het winstbelastingtarief blijft ook voor het jaar 2019, 22%. 
 
 
4.2 Invoering van het territorialiteitsbeginsel 
 
Met ingang van 1 juli 2018 is het territorialiteitsbeginsel in de winstbelasting geïntroduceerd. Kort gezegd 
houdt dit beginsel in dat alle winsten, tenzij specifiek uitgezonderd, die zijn behaald in het buitenland, 
vrijgesteld van belasting zijn. Uit de administratie moet onomstotelijk blijken welk deel van de winst is 
behaald in het buitenland. Onder winst die in het buitenland is behaald vallen tevens resultaten die worden 
behaald met leveringen van goederen en diensten aan binnenlandse afnemers die voor de toepassing van 
de Regeling Deviezenverkeer kwalificeren als niet-ingezetenen1 
 
Ondernemers die een beroep op het territorialiteitsbeginsel doen, zijn vanaf 2019 mogelijk ten behoeve van 
's landskas jaarlijks een bedrag verschuldigd. Tot op heden is niet bekend hoe dit bedrag wordt vastgesteld, 
wat de hoogte is en hoe de eventuele grondslag wordt bepaald. 
 
 
4.3 Vervallen van het E-Zone regime voor diensten 
 
Tezamen met de invoering van het territorialiteitsbeginsel is het E-Zone regime voor diensten die worden 
verleend aan buitenlandse afnemers, met uitzondering van enkele limitatief opgesomde diensten, komen te 
vervallen. De diensten die nog wel vanuit een E-Zone mogen worden verricht zijn:  

• het verrichten van onderhoud en reparatie in de E-Zone aan goederen van buiten Curaçao hun 
bedrijf uitoefenende ondernemingen; 

• het verrichten van onderhoud en reparatie aan zich in het buitenland bevindende machines en ander 
materieel met in de E-Zone opgeslagen goederen; en 

• het veembedrijf.  
 
 
De diensten die door voormalige E-Zone vennootschappen aan buitenlandse afnemers, (binnenlandse) 
afnemers met een E-Zone vergunning of (binnenlandse) afnemers die anderszins kwalificeren als niet-
ingezetene (zie paragraaf 4.2 hierboven) worden verricht, vallen onder het territorialiteitsbeginsel en zijn 
derhalve niet belast. Uit de administratie dient onomstotelijk te blijken dat het gaat om buitenlandse winsten. 
 
Voor leveringen van goederen aan het buitenland blijft het E-Zone regime wel bestaan. De beperking dat 
een E-Zone vennootschap geen (of beperkt) goederen mag leveren aan binnenlandse afnemers komt te 
vervallen. Ook leveringen aan het binnenland zullen voortaan worden belast met 2% winstbelasting. Daar 
staat echter tegenover dat dergelijke leveringen voor de omzetbelasting als import van goederen wordt 
beschouwd, waarop het omzetbelastingtarief van 9% van toepassing zal zijn. 
 
 
 
 
 

                                                                 
1 Als niet-ingezetenen worden o.a. aangemerkt lichamen die in het bezit zijn van een deviezenvrijstelling als bedoel in artikel 23 van de 
Regeling Deviezenverkeer Curaçao en Sint Maarten alsook de in Curaçao gevestigde N.V. of B.V. waarvan het statutaire doel in 
opdracht en ten behoeve van een of meer niet-ingezeten of de vennootschap zelve wordt nagestreefd met middelen toebehorende aan 
een of meer niet-ingezetenen of de vennootschap zelve en waarvan de geplaatste aandelen eigendom zijn van een of meer niet-
ingezetenen. 



4.4 Vervallen van de exportfaciliteit (export facility regime) 
 
De exportfaciliteit is met de invoering van het territorialiteitsbeginsel komen te vervallen. De 
vennootschappen die gebruik maakten van deze faciliteit kunnen vanaf 2019 gebruik maken van het 
territorialiteitsbeginsel, onder de voorwaarde dat uit de administratie onomstotelijk moet blijken dat het om 
buitenlandse winst gaat. 
 
 
4.5 De Vrijgestelde Vennootschap (VV) is per 1 juli 2018 afgeschaft en per die datum is de Curaçaose 

Beleggingsvennootschap (CBV) geïntroduceerd 
 
Met ingang van 1 juli 2018 is de VV verdwenen en de CBV geïntroduceerd. De belangrijkste verschillen zijn: 
 

• de VV was vrijgesteld van winstbelasting (subjectieve vrijstelling) en de CBV is niet vrijgesteld van 
winstbelasting maar onderworpen aan een tarief van 0% op kwalificerend inkomen; 

• de CBV dient aan nieuwe wettelijke vereisten van reële aanwezigheid te voldoen, met andere 
woorden, moet voldoende “substance” hebben (zie paragraaf hierna)); en 

• Binnen Curaçao gevestigde vennootschappen met een in aandelen verdeeld kapitaal (dus ook 
vennootschappen opgericht naar buitenlands recht) kunnen in aanmerking komen om aangewezen 
te worden als CBV. 

 
De voorwaarden aan de statutaire doelstellingen en de feitelijke werkzaamheden zijn voor de CBV hetzelfde 
als voor de VV.  
 
Voor bestaande VV’s die op grond van de overgangsregeling t/m 31 december 2018 onder het oude VV-
regime vallenis het niet nodig een nieuwe ruling aan te vragen, zij gaan van rechtswege over naar het CBV 
regime. 
 
Een nieuw op te richten vennootschap die als CBV wil worden aangemerkt, moet bij de Inspecteur der 

Belastingen een verzoek indienen. Na goedkeuring, heeft de vennootschap de status van CBV. De status van 

CBV voor een bestaande vennootschap (niet zijnde een VV) geldt met ingang van het kalenderjaar volgend 

op het kalenderjaar waarin het verzoek is gedaan. Stel, het verzoek wordt ingediend in augustus 2019 dan 

geldt de CBV status met ingang van 1 januari 2020. Indien het verzoek om aangemerkt te worden als een 

CBV binnen drie maanden na oprichting van de vennootschap, c.q. vestiging van de vennootschap in Curaçao 

wordt ingediend, is de ingangsdatum van de status de datum van oprichting c.q. vestiging.  

 

De Inspecteur stelt de vennootschap binnen twee maanden na ontvangst van het verzoek schriftelijk in kennis 

van zijn beslissing daarop. Indien de kennisgeving niet binnen twee maanden wordt verzonden, wordt de 

status van CBV geacht te zijn toegewezen.  
 
 
4.6 Reële aanwezigheid 
 
Om in aanmerking te komen voor het CBV- en E-zone regime dienen deze vennootschappen te beschikken 
over reële aanwezigheid (substance) in Curaçao. Alle andere winstbelastingplichtige lichamen dienen in het 
algemeen te voldoen aan de substance vereisten. Van een reële aanwezigheid is sprake indien de 
vennootschap: 
 

• een bij de aard en omvang van de activiteiten van het lichaam, dan wel het concern2 passend aantal 

gekwalificeerde lokale voltijd werknemers, al dan niet in dienstbetrekking heeft; en 

• een bij de aard en omvang van de activiteiten van het lichaam, dan wel het concern passend bedrag 

aan jaarlijks terugkerende lokale operationele kosten heeft. 

                                                                 
2 Een concern bestaat uit een groep van twee of meer in Curaçao gevestigde gelieerde lichamen. 



  
Het is mogelijk een ruling aan te vragen waarin de Belastingdienst bevestigd dat het lichaam reële 
aanwezigheid in Curaçao heeft. 
 
 
4.7 Vermelding van de uiteindelijke gerechtigde in de aangifte winstbelasting 
 
Met ingang van 14 juni 2018 moet in elke ingediende aangifte de naam en de woonplaats van de 
uiteindelijke gerechtigde (hierna te noemen: “Ultimate Beneficial Owner”, of “UBO”) worden vermeld. De 
Belastingdienst heeft bevestigd dat dit geldt voor winstbelastingaangiften vanaf het boekjaar 2018. 
 
De volgende personen kwalificeren als UBO. 
 
Voor een N.V. of B.V. en daarmee vergelijkbare entiteiten of vennootschappen die zijn opgericht naar 
buitenlands recht en vergelijkbaar zijn met een N.V. of B.V.: 
 

a) natuurlijke personen, die onmiddellijk of middellijk 25% of meer van de aandelen houden of een 
daarmee vergelijkbaar belang, 25% of meer van de stemrechten of een daarmee vergelijkbare 
zeggenschap kunnen uitoefenen, of 25% of meer van het eigendomsbelang in de vennootschap 
houden, met inbegrip van het houden van toonderaandelen of andere middelen; of 

b) indien geen van de personen bedoeld onder a is achterhaald, de natuurlijke personen die behoren 
tot het hoger leidinggevend personeel, dat bindende beslissingen kan nemen. Indien er geen hoger 
of leidinggevend personeel is, de natuurlijk persoon die bestuurs- of directielid is. 

 
Voor een personenvennootschap, onderlinge waarborgmaatschappij, coöperatie, rederij, fonds voor gemene 
rekening, commanditaire vennootschap, open commanditaire vennootschap, openbare vennootschap, stille 
vennootschap, of daarmee vergelijkbare (naar buitenlands recht opgerichte) openbare vennootschappen: 
 

a) natuurlijke personen, die onmiddellijk of middellijk recht hebben op een aandeel in de winst van de 
vennootschap van 25% of meer, die bij besluitvorming tot wijziging van de 
vennootschapsovereenkomst of uitvoering van die overeenkomst 25% of meer van de stemmen 
kunnen uitoefenen, die bij ontbinding van de vennootschap onmiddellijk of middellijk recht hebben 
op een aandeel van 25% of meer, die de uiteindelijke zeggenschap kunnen uitoefenen over de 
vennootschap; of 

b) indien geen van de personen bedoeld onder a is achterhaald, de natuurlijke personen die behoren 
tot het hoger leidinggevend personeel, dat bindende beslissingen kan nemen. Indien er geen hoger 
of leidinggevend personeel is, de natuurlijk persoon die bestuurs- of directielid is.  

 
Voor en vereniging of een daarmee vergelijkbare (naar buitenlands recht opgerichte) entiteit: 
 

a) natuurlijke personen, die bij de besluitvorming over de wijziging van statuten, of de uitvoering van de 
statuten, anders dan door daden van beheer, onmiddellijk of middellijk 25% of meer van de 
stemmen kunnen uitoefenen, die bij ontbinding van de vennootschap onmiddellijk of middellijk recht 
hebben op een aandeel van 25% of meer, die de uiteindelijke zeggenschap kunnen uitoefenen over 
de vennootschap; of 

b) indien geen van de personen bedoeld onder a is achterhaald, de natuurlijke personen die behoren 
tot het hoger leidinggevend personeel, dat bindende beslissingen kan nemen. Indien er geen hoger 
of leidinggevend personeel is, de natuurlijk persoon die bestuurs- of directielid is. 

 
Voor een stichting, waaronder de stichting particulier fonds, kerkgenootschappen en andere (naar 
buitenlands recht opgerichte) juridische entiteiten die vergelijkbaar zijn met de stichting, worden de volgende 
personen in elk geval als uiteindelijke gerechtigden aangemerkt: 
 

a) de oprichters; en 
b) de bestuurders; en 



c) voor zover van toepassing, de begunstigden en ingeval die niet kunnen worden bepaald, de groep 
van personen in wier belang de stichting is opgericht of werkzaam is; en 

d) elke natuurlijke persoon die via andere middelen de uiteindelijke zeggenschap over de stichting 
uitoefent. 

 
Voor een trust, of andere daarmee vergelijkbare (naar buitenlands recht opgerichte) juridische constructies: 
 

a) de oprichters; en 
b) de trustees; en 
c) voor zover van toepassing, de protectors; en 
d) de begunstigden en ingeval die niet kunnen worden bepaald, de groep van personen in wier belang 

de trust is opgericht of werkzaam is; en 
e) elke natuurlijke persoon die onmiddellijk of middellijk via andere middelen de uiteindelijke 

zeggenschap over de trust uitoefent. 
 
 
4.8 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 hoofdstuk 1. 
 
 
4.9 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. 
 
 
4.10 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. 
 
 
4.11 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).  
 
 
4.12 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. 
 
 
 
 
 



4.13 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. 
 
 
4.14 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. 
 
Als u in 2018 een bedrijfsmiddel heeft vervreemd en daarop een boekwinst heeft gemaakt, maar het 
bedrijfsmiddel nog niet in 2018 heeft vervangen, dan kunt u voor de winst een vervangingsreserve vormen. 
De boekwinst blijft dan in 2018 onbelast. Voorwaarde is wel dat er een stellig voornemen is om het 
bedrijfsmiddel te vervangen, dat het vervangende bedrijfsmiddel dezelfde functie binnen de onderneming 
heeft en dat de vervanging uiterlijk in het vierde boekjaar na vervreemding plaats vindt.  
 
Bij vervanging wordt de vervangingsreserve afgeboekt op de aanschafprijs van het vervangende 
bedrijfsmiddel. Dat betekent tevens dat de afschrijvingsbasis van het vervangende bedrijfsmiddel niet de 
aanschafwaarde is maar de aanschafwaarde minus de vervangingsreserve. Het vormen van een dergelijke 
reserve is dan ook geen besparing van belasting (tenzij het belastingtarief wordt verlaagd), maar uitstel van 
belasting. 
 
Indien u in 2014 een vervangingsgreserve heeft gevormd dan dient deze uiterlijk in 2018 te worden benut. 
Doet u dat niet, dan valt de vervangingsreserve in 2018 vrij in de winst. In bijzondere gevallen kan uitstel 
worden gevraagd voor deze vrijval. 
 
 
4.15 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 moeder van 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 het in het verzoek aangegeven tijdstip, doch niet eerder dan drie 
maanden voor het tijdstip waarop 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).  

  
 
 
 
 



4.16 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 werkmaatschappij C die op verzoek als 
transparant is aangemerkt. Vennootschap A en B hebben jaarlijks een verlies en C maakt jaarlijks winst. 
Doordat C een transparante vennootschap is, wordt het resultaat toegerekend aan A en B, ieder voor 50%. 
Op het 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. 
 
Onder voorwaarden kunnen bepaalde transparante vennootschappen vanaf 2019 gehouden zijn om ten 
behoeve van 's landskas jaarlijks een bedrag te betalen. Tot op heden is niet bekend hoe dit bedrag wordt 
vastgesteld, wat de hoogte is en hoe de eventuele grondslag wordt bepaald. 
 
 
4.17 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 ondernemingen: 
 

• exploitatie 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.  
 
De belastingfaciliteiten die op grond van deze landsverordening kunnen worden verleend 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 6 of 11 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). 

 
 
4.18 Elektronisch aangifte doen 
 
Met ingang van 1 januari 2019 wordt het voor administratieplichtigen die meer dan 20 werknemers in dienst 
hebben verplicht om de voorlopige en definitieve aangifte winstbelasting elektronisch te doen.  
 
Voor administratieplichtigen die meer dan 5 werknemers in dienst hebben gaat deze verplichting met ingang 
van 1 januari 2020 in en uiteindelijk gaat de verplichting tot het elektronisch doen van voorlopige en 
definitieve aangifte winstbelasting voor de overige administratieplichtigen met ingang van 1 januari 2021 in. 
 
 
4.19 Transfer pricing  
 
Met ingang van 2017 geldt als algemene verplichting dat bij rechtsverhoudingen tussen gelieerde partijen 
moet worden vastgelegd op welke wijze de condities van deze rechtsverhoudingen tot stand zijn gekomen 
en waaruit kan worden afgeleid dat dezelfde voorwaarden tussen onafhankelijke partijen zouden zijn 
overeengekomen. Onder ‘rechtsverhouding’ vallen o.a. 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. 
 
 
4.20 Aanvullende documentatieverplichtingen 
 
Voor de winstbelasting zijn aanvullende notificatie- en documentatieverplichtingen opgenomen voor 
Curaçaose entiteiten die deel uitmaken van een multinationale groep. De aard van de verplichtingen hangt 
af van de beoordeling of een Curaçaose entiteit een groepsentiteit, een rapporterende entiteit, een 
uiteindelijkemoederentiteit of een surrogaatmoederentiteit is. De documentatieverplichting kan bestaan uit 
een landenrapport, een groepsdossier of een lokaal dossier en isvanaf het verslagjaar 2018 van toepassing. 
De notificatieverplichting houdt in dat een Curaçaose entiteit die deel uitmaakt van een multinationale groep 
de Inspecteur uiterlijk op de laatste dag van het huidig verslagjaar moet berichten of het binnen de groep 
kwalificeert als groepsentiteit, rapporterende entiteit, uiteindelijkemoederentiteit dan wel 
surrogaatmoederentiteit. Het niet voldoen aan de verplichtingen kan aanzienlijke boetes tot gevolg hebben. 
 

 



5. Overdrachtsbelasting 

 
 
 
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 hoofdstuk 1. 
 

  



6. Belangrijk voor 2019 en verder 

 
 
 
 
6.1 Einde van het E-Zone regime voor diensten, het export facility regime en de Vrijgestelde 
Vennootschap 
 
Vanaf 1 januari 2019 bestaat het E-Zone regime voor diensten, het export facility regime en de Vrijgestelde 
Vennootschap definitief niet meer. Alternatieven zijn onder meer toepassing van het nieuwe 
territorialiteitsbeginsel, de Curaçaose Beleggingsvennootschap of de transparante vennootschap. Per 
entiteit dient te worden beoordeeld welk alternatief het beste kan worden toegepast. Wij assisteren u daar 
graag bij. Voor het aangepaste E-Zone regime en de Curaçaose Beleggingsvennootschap zal 2019 en 
volgende jaren in het teken staan van reële aanwezigheid. Zonder deze aanwezigheid kan in beginsel geen 
beroep op deze begunstigende regimes worden gedaan. 
 
 
6.2 Onroerendezaakbelasting 
 
In 2018 heeft het Gerecht in Eerste Aanleg geoordeeld dat de Belastingdienst geen voorlopige aanslag OZB 
mag opleggen. Sedert de invoering van de OZB in 2014 tot en met heden zijn er vrijwel alleen voorlopige 
aanslagen opgelegd.  
 
De Belastingdienst heeft aangekondigd dat alle voorlopige aanslagen OZB zullen worden vernietigd en dat 
eventuele betalingen die hebben plaatsgevonden op deze voorlopige aanslagen zullen worden verrekend met 
het bedrag van de definitieve aanslag van dat jaar. 
 
Op dit moment worden de definitieve aanslagen OZB 2014 verstuurd. De waardevaststelling voor de 
onroerendezaakbelasting vindt plaats voor een tijdvak van 5 jaar. Bezwaar is alleen mogelijk tegen de 
waardevaststelling in het eerste jaar van het vijfjarig tijdvak, oftewel 2014. Bent u het met de waarde niet 
eens, teken direct bezwaar aan tegen de definitieve aanslag OZB 2014. Doet u dit niet dan staat de waarde 
in beginsel vast voor een periode van vijf jaar. 
 
 
6.3 Einde offshore regime 
 
Het is bijna 2019. Het boekjaar dat aanvangt voor 1 juli 2019 is het laatste boekjaar waarop het offshore 
regime van toepassing is. Voor het offshore regime zijn alternatieve fiscale regimes op Curaçao 
beschikbaar, zoals het E-Zone regime, fiscale transparantie of toepassing van het territorialiteitsbeginsel. Wij 
adviseren u graag over de alternatieven. 
 
 
6.4 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 2018 bedroeg deze maandelijkse rente 0,583% en 
gedurende de tweede helft van 2018 bedroeg de maandelijkse rente 0,667%. 
 
 
 
 
 
 



6.5 Transfer pricing 
 
Zoals in hoofdstuk 4beschreven, 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. 
 
 
6.6 UBO-register en uitwisseling van gegevens 
 
In de winstbelastingaangiftes voor het boekjaar 2018 geldt dat een extra bijlage moet worden bijgevoegd. In 
deze bijlage moeten de (directe of indirecte) natuurlijke personen die de uiteindelijk gerechtigden (UBO) van 
de winstbelasting aangifteplichtige zijn, worden vermeld. Deze informatie is onderdeel van een grootschalige 
opzet waarbij Curaçao allerlei financiële gegevens, waaronder deze UBO-gegevens, aan buitenlandse 
belastingdiensten gaat verstrekken en Curaçao evengoed van meer dan 100 buitenlandse belastingdiensten 
financiële informatie over natuurlijke- en rechtspersonen die in Curaçao wonen of zijn gevestigd gaat 
ontvangen. 
 
 
6.7 Stichting particulier fonds wordt aangifteplichtig voor de winstbelasting 
 
Vanaf het boekjaar 2019 wordt een stichting particulier fonds (SPF) belastingplichtig voor de winstbelasting. 
Deze aangifteplicht wil niet zeggen dat de SPF daarmee winstbelasting moet gaan betalen. Met deze 
wijziging beoogt de wetgever de SPF transparanter te maken voor wat betreft de achterliggers, Als gevolg 
van het moeten doen van een aangifte winstbelasting dient de SPF in de verplichte bijlage bij de aangifte 
tevens de UBO's te vermelden. Hiermee wordt zichtbaar wie mogelijk gerechtigd tot het vermogen is. Ook 
deze informatie, indien sprake is van een buitenlandse UBO, zal met buitenlandse belastingdiensten worden 
uitgewisseld.     
 

  



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 in werking zijn getreden. 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.bakertilly.cw. 
 
 
 
 

 


