
 

 

 
BELASTINGHERZIENING WINSTBELASTING IN CURACAO 
PER 1 JANUARI 2020 
 

1. Inleiding 
 
Dit memorandum behandelt de meest belangrijke aanpassingen in de Curaçaose 
winstbelastingwetgeving per 1 januari 2020. De aanpassingen zijn opgenomen in de Landsverordening 
Belastingherziening 2019 (“Landsverordening”). 
 
 

2. Wijzigingen in de winstbelasting 
 
Vanaf 1 januari 2020 vervalt de buitenlandse winstvrijstelling voor winstbelastingplichtigen en geldt voor 
de Curaçaose winstbelasting dat enkel voordelen uit binnenlandse onderneming belast zijn met 
winstbelasting. Voordelen uit binnenlandse onderneming zijn, kort samengevat, voordelen uit inkomen 
genererende activiteiten die worden verricht in Curaçao en met activa verbonden met Curaçao. 
Voorbeelden hiervan zijn inkomsten uit: 

 

• commerciële, industriële, innovatieve of vergelijkbare activiteiten of inkomsten uit beroep en 
dienstverlening die worden ondernomen, verricht of uitgeoefend in Curacao; 

• internationale transportdiensten die aanvangen of eindigen in het heffingsgebied van Curaçao  
(tenzij niet anders vrijgesteld); 

• de verhuur en gebruik van roerende en onroerende zaken in Curaçao; 

• het ter beschikking stellen van rechten, kennis of andere immateriële activa voor gebruik in Curaçao; 
en 

• het aanhouden van deposito’s bij of het verstrekken van financieringen aan ingezetenen.  
 
Inkomen dat niet voortvloeit uit de materiële onderneming, passief inkomen, wordt altijd aangemerkt als 
voordeel uit binnenlandse onderneming1. De voordelen die zuiver worden verkregen uit binnenlandse 
onderneming zijn belast tegen een winstbelastingtarief van 22%. 
 
Volgens de Memorie van Toelichting (“MvT”) wordt, indien het bruto inkomen van de onderneming 
elementen bevat van zowel voordelen uit binnenlandse als niet-binnenlandse onderneming, het inkomen 
steeds aangemerkt als bestaande uit voordelen uit binnenlandse onderneming tenzij kan worden   

 
1 Te denken valt aan rente, royalty (tenzij uit een kwalificerend immaterieel activum), huur en dividendinkomsten (tenzij deze onder 
de deelnemingsvrijstelling vallen).  



 

 
 
aangetoond welk deel daarvan als niet-binnenlands kan worden aangemerkt. Het niet-binnenlandse deel 
van de voordelen wordt aangetoond middels de verhouding van binnenlandse en niet-binnenlandse 
kosten voor zover die causaal verband houden met die bron van inkomen. Onder kosten in dit verband 
worden niet begrepen de in het product begrepen materiaalkosten. 
 
Een rekenvoorbeeld in NAf  

Let op: aan het rekenvoorbeeld kunnen geen rechten worden ontleend!2 

 
Omzet uit binnenlandse en niet-binnenlandse onderneming  100.000 
Materiaalkosten         20.000 -/- 
Netto omzet         80.000 
 
Causale (directe) kosten binnenland     40.000 
Causale (directe) kosten niet-binnenland    10.000 
Totale causale (directe) kosten        50.000 -/- 
 
Bruto voordeel (voor indirecte kosten) uit  
binnenlandse en niet-binnenlandse onderneming    30.000 
 
Berekening voordelen uit binnenlandse onderneming: 
Causale kosten binnenland / totale causale kosten x bruto winst = voordeel uit binnenlandse 
onderneming (voor aftrek binnenlandse indirecte kosten) 
 
40.000 / 50.000 x 30.000 = 24.000 
 
Op basis van deze berekening wordt NAf 6.000 van de NAf 30.000 aan totale binnenlandse en niet-
binnenlandse bruto voordelen toegerekend aan niet-binnenlandse voordelen en is dat deel (NAf 6.000) 
niet belast met winstbelasting.  
 
Van het bruto voordeel uit binnenlandse onderneming (NAf 24.000) kunnen niet in aftrek worden gebracht 
indirecte kosten die verband houden met voordelen uit niet-binnenlandse onderneming of buitenlandse 
belastingen die geen betrekking hebben op voordelen uit binnenlandse onderneming. Het bedrag aan 
aftrekbare binnenlandse indirecte kosten wordt bepaald aan de hand van de causale kostenratio zoals 
hierboven berekend. 
 
Vervolg rekenvoorbeeld in NAf 
 
Totale indirecte (binnenlandse en niet-binnenlandse) kosten    20.000 
 
Berekening aftrekbare binnenlandse indirecte kosten: 
 
Causale kosten binnenland / totale causale kosten x totale indirecte kosten  = aftrekbare binnenlandse 
indirecte kosten 
 
40.000 / 50.000 x 20.000 = 16.000 
Bruto voordeel (voor aftrek indirecte kosten) uit  
binnenlandse onderneming         24.000 
Aftrekbare binnenlandse indirecte kosten     16.000 -\- 
Belastbaar bedrag voor de winstbelasting       8.000 

 
2 De Landsverordening en de memorie van toelichting op de Landsverordening geeft aan dat de berekening van het voordeel uit 
binnenlandse onderneming en de niet-aftrekbaarheid van kosten of belastingen nader worden uitgewerkt in een landsbesluit 
(richtlijnen). Dit landsbesluit is nog niet uitgevaardigd. Het rekenvoorbeeld dient enkel als illustratie van hetgeen kan worden 
opgemaakt uit de memorie van toelichting maar kan als gevolg van het ontbrekende landsbesluit nog worden gewijzigd. 



 

 
Het belastbare bedrag is onderworpen aan het 22% winstbelastingtarief. 
 
Curaçaose winstbelastingplichtigen die onbelaste voordelen uit niet-binnenlandse onderneming 
verkrijgen, dienen te voldoen aan de criteria van reële aanwezigheid en daarnaast dient te worden 
getoetst of de activiteiten van de winstbelastingplichtige, indien deze een buitenlandse belastingplichtige 
zou zijn, kunnen worden aangemerkt als vaste inrichting.  
 
Komt een winstbelastingplichtige deze dubbele toets van fiscale aanwezigheid in Curacao wegens opzet 
of grove schuld niet na, dan kan een boete van NAf 50.000 tot ten hoogste NAf 500.000 worden 
opgelegd.  
Bij winstbelastingplichtigen die geen regelmatige boekhouding voeren en geen geregelde jaarlijkse 
afsluitingen hebben, worden alle voordelen uit onderneming aangemerkt als voordelen uit binnenlandse 
onderneming. 

 

2.1 Specifieke branches, kwalificerende activiteiten en E-zone entiteiten 

2.1.1 Verzekeringsbedrijven 
Inkomsten uit premies en kapitaal die verbandhouden met het verzekeren van risico’s buiten Curacao 
vallen niet onder het voordeel uit binnenlandse onderneming en zijn derhalve niet belast met 
winstbelasting.  
 
Voor inkomsten uit premies en kapitaal die verband houden met het verzekeren van risico’s binnen 
Curacao wordt een onderscheid gemaakt tussen levensverzekeringen en schadeverzekeringen. De 
binnenlandse winst uit een levensverzekeringsbedrijf blijft 10% van hetgeen in het belastingjaar aan 
premies en kapitaal is ontvangen en de binnenlandse winst uit het schadeverzekeringsbedrijf blijft 20% 
van het totaal der ontvangen premies en kapitaal. Deze winst is belast tegen het 22%-tarief. 
 
2.1.2 Banken 
Inkomen uit financiële middelen die door een actief bankbedrijf buiten Curaçao worden aangewend zoals 
deposito’s, geldverstrekkingen aan of handel in effecten of financiële instrumenten met niet-ingezetenen 
of buitengaatse ondernemingen als bedoeld in de Regeling Deviezenverkeer Curaçao en Sint Maarten, 
zullen over het algemeen niet leiden tot voordelen uit binnenlandse onderneming3. Dit zal met name 
relevant zijn voor offshore banken. 
 
2.1.3 Aantal kwalificerende activiteiten belast tegen 3% winstbelastingtarief 
Er wordt een nieuw winstbelastingtarief van 3% geïntroduceerd voor voordelen uit binnenlandse 
onderneming van een aantal kwalificerende activiteiten die in of vanuit Curacao plaatsvinden. Deze 
kwalificerende activiteiten betreffen:  

• het bouwen en verbeteren van vliegtuigen en vaartuigen, alsmede het verrichten van reparaties en 
onderhoud aan vliegtuigen en vaartuigen met een lengte van tenminste 10 meter en machinerieën, 
installaties en materiaal dat zich, voor gebruik, aan boord van deze vliegtuigen en vaartuigen bevindt; 

• dienstverlening door call-, service-, of datacenters voor zover zij ondersteunende dienstverlenende 
activiteiten verrichten aan ondernemingen met een omzet van minimaal NAf 50 miljoen (ongeveer 
USD 28 miljoen); 

• dienstverlening door het veembedrijf; en  

 
3 Ook in rekening gebrachte transactiekosten, commissies en andere vergoedingen voor financiële transacties uitgevoerd voor deze 
partijen kunnen doorgaans niet als voordelen uit binnenlandse onderneming worden aangemerkt. 



 

• de in of vanuit Curaçao verrichte diensten4 aan niet verbonden beleggingsinstellingen5 en beheerders 
van beleggingsinstellingen6. 

 
2.1.4 E-zone entiteiten 
Entiteiten die zijn gevestigd in de E-zone (of Free-zone) komen onder het reguliere winstbelastingregime 
te vallen7. Het 2% winstbelastingtarief voor E-zone entiteiten komt te vervallen. Er van uitgaande dat deze 
E-zone bedrijven enkel voordelen uit niet-binnenlandse onderneming genieten, blijven deze winsten 
onbelast. Voor de omzetbelasting verandert er voor deze E-zonebedrijven niets. 
 
Voor meer informatie gelieve contact opnemen met:  

Anjli Finessi, belastingadviseur, finessi@bakertillycuracao.com 

Wilco van Oosten, belastingadviseur, vanoosten@bakertillycuracao.com  

Arthur van Aalst, advocaat-belastingkundige, vanaalst@bakertillycuracao.com 

 
4 Daaronder niet begrepen, diensten ter zake van het optreden als directie van vennootschappen wier statutaire zetel of feitelijke 
leiding op Curacao is gevestigd, alsmede dienstverlening van notarissen, advocaten, openbare accountants, fiscale adviseurs en 
aanverwante dienstverlening. 
5 Het dient te gaan om de inkomsten uit de volgende dienstverlening: het kopen, houden of verkopen van beleggingen, het 
berekenen van risico’s en reserves, het nemen van beslissingen inzake valuta of rentebewegingen en het afdekken van risico’s door 
het aangaan van hedges en assistentie bij bet financieren van aankopen en uitkeringen. 
6 Het dient te gaan om de inkomsten uit de volgende dienstverlening: administratieve dienstverlening, accounting en het 
vervaardigen van relevante rapporten voor diverse stakeholders zoals voor overheden, investeerders en financiële autoriteiten. 
7 E-zone entiteiten die voor 31 december 2019 onder de E-zone wetgeving vielen mogen tot en met 31 december 2022 de 2019 
winstbelastingfaciliteiten blijven toepassen. 
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