10

Antilliaans Dagblad Zaterdag 17 maart 2018

Curaçao
Gouverneur ontmoet interim-premier SXM

TAX

De interimpremier van
Sint Maarten,
Leona
MarlinRomeo
(links) heeft
onlangs een
kennismakingsbezoek
gebracht aan
de gouverneur van
Curaçao,
Lucille
GeorgeWout.
FOTO KABINET
VAN DE
GOUVERNEUR

Beroepsvereniging
voor sociaal werkers
Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Optima bv is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de in
Nederland gevestigde beroepsvereniging van professionals in sociaal werk.
Door middel van deze samenwerkingsovereenkomst
moet
het beroep sociaal werker ook op
Curaçao geprofessionaliseerd
worden.
De beroepsgroep moet verenigd worden in de Curaçao Social Workers Union en er dienen
professionele standaarden ontwikkeld en bijgehouden te worden, aldus een persbericht van
de vereniging. Daarbij is strategische positionering van groot
belang. Ook vinden de oprichters het belangrijk dat de belangen worden behartigd, dat het
beroep wordt beschermd en dat
normen en waarden versterkt
worden. De eerste activiteit
wordt gehouden tijdens de jaarlijkse International Social Worker Day op 20 maart. Dan wordt
de conferentie ‘Social Worker’
met als thema professionaliteit
gehouden, die wordt georganiseerd door bezorgde maatschappelijk werkers op Curaçao, die
een stuurgroep vormen onder
leiding van A. Nivillac.
Met de conferentie wil de
stuurgroep duidelijk maken dat
de overheid meer moet gaan investeren in het beroep van maatschappelijk werk, om dit veilig te
stellen. De stuurgroep wil de
krachten bundelen en de overheid stimuleren om op te komen voor de in hun ogen negatieve situatie die op het eiland is
ontstaan.
Tijdens de conferentie zal
aandacht worden besteed aan
maatschappelijke vraagstukken
waar sociaal werkers mee geconfronteerd worden, differentiatie
en de beroepsethiek. Iedereen is
welkom om aan de conferentie
deel te nemen.

De conferentie duurt van
8.00 tot 13.00 uur en vindt
plaats in het conferentiecentrum bij winkelcentrum Sambil.
Aanmelden kan nog tot en met
vandaag via cursocialworkersunion@gmail.com onder ver-

melding van Conferentie Social
Worker. De bijdrage voor de
conferentie van 50 gulden per
persoon dient overgemaakt te
worden op het rekeningnummer MCB 30704608 ten name
van Optima BV.

Advertentie

Temporary interruption

UTS hereby announces that maintenance work
will be performed on its telecommunication
platform on Monday March 19, 2018 from
11:00 pm to 3:00 am.
Due to this, clients may experience an
interruption in the following services:
x
x

Activation of bundles and all other
services via SMS to 3434
Recharge of call credit via Fun Miles
(SMS), Girobank online banking and at
UTS Authorized Distributors.

UTS apologizes for any inconvenience this may
cause and thanks its clients in advance for the
understanding. 

www.uts.cw



Agressief advies
e strijd tegen het
ontwijken van belastingen houdt niet
op. Momenteel wordt hard
gewerkt aan twee nieuwe
initiatieven. Het gaat enerzijds om ‘mandatory disclosure’ en anderzijds om de
invoering van een ‘digitale’
belasting. Beide spelen zich
of op het niveau van de EU,
maar het is vooral wat betreft
de digitale belasting waarschijnlijk dat die een veel
bredere reikwijdte gaat krijgen. De mandatory disclosure is een maatregel die deel
uit gaat maken van het pakket inlichtingenuitwisseling.
De bedoeling is dat ‘tussenpersonen’ die agressieve
belastingadviezen uitbrengen
die adviezen ter kennis brengen van de belastingdienst.
De belastingdienst kan daar
dan een oordeel over geven
en zo nodig tijdig overgaan
tot bestrijding van het advies.
Maar deze kan het advies
uiteraard ook goedkeuren.
Als een agressief belastingadvies is overgelegd aan de
belastingdienst van een land
dan zal de belastingdienst dat
renseigneren aan de
belastingdiensten van andere
landen waar de belastingplichtige is gevestigd. Cruciale vragen zijn wie tussenpersoon is en wat een agressief
belastingadvies is. Men heeft
gebruikgemaakt van de term
tussenpersoon en niet van de
duiding van belastingadviseur omdat dit laatste begrip
niet is gedefinieerd. Adviseert een bedrijf zichzelf denk aan de bedrijfsfiscalist dan is ook daarop de nieuwe
regeling van toepassing. Het
bedrijf moet dan namelijk
zichzelf melden bij de inspecteur. Hetzelfde is het
geval als het om een tussenpersoon gaat die buiten de
EU is gevestigd en een in de
EU gelegen onderneming
adviseert. Daarop heeft het
EU-recht geen greep, zodat
dan de onderneming aan wie
het agressieve belastingadvies is uitgebracht dat aan de
fiscus van haar lidstaat moet
overleggen. Tot slot is het
denkbaar dat de belastingplichtige een advocaat inschakelt. Deze heeft normaliter
een verschoningsrecht en
hoeft de fiscus dus niet te
informeren over stukken die
zich in zijn dossier bevinden.
De EU acht dit niet wenselijk
ten aanzien van agressieve
belastingadviezen en ontneemt in dergelijke gevallen
min of meer dat verschoningsrecht door ook hier te
eisen dat in dergelijke gevallen de onderneming aan wie

D

Peter Kavelaars
het advies is uitgebracht dat
moet overleggen.
Het tweede punt is wat dan
wel een agressief belastingadvies is? Daarvoor wordt een
aantal algemene en een aantal specifieke criteria gehanteerd. Wat betreft de laatste
moet het in elk geval gaan
om grensoverschrijdende
transacties waaronder dus
ook transacties met ‘transfer
pricing’. Verder moet steeds
worden getoetst aan de ‘main
benefit’-test en moet worden
bezien of het advies niet in
strijd is met doel en strekking van de wet. Als een
adviseur concludeert dat
sprake is van een agressief
belastingadvies moet hij dat
dus overleggen aan de belastingdienst die daarover
een oordeel velt. Dit is natuurlijk een wat merkwaardig
fenomeen: als dit zich voor
zou doen ligt het immers
niet erg voor de hand dat hij
zich meldt bij de fiscus. De
fiscus zal dan al snel met
hem van oordeel zijn dat
daarvan sprake is. Overigens
moet het advies overgelegd
worden voordat het wordt
geïmplementeerd, althans als
het daarvan zou komen hetgeen niet erg waarschijnlijk
is. Zoals hiervoor is aangegeven wordt een dergelijk advies verspreid over alle lidstaten waar het concern vestigingen heeft. Daarnaast is
het de bedoeling dat ook de
Europese Commissie wordt
geïnformeerd, zodat de Commissie kan beoordelen of
verdere aanscherping van
Europese regelgeving noodzakelijk is. Dit wordt de komende tijd een belangrijk
thema waarbij de vraag wat
een agressief belastingadvies
is een grote rol gaat spelen.
Daarover zullen de meningen ongetwijfeld verschillen.
Peter Kavelaars is hoogleraar
aan de UoC en aan de Erasmus Universiteit Rotterdam,
alsmede partner bij Deloitte.

