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Curaçao
Advertentie

Cultuuractiviteiten NAAM

Door Peter Kavelaars

W aar ontstaat winst en
waar moet die wor-
den belast? Dat lijkt

een eenvoudige vraag, maar
door de enorme ontwikkelin-
gen in de digitale wereld is dat
allemaal veel minder gemak-
kelijk vast te stellen dan in de
oude economie. In de oude
economie levert een interna-
tionaal opererend bedrijf in
het ene land goederen aan een
bedrijf in een ander land die
dat goed dan bijvoorbeeld
verkoopt aan de consument.
Beide bedrijven behalen winst
op hun activiteiten en die
winsten zijn in elk van de
landen waar ze zijn gevestigd
belast. In gelieerde verhoudin-
gen ligt dat soms wat lastiger.
We moeten bij gelieerde ver-
houdingen denken aan een
onderneming in het ene land
die een filiaal heeft in het
andere land en via dat filiaal
goederen verkoopt. De leve-
ring van het goed aan het
filiaal moet in principe tegen
een zakelijke prijs plaatsvin-
den zoals dat ook gebeurt
tussen onafhankelijke derden.
We duiden dat aan als de

transfer price. Wanneer nu in
beide landen een vrij groot
verschil tussen de winstbe-
lastingtarieven bestaat, kan het
aantrekkelijk zijn wat te sturen
met die prijs. Stel dat in het
land van herkomst van het
goed een laag tarief geldt en in
het land waar het filiaal is
gelegen een vrij hoog tarief.
Het is dan aantrekkelijk om
een zo hoog mogelijke ver-

koopprijs te hanteren bij de
verkoop van het goed aan het
filiaal. Er valt dan zo veel mo-
gelijk winst in het laagbelas-
tende land. In de praktijk ziet
men zo dus nogal eens winst-
verschuivingen. Voor de fiscus
is het uiteraard de taak die
prijzen goed te controleren.
Door de Oeso is hier afgelopen
jaren veel aandacht voor ge-
vraagd in het kader van het
zogenoemde Beps-project, de
strijd tegen Base Erosion and
Profit Shifting.

Binnen dit Beps-project is
ook uitdrukkelijk aandacht
besteed aan de nieuwe econo-
mie: de economie die voor een
belangrijk deel via digitale weg
verloopt. Zeg maar de Googles
van deze wereld. De vraag is
echter hoe dat precies moet?
Er zijn inmiddels twee alterna-
tieven bedacht, maar er zullen
er stellig meer volgen. Het ene
alternatief is dat in elk land
waar een onderneming digita-
le diensten aanbiedt een zoge-
noemde fictieve vaste inrich-

ting aanwezig is. In feite is dit
een fictief filiaal waaraan dan
de winst wordt toegerekend
die voortvloeit uit de omzet in
dat land van die onderneming.
Het andere alternatief is dat
voor elk land wordt gemeten
wat daar de omzet van een
bedrijf is dat digitaal wordt
behaald. De belastingheffing
naar de winst wordt dan op
deze omzetten gebaseerd. In
feite ontstaat dan een soort
winstbelasting die afhankelijk
is van de hoogte van de omzet
in het desbetreffende land.
Het zal duidelijk zijn dat dit
tot grote veranderingen in het
fiscale systeem leidt. Bovenal
is belangrijk dat veruit het
grootste deel van de landen in
de wereld zich erbij aansluit.
Gebeurt dat niet, dan is er een
groot risico dat deze belasting
kan worden ontgaan en dat
ondernemingen hun activitei-
ten verplaatsen naar landen
die niets van een Googletax
willen weten.

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - NAAM (Na-
tional Archeological An-
thropological Memory
Management) organiseert
in de Siman di Kultura &
Turismo verschillende
activiteiten. 

Zo is de expositie Isla den Nos
Bida voor het publiek geopend
van 25 september tot 1 oktober.
Met deze expositie wordt de
historie van 100 jaar raffinaderij
Isla en de invloed hiervan op cul-
tuur en educatie, economie, in-
dustrie en bevolking van Cura-
çao belicht. De openingstijden
zijn van 9.00 tot 17.00 uur, de
entree bedraagt 5 gulden voor
volwassenen en 1 gulden voor
kinderen en gepensioneerden. 

De vereniging van Musea van
Curaçao maakt tijdens de Siman
di Kultura ook de winnaars van
de stempelkaartcampagne be-
kend. Iedereen die acht stem-
pels heeft verzameld tijdens be-
zoeken aan de verschillende
deelnemende musea kan mee-
doen aan de loterij waarbij acht

prijzen zijn te winnen. Iedereen
die een kaart met acht stempels
inlevert krijgt een geschenk. De
trekking zal op 1 oktober plaats-
vinden. Om te vieren dat Wil-
lemstad op de werelderfgoedlijst
van Unesco staat zal NAAM een
miniatuur van Punda uit Madu-

rodam, Nederland tentoonstel-
len tijdens de expositie Isla den
Nos Bida. De laatste activiteit is
een lezing over 20 jaar wereld-
erfgoed - wat kan er mee worden
bereikt, hoe kunnen wij ervan
profiteren en hoe het te onder-
houden. 

De lezing wordt verzorgd
door Michael A. Newton van
Newton Heritage Consulting en
Marcel Dennert van de Stichting
Monumentenzorg Curacao op
25 september. De lezing begint
om 19.00 uur en de toegang is
gratis.

Verkiezing Studentenraad UoC

De jaarlijkse verkiezingen voor de Studentenraad van de Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa
Gomez (UoC) zijn onlangs gehouden. Nadat de stemmen waren geteld, zijn op 31 augustus negen
gemotiveerde studenten geïnstalleerd als lid van de Studentenraad 2017-2018. Luis Gonzalez (FdSEW)
is de nieuwe voorzitter, Colin Cicilia (AF) werd benoemd als vicevoorzitter, Jerusha Manuel (FdSEW) 
als eerste penningmeester, Jeanique Hoek (FdTW) als tweede penningmeester en Stephen Anthony
(FdTW) als secretaris. Op de foto rector magnificus Francis de Lanoy met de leden van de nieuwe
Studentenraad. FOTO UOC

Met ingang van vandaag schrijft prof. Peter Kavelaars - hoogleraar aan de University of Curaçao en aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam, alsmede partner bij Deloitte - de rubriek ‘Tax’ voor het Antilliaans Dagblad. Daarin besteedt hij
aandacht aan belastingkwesties die ook, of vooral de eilanden van de Dutch Caribbean, aangaan. Het betreft onderwerpen
die betrekking hebben op wetsvoorstellen, overige regelgeving en rechtspraak of andere actualiteiten die op Curaçao rele-
vant zijn. Maar ook fiscaliteit die direct van belang is voor Curaçao of de andere eilanden in het Caribisch gebied die tot het
Koninkrijk behoren, zoals ontwikkelingen in Nederland en internationaal tegen bijvoorbeeld het ontwijken van belastingen
plus maatregelen van de Oeso (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) en de EU (Europese Unie).
Vandaag zijn eerste bijdrage.
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Peter Kavelaars is hoogleraar aan
de University of Curaçao en aan
de Erasmus Universiteit Rotter-
dam, alsmede partner bij Deloitte.
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