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Curaçao

Première Alpha
als fundraising
voor I-Animal
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De film Alpha gaat
op donderdag 16 augustus om
20.00 uur in première bij bioscoop The Movies. Stichting IAnimal vertoont deze film in
samenwerking met de bioscoop,
in het kader van het jaar van de
hond.
De film gaat over een van de
mooiste vriendschappen tussen
mens en dier. Het verhaal speelt
zich honderden jaren geleden
af, toen een jonge man en een
wolf op elkaar moesten steunen
om te overleven. Dit is het begin
van het ontstaan van de vriendschap tussen hond en mens.
Wat sommige hondenliefhebbers al weten is dat de vriendschap soms zelfs zo ver kan

gaan, dat een hond zichzelf opoffert voor de mens.
Kaarten kosten 40 gulden per
stuk en de eerste 100 kopers
krijgen er ook gratis een T-shirt
en een sticker bij. Kaartjes kunnen worden gekocht door te bellen naar nummer 6920440.
Kaartjes kunnen ook worden gekocht bij de vrijwilligers van de
stichting. Door het kopen van
een kaartje steun je I-Animal om
door middel van educatie en
voorlichting de manier om met
dieren om te gaan van de gemeenschap te helpen veranderen. De trailer en ook andere info over de film staat op de Facebookpagina van de stichting.
I.Animal.Foundation

Advertentie

MINISTERIE VAN
Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport
Uitvoeringsorganisatie Onderwijs & Wetenschap (U.O.W.)

Expertisecentrum voor Toetsen & Examens (E.T.E.)

AANMELDING LANDSEXAMEN
Het Expertisecentrum voor Toetsen & Examens (ETE) van het
Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport maakt
hierbij bekend dat degenen die in het schooljaar 2018 - 2019, aan
de
VSBO-TKL, HAVO, VWO
Landsexamens
wensen deel te nemen, zich persoonlijk dienen aan te melden in
de periode van
13 t/m 17 augustus 2018,
21 t/m 31 augustus en van 3 t/m 17 september 2018
van 13.30 uur t/m 16.00 uur
van maandag t/m vrijdag
bij het ETE, Schouwburgweg 26 (Office Complex APC Plaza,
2de verdieping).
Deelname aan het Landsexamen is slechts mogelijk indien de
kandidaat/kandidate:
x per 1 april 2019 de voorgeschreven leeftijd heeft bereikt:
 voor het VSBO-TKL is dit 17 jaar of ouder
 voor het HAVO is dit 18 jaar of ouder
 voor het VWO is dit 19 jaar of ouder
x niet voor hetzelfde schooltype op een school voor dag-/
avondonderwijs is ingeschreven.
Bij aanmelding dient de kandidaat/kandidate de volgende
stukken te overleggen:
1. een geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart
(sédula);
2. een originele gewaarmerkte kopie van reeds behaald(e)
cijferlijst of certificaat (indien van toepassing).
Voor nadere informatie over de aanmeldingsprocedure,
aanmeldingsvoorwaarden en de examenregeling dienen
geïnteresseerden contact te leggen met het ETE via het
telefoonnummer 434 3765 van maandag t/m vrijdag van 7.30 tot
12.00 uur of e-mail: info@ete.cw.
N.B. Na 17 september 2018 wordt er geen aanmelding meer in
behandeling genomen.
Mevrouw drs. Marylin Alcalá-Wallé
De Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport

TAX

Anti-Beps = antimisbruik
n mijn vorige column heb
ik aandacht geschonken
aan een drietal regelingen
die vanaf 2019 in de lidstaten
van de EU ingevoerd gaan
worden in de strijd van de EU
en de Oeso tegen het ontwijken van belastingen. Deze
maken deel uit van de antiBeps-richtlijn van de EU. Het
zijn de exitheffing, de regeling
ter bestrijding van hybride
structuren en de algemene
anti-misbruikregeling. De
anti-Beps-richtlijn bevat daarnaast nog een tweetal belangrijke regelingen, te weten
earningsstripping die zich
richt tegen bovenmatige renteaftrek en de Controlled Foreign Company-regel die zich
in de kern richt op het voorkomen van laagbelaste buitenlandse inkomsten. Beide bespreek ik hierna.

I

Earningsstripping

Het is zo ongeveer wereldwijd
gebruikelijk dat voor ondernemingen de vergoeding op
vreemd vermogen, rente,
fiscaal aftrekbaar is, terwijl de
vergoeding voor eigen vermogen, dividend, niet aftrekbaar
is. Deze onevenwichtigheid
leidt er veelal toe dat ondernemingen zich bovenmatig financieren met vreemd vermogen. Uiteraard zitten daar wel
weer allerlei grenzen aan,
bijvoorbeeld op basis van nietfiscale regels of vanuit maatschappelijk of commercieel
perspectief. Bij grotere, veelal
internationale concerns is het
echter vaak gemakkelijker om
binnen het concern vreemd
vermogen te creëren: er kan
van een concernvennootschap
worden geleend. Daarnaast, of
soms in combinatie daarmee,
worden ook wel financieringen tot stand gebracht die
commercieel als eigen vermogen worden beschouwd, maar
fiscaal als vreemd vermogen.
De ervaring leert dat er een
grote diversiteit aan mogelijkheden bestaat om renteaftrek
te creëren. Vele wetgevers, zo
ook de Nederlandse en die van
Curaçao, hebben daar wel
maatregelen tegen getroffen
en soms lukt het ook om bepaalde structuren met behulp
van de rechter te bestrijden.
Een voorbeeld van een wettelijke renteaftrekbeperking die
zowel in Nederland als op
Curaçao bestaat, is de zogenoemde winstdrainage. Wanneer bijvoorbeeld een dividenduitkering schuldig wordt
gebleven is de rente op de
schuldigerkenning onder
omstandigheden fiscaal niet
aftrekbaar, maar overigens wel
belast bij de gerechtigde. Dit is
typisch een vorm van economisch dubbele belasting.
In Nederland en vele andere

Peter Kavelaars
landen is de afgelopen jaren
een woud aan specifieke renteaftrekbeperkingen ontstaan,
deels in wetgeving en deels
ook door rechtspraak. Daarmee is een complex systeem
ontstaan.
De EU heeft nu in de antiBeps-richtlijn een algemene
renteaftrekbeperking opgenomen. Hierbij wordt de renteaftrekbeperking niet gekoppeld
aan bepaalde transacties maar
wordt meer algemeen beoordeeld of niet sprake is van een
bovenmatigheid wat betreft
aftrekbare rente. In het algemeen zijn er twee mogelijkheden: een zogenoemde thincapregeling. Hierbij wordt voor
fiscale doeleinden het vreemd
vermogen gemaximeerd door
een vaste maximale verhouding tussen eigen en vreemd
vermogen. Nederland heeft
een dergelijke regeling een
aantal jaren gekend maar weer
afgeschaft. De Europese Commissie komt met een andere
maatregel: earningsstripping.
Op grond hiervan wordt de
rente gemaximeerd op een
bepaald percentage van de
winst. Die winst is niet de
fiscale winst maar een commerciële winst en wel de
EBITDA: earnings before
interest, taxes, depreciation
and amortisation. De EU heeft
daaraan een percentage van 30
gekoppeld ofwel: rente is tot
maximaal 30 procent van de
EBITDA aftrekbaar. In de EU
zijn er al enkele landen die
een dergelijk systeem hebben;
een voorbeeld is Duitsland.
Voordeel van de regeling is dat
deze betrekkelijk eenvoudig is
in de uitvoering. Aan de regeling kleeft echter ook een
belangrijk nadeel: ze is anticyclisch. Als het economisch
slecht gaat en de EBITDA
daalt dan valt ook de renteaftrek terug, terwijl als het economisch goed gaat het omgekeerde gebeurt.
Wat betreft de in aanmerking te nemen rente gaat het
overigens om de per saldo te
betalen rente. Verder is het zo
dat de rente die niet aftrekbaar
is een jaar doorschuift naar
een volgend jaar. Het zal dan

echter veelal zo zijn dat dan
ook in een volgend jaar de 30
procentnorm wordt overschreden. Tot slot is er dan nog een
franchise: tot een rentebedrag
van 3 mln. euro is er geen
beperking; Nederland stelt de
drempel echter op 1 mln. euro.
Met deze earningsstripping
zal Nederland een enkele
renteaftrekbeperking kunnen
schrappen. Dat is dus mooi.
Maar het is jammer dat niet
alle fiscale renteaftrekbeperkingen kunnen worden afgeschaft.
De andere maatregel betreft
de CFC-regeling. Deze regeling ziet op moeder-dochtersituaties waarbij de dochter in
een laagbelastend land is gevestigd en min of meer alleen
passief is. Het gaat dan bijvoorbeeld om de volgende
situatie. Een moedervennootschap is gevestigd in een normaal belastend land. Ze heeft
een groot bedrag aan overtollige middelen. De opbrengst
daarvan wordt in dat land
belast. De moedervennootschap zou nu een dochter
kunnen oprichten in een laagbelastend land waar de overtollige middelen in worden
ondergebracht en die dan laag
worden belast. De anti-Bepsrichtlijn bepaalt dan in die
gevallen dat de opbrengsten
van de dochter (ook) belast
mogen worden in het land
waar de moeder is gevestigd.
Dit land moet dan wel een
verrekening geven van de
eventuele in de laagbelastende
staat geheven belasting. Kernvraag is wat nu een laagbelastend land is. Dat is een land
waar het tarief minder dan 50
procent is van het tarief in het
moederland. Dat is op zich
een vreemde benadering want
het hangt dus af van de verhouding in tarieven tussen het
moeder- en het dochterland.
Momenteel zou bezien vanuit
Nederland Cyprus een dergelijk land zijn. Het Nederlandse
tarief is 25 procent en op Cyprus is het 10 procent. Als
Nederland het tarief verlaagd
tot 20 procent is Cyprus geen
laagbelastend land. Zover
komt het voorlopig niet, omdat Nederland het tarief de
komende jaren niet verder
verlaagd dan tot 21 procent.
Het is duidelijk dat de lidstaten van de EU met grote
veranderingen te maken gaan
krijgen. Vooral de earningsstrippingregeling zal voor een
aantal landen, waaronder
Nederland, ingrijpend zijn.
Peter Kavelaars is hoogleraar
aan de University of Curaçao en
aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam, alsmede partner bij
Deloitte.

