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Curaçao
TAX
Door Peter Kavelaars
raditioneel zijn in Nederland op
de derde dinsdag van september
de Miljardennota en het
Belastingplan 2018 gepubliceerd. Ten
gevolge van de weinig voortvarend
verlopende kabinetsformatie bevat het
Belastingplan geen ingrijpende wetswijzigingen. Naar het zich laat aanzien
komt in het regeerakkoord wellicht een
aantal ingrijpende fiscale voorstellen te
staan. Zo zou Nederland over gaan
stappen op een sociale vlaktax. Die
sociale vlaktax zou dan bestaan uit twee
inkomstenbelastingtarieven: tot circa
68.000 euro zou het tarief 37 procent
bedragen en daar boven 49 procent. Dit
lijkt wellicht een hele verandering ten
opzichte van de huidige vier tarieven,
maar dat valt wel mee: momenteel kent
Nederland formeel weliswaar vier tariefschijven, maar feitelijk zijn het er
drie omdat de tweede en derde tariefschijf beide 42 procent bedragen. Als
reden voor een sociale vlaktax wordt
vaak aangevoerd dat het fiscale stelsel
er veel eenvoudiger van zou worden.
Dat is echter een misvatting: eenvoud
heeft met veel of weinig tariefschijven
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Onzakelijke leningen
weinig te maken.
Eenvoud moet
vooral bereikt
worden door
allerlei bijzondere
regelingen, veelal
aftrekposten, te
schrappen. Of dat
gaat gebeuren is
nog onzeker.
Verder is bij een
Peter Kavelaars
fundamentele
aanpassing van het belastingstelsel
‘fiscaal smeergeld’ noodzakelijk, ofwel
een belastingverlichting. Naar verwachting gaat dit ook gebeuren; gedacht
wordt aan een bedrag van 5 miljard
euro. Tot slot lijkt het erop dat het lage
btw-tarief wordt verhoogd van 6 naar 8
procent. Met deze hele operatie wordt
de belastingdruk op arbeid verlaagd en
die op consumptie verhoogd. Economisch is dat in de regel gunstig.
Terug naar het Belastingplan 2018.
Daarin staan ook enkele voorstellen

voor de aanpassing van de fiscale regelgeving op de BES-eilanden. De BES
hebben weliswaar een eigen fiscale
stelsel, maar dat is ontworpen door
Nederland en ook aanpassingen daarin
lopen dus via Nederland. Een eerste
maatregel raakt alleen Saba en Sint
Eustatius: deze twee eilanden kennen al
sinds hun huidige fiscale status een
lager tarief voor de Algemene Bestedingsbelasting dan Bonaire, te weten 6
procent voor goederen en 4 procent
voor diensten. De tarieven op Bonaire
liggen 2 procentpunt hoger. De reden
daarvan was en is nog steeds dat tot
2011 Saba en St. Eustatius geen invoerheffingen kenden en bovendien een
lager tarief bij de belasting op bedrijfsomzetten. Deze lagere tarieven zouden
aanvankelijk ingaande 2016 vervallen,
maar de tegemoetkoming is tweemaal
met een jaar verlengd en we zien nu
voor de derde maal een verlenging,
voorlopig dus tot 2019. Daarmee wordt
bereikt dat er geen nieuwe opwaartse

Advertentie

Wholesale Manager
Full-Time – Curacao
Key Responsibilities:
 Responsible for meeting monthly sales targets. Build a strong wholesale customer database (in Curacao
to begin) in order to target and drive sales.
 Planning, coordinating and monitoring the receipt, order assembly and dispatch of all goods to
customers.
 Maintain service levels of fulfilment, delivery timing and invoicing accuracy.
 Keep stock control systems up to date and ensure inventory accuracy.
 Oversee the schedules and operations of the drivers, wholesale warehouse staff and wholesale sales
staff to ensure the efficient planning and delivery of products.
 Responsible for the marketing/ promotional strategy for the wholesale assortment.
 Ensure customers receive the right visuals and merchandising materials.
 Provide sales analysis regarding the performance of customer accounts and sales trends.
 Analyse customer database and suggest eventual new business and/or closing opportunities based on
market trends.
 Ensure there is a strong accounts receivable controls process in order to manager cash inflows.
Job Requirements:
 Proven 4-5 years’ track record in a sales management or wholesale management role
 Completed tertiary qualification. University degree preferred
 Have a results focus and the ability to work to tight deadlines when required
 Advance knowledge of MS Office
 Ability to solve problems using sound judgement and analysis
 Strong written and verbal communication skills in English, Papiamento. Dutch & Spanish a plus
 Strong sense of responsibility and self-management

prijsdruk ontstaat. Een tweede maatregel voorziet er in dat onroerend goed
van sociaal-culturele, charitatieve of
culturele instellingen die zich richten
op behartiging van het algemeen nut of
een sociaal belang of van organisaties
van werkgevers en werknemers, worden vrijgesteld van de heffing van
vastgoedbelasting. Belangrijkste voorwaarde is dat de instellingen geen winst
beogen en in beginsel geen vermogensoverschotten behalen. Bovendien mogen ze niet in concurrentie treden met
wel belastingplichtige instellingen.
Daarnaast moeten de onroerende goederen voor ten minste 90 procent voor
bovenstaande activiteiten worden gebruikt. Instellingen die hiervan bijvoorbeeld kunnen profiteren zijn scoutingorganisaties, instellingen voor
het opvangen en begeleiden van bejaarden en kinderopvanginstellingen.
Kortom, een maatschappelijk nuttige
maatregel.
Peter Kavelaars is hoogleraar aan de
University of Curaçao en aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam, alsmede partner
bij Deloitte.

Tuberculose op lijst
besmettelijke ziekten
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Raad van Advies (RvA) heeft geadviseerd
over een onlangs ingediend ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen (LBham)
waarin tuberculose toegevoegd
wordt aan een lijst van besmettelijke ziekten die opgesomd staan
in de ‘Verordening van de 9de
juni 1921, houdende bepalingen
ter bestrijding van besmettelijke
ziekten’.
Het is niet bekend waarom nu
tuberculose op de lijst gezet is
via een LBham. De RvA stelt wel
dat er vaak enige tijd gemoeid is
met de procedure voor de vaststelling van een LBham en dat in
het kader van de bescherming
van de volksgezondheid het
noodzakelijk is dat snel maatregelen, die een wettelijke grondslag moeten hebben, genomen
kunnen worden. ,,Om deze reden beveelt de raad de regering
aan om binnen afzienbare tijd
na te laten gaan met welke besmettelijke ziekten de opsomming de Verordening 1921, aangevuld moet worden. Ook wordt
aanbevolen voornoemde landsverordening waar nodig te moderniseren.”
De RvA begrijpt niet waarom
de LBham met terugwerkende
kracht van kracht moet worden.
In de toelichting wordt geschreven dat het mogelijk moet zijn
direct noodzakelijke maatregelen te treffen. Maar dat is een
vreemde constatering bij ziektes. ,,Het karakter van enkele
maatregelen leidt ertoe dat deze
niet achteraf gelegaliseerd kunnen worden”, zo stelt de RvA. Zo

Tuberculose begint met aanhoudende hoest.
heeft de politie de bevoegdheid
om plaatsen kunnen sluiten.
Maar moeten zieke mensen ook
gedwongen en zonder toestemming geïsoleerd opgenomen
kunnen worden. Dat kan alleen
met het landsbesluit, anders
wordt inbreuk gemaakt op hun
grondrechten, zoals het recht op
eerbiediging van de persoonlijke
levenssfeer (‘privacy’), het recht
gevrijwaard te blijven van handelingen die de integriteit van
het menselijk lichaam aantasten
en het recht op bewegingsvrijheid. ,,Bovendien kan uit de
Staatsregeling van Curaçao worden opgemaakt dat vrijheidsontneming ter voorkoming van de
verspreiding van besmettelijke
ziekten niet toelaatbaar is indien
dit niet gebaseerd is op een rechterlijk bevel”, aldus de RvA.
,,De raad adviseert de regering het ontwerp zodanig aan te
passen dat duidelijk is dat geen
terugwerkende kracht aan de
uitoefening van bovengenoemde bevoegdheden verleend
wordt”, zo staat er tot slot.

