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Curaçao

Advertentie

Door Peter Kavelaars

Het is niet meer gelukt:
het voor het zomerre-
ces indienen van het

anti-Beps-wetsvoorstel door
het Nederlandse ministerie
van Financiën. Dat is bepaald
jammer want het gaat hier
om een ingrijpende aanpas-
sing van de Nederlandse
vennootschapsbelasting die
ingaande 2019 moet worden
ingevoerd. Het voorstel vormt
de implementatie van de anti-
Beps-richtlijn - in het spraak-
gebruik ook bekend onder 
de naam ATAD: anti-tax avoi-
dance directive - van de EU.
Deze richtlijn omvat dan 
weer diverse onderdelen van
het door de Oeso ontwikkelde
15 punten-Actieplan. Hierna
zal ik de term ATAD gebrui-
ken.

Exitheffing

ATAD bestaat in feite uit twee
onderdelen die deels op ver-
schillende tijdstippen in wer-
king treden. Het eerste deel
dus ingaande 2019 en enkele
overige onderdelen in 2020.
Hoewel het om een EU-richt-
lijn gaat, betekent dit opmer-
kelijk genoeg niet dat de richt-
lijn alleen op zuivere EU-
situaties betrekking heeft.
Sommige van de maatregelen
hebben een ruimere reikwijd-
te doordat zij ook van toepas-
sing kunnen zijn in de ver-
houding tot derde staten. Een
voorbeeld vormt de
zogenoemde exitheffing.
Wanneer bijvoorbeeld een
vennootschap de feitelijke
vestigingsplaats verplaatst
naar een ander land, moet dat
voortaan tot een verplichte
fiscale afrekening leiden over
de meerwaarden in die ven-
nootschap. Hetzelfde geldt
ten aanzien van het naar het
buitenland verplaatsen van
activa. Te denken is aan meer-
waarden in de activa en aan
anderszins nog niet belaste
reserves. In het land van
binnenkomst moet dan 
wel een step-up worden ver-
leend: de activa moeten daar
worden gewaardeerd naar 
de waarde in het economische
verkeer. Deze fiscale afreke-
ningsregel geldt niet alleen 
bij verplaatsingen binnen de
EU, maar ook bij verplaatsin-
gen naar derde landen. 
Punt is evenwel dat die derde
landen zelf niets met ATAD

te maken hebben, omdat ze
niet onder het EU-recht vallen
en dus ook niet verplicht zijn
een step-up te verlenen. Dan
kan dus dubbele heffing ont-
staan.

Voor Nederland brengt
deze zogenoemde exitheffing
overigens nauwelijks verande-
ring met zich mee: Nederland
kent een dergelijke bepaling
al, zij het dat enige aanpas-
sing wel noodzakelijk is. Ver-
der is van belang dat voorzien
moet worden in een betalings-
faciliteit in de vorm van uitstel
van betaling. Immers, er vindt
bij emigratie geen daadwerke-
lijke realisatie plaats zodat
gemakkelijk een liquiditeits-
probleem kan ontstaan. Ook
daarin voorziet de Nederland-
se heffing al, zij het dat die
enigszins moet worden aan-
gepast. Evenzo kent Neder-
land al een step-up: die vloeit
voort uit de toepassing van
het totaalwinstbegrip. Maar
voor vele andere lidstaten zijn
hier volop aanpassingen no-
dig.

Hybrids

Een andere regeling in ATAD,
die mede in de verhouding 
tot derde staten een rol gaat
spelen, betreft de oplossing
voor zogenoemde hybride
structuren en met name hy-
bride financieringen. Hybride
financieringen zijn, kort ge-
zegd, financieringen die in
het ene land als eigen vermo-
gen worden behandeld en in
het andere land als vreemd
vermogen. Wanneer bijvoor-
beeld de schuldenaar is ge-
vestigd in het land waar de
financiering als vreemd ver-
mogen wordt aangemerkt zal
de daarover verschuldigde

vergoeding worden aange-
merkt als rente die dan nor-
maliter fiscaal aftrekbaar is.
Indien de andere staat de
financiering als eigen vermo-
gen beschouwt zal de
opbrengst bij de schuldeiser
doorgaans onbelast zijn. 
Deze zogenoemde hybride
mismatch wordt door ATAD
opgelost doordat de rente 
niet in aftrek wordt toegela-
ten. Wanneer de schuldeiser
nu gevestigd is in een derde
staat, is het EU-recht - en
daarmee ATAD - niet van
toepassing en blijft de rente
aftrekbaar. Voor dat geval
bepaalt ATAD dat de lidstaat
waar de ontvanger van de
vergoeding is gevestigd de
ontvangen vergoeding niet
vrij mag stellen van belasting.
Op die manier is de
mismatch opgelost.

Antimisbruik

Een derde maatregel die een
EU grensoverschrijdend 
effect heeft, betreft de invoe-
ring van een algemene anti-
misbruikregel. Deze werkt in
feite ook door naar derde
landen gelet op het generieke
karakter. Deze antimisbruik-
regeling stemt in feite over-
een met het in de Nederland-
se rechtspraak ontwikkelde
begrip fraus legis. Er is 
sprake van het handelen in
strijd met doel en strekking
van de wet met als overwegen-
de doelstelling belasting te
ontgaan. De Nederlandse
wetgever ziet geen reden 
deze verplichting uit ATAD
over te nemen: fraus legis
voorziet daar immers al in.
Dat lijkt me een juiste visie.
In die zin zal het effect daar-
van voor Nederland ook be-
perkt zijn.

Tot slot

Met deze drie maatregelen
zijn we er nog niet; ATAD
leidt ook tot een algemene
renteaftrekbeperking die wel
wordt aangeduid als earnings-
stripping en zogenoemde
Controlled Foreign Company
regelgeving (CFC). Op die
twee maatregelen ga ik vol-
gende keer in.
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Anti-Beps in aantocht
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Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Een brutale in-
breker werd woensdagavond
door politieagenten die aan het 
werk waren bij de politiepost in
Otrobanda op heterdaad be-
trapt. 

De 27-jarige op Curaçao gebo-

ren man G.C.M. probeerde rond
22.00 uur de spullen uit de auto
van een collega van de agenten

te stelen die op de parkeerplaats
voor het kantoor geparkeerd
stond. Maar het alarm van de
auto ging af en de dief viel door
de mand. 

Hij is voorgeleid aan de hulp-
officier en zit vast in afwachting
van verder onderzoek.

Op heterdaad
betrapt

Vragen KdNT
over Ennia
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Menki Rojer, Statenlid voor oppositiepartij
Kòrsou di Nos Tur (KdNT) heeft in een brief aan de
minister van Financiën, Kenneth Gijsbertha (MAN), vra-
gen gesteld over de situatie bij de Ennia. 

Het bedrijf heeft een noodre-
geling opgelegd gekregen die
werd aangevraagd door de Cen-
trale Bank van Curaçao en Sint
Maarten, vanwege solvabiliteits-
problemen. 

,,50 Procent van de markt van
verzekerden en gepensioneer-
den op Curaçao en Sint Maarten
zit bij Ennia. Klopt het inder-
daad dat ex-premier Etienne Ys
en ex-gouverneur Jaime Saleh 
in het verleden op de een of an-
dere wijze betrokken zijn ge-
weest bij een van de Ansary-be-
drijven, en klopt het dat in het
verleden een of meer personen
deel hebben uitgemaakt van de
Raad van Toezicht van de Cen-
trale Bank en tegelijkertijd werk-
zaam waren bij Ennia?” vraagt

Rojer in de brief aan Gijsbertha.
Hij noemt daarbij specifiek de
naam van Ralph Palm, directeur
van Ennia Holding en vraagt 
of dit geen ‘conflict of interest’
was. 

,,Kan Ennia aan de financiële
verplichtingen voldoen en aan
de verplichtingen van verzeker-
den? Hoeveel geld is er op onte-
rechte wijze uit Ennia wegge-
sluisd, naast de 180 miljoen die
er recent uitgehaald zou wor-
den? Is de minister bereid om
onafhankelijk justitieel onder-
zoek te laten uitvoeren naar de
kwestie? Hoe staat het met de
dekkingsgraad van Ennia in 
verband met pensioenuitkerin-
gen?” zijn enkele van de vragen
van Rojer.


