Gevolgen Belastingplan 2011 voor de Omzetbelasting

Inleiding
Op 15 september 2011 heeft de Staten van Curaçao de Landsverordening
belastingvoorzieningen 2011 aangenomen. Deze landsverordening staat beter bekend
onder de naam Belastingplan 2011. Het Belastingplan 2011 heeft ook gevolgen voor
de omzetbelasting. Deze gevolgen zullen hierna worden beschreven. De wijzigingen
voor de omzetbelasting treden in werking per 1 januari 2012.
Tarief
Met ingang van 1 januari 2012 zal het tarief van de omzetbelasting worden verhoogd
naar 6%. De reden hiervoor is, dat de Regering een verschuiving van belasting op
inkomen (directe belastingen) naar belasting op bestedingen (indirecte belastingen)
voorstaat. Door deze verschuiving gaan ook toeristen en illegalen meer belasting
betalen, waardoor de tarieven voor de inkomsten- en winstbelasting omlaag kunnen.
In het Belastingplan 2011 zijn de voor- en nadelen van deze verschuiving in
evenwicht, zodat inwoners van Curaçao er financieel niet op achteruit gaan.
Om de verhoging van het omzetbelastingtarief goed te laten verlopen, is er een
overgangsregeling in het Belastingplan 2011 opgenomen. Voor leveringen en diensten
die voor de tariefswijziging worden verricht, geldt het huidige tarief van 5%. Dit geldt
ook indien de factuur pas op of na 1 januari 2012 wordt uitgereikt. Leveringen en
diensten die op of na 1 januari 2012 worden verricht, zijn altijd belast tegen het
nieuwe tarief van 6%. Dit geldt ook indien de factuur voor de tariefswijziging wordt
verstuurd. Voor onroerende zaken die in termijnen worden opgeleverd, geldt voor de
termijnen voor de tariefswijziging het oude tarief en voor de termijnen na 1 januari
2012 het nieuwe omzetbelastingtarief van 6%.
Voor verzekeringen geldt een afwijkend tarief. Op grond van een afspraak met de
verzekeringsbranche is het tarief voor verzekeringen op 7% vastgeteld. De reden
hiervoor is, dat de door verzekeringstussenpersonen (brokers) te betalen
omzetbelasting in het tarief voor de verzekeringen is opgenomen. Door de brokers
wordt dan ook geen omzetbelasting in rekening gebracht.
Ondernemerschap
Naast een verschuiving van directe naar indirecte belastingen, is de Regering ook van
mening dat meer mensen belasting moeten betalen. Iedereen een beetje, is beter dan
een paar mensen veel. Om deze reden wordt de groep mensen die omzetbelasting
moeten betalen (ondernemers) uitgebreid.
Vanaf 1 januari 2012 leidt de exploitatie van een vermogensbestanddeel om er
duurzaam opbrengst uit te verkrijgen ook tot ondernemerschap voor de
omzetbelasting. Onder de exploitatie van een vermogensbestanddeel wordt onder
andere verstaan de verhuur van een onroerend goed (bijv. een pand), de verhuur van
een roerend goed (bijv. een auto) en het verlenen van rechten (bijv. licentierechten).

De verhuur van een woning wordt onder voorwaarden niet belast. Indien een woning
voor te minste één jaar (langdurig) wordt verhuurd en ook daadwerkelijk voor
bewoning wordt gebruikt, geldt een vrijstelling van omzetbelasting. Over de
huuropbrengsten hoeft dan geen omzetbelasting te worden berekend. Als gevolg
hiervan is bijvoorbeeld de verhuur van een woning door Fundashon Kas Popular
voortaan in de meeste gevallen niet meer belast met omzetbelasting.
Bij de verhuur van een woning voor een kortere periode dan één jaar is of
omzetbelasting of logeergastenbelasting verschuldigd. Wordt een woning of
appartement voor bijvoorbeeld een half jaar aan een inwoner (ingeschreven bij
Kranshi) verhuurd, dan is omzetbelasting verschuldigd. Wordt een woning of
appartement aan vakantiegangers of stagiaires verhuurd, dan is logeergastenbelasting
verschuldigd.
Een ondernemer die als gevolg van de exploitatie van een onroerende zaak (bijv. de
verhuur van een winkelpand) als ondernemer voor de omzetbelasting wordt
aangemerkt, kan geen gebruik maken van de Regeling kleine ondernemers. De
Regeling kleine ondernemers is een bijzondere regeling, waarbij de ondernemer wel
omzetbelasting in rekening moet brengen, maar deze omzetbelasting niet aan de
Ontvanger hoeft te betalen. Om van deze regeling gebruik te kunnen maken, moet de
ondernemer een natuurlijk persoon (eenmanszaak) zijn en een omzet van minder dan
NAF. 30.000 per jaar hebben. Bovendien dient de ondernemer in het bezit van een
beschikking van de Inspecteur te zijn
Plaats van dienst en verleggingsregel
Diensten die door een buitenlandse ondernemer aan een Curaçaose ondernemer
worden verricht, zijn op dit moment vaak niet belast met omzetbelasting. Dit is het
gevolg van een uitspraak van de rechter. Omdat de Regering het niet wenselijk vindt,
dat buitenlandse ondernemers zonder omzetbelasting kunnen factureren, terwijl
Curaçaose ondernemers wel omzetbelasting in rekening moeten brengen, is de wet op
dit punt aangepast.
Met ingang van 1 januari 2012 worden diensten van een buitenlandse ondernemer aan
een Curaçaose ondernemer geacht op Curaçao plaats te vinden. Als gevolg hiervan is
over deze diensten omzetbelasting verschuldigd. Een voorbeeld hiervan zijn de
administratiediensten die door een op Bonaire gevestigde ondernemer aan een
Curaçaose ondernemer worden verricht. Op dit moment zijn deze diensten niet belast
met Curaçaose omzetbelasting, terwijl dit vanaf 1 januari 2012 wel het geval is.
De Regering heeft er bovendien voor gekozen om deze belasting niet bij de
buitenlandse ondernemer (de dienstverrichter) te innen, maar de heffing van
omzetbelasting naar de lokale ondernemer (de afnemer) te verleggen. Dit is de
zogenoemde verleggingsregel. Als gevolg hiervan hoeft de buitenlandse
dienstverrichter de omzetbelasting niet op de factuur te vermelden en betaalt de lokale
afnemer de omzetbelasting niet aan de buitenlandse ondernemer, maar via de aangifte
omzetbelasting aan de Ontvanger.
De verleggingsregel geldt vanaf 1 januari 2012 ook voor leveringen van en diensten
aan onroerende zaken in Curaçao en het ter beschikking stellen van zaken in Curaçao.

Als de afnemer van deze prestaties een Curaçaose ondernemer is, wordt de heffing
van omzetbelasting naar de afnemer verlegd.

Belastingplan 2011 (Bijzonder invoerrecht op benzine)
Door de Regering is het bijzonder invoerrecht op benzine reeds in 2011 verlaagd. Als
gevolg hiervan is de benzineprijs op 5 juli 2011 met 16 cent per liter gedaald. In het
Belastingplan 2011 is de wijziging van deze wetgeving opgenomen. Deze wijziging
werkt terug tot en met 5 juli 2011.

