Tijdelijke inkeerregeling Belastingplan 2011
Op 15 september 2011 heeft De Staten van Curaçao de Landsverordening
belastingvoorzieningen 2011 aangenomen. In deze landsverordening is ook een
eenmalige inkeerregeling opgenomen. In deze memo wordt op hoofdlijnen
aangegeven wat deze inkeerregeling inhoudt.
Wat betekent inkeren?
Inkeren betekent dat een belastingplichtige uit zichzelf alsnog een juiste en volledige
aangifte doet. Hij moet dat doen voordat hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden, dat
de Inspecteur weet of binnenkort te weten zal komen dat hij inkomsten heeft
verzwegen. Dus als de Stichting Belasting Accountantsbureau al een onderzoek heeft
aangekondigd of al bezig is met een onderzoek, kan men niet meer inkeren. Als de
Inspecteur een vragenbrief heeft gestuurd waarvan de belastingplichtige kan
vermoeden dat uit de antwoorden zal blijken dat hij niet al zijn inkomen heeft
aangegeven, kan hij ook niet meer inkeren.
Wat houdt de inkeerregeling in.
De inkeerregeling houdt in, dat aan degene die uit zichzelf aan de Inspecteur meldt dat
hij in het verleden niet al zijn inkomen heeft aangegeven, geen boete zal worden
opgelegd. Daarnaast zullen de alsnog aangegeven inkomsten tegen een verlaagd tarief
worden belast. De melding is in principe vormvrij. Het moet wel schriftelijk gebeuren.
Ook moet de belastingplichtige aangeven om hoeveel geld het gaat en waar de gelden
vandaan komen en hoe ze zijn verdiend of verkregen.
Hoe lang geldt deze inkeerregeling.
De inkeerregeling geldt voor 12 maanden. De wet treedt in werking op 01 januari
2012. De inkeerregeling vervalt derhalve op 31 december 2012. Iedereen die zich
heeft gemeld voordat de wet in werking trad, zal gebruik kunnen maken van het
laagste tarief.
Welke tarieven gelden voor de inkeerregeling
De inkeertarieven zijn als volgt:
10% in de eerste 6 maanden van 2012
20% in het derde kwartaal van 2012
25% in het vierde kwartaal van 2012
De datum waarop belastingplichtige zich meldt, bepaalt welk tarief op hem van
toepassing is. Niet de dagtekening van de aanslag.
Voor welke belastingen geldt de inkeerregeling.
De inkeerregeling geldt voor de inkomstenbelasting, de winstbelasting en de
successiebelasting.
Hoe werkt de inkeerregeling.

Voor de inkomstenbelasting betekent de inkeerregeling dat degene die in het verleden
niet al zijn voor de inkomstenbelasting belastbare inkomensbestanddelen heeft
aangegeven en dat onder deze regeling alsnog doet, één aanslag inkomstenbelasting
zal krijgen tegen een verlaagd tarief zonder boete.
Voor de winstbelasting werkt de inkeerregeling als volgt:
Als de belastingplichtige (NV of BV) een natuurlijk persoon die in Curaçao woont als
(middelijke) aandeelhouder heeft, wordt het inkomen dat de NV of BV in het verleden
niet heeft aangegeven bij deze aandeelhouder in de inkomstenbelasting belast. Deze
aandeelhouder natuurlijk persoon krijgt één aanslag inkomstenbelasting tegen een
verlaagd tarief, zonder boete.
Als de belastingplichtige (NV of BV) geen natuurlijk persoon die op Curaçao woont
als (middelijke) aandeelhouder heeft dan wordt de NV of BV zelf belast. De
belastingplichtige krijgt één aanslag winstbelasting tegen een verlaagd tarief, zonder
boete.
Voor de successiebelasting houdt de inkeerregeling in dat als een belastingplichtige
die in het verleden een erfenis of een schenking heeft ontvangen die belastbaar was
voor de successiebelasting en deze toen niet heeft aangegeven, deze schenkig of
erfenis alsnog aangeeft hij een aanslag successiebelasting krijgt zonder boete.
Over het algemeen zijn de tarieven van de successiebelasting lager dan de tarieven die
gelden voor de inkeerregeling. Maar mocht het tarief van de successiebelasting hoger
zijn dan het tarief van de inkeerregeling, dan zal de belastingplichtige in de
inkomstenbelasting worden aangeslagen tegen het inkeertarief. In dat geval krijgt de
belastingplichtige één aanslag inkomstenbelasting tegen een verlaagd tarief, zonder
boete.
Welke inkomsten kunnen onder de inkeerregeling worden aangegeven.
De inkeerregeling geldt voor alle volgens de Landsverordeningen inkomstenbelasting,
winstbelasting en successiebelasting belastbare inkomsten.
Voor inkomsten die voortvloeien uit handelingen die volgens het Wetboek van
Strafrecht strafbaar zijn gesteld geldt een meldingsplicht. Dat betekent dat de
Inspecteur daarvan melding zal doen bij het openbaar ministerie. Voorbeelden (niet
limitatief) van inkomsten uit illegale handelingen zijn inkomsten uit drugshandel,
wapenhandel en prostitutie.

