Definitieve Aangifte

WB 2018

Winstbelasting
CRIB-NUMMER:
FORMELE NAAM:

Datum van binnenkomst:
Ingevuld door Inspectie der Belastingen

ADRES:
Let op! Op grond van artikel 2.4 MRFB zijn inhoudingsplichtigen met meer dan 20 werknemers verplicht online aangifte te doen.
Zie pagina 13 voor uitleg bij het invullen. Uw Crib-nummer waarover u aangifte doet, vult u in bij het betaalkenmerk.
Meer informatie omtrent de aangifte winstbelasting kunt u vinden op www.belastingdienst.cw

U dient de bedragen op hele guldens in uw voordeel af te ronden. Geen komma’s en centen invullen!
Definitieve Aangifte Winstbelasting
Aantal personeelsleden / werknemers in genoemd tijdvak
Belastbare winst volgens de verzamelstaat

NAf

Verschuldigde winstbelasting (rubriek Z)

NAf

Reeds aangegeven op (nadere) voorlopige aangifte.

NAf

Thans te betalen

NAf

Ondertekening
Ik verklaar deze aangifte met de bijgevoegde bijlage(n) duidelijk, stellig en zonder voorbehoud naar waarheid
te hebben ingevuld.
Plaats, datum:
Naam van de directeur
of diens gemachtigde:
Telefoon:

Handtekening van de
directeur of diens
gemachtigde:
+599-9

E-mail:
De toelichting op deze aangifte vindt u op onze website: www.belastingdienst.cw

Crib-nummer:
Betaalkenmerk:

1 1 2 5

1

8

Tijdvak:
1 3

Bij deze aangifte moeten worden gevoegd:
Ø Een door het bestuur van het lichaam gewaarmerkte fiscale en commerciële begin-en eindbalans met de
bijbehorende fiscale en commerciële winst- verliesrekening en de bijbehorende toelichtingen;
Ø Ingeval van een fiscale eenheid de afzonderlijke fiscale en commerciële begin- en eindbalansen, de winst-en
verliesrekeningen en de bijbehorende toelichtingen van zowel de moeder-als de dochtermaatschappijen
Ø Bij deze aangifte behorende bijlagen;
Ø Indien van toepassing een aansluiting tussen de fiscale en commerciële jaarcijfers;
Ø Een afschrift van de akte van oprichting en van wijziging daarvan, indien deze niet reeds bij de vorige aangifte is
overlegd.
» Retour- en bezoekadres: Regentesselaan z/n, Willemstad, Curaçao
Tel: (+5999) 734 2505 / 2507 | Fax: (+5999) 736 7800 | www.belastingdienst.cw

Algemene gegevens
1a

Is de formele naam of het adres van de

q Nee

belastingplichtige in het boekjaar gewijzigd?

q Ja
Bij wijziging formele naam gelieve een kopie van de
statutenwijziging mee te zenden.

1b

Wanneer eindigt uw boekjaar?

q 31 december (boekjaar is gelijk aan
kalenderjaar)

q Andere datum, namelijk
1c

Vermeld hier op welke wijze wij contact met u

Telefoon:

kunnen opnemen indien wij vragen hebben over

E-mail:

deze aangifte.
1d

Indien de aangifte is ondertekend door een

Naam:

gemachtigde dient u de volgende gegevens van de

Adres:

gemachtigde te vermelden:

Telefoon:
E-mail:

1e

Vermeld de naam van degene die de boekhouding

Naam:

verzorgt.

Adres:
Telefoon:
E-mail:

1f

Is de belastingplicht in het boekjaar geëindigd? Zo ja,

q Nee

op welke datum?

q Ja, datum:
Naam:

Ingeval van liquidatie:

Adres:

vermeld de naam en het adres van de met de

Telefoon:

liquidatie belaste personen en/of vertegenwoordigers E-mail:
binnen Curaçao
1g

Vermeld de feitelijke ondernemingsactiviteiten.

1h

Heeft over deze aangifte vóóraf overleg

q Nee

plaatsgevonden met de Inspecteur?

q Ja, licht toe op Bijlage 1

Ingeval van een stichting, trust of een vereniging:

q N.v.t.

vermeld of het lichaam een bedrijf uitoefent.

q Nee, geen bedrijf

1i

q Ja, specificeer op Bijlage 1
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1j

1k

1l

Heeft het stelsel van waardering van activa en/of

q Nee

passiva in het boekjaar een wijziging ondergaan?

q Ja, specificeer op Bijlage 1

Is in het boekjaar een pensioenregeling getroffen of

q Nee

een bestaande pensioenregeling gewijzigd?

q Ja, specificeer op Bijlage 1

Heeft deze regeling betrekking op een

q Nee

aandeelhouder?

q Ja, specificeer op Bijlage 1

Is een afgewaardeerde vordering op een lichaam, dat

q Nee

tot hetzelfde concern behoort omgezet, vervreemd of

q Ja, specificeer op Bijlage 1

overgebracht dan wel prijsgegeven in de zin van
artikel 11A LWB?
1m

Hebben in het boekjaar transacties plaatsgevonden of

q Nee

zijn er overeenkomsten aangegaan met

q Ja, specificeer op Bijlage 1

aandeelhouders, natuurlijke personen of met
(buitenlandse) (klein)dochters en overige lichamen,
die tot het concern behoren?
1n

Heeft er in het boekjaar een voeging in een fiscale

q Nee

eenheid in de zin van artikel 14 LWB

q Ja, specificeer op Bijlage 3

plaatsgevonden?

q Nee
Heeft er in het boekjaar een ontvoeging uit een

q Ja, specificeer op Bijlage 3

fiscale eenheid in de zin van artikel 14 LWB
plaatsgevonden?
1o

1p

Heeft er in het boekjaar een bedrijfsfusie

q Nee

plaatsgevonden in de zin van artikel 13 LWB?

q Ja, specificeer op Bijlage 1

Heeft de belastingplichtige in het boekjaar een vaste

q Nee

inrichting of een vaste vertegenwoordiger buiten

q Ja, specificeer op Bijlage 1

Curaçao?

q Nee
Heeft de belastingplichtige in het boekjaar een vaste

q Ja, specificeer op Bijlage 1

inrichting omgezet in een zelfstandig lichaam?

1q

Maakt de belastingplichtige in het boekjaar gebruik

q Nee

van de tegenbewijsregeling van artikelen 6A, tweede

q Ja, specificeer op Bijlage 1

lid, en 14, achtste lid, LWB?
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1r

Heeft de belastingplichtige in het boekjaar vermogen

q Nee

ingebracht in of geschonken aan een Stichting

q Ja, specificeer op Bijlage 1

Particulier Fonds?
Heeft de belastingplichtige in het boekjaar

q Nee

uitdelingen van een Stichting Particulier Fonds

q Ja , specificeer op Bijlage 1

ontvangen?
1s

Is de belastingplichtige op verzoek door de

q N.v.t.

Inspecteur bij beschikking als doelvermogen

q Nee

aangemerkt?

q Ja, stuur een kopie van de goedkeuring door de
Inspecteur mee.

1t

Maakt de belastingplichtige gebruik van de

q Nee

zeescheep- of luchtvaartregeling in de zin van artikel

q Ja, specificeer op Bijlage 1

9A LWB?

1u

Ingeval van een Curaçaose Beleggingsvennootschap:

q N.v.t.

voldoet de vennootschap aan de voorwaarden in de

q Nee

zin van artikel 1A, eerste lid, onderdeel f, LWB?

q Ja, specificeer op Bijlage 1 en stuur de
goedkeurende verklaring en het register van de
uiteindelijk gerechtigde(n) met een belang van
25% of meer in de vennootschap mee.

1v

Is er een verklaring in de zin van artikel 1A, tiende lid,

q Nee

LWB bij de goedkeurende verklaring gevoegd?

q Ja

Is er een verklaring in de zin van artikel 1A, twaalfde

q Nee

lid, LWB bij de goedkeurende verklaring gevoegd?

q Ja

Ingeval van een Vrijgestelde Vennootschap:

q N.v.t.

voldoet de vennootschap nog steeds aan de

q Nee

voorwaarden in de zin van artikel 1A, eerste lid,

q Ja, specificeer op Bijlage 1 en stuur de

onderdeel f, LWB?

goedkeurende verklaring en het register van de
uiteindelijk gerechtigde(n) met een belang van
10 % of meer in de vennootschap mee.

Is er een verklaring in de zin van artikel 1A, tiende lid,

q Nee

LWB bij de goedkeurende verklaring gevoegd?

q Ja

Is er een verklaring in de zin van artikel 1A, dertiende

q Nee

lid, LWB bij de goedkeurende verklaring gevoegd?

q Ja
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1w

Maakt de belastingplichtige gebruik van de

q Nee

giftenaftrek

q Ja, specificeer op Bijlage 1 en zie toelichting op

in de zin van artikel 7 LWB?
1x

verzamelstaat

Heeft de verdeling van het aandelenkapitaal over de

q Nee

middellijke of onmiddellijke aandeelhouders in het

q Ja, vermeld de wijziging(en)

boekjaar een wijziging ondergaan?

Conform artikel 45 leden 6 tot en met 11 van de

Vermeld de aandeelhouders en/of de uiteindelijke

Algemene landsverordening Landsbelastingen dient

gerechtigden op Bijlagen 2a en/of 2b.

u de uiteindelijke gerechtigden tot het vermogen van
de in die leden bedoelde lichamen en trust’s te
vermelden.
1y

1z

2a

Zijn er in het boekjaar aandelen van de

q Nee

belastingplichtige (middellijk) ingekocht?

q Ja, specificeer op Bijlage 2

Heeft de belastingplichtige in het boekjaar een

q Nee

deelneming in de zin van artikel 11 LWB verworven?

q Ja, specificeer op Bijlage 3

Verzoekt de belastingplichtige om de toepassing van

q Nee

de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting in de

q Ja, specificeer op Bijlage 5

zin van artikel 15A, derde lid, LWB?
2b

Heeft de belastingplichtige in het boekjaar

q Nee

vergoedingen betaald of ontvangen voor leningen of

q Ja, specificeer op Bijlage 1

gebruiksrechten in de zin van artikel 6B LWB?
2c

Geniet de belastingplichtige fiscale faciliteiten op

q Nee

grond van de Landsverordening belastingfaciliteiten

q Ja, nummer beschikking afgegeven door de

investeringen?
2d

Sector Directeur Fiscale Zaken

Geniet de belastingplichtige fiscale faciliteiten op

q Nee

grond van:

q Ja, nummer lands- of toelatingsbesluit

q De Landsverordening bedrijfsvestiging en
hotelbouw

q De Landsverordening bevordering
grondontwikkeling

q De Landsverordening belastingfaciliteiten
Industriële Ondernemingen

q De Landsverordening renovatie hotels
q De Landsverordening economische zones
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hieronder vermelden

2e

Deze vraag is slechts van toepassing als u een
verzekeringsbedrijf uitoefent:

Verzoekt de belastingplichtige de winst te berekenen

q Nee

op basis van een percentage van de ontvangen

q Ja, specificeer op Bijlage 6

premie en kapitaal in de zin van artikel 8, eerste en
tweede lid, LWB?

Verzoekt de belastingplichtige de winst te berekenen

q Nee

op basis van de premiebreukmethode in de zin van

q Ja, specificeer op Bijlage 6

artikel 8, vijfde lid, LWB?

2f

2g

2h

Maakt de belastingplichtige gebruik van de regeling

q Nee

van artikel 1A, eerste lid, sub c, ten 2° LWB

q Ja, specificeer op Bijlage 1

Heeft de belastingplichtige in het buitenland gelegen q Nee
onroerende zaken?

q Ja, specificeer op Bijlage 1

Maakt de belastingplichtige gebruik van de

q Nee

mogelijkheid om de buitenlandse winst in de zin van

q Ja, specificeer op Bijlage 1

artikel 1A, eerste lid, onderdeel c, onder 2° LWB
geheel of gedeeltelijk aan te merken als binnenlandse
winst zoals bedoeld in artikel 4, lid 5 LWB?
2i

2j

Maakt de belastingplichtige gebruik van de regeling

q Nee

van de artikelen 8A en 8B LWB?

q Ja, specificeer op Bijlage 1

Maakt de belastingplichtige gebruik van de

q Nee

exportregeling in de zin van artikel 9 LWB?

q Ja, specificeer op Bijlage 1
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Fiscale winst
3a

Fiscaal ondernemingsvermogen aan het einde van het boekjaar

NAf

3b

Terugbetaling van kapitaal in het boekjaar

NAf

3c

Optellen: 3a plus 3b

3d

Fiscaal ondernemingsvermogen aan het begin van het boekjaar

NAf

3e

Stortingen van kapitaal in het boekjaar

NAf

3f

Optellen: 3d plus 3e

NAf

3g

Aftrekken: 3c min 3f

NAf

3h

Uitgekeerde dividenden en betaalde/verschuldigde winstbelasting

NAf

3i

Optellen: 3g plus 3h

3j

Winstcorrectie i.v.m. afgewaardeerde vordering op
een lichaam in de zin van artikel 11A LWB

NAf

Fiscale winst

naar verzamelstaat

NAf

naar verzamelstaat

NAf

Niet aftrekbare kosten
Niet aftrekbare kosten in de zin van artikel 6 LWB (m.u.v. lid 2c en 2d)
4
Specificeer op Bijlage 1
naar verzamelstaat

NAf

Niet aftrekbare renten en vergoedingen
5a
Rente en vergoedingen in de zin van artikel 6, lid 2c, LWB

NAf

5b

Rente en vergoedingen in de zin van artikel 6, lid 2d, LWB

NAf

5c

Rente in de zin van artikel 6A, lid 1, LWB

NAf

5d

Rente en vergoedingen in de zin van artikel 6B LWB

NAf

5e

Rente in de zin van artikel 14, lid 5, LWB

NAf

5f

Optellen: 5a plus 5b plus 5c plus 5d plus 5e
Specificeer op Bijlage 1

Vrijgestelde winstbestanddelen (zonder deelnemingsvrijstelling)
6a
Vrijgestelde winst uit geruisloze bedrijfsfusie
6b
Overige vrijgestelde winstbestanddelen inclusief 6B LWB
Optellen: 6a plus 6b
6c
Specificeer op Bijlage 1
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naar verzamelstaat

NAf

NAf
NAf
naar verzamelstaat

NAf

Deelnemingsvrijstelling
7a
100% vrijgestelde voordelen uit deelnemingen
12/22 vrijgestelde voordelen uit laagbelaste passieve
7b
deelnemingen
7c
7d
7e

NAf
NAf

Optellen: 7a plus 7b
100% niet aftrekbare kosten van deelnemingen
12/22 niet aftrekbare kosten van laagbelaste passieve
deelnemingen

7f

Optellen: 7d plus 7e

7g

Aftrekken: 7c min 7f
Specificeer op Bijlage 3

NAf
NAf
NAf
NAf
naar verzamelstaat

NAf

Investeringsaftrek
8a

Investeringsaftrek in de zin van artikel 5A, eerste lid, LWB

NAf

8b

Desinvesteringsbijtelling in de zin van artikel 5A, tweede lid,LWB

NAf

8c

Saldo investeringsaftrek/bijtelling
Specificeer op Bijlage 4

naar verzamelstaat

NAf

Wijziging toelaatbare reserves
Toevoeging
9a
9b

Kostenegalisatiereserve in de zin van artikel 9A, zevende lid,
LWB
Reserve assurantie eigen risico in de zin van artikel 9A,
zevende lid, LWB

Onttrekking

NAf

NAf

NAf

NAf

NAf

NAf

9c

Vervangingsreserve in de zin van artikel 6, derde lid, LWB

9d

Onttrekking optellen: 9a plus 9b plus 9c

NAf

9e

Toevoeging optellen: 9a plus 9b plus 9c

NAf

9f

Saldo wijziging toelaatbare reserves
Specificeer op Bijlage 1
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naar verzamelstaat

NAf

Vrijstelling buitenlandse winst
Winst vaste inrichting in de zin van artikel 1A, eerste lid , sub c,
10a
ten eerste en artikel 12, eerste lid, LWB
12/22 winst vaste inrichting in de zin van artikel 1A, eerste lid ,
10b
sub c, ten eerste en artikel 12, tweede lid, LWB
Winst in de zin van artikel 1A, eerste lid , sub c, ten 2de, LWB
10c
en artikel 12, eerste lid, LWB
10d
10e
10f
10g
10h

Winst in de zin van artikel 1A, eerste lid , sub c, ten 3de, LWB

NAf
NAf
NAf
NAf

Optellen: 10a plus 10b plus 10c plus 10d
Verlies vaste inrichting in de zin van artikel 1A, eerste lid , sub
c, ten eerste en artikel 12, eerste lid, LWB
12/22 verlies vaste inrichting in de zin van artikel 1A, eerste lid,
sub c, ten eerste en artikel 12, tweede lid, LWB
Verlies in de zin van artikel 1A, eerste lid , sub c, ten 2de, LWB
en artikel 12, eerste lid, LWB

10i

Verlies in de zin van artikel 1A, eerste lid , sub c, ten 3de, LWB

10j

Optellen: 10f plus 10g plus 10h plus 10i

10k

Aftrekken: 10e minus 10j
Specifeer op Bijlage 1
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NAf
NAf
NAf

NAf
naar verzamelstaat

NAf

Verliescompensatie
11
I
II
Jaar
Aanloopverlies

III
Gewoon verlies

IV
Reeds

V
Te compenseren

VI
Nog te

gecompenseerde

verliezen in het

compenseren

verliezen in

boekjaar

verliezen

voorgaande
boekjaren
11a

Oudere
jaren

NAf

11b

2008

NAf

11c

2009

11d

NAf

NAf

NAf

NAf

NAf

NAf

NAf

NAf

NAf

NAf

NAf

NAf

2010

NAf

NAf

NAf

NAf

NAf

11e

2011

NAf

NAf

NAf

NAf

NAf

11f

2012

NAf

NAf

NAf

NAf

NAf

11g

2013

NAf

NAf

NAf

NAf

NAf

11h

2014

NAf

NAf

NAf

NAf

NAf

11i

2015

NAf

NAf

NAf

NAf

NAf

11j

2016

NAf

NAf

11k

2017

NAf

NAf

NAf
NAf

NAf
NAf

NAf
NAf

Totaal

NAf

NAf

NAf

11l

NAf
naar verzamelstaat
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NAf

Verzamelstaat
A

Fiscale winst

Vraag 3i

NAf

B

Betaalde giften

Vraag 1u

NAf

C

Winstcorrectie i.v.m.
afgewaardeerde vordering

Vraag 3j

NAf

D

Niet aftrekbare kosten

Vraag 4

NAf

E

Niet aftrekbare renten

Vraag 5f

NAf

F

Optellen: A plus B plus C plus D plus E

G

Vrijgestelde winstbestanddelen
(zonder deelnemingsvrijstelling)

Vraag 6c

NAf

H

Deelnemingsvrijstelling

Vraag 7g

NAf

I

Optellen: G plus H

J
K

Saldo investeringsaftrek
/bijtelling
Saldo wijziging toelaatbare
reserves

L

Saldo buitenlandse winst

M

Optellen: J plus K plus L

N
O

P

NAf
Vraag 8c

NAf

Vraag 9f

NAf

Vraag 10k

NAf
NAf

Winst

NAf

F min I plus (of min) M

Te compenseren verliezen in
het boekjaar

NAf

Vraag 11, rubriek V

NAf

Belastbare winst
Aftrekken: N min O

NAf

Q

Betaalde giften (zie B hierboven)

NAf

R

1% van P (minimaal NAf 500)

NAf

S
T

Aftrekken: Q min R
(het vermelde bedrag mag niet groter zijn dan 3% van P)
Belastbaar bedrag
Aftrekken: P min S

NAf
NAf

U

Belastbaar bedrag in NAf (à ……………)

V

Belast naar het normale tarief

NAf

x 22%

NAf

W

Belast naar een afwijkend tarief

NAf

x ......%

NAf

X

Verschuldigde winstbelasting
Optellen: V plus W
Aftrek ter voorkoming van
dubbele belasting
Te betalen winstbelasting
Aftrekken: X min Y

Y
Z
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NAf

NAf
Bijlage 5

NAf
NAf

Aansluiting winstbelasting en OB
12a

Omzet volgens aangifte winstbelasting over het boekjaar

NAf

12b

Totale prestaties volgens aangiften OB over het boekjaar

NAf

12c

Aftrekken: 12a min 12b

NAf

Hieronder dient de belastingplichtige een verklaring te geven voor het verschil tussen 12a en 12b
12d
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DE BELASTINGDIENST MODERNISEERT
Uitleg bij het invullen van de aangifte winstbelasting 2018

» De Belastingdienst moderniseert
De Belastingdienst maakt belasting aangeven en betalen sneller, makkelijker en veilig. Door te moderniseren zijn we in staat
efficiënter belasting te heffen, te innen en te verwerken. Meer informatie vindt u op www.belastingdienst.cw

» Doe online aangifte!
Vanaf 1 januari 2019 is de online aangifte winstbelasting verplicht voor inhoudingsplichtigen met meer dan 20
werknemers!
Via het beveiligde online aangifte portaal kunt u uw belastingaangifte invullen en indienen bij de Belastingdienst.
Na het online indienen van uw aangifte wordt deze rechtstreeks in het geautomatiseerde systeem van de Belastingdienst verwerkt.
Hierdoor hoeft u dus niet meer naar het Belastingkantoor te komen en in de rij te staan.
Online aangifte doen is mogelijk voor winstbelasting, loonbelasting (en premies AOV/AWW, AVBZ en BVZ), premies ZV/OV,
omzetbelasting en inkomstenbelasting. Daarnaast kunt u ook uw verzamelloonstaat online invoeren of importeren, controleren en
indienen.
Het online aangifte portaal is 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar en helpt u bij het invullen van de aangifte.
Het systeem stelt automatisch de juiste betaalkenmerken samen en berekent de te betalen bedragen aan de hand van uw aangifte.
Door online aangifte te doen, heeft u bovendien altijd een compleet en actueel overzicht van uw aangiftes.

» Aangifte en betaalkenmerk invullen
De Belastingdienst reikt géén voorbedrukte aangifteformulieren meer uit! U kunt deze ook niet meer aan de balie krijgen.
Indien u niet gebruik maakt van de online aangifte, moet u de aangifte en het crib-nummer zelf invullen. Uw crib-nummer
vermeldt u steeds op de eerste 9 posities aan het begin van het betaalkenmerk.
Rond alle bedragen af op hele guldens en vul deze zonder komma’s of centen in, u mag in uw voordeel afronden.
Geef bij een volgende aangifte over hetzelfde tijdvak duidelijk aan of het een aanvulling of correctie is en voeg een motivering toe.

» Betalen
Vermeld bij uw bankbetaling het gehele betaalkenmerk bestaande uit 17 karakters zonder spaties, punten, komma’s of andere
tekens. Dit kenmerk zorgt voor een snelle en correcte verwerking van uw betaling en de koppeling ervan met deze aangifte.
Betaal de af te dragen winstbelasting via één van de onderstaande rekeningen van de Ontvanger:
MCB 23329507
Banco di Caribe 30649501
RBC 8000000104146229

Vidanova Bank 502310001
Giro Bank 1500047

Orco Bank 1081290195
CIBC FirstCaribbean 1002423

U kunt eventueel ook betalen aan het loket van de Ontvanger. Dit kan alleen met uw bankpas. Houdt u in dit geval rekening met
oplopende wachttijden. De openingstijden zijn maandag t/m vrijdag van 7.45 – 15.30 uur.
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