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MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING, van de 13de augustus 2020 
ter uitvoering van artikel 1A, elfde lid, van de Landsverordening op de winstbelasting 19401 
(Ministeriële regeling aanwijzing vergelijkbare buitenlandse winstbelastingregimes)  

___________  

D e  M i n i s t e r  v a n  F i n a n c i ë n, 

 

Overwegende: 
 
dat in artikel 1A, elfde lid, van de Landsverordening op de winstbelasting 1940 aan de Minister 
van Financiën de bevoegdheid is toegekend om buitenlandse belastingregimes aan te wijzen die 
voor de toepassing van voornoemd artikel vergelijkbaar worden geacht met de Curaçaose 
winstbelasting; 

dat Curaçao, op het internationale niveau in adequate mate dient te voldoen aan de actuele 
internationale normen en standaarden; 

dat het in dat kader wenselijk is om onderhavige regeling vast te stellen onder intrekking van de 
Beschikking aanwijzing buitenlandse belastingregimes met vergelijkbare winstbelasting2; 

Gelet op: 
 
Artikel 1A, elfde lid, van de Landsverordening op de winstbelasting 1940. 
 

Heeft besloten: 

Artikel 1 

De lidstaten van de Europese Unie en de daarmee gelijkgestelde ultraperifere gebieden van de 
Europese Unie, alsmede de Staten die lid zijn van de Organisatie voor Economische Samenwerking 
en Ontwikkeling (OESO)3, worden geacht een winstbelastingregime te hebben dat vergelijkbaar 
is met de Curaçaose winstbelasting. 

  

                     
1 P.B. 2002, no. 54. 
2 P.B. 2009, no. 78. 
3 https://www.oecd.org/about/members-and-partners/. 

https://www.oecd.org/about/members-and-partners/
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Artikel 2 
 
In geval dividenden worden uitgekeerd door een vennootschap als bedoeld in artikel 1A, tiende 
lid, van de Landsverordening op de winstbelasting 1940 en het van toepassing zijnde 
winstbelastingregime voorziet in een nominaal belastingtarief dat minder bedraagt dan 10 
procent, wordt dat winstbelastingregime enkel geacht vergelijkbaar te zijn met de Curaçaose 
winstbelasting, indien de vennootschap is gevestigd in een staat waarmee Curaçao een verdrag 
ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten, welke in werking is getreden en het van 
toepassing zijnde belastingregime niet is uitgesloten voor de toepassing van het verdrag. 

 
Artikel 3 

 
De Beschikking aanwijzing buitenlandse belastingregimes met vergelijkbare winstbelasting 
wordt ingetrokken.  
 

Artikel 4 
 
Deze regeling wordt aangehaald als: Ministeriële regeling aanwijzing vergelijkbare buitenlandse 
winstbelastingregimes. 
 

Artikel 5 
 
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 2020. 
 
  

Gegeven te Willemstad, 13 augustus 2020 
De Minister van Financiën,  

 K.A. GIJSBERTHA 
 
Uitgegeven, 25ste augustus 2020 
De Minister van Algemene Zaken,  
        E. P. RHUGGENAATH 
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Toelichting behorende bij de Ministeriële regeling aanwijzing vergelijkbare buitenlandse 
winstbelastingregimes. 
 

§1. Algemeen 
 
In artikel 1A, elfde lid, van de Landsverordening op de winstbelasting 19404 is een 
delegatiebepaling opgenomen op basis waarvan de Minister van Financiën regimes kan 
aanwijzen die in elk geval als vergelijkbaar aan de Curaçaose winstbelasting kunnen worden 
aangemerkt. Met de Beschikking aanwijzing buitenlandse belastingregimes met vergelijkbare 
winstbelasting5 heeft de Minister hieraan invulling gegeven.  

Wegens het wijzigen van artikelen 1A, 4 en 11 van de Landsverordening op de winstbelasting 
1940 in de Landverordening belastingherziening 20196 is de inhoud van de Beschikking 
aanwijzing buitenlandse belastingregimes met vergelijkbare winstbelasting niet langer 
houdbaar. In artikel 2, onderdeel b, wordt bepaald dat landen waarmee Curaçao een verdrag tot 
uitwisseling van belastinggegevens heeft gesloten, die op de witte lijst van de OESO zijn 
opgenomen en geen bijzonder winstregime kennen, geacht worden een vergelijkbaar 
winstbelastingregime te hebben. 
 
Echter, het vaststellen dat deze landen, per definitie een winstbelastingregime hebben dat 
vergelijkbaar is met dat van Curaçao komt niet overeen met de werkelijkheid, aangezien een 
aantal van deze landen in het geheel geen belasting naar de winst kennen. Derhalve wordt, om 
misbruik te voorkomen, het winstbelastingregime van deze landen niet langer automatisch 
geacht gelijk te zijn aan dat van Curaçao. 
 
Een Curaçaose Beleggingsvennootschap kan haar status verliezen indien netto meer dan 5 
procent van de voordelen bestaat uit dividenden welke afkomstig zijn van een lichaam dat niet 
is onderworpen aan een winstbelastingtarief van ten minste 10 procent, dan wel onderworpen is 
aan een winstbelastingregime dat ten minste vergelijkbaar is met de Curaçaose winstbelasting. 
Daarom is vaststelling van de onderhavige ministeriële regeling van belang.  
 
Deze ministeriële regeling is tevens van belang bij toepassing van de deelnemingsvrijstelling 
waarbij in artikel 11, vierde lid, onderdeel b, van de Landsverordening op de winstbelasting 1940 
verwezen wordt naar de buitenlandse winstbelastingregimes die conform artikel 1A, elfde lid, 
van de Landsverordening op de winstbelasting 1940 bij ministeriële regeling dienen te worden 
aangewezen.  
 
In artikel 1C, tweede lid, van de Landsverordening op de winstbelasting 1940 is bepaald dat 
belastingplichtigen die winst uit niet-binnenlandse onderneming genieten reële aanwezigheid 
dienen te hebben in Curaçao. Een naar Curaçaos recht opgericht lichaam wordt, in principe, bij 
fictie conform artikel 1, tweede lid, van de Landsverordening op de winstbelasting 1940 geacht 
in Curaçao te zijn gevestigd. Echter, indien een naar Curaçaos recht opgericht lichaam, kan 

                     
4 P.B. 2002, no. 54. 
5 P.B. 2009, no. 78. 
6 P.B. 2019, no. 92. 
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aantonen dat het feitelijk buiten Curaçao is gevestigd en het in het land van feitelijke vestiging 
als inwoner aan een voldoende belasting naar de winst is onderworpen, is er in principe geen 
reële aanwezigheid in Curaçao vereist. Voor de vraag of de belasting als voldoende kan worden 
aangemerkt wordt aangesloten bij hetgeen daaromtrent is bepaald in artikel 2 van deze 
ministeriële regeling.  
 
Met het oog op de redelijkheid wordt ervoor gekozen deze regeling per 1 september 2020 in 
werking te laten treden. Er is geen overgangsbepaling opgenomen in deze regeling als gevolg 
waarvan deze regeling onmiddellijk ook zal gaan gelden voor alle bestaande gevallen. Echter, 
belastingplichtigen hebben nu tot 1 september 2020 de tijd om de gevolgen van de regeling te 
evalueren en indien nodig de nodige maatregelen te nemen.  
 
De Beschikking aanwijzing buitenlandse belastingregimes met vergelijkbare winstbelasting 
wordt gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze regeling, ingetrokken.  
 
§2. Financiële paragraaf 

Aan deze regeling zijn geen bijzondere financiële lasten verbonden. Deze regeling strekt slechts 
ter uitvoering van de in de Landsverordening op de winstbelasting 1940 neergelegde wettelijke 
bepaling. 
 
 
 
De Minister van Financiën,  
       K.A. GIJSBERTHA 
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