Inkeerregeling fiscus Curaçao alleen voor één jaar geldig
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WILLEMSTAD — De regering van Curaçao heeft in het kader van de aanpassing van het
belastingstelsel een zogenaamde ‘inkeerregeling’ ingevoerd voor belastingplichtigen, die
inkomsten hebben genoten zonder de daarover verschuldigde inkomstenbelasting te
betalen. Hun wordt de mogelijkheid geboden om eenmalig de verzwegen inkomsten bij
de belastingdienst als inkomen aan te melden. Over de eerder verzwegen inkomsten
wordt vervolgens een speciaal tarief door de fiscus opgelegd en hoeven zij geen boete te
betalen. Deze regeling, in Nederland ook bekend als de ‘gewetensaangifte’, is geldig voor
één jaar.

Invoering van een inkeerregeling is in het verleden reeds door de overheid overwogen. Volgens
de regering hebben diverse landen, onder andere Nederland, hier goede resultaten mee
geboekt. Curaçao blijft werken aan het afsluiten van verdragen voor de uitwisseling van
belastinginformatie. Zo zijn er onder meer informatie-uitwisselingsverdragen afgesloten met
onder meer de Verenigde Staten, Australië en Spanje, die reeds in werking zijn getreden, en is
per 1 januari 2011 het verdrag met Canada in werking getreden.

Pakkans

Volgens de regering zal met ingang van 2011 de controle op verzwegen inkomsten verder
verscherpt worden. Hierbij zal mede gebruik worden gemaakt van de reeds in werking getreden
belastingverdragen. De pakkans van diegenen, die niet aan hun fiscale verplichtingen voldoen
of hebben voldaan, zal hierdoor aanzienlijk toenemen en zal in de toekomst nog verder
toenemen, aldus de minister van Financiën in de memorie van toelichting. De minister legt
verder uit dat het doel van de invoering van de inkeerregeling niet zozeer is om de
belastingplichtigen te grijpen vanwege verzwegen inkomsten, maar eerder om hen te bewegen
in de normale stroom van de belastingplichtigen te stappen met een schone lei en daardoor
voortaan wel belasting te betalen over, of vanaf het jaar van de genoten inkomsten.
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Prohibitief

Gezien het feit dat de toepassing van het huidige tarief van inkomstenbelasting, 49 procent,
prohibitief kan uitwerken of juist een averechtse werking kan hebben op de belastingplichtigen,
zodat zij niet de stap nemen om gebruik te maken van de inkeerregeling, heeft de regering
besloten om het tarief van de inkomstenbelasting op de verzwegen inkomsten te verlagen. Een
belastingplichtige die inkeert betaalt over de verzwegen inkomsten in het derde en vierde
kwartaal van het jaar 2011 een tarief van 10 procent, in het eerste kwartaal van het jaar 2012
een percentage van 20 procent en in het tweede kwartaal 25 procent. Een heel belangrijk
aspect van deze regeling is dat, nadat de navorderingsaanslag vanwege de inkeerregeling is
opgelegd, de normale regels van inkomstenbelasting in werking zullen treden. Van inkeer zal
uiteraard geen sprake kunnen zijn indien de belastingdienst op basis van eigen onderzoek het
verzwegen inkomen op het spoor is gekomen.

Vragenbrief

Degene die gebruik wil maken van de inkeerregeling, dient gebruik te maken van het formulier
‘Verklaring vrijwillige verbetering’. De ingekeerde dient dat formulier duidelijk, stellig en zonder
voorbehoud in te vullen en te ondertekenen en met de desbetreffende bescheiden in te leveren
bij de Inspecteur der Belastingen. Indien die naar aanleiding van de verklaring nadere gegevens
of inlichtingen wenst, gebruikt hij daartoe het formulier ‘Vragenbrief vrijwillige verbetering’.
Daarin wordt onder andere bepaalt dat voor de duur van één jaar gebruik kan worden gemaakt
van de inkeerregeling. Na afloop van dat jaar kan een belastingplichtige dus geen gebruik meer
maken van de inkeerregeling. Belastingplichtigen die daarna nog willen inkeren, kunnen slechts
gebruikmaken van de regeling in artikel 26 van de ALL.
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