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Liquidatie

Liquidatie
ADVERTENTIE

Escada Holdings N.V. in liquidatie

In de op 15 februari 2019 gehouden algemene vergadering van aandeelhouders is besloten om
tot ontbinding van de vennootschap over te gaan.

De rekening en verantwoording en het plan van uitkering van de vennootschap in liquidatie zijn
neergelegd ten kantore van het Handelsregister en ten kantore van de vennootschap en liggen
ter inzage gedurende een termijn van 30 dagen vanaf heden.

De vereffenaar

Liquidatie
STOLT-NIELSEN N.V. (IN LIQUIDATION)
De vereffenaar van de Naamloze Vennootschap, Stolt-Nielsen Investments N.V. (in liquidatie),
statutair gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44, (de “Vennootschap”) geeft te
kennen dat hem niet is gebleken van enige baten of schulden, en dat de Vennootschap is
opgehouden te bestaan per 16 Januari 2019.

De vereffenaar
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Liquidatie
Air Miles International Holdings N.V. in liquidatie
gevestigd op Curaçao

Besluit tot ontbinding:

Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten
de vennootschap per 28 februari 2019 te ontbinden.

Rekening en Verantwoording:

De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de
vennootschap zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt, hetwelk ter inzage ligt voor alle
belanghebbenden ten kantore van de vennootschap.

Plan van Uitkering:

De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatie
saldo aan de aandeelhouders zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen in de statuten
van de vennootschap.

De Vereffenaar
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Liquidatie
Tiaviant N.V.
in liquidatie

Op 20 februari 2019 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van bovengenoemde
vennootschap besloten over te gaan tot ontbinding en vereffening van de vennootschap per 20
februari 2019. De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld, dat geen aan hem
bekende baten aanwezig waren.
Ingevolge Artikel 2:31 lid 7 BW eindigt de vereffening en houdt de rechtspersoon op te bestaan
op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn. De
vereffenaar zal een slotverantwoording opstellen en deze ter inzage leggen ten kantore van de
rechtspersoon en het handelsregister.

De vereffenaar

Liquidatie
ADVERTENTIE

Fugazi Curaçao B.V. in liquidatie

De rekening en verantwoording en het plan van uitkering van de vennootschap in liquidatie zijn
neergelegd ten kantore van het Handelsregister en ten kantore van de vennootschap en liggen
ter inzage gedurende een termijn van 30 dagen vanaf heden.

De vereffenaar
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Liquidatie
ADVERTENTIE

Sunshine Holding (Curaçao) N.V. in liquidatie

De rekening en verantwoording en het plan van uitkering van de vennootschap in liquidatie zijn
neergelegd ten kantore van het Handelsregister en ten kantore van de vennootschap en liggen
ter inzage gedurende een termijn van 30 dagen vanaf heden.

De vereffenaar

Liquidatie
Carib Reefs N.V.

Geliquideerd

Bij aandeelhoudersbesluit d.d. 21 januari 2019 is besloten de Vennootschap te ontbinden.
De Vereffenaar heeft vastgesteld dat alle schuldeisers zijn voldaan en er geen baten meer
aanwezig zijn.

De Vereffenaar
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Liquidatie
ROEBUCK COMPANY N.V. (IN LIQUIDATION)
De vereffenaar van de Naamloze Vennootschap, Roebuck Company N.V. (in liquidatie),
statutair gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44, (de “Vennootschap”) geeft te
kennen dat hem niet is gebleken van enige baten of schulden, en dat de Vennootschap is
opgehouden te bestaan per 15 maart 2019.

De vereffenaar

Liquidatie
Capparis Investment B.V.
(hierna te noemen “de vennootschap”)

In een Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 28 februari 2019 is besloten
Capparis Investment B.V. (hierna te noemen “de vennootschap”) per diezelfde datum te
ontbinden.

Rekening en verantwoording en het plan van uitkering:

De rekening en verantwoording en het plan van uitkering liggen ter inzage voor alle
belanghebbenden ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en
Nijverheid te Curaçao en bij het kantoor van de vennootschap.

De Vereffenaar
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Liquidatie
Cotasco Holding N.V.
(hierna te noemen “de vennootschap”)

In een Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 11 maart 2019 is besloten de
vennootschap per diezelfde datum te ontbinden.

Rekening en verantwoording en het plan van uitkering:

De rekening en verantwoording en het plan van uitkering liggen ter inzage voor alle
belanghebbenden ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en
Nijverheid te Curaçao en bij het kantoor van de vennootschap.

De Vereffenaar

Aankondiging

Aankondiging

VERKORTE BALANS VAN DE
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CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

Gedurende de maand januari 2019 heeft de Bank het percentage van de verplichte reserve op
18,00% gehandhaafd. Niettemin nam het bedrag van de verplichte reserves met NAf.3,0
miljoen toe door een stijging van de basis waarover deze wordt berekend. Na de laatste
CD-veiling die werd gehouden op 3 december 2018 zijn de uitstaande CD’s op hun vervaldatum
terugbetaald en de veilingen voorlopig opgeschort.

De basisgeldhoeveelheid nam met NAf.51.0 miljoen af door een daling van zowel de
rekening-couranttegoeden van de commerciële banken (NAf.18,9 miljoen) als de bankbiljetten
en munten in omloop (NAf.32,1 miljoen). De afname van de bankbiljetten en munten in omloop
is kenmerkend voor de maand januari, waarin de vraag van het publiek afneemt na de
feestdagen in december. De daling van de rekening-couranttegoeden was vooral het resultaat
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van de opname van dollartegoeden bij de Bank. Voorts hebben overmakingen door de
Postspaarbank (PSB Bank N.V.) van haar rekeningen bij de commerciële banken ten gunste
van haar rekening bij de Bank en de toename van de verplichte reserves bijgedragen aan de
daling van de rekening-courant tegoeden. Deze daling werd echter gematigd door
overmakingen door het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao (APC), de overheid van Sint
Maarten en N.V. Pensioen ESC van hun rekeningen bij de Bank ten gunste van hun rekeningen
bij de commerciële banken. Ook hebben de betalingen van USONA aan lokale crediteuren in
verband met de bouw van het nieuwe ziekenhuis in Curaçao de daling van de rekening-courant
tegoeden verzacht.

De post “Verplichtingen aan niet-ingezetenen” daalde met NAf.36,5 miljoen wat voornamelijk
het gevolg was van een daling van de deposito's van het Nederlandse Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bij de Bank in verband met de aankoop van
obligaties uitgegeven door de overheid van Curaçao, gematigd door aflossingen en
rentebetalingen op obligaties uitgegeven door de overheid van Curaçao die in handen zijn van
de Nederlandse Staat. Ook de transacties van enkele commerciële banken in Bonaire ten
gunste van hun rekeningen bij de Bank heeft de daling van de post “Verplichtingen aan
niet-ingezetenen” verzacht.

De netto positie van de overheden bij de Bank is met NAf.47,1 miljoen verbeterd door een
toename van de deposito’s van de overheid van Curaçao (NAf.56,1 miljoen), die werd gematigd
door een daling van de deposito’s van de overheid van Sint Maarten (NAf.9,0 miljoen). De
stijging van de deposito’s van de overheid van Curaçao was voornamelijk het gevolg van de
uitgifte van een obligatielening (NAf.69,1 miljoen) en de overmaking van de geïnde
licentierechten (license fee) over de maand december 2018 door de Bank. Echter, de
aflossingen en rentebetalingen aan de Nederlandse Staat en de betalingen aan USONA in
verband met de bouw van het nieuwe ziekenhuis hebben de stijging van de deposito’s van de
overheid van Curaçao enigszins tenietgedaan. De daling van de deposito’s van de overheid van
Sint Maarten kan worden toegeschreven aan overmakingen naar haar rekeningen bij de
commerciële banken.

Aan de activazijde van de balans daalde de post “Deviezen” met NAf.33,1 miljoen, wat
grotendeels het gevolg was van de opname van dollartegoeden door de commerciële banken
bij de Bank en de betalingen van USONA aan buitenlandse schuldeisers. De daling werd
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verzacht door de overmakingen van gelden uit het buitenland door N.V. Pensioen ESC en de
transacties van enkele commerciële banken in Bonaire.

Tenslotte is de post “Goud” aan de activazijde van de balans met NAf.31,3 miljoen gestegen
door de hogere marktwaarde op de balansdatum vergeleken met eind december 2018. De
stijging van de post “Kapitaal en reserves” aan de passivazijde van de balans was gerelateerd
aan de toename van de marktwaarde van goud.

Willemstad, 28 februari 2019
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten

Aankondiging

AANKONDIGING

Bij exploit van de ACHTSTE MAART TWEEDUIZENDNEGENTIEN , heb ik SHUDESKA
CLEMENS MARIA ERSILIA , deurwaarder voor burgerlijke zaken bij Het Gemeenschappelijk
Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba van
het Gerecht op Eerste Aanleg van Curaçao, kantoorhoudende aan het Pietermaaiplein No. 15,
waarvan afschrift is gelaten aan de E.A. Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste
Aanleg, standplaats Curaçao, die het oorspronkelijk voor "GEZIEN" heeft getekend, is ten
verzoeke van de maatschap TRIPLE A ATTORNEYS , gevestigd en kantoorhoudende in
Curacao, domicilie kiezende te hare kantore te TRIAS Building aan de Hanchi Snoa No. 39, ten
kantore van de advokaat Mr. Drs. E. Bokkes aan WOUTER PELGRUM, wonende (en feitelijk
verblijvende) in Curaçao aan een nog vast te stellen adres, tevens handelende onder de naam
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PELGRUM CREATIONS , laatstelijk gevestigd aan de Ledaweg No. 81-A,thans zonder
bekende woonplaats in Curaçao of daarbuiten, B E T E K E N D een verzoekschrift met de
daarop door het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, gestelde beschikking dd. 27ste
februari 2019 , alsmede een uit die beschikking door mij, deurwaarder opgemaakt
proces-verbaal van 1ste maart 2019 , houdende conservatoir derden beslag als in voormeld
proces-verbaal omschreven.

De deurwaarder voornoemd,
S.C.M. Ersilia

Aankondiging
Freehold Management B.V.
In de op 5 oktober 2018 gehouden algemene vergadering van aandeelhouders is besloten om
tot ontbinding van de vennootschap over te gaan.

De vereffenaar

Aankondiging

Het bestuur van Diederant Beleggingen N.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en
Nijverheid te Curaçao onder nummer 52314 (de "Vennootschap"), statutair gevestigd te
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Curaçao en aldaar kantoorhoudende te Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 5, Curaçao, kondigt aan
dat zij voornemens is de Vennootschap om te zetten in een vennootschap naar het recht van
Luxemburg overeenkomstig artikel 2:304 Burgerlijk Wetboek.

Aankondiging

Het bestuur van Tjalen Beleggingen N.V ., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en
Nijverheid te Curaçao onder nummer 52313 (de "Vennootschap"), statutair gevestigd te
Curaçao en aldaar kantoorhoudende te Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 5, Curaçao, kondigt aan
dat zij voornemens is de Vennootschap om te zetten in een vennootschap naar het recht van
Luxemburg overeenkomstig artikel 2:304 Burgerlijk Wetboek

.

Aankondiging
AANKONDIGING

Mevrouw Giovianca Heinriëtte Veronica Ventura , wonende te Cura?ao, heeft zich per
verzoekschrift d.d. 9 januari 2017, gewend tot Hare Excellentie de Gouverneur van Curaçao,
met het verzoek om toestemming te verlenen om de geslachtsnaam van haar minderjarige kind
Zinaly Aizza Veroniq “Peney” te veranderen in “Ventura”.
Belanghebbende partijen kunnen zich binnen drie maanden na heden middels een
bezwaarschrift aan Hare Excellentie de Gouverneur van Curaçao tegen dit verzoek om
geslachtsnaamsverandering verzetten.
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Willemstad. 7 maart 2019
de Secretaris-Generaal, a.i.
van het Ministerie van Justitie, mevr. Mr. D.M.C. Lai- Promes

Aankondiging
AANKONDIGING

De heer Robert Alberto Martis, wonende te Curaçao, heeft zich per verzoekschrift d.d. 18 april
2018, gewend tot Hare Excellentie de Gouverneur van Curaçao, met het verzoek om
toestemming te verlenen zijn geslachtsnaam en die van zijn nabestaanden “Martis” te
veranderen in “Pieter”.
Belanghebbende partijen kunnen zich binnen drie maanden na heden middels een
bezwaarschrift aan Hare Excellentie de Gouverneur van Curaçao tegen dit verzoek om
geslachtsnaamsverandering verzetten.

Willemstad, 7 maart 2019
de Secretaris-Generaal, a.i.
van het Ministerie van Justitie,
mevr. Mr. D.M.C. Lai- Promes

Aankondiging
AANKONDIGING
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De heer José Miguel Freitas de Gouveia en mevrouw Angelina Hernández Quezada, wonende
te Curaçao, heeft zich per verzoekschrift d.d. 13 oktober 2016, gewend tot Hare Excellentie de
Gouverneur van Curaçao, met het verzoek om toestemming te verlenen om de geslachtsnaam
van hun minderjarige kinderen, Tiffany Nicole en Dylan Gabriel “Freitas de Gouveia” te
veranderen in “Freitas Hernández”.
Belanghebbende partijen kunnen zich binnen drie maanden na heden middels een
bezwaarschrift aan Hare Excellentie de Gouverneur van Curaçao tegen dit verzoek om
geslachtsnaamsverandering verzetten.

Willemstad, 7 maart 2019
de Secretaris-Generaal, a.i.
van het Ministerie van Justitie,
mevr. Mr. D.M.C. Lai- Promes

Aankondiging
Tercam Private Foundation
in ontbinding

De Vereffenaar heeft vastgesteld dar er geen bekende baten meer aanwezig zijn en heeft de
slotverantwoording ter inzage gelegd ten kantore van het handelsregister.

De Vereffenaar
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Aankondiging
FAILLISSEMENT

Bij vonnis van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao d.d. 12 maart 2019, is de naamloze
vennootschap ARCHITECTENBUREAU BROOS VAN WERKHOVEN N.V., statutair gevestigd
in Curaçao te Gladiolenweg 17, in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr.
U.I.D. Luydens tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. R.G. Saleh tot curator.

mr. R.G. Saleh
Spigt Dutch Caribbean N.V.
Scharlooweg 33
Tel.: 788 8700
Fax: 461 8073
E-mail: reno.saleh@spigtdc.com

Aankondiging
AANKONDIGING.

Bij exploit van de dertiende maart 2019, waarvan afschrift is gelaten aan de E.A. Heer Officier
van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg op het eiland Curaçao, heb ik, ROBERTICO
ALEJANDRIO RAMAZAN, deurwaarder bij het Gerecht op Curaçao, ten verzoeke van
ETIENNE CAROL CRISMO REGIEN SAMPSON, wonende op Curaçao, te dezer zake domicilie
kiezende op Curaçao aan de Grebbelinieweg no. 44, ten kantore van de advocaat mr. S.C.
Larmonie, aan SASHA KADIAN GRANT, zonder bekende woon- of verblijfplaats te Curaçao,
BETEKEND, de grosse van een vonnis d.d. 17 december 2018, gewezen door de E.A. Heer
Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao.
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De deurwaarder voornoemd,
R.A. RAMAZAN.

Aankondiging
AANKONDIGING.

Bij exploit van de dertiende maart 2019, waarvan afschrift is gelaten aan de E.A. Heer Officier
van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg op het eiland Curaçao, heb ik, ROBERTICO
ALEJANDRIO RAMAZAN, deurwaarder bij het Gerecht op Curaçao, ten verzoeke van
ASTRIED EUGENIA LUNETA-BERNABELA, wonende op Curaçao, te dezer zake domicilie
kiezende op Curaçao aan de Grebbelinieweg no. 44, ten kantore van de advocaat mr. S.C.
Larmonie, aan WERNET ANDRES CRISTINA, zonder bekende woon- of verblijfplaats te
Curaçao, BETEKEND, de grosse van een vonnis d.d. 19 november 2018, gewezen door de
E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao.

De deurwaarder voornoemd,
R.A. RAMAZAN

.

Aankondiging
AANKONDIGING

Bij exploit van de twaalfde maart 2019, heb ik ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN ,
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deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba,
Curacao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg te
Curacao, kantoorhoudende op Curacao te Roodeweg no.159, gevolggevende aan de
beschikking van de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, van de
27ste februari 2019, MOHAMAD HASSAN, zonder bekende woon- of verblijfplaats binnen noch
buiten Curacao, OPGEROEPEN voor de terechtzitting van donderdag, 13 juni 2019, des
namiddags om 16.00 uur, ten Raadhuize aan het Wilhelminaplein no. 4 op Curacao, teneinde
op de door HANNA MAAROUF ROBLES , wonende op Curacao, tegen hem ingestelde
vordering te antwoorden.

De deurwaarder voornoemd,
R.A. RAMAZAN

Aankondiging
AANKONDIGING

Bij exploiten van de twaalfde maart 2019, heb ik ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN ,
deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba,
Curacao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg te
Curacao, kantoorhoudende op Curacao te Roodeweg no.159, gevolggevende aan de
beschikking van de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, van de
27ste februari 2019, de heer CHARLES RAMÓN MAMBI en de heer WILFRED MARIA MAMBI
, beiden zonder bekende woon- en verblijfplaats binnen noch buiten Curacao,
OPGEROEPEN voor de terechtzitting van donderdag, 13 juni 2019, des namiddags om
15.30 uur , ten Raadhuize aan het Wilhelminaplein no. 4 op Curacao, teneinde op de door
mevrouw NA?SHA FRANDJESKA SANTIAGO, mevrouw LIXANDRA FRANCIEN SANTIAGO
, mevrouw SHAWNIS FRANCISCA EILEEN VAN DE BURG , mevrouw SHANOURA ELIZA
JUSTINA VAN DE BURG en de heer GERDSON ESTEBAN GIRIGORIE THOMAS, gem. Mr.
E.A. Knoppel, tegen hen ingestelde vordering te antwoorden.
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De deurwaarder voornoemd,
R.A. RAMAZAN

Echtscheiding

Echtscheiding

PRO-DEO.

ECHTSCHEIDING

Bij beschikking van Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, van de 28ste augustus 2018 is
tussen MARYURY DEL CARMEN ESCUSA GONZALEZ , wonende in Curaçao en ISMAEL
EUGENIO DIONISIO SCHUURBIERS, wonende in Germany, partijen op de 11de april 1997 te
Carabobo (Venezuela) , met elkander gehuwd, echtscheiding uitgesproken.

Curaçao, 5 december 2018.

De verzoekster,
M. del C. Escusa Gonzalez
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Echtscheiding

PRO-DEO

ECHTSCHEIDING

Bij exploit van SHUDESKA CLEMENS MARIA ERSILIA deurwaarder voor burgerlijke zaken bij
Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint
Eustatius en Saba en het Gerecht in Eerste Aanleg ter zittingsplaats Curaçao, van de twaalfde
maart tweeduizend negentien, waarvan een afschrift is gelaten aan de E.A. Heer Officier van
Justitie die het oorspronkelijke voor "Gezien" heeft getekend, is ten verzoeke van JOANY
ZENITH MERCADO DE LA CRUZ, wonende in Curacao, gemachtigde de advokate Mr. M.M.
Bloem aan

JOHAN ALFONSO MONTAÑO PATERNINA , zonder bekende woon-of

verblijfplaats in Curaçao of daarbuiten, B E T E K E N D de grosse van een beschikking dd.
19de februari 2019 , gewezen door de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg van
Curaçao, waarbij de echtscheiding tussen partijen op 15de augustus 2012 te Curaçao, binnen
algehele gemeenschap van goederen met elkander gehuwd, is uitgesproken.

Curaçao, 12 maart 2019.

De deurwaarder voornoemd,
S.C.M. Ersilia

.
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Bekendmaking

Bekendmaking

CURAÇAO

Minister
van Financiën

AANSCHRIJVING

Curaçao, 28 februari 2019

Aanschrijving Aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen

Inleiding

Met ingang van het jaar 2018 gelden er nieuwe gestandaardiseerde documentatieverplichtingen
voor multinationale groepen betreffende de verrekenprijzen die zij binnen het concern hanteren.
Deze nieuwe documentatieverplichtingen betreffen:
1. Een landenrapport: “country-by-country report”;
2. Een groepsdossier: “master file”; en
3. Een lokaal dossier: “local file”.
Met deze nieuwe documentatieverplichtingen heeft Curaçao de uitkomst geïmplementeerd van
actiepunt 13 van het OESO-project Base Erosion and Profit Shifting. Deze standaard is
gepubliceerd in het September 2014 Report on Action 13 en is opgenomen in hoofdstuk 5 van
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de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling Transfer Pricing Guidelines.

Artikel 43, tweede lid, van de Landsverordening op de winstbelasting 1940 bepaald dat een
fiscaal in Curaçao gevestigde groepsentiteit die niet de uiteindelijkemoederentiteit van een
multinationale groep is, aan de Inspecteur der Belastingen binnen twaalf maanden na de laatste
dag van een verslagjaar van de multinationale groep waarvan ze een groepsentiteit is, een
landenrapport verstrekt als bedoeld in artikel 42, onderdeel i, van de Landsverordening op de
winstbelasting 1940, dat betrekking heeft op dat verslagjaar, indien:
a. de uiteindelijkemoederentiteit van de multinationale groep niet verplicht is een landenrapport
in te dienen in de staat waarvan zij fiscaal inwoner is;
b. uiterlijk twaalf maanden na de laatste dag van het verslagjaar met de staat waarvan de
uiteindelijkemoederentiteit fiscaal inwoner is wel een overeenkomst van kracht is die voorziet in
de uitwisseling van inlichtingen, waaronder de automatische uitwisseling van inlichtingen, maar
er geen in werking zijnde overeenkomst tussen de bevoegde autoriteiten van die staat en het
Land Curaçao is die voorziet in de automatische uitwisseling van landenrapporten; of
c. de inspecteur de groepsentiteit heeft bericht dat er sprake is van een systematische
nalatigheid als bedoeld in artikel 42, onderdeel l, van de Landsverordening op de winstbelasting
1940, van de staat waarvan de uiteindelijkemoederentiteit fiscaal inwoner is.

Verstrekken van het landenrapport door een groepsentiteit van een multinationale groep, zijnde
niet de uiteindelijkemoederentiteit, met Curaçao als fiscale vestigingsplaats.

De verplichting tot het verstrekken van het landenrapport, zoals aangeduid in artikel 42,
onderdeel i, van de Landsverordening op de winstbelasting 1940, aan de Inspecteur der
Belastingen

voor

groepsentiteiten

van

een

multinationale

groep,

zijnde

niet

de

uiteindelijkemoedertentiteit, met Curaçao als fiscale vestigingsplaats wordt middels artikel 43,
tweede lid, van de Landsverordening op de winstbelasting 1940 vormgegeven.

In dit kader maak ik het volgende bekend:

Entiteiten, die niet de uiteindelijkemoederentiteit zijn, en die op grond van artikel 43, tweede lid,
van de Landsverordening op de winstbelasting 1940, de verplichting hebben om een
landenrapport, als bedoeld in artikel 42, onderdeel i, van de Landsverordening op de
winstbelasting 1940, bij de Inspecteur de Belastingen in te dienen, zijn tot nadere berichtgeving
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niet verplicht een dergelijk landenrapport in te dienen.

Zodra de verplichting tot het indienen van landenrapporten als bedoeld in artikel 43, tweede lid,
van de Landsverordening op de winstbelasting 1940, wederom geactiveerd is, zal dit worden
bekendgemaakt.

Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van publicatie en werkt
terug tot en met 1 januari 2018.

Deze

aanschrijving

kan

worden

aangehaald

als:

Aanschrijving

Aanvullende

documentatieverplichtingen verrekenprijzen.

Willemstad, 28 februari 2019
De Minister van Financiën,
K. A. GIJSBERTHA

Uitgegeven de 15de maart 2019
De Minister van Algemene Zaken,
E.P. RHUGGENAATH
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