A° 2020

N° 42

PUBLICATIEBLAD
MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 16de april 2020 tot wijziging
van de Ministeriële regeling vaststelling bedragen inkomstenbelasting 20201
_____________
De Minister van Financiën,
Overwegende:
dat overeenkomstig de Ministeriële beschikking van de 16de maart 20202 de Minister van
Algemene Zaken, die bevoegd is om met het oog op de bestrijding van een ramp alle bevelen te
geven die hij nodig acht, verklaart heeft dat Curaçao per 13 maart 2020 in een rampsituatie
verkeert, als bedoeld in artikel 1 van de Landsverordening rampenbestrijding3. Dit vanwege de
aanwezigheid van de besmettelijke ziekte COVID-19;
dat als gevolg van de intrede van het besmettelijke coronavirus, COVID-19, de regering
noodgedwongen voorzorgsmaatregelen heeft moeten afkondigen ter minimalisering van de
verspreiding van het virus in Curaçao;
dat rekening houdend hiermee een concreet Solidariteitspakket oftewel een noodpakket aan
steunmaatregelen is vastgesteld;
dat het doel van dit Solidariteitspakket is om de verwachte negatieve sociaaleconomische en
financiële effecten die in het verlengde liggen van de noodgedwongen genomen
voorzorgsmaatregelen op de lokale economie en financieel en sociaal vlak zoveel mogelijk te
mitigeren;
dat één van de steunmaatregelen uit dit Solidariteitspakket erop gericht is dat het besteedbaar
inkomen van belastingplichtigen toeneemt of gelijk blijft door verhoging van de basiskorting
voor de inkomstenbelasting voor het jaar 2020;
dat de basiskorting overeenkomstig artikel 25, eerste lid, van de Landsverordening op de
inkomstenbelasting 19434 voor de inkomstenbelasting 2020 reeds is vastgesteld in artikel 2,
eerste lid, van de Ministeriële regeling vaststelling bedragen inkomstenbelasting 2020;
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dat op basis van het bovenstaande toepassing van de hardheidsclausule als bedoeld in artikel 39,
eerste lid, onderdeel b, van de Algemene landsverordening Landsbelastingen, op zijn plaatst
wordt geacht, waarbij de basiskorting voor de inkomstenbelasting 2020 wordt gewijzigd;
Gelet op:
Artikelen 39, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene landsverordening Landsbelastingen en 25,
eerste lid, van de Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943;

Heeft besloten:
Artikel I
De Ministeriële regeling vaststelling bedragen inkomstenbelasting 2020 wordt als volgt gewijzigd:
In artikel 2, eerste lid, wordt “NAf 2.284,-. “ vervangen door : NAf 2.348,-.
Artikel II
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na datum van bekendmaking en werkt
terug tot en met 1 januari 2020.

Willemstad, 16 maart 2020
De Minister van Financiën,
K.A. GIJSBERTHA

Uitgegeven de 30ste april 2020
De Minister van Algemene Zaken,
E. P. RHUGGENAATH
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Toelichting behorende bij de Ministeriële regeling met algemene werking van de 16de april 2020
tot wijziging van de Ministeriële regeling vaststelling basiskorting voor de inkomstenbelasting
20205
§ 1. Algemeen
Als gevolg van de intrede van het besmettelijke coronavirus, COVID-19, heeft de regering
noodgedwongen voorzorgsmaatregelen moeten afkondigen ter minimalisering van de
verspreiding van het virus in Curaçao. Rekening houdend hiermee is een concreet
Solidariteitspakket oftewel een noodpakket aan steunmaatregelen vastgesteld.
Het doel hiervan is om de verwachte negatieve sociaaleconomische en financiële effecten die in
het verlengde liggen van de noodgedwongen genomen voorzorgsmaatregelen op de lokale
economie en financieel en sociaal vlak zoveel mogelijk te mitigeren. Het is namelijk van uiterst
belang dat de regering alles inzet om de sociaaleconomische schade zoveel mogelijk te beperken.
Ondernemers dienen tegemoetkomingen te ontvangen om werknemers gedurende deze
crisisperiode aan het werk te kunnen houden. Bedrijven, zelfstandige ondernemers en
particulieren dienen voorzien te worden van steun zodat ze hun bedrijven kunnen voortzetten
en om in hun eigen bestaan te kunnen voorzien.
De basiskorting was reeds vastgesteld met in acht neming van artikel 25 van de
Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943. De regering vindt het belangrijk dat het
besteedbaar inkomen van belastingplichtigen toeneemt dan wel gelijk blijft zodat zij in hun eigen
bestaan kunnen blijven voorzien. Om hierin te voorzien is besloten om met een beroep op de
hardheidsclausule als bepaald in artikel 39, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene
landsverordening Landsbelastingen, de basiskorting voor de inkomstenbelasting 2020 te
verhogen.
Conform artikel 39, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene landsverordening
Landsbelastingen is de Minister van Financiën bevoegd om voor bepaalde gevallen of groepen
van gevallen tegemoet te komen aan onbillijkheden van overwegende aard, welke zich bij de
toepassing van de belastingverordening mochten voordoen. In het onderhavige geval verleent
de regering een tegemoetkoming aan de belastingplichtigen voor de inkomstenbelasting om
steun te verlenen om de nadelige sociaaleconomische gevolgen van de verspreiding van het
besmettelijke coronavirus, COVID-19 te mitigeren.
In deze uitzonderlijke situatie wordt het nieuwe bedrag van de basiskorting vastgesteld op NAf
2.348. Dit bedrag is berekend door de huidig geldende basiskorting van NAf 2.284 te
vermenigvuldigen met tabelcorrectiefactor 1,0280934343, zoals opgenomen in paragraaf 1 van de
toelichting van de Ministeriële regeling vaststelling basiskorting voor de inkomstenbelasting 2020.
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§ 2. Financiële paragraaf
Aan de verhoging van de basiskorting voor de inkomstenbelasting 2020 zijn financiële lasten
verbonden. Rekening houdend met de verdeling van de inkomenscategorieën van de
beroepsbevolking waarbij ongeveer 50%6 van de belastingplichtigen voor de
inkomstenbelasting, meer belastbaar inkomen genieten dan het belastbaar inkomen dat
momenteel onbelast blijft bij een basiskorting van NAf 2.284, zal het Land om en nabij NAf 2
miljoen aan inkomen derven.
De geschatte kosten van deze maatregel komen ten laste van de begroting 2020.

De Minister van Financiën
K.A. GIJSBERTHA
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