
De overeenkomst heeft als
doel de transparantie op fiscaal
gebied te bevorderen tussen bei-
de landen. Het verdrag toont de
groeiende internationale samen-
werking om belastingontdui-
king te bestrijden en wordt
ondersteund door het bestaande
verdrag ter uitwisseling van be-
lastinginformatie tussen de Ver-
enigde Staten en Curaçao.

Curaçao en de Verenigde Sta-
ten hebben een duurzame en
nauwe band die een breed aantal
aandachtsgebieden bestrijkt. De
Fatca-overeenkomst zal de bila-
terale samenwerking op fiscaal
gebied verder intensiveren, te-
vens geeft het ondertekenen van
dit verdrag aan dat de internatio-
nale fiscale nakoming verder

wordt vormgegeven. ,,Middels
het ondertekenen van deze Fat-
ca-overeenkomst, onderstreept
Curaçao haar vastberadenheid
als jurisdictie om niet enkel
transparant te zijn, maar tevens
als koploper meedoet aan het
traject om de internationale
automatische uitwisseling van
belastinggegevens vorm te ge-
ven”, aldus Jardim. ,,Daarnaast
is het belangrijk om te vermel-
den dat Curaçao middels de Fat-
ca-overeenkomst een automati-
sche belastingheffing van 30
procent voorkomt tussen beide
landen.” Moore liet het volgende
weten: ,,Het tekenen van deze
overeenkomst is een belangrijke
stap in de samenwerking tussen
de Verenigde Staten en Curaçao

met betrekking tot het bestrijden
van belastingontduiking. Als be-
lastingbetalers in het buitenland
hun belasting niet betalen, dan
moeten andere belastingbetalers
een onevenredig deel van de be-
lastingdruk op hen nemen. De
Tax Information Exchange
Agreement (TIEA) en de inter-
gouvernementele overeenkomst
Fatca zijn belangrijke onderde-
len van het Amerikaanse over-
heidsbeleid dat dit aan de kaak
stelt.” De Verenigde Staten heb-
ben Fatca in 2010 geïntrodu-
ceerd om belastingontduiking in
de offshore-sector tegen te gaan
door middel van het promoten
van transparantie en het verkrij-
gen van informatie over reke-
ningen van Amerikaanse be-

lastingbetalers in andere landen.
Fatca vraagt aan buitenlandse fi-
nanciële instituten om jaarlijks,
direct of indirect via hun overhe-
den, de Amerikaanse belasting-
dienst van informatie te voor-
zien over hun Amerikaanse re-
keninghouders. De Fatca-over-
eenkomst tussen Curaçao en de
Verenigde Staten draagt er zorg
voor dat financiële instituten op

Curaçao informatie over Ameri-
kaanse rekeninghouders aan het
ministerie van Financiën zullen
verschaffen, die op hun beurt de
informatie doorgeven aan de
Amerikaanse belastingdienst.
Evenzo, zal de Amerikaanse be-
lastingdienst informatie ver-
strekken over Curaçaoënaars die
een rekening in de Verenigde
Staten hebben.

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Minister José Jardim van Financiën heeft gisteren samen met de consul-
generaal van de Verenigde Staten, James Moore, een intergouvernementele overeen-
komst getekend om de ‘Foreign Account Tax Compliance Act’ (Fatca) te implemente-
ren. 
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Consul-generaal James Moore (links) en minister José Jardim van
Financiën schudden elkaar de hand na de overeenkomst te hebben
getekend om de ‘Foreign Account Tax Compliance Act’ (Fatca) te
implementeren. FOTO AMERIKAANS CONSULAAT

Akkoord tegen belastingontduiking


