Raad van Advies Sint Maarten

Aan de Gouverneur
van Sint Maarten
Falcon Drive # 3
Habour View,
Sint Maarten

Phillipsburg, 20 december 2010
RvA no. SM/02-10-LV

Onderwerp:

Ontwerp-Iandsverordening, tot wijziging van de Landsverordening belasting op
bedrijfsomzetten 1997 (volgnummer LV-10/0003)

Advies:

Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 07 december 2010 om het oordeel
van de Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en de behandeling
hiervan op. 20 december 201 0, bericht de Raad u als volgt.

Bestudering van het onderhavige ontwerp en de bijbehorende memorie van
toelichting alsmede de OVerige bij het adviesverzoek gevoegde stukken geeft de
Raad aanleiding tot het maken van de navolgende opmerkingen.

1. Algemene opmerkingen
De onderhavige ontwerp-Iandsverodening tot wijziging van de
Landsverordening belasting op bedrijfsomzetting heeft tot doel de knelpunten
voor de uitvoering weg te nemen, een aantal vrijstellingen aan te passen,meer
de plaats van dienst aan te wijzen bij diensten die door niet binnen het
heffingsgebied gevestigde ondernemers worden verricht aan binnen het
heffingsgebied gevestigde afnemers en in het bijzonder een verhoging van het
tarief van 3% naar 5% door te voeren.
De Raad heeft uit de memorie van toeliching kunnen kunnen opmaken dat de
reden van de verhoging van het tarief als voorgesteld door de Task-force
Inkomensverhogende maatregelen (hierna Task-force) hoofdzakelijk plaats
vindt om het dreigende begrotingstekort te vermijden en zich aan de afspraken
te houden die St. Maarten als nieuw land met Nederland heeft gemaakt.
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De Raad vraagt zich echter af of de regering de prijsverhogende gevolgen van
deze tariefverhoging onder de huidige omstandigheden wel voldoende heeft
onderzocht. Voorts vraagt de Raad zich af of de SER en sociaal-economische
organisaties zijn geraadpleegd bij het tot stand komen van deze wetswijziging
en als er voldoende draagvlak bestaat voor deze wetswijziging.
De Raad is van oordeel dat in een tijd van financiele crisis belasting
verhogende maatregelen meer gericht moeten zijn op de
economische draagkracht en verbruikscapaciteit van de belastingplichtigen.
De Raad geeft de regering in overweging nieuwe bronnen van inkomsten zoals
erfpachtcanonverhoging, hogere overschrijving/ verandering van
erfpachthouders, belasting op onroerend goed ten name van offshore
bedrijven die huren innen zonder verder controle of registratie, in ter voeren of
te ontwikkelen teneinde eventueel een verlaging van de BBO tarief van 5%
naar 4 % te bewerkstelligen
De Raad vindt het een goede zaak om duidelijkheid te scheppen omtrent het
heffingsgebied, verhuur van hotelkamers en appartementen en handelen in
aandelen.

2. Opmerkingen van inhoudelijke aard
De ontwerp-Iandsverordening
Ad Artikel 1
De Raad vraagt zich af waarom sub f gelimiteerd is tot zij die "zelfstandig"
uitoefenen.
Het is ook niet duidelijk of vermogensrechten ook onder vermogensbestanddeel
vallen.
Ad artikelS
De Raad zou willen weten waarom in het nieuwe derde lid slechts gevestigde
ondernemers vermeld worden en geen wonende ondernemers.
De Raad meent dat bedrijven gevestigd worden en individuen wonen.
Ad artikel 8
Onderdeel D,eerste lid.
De raad stelt de regering voor om criteria aan te geven om te beoordelen of
een particulier in het heffingsgebied woont om niet in willekeur te vervallen.
Het tweede lid , noemt een zestiende lid terwijl in de
Landsverordening belasting op bedrijfsomzetten 1997 geen zestiende lid wordt
vermeld .
Het derde lid voegt "na de levering van brood" een lijst van eerste
levensbehoeften toe. De Raad heeft noch een zeventiende lid noch een lijst van
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primaire levensmiddelen kunnen vinden in boven genoemde Landsverodening.
De Raad vraagt zich af of de regering niet de tabel, behorende bij artikel 7.
tweede lid. van de Landsverordning belasting op bedrijfsomzetten 1997, bedoelt
en zo ja of deze gewijzigd is. De Raad heeft geen kopie van een aangepaste
tabel mogen ontvangen om dat na te gaan.
Verder vraagt de Raad zich af hoe de strikte prijscontrole zal worden toegepast
en op welke wijze de controle op de vrijstelling van bepaalde produkten zal
worden uitgevoerd.

Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard

Zowel het ontwerp als de memorie van toelichting geeft de Raad aanleiding tot het maken van
de volgende wetstechnische en redactionele opmerkingen.
Ad artikel 1.
Inspecteur van belasting
Maarten

QQ

St. Maarten moet luiden inspecteur van belasting van St.

Sub d moet sub f zijn
Sub d moet gewijzigd worden in " het grondgebied van St. Maarten, zoals bedoeld in
artikel 1 van de Staatsregeling van St. Maarten
Ad artikel 5
De Raad vraagt zich af of het vierde lid vervalt. Volgens de Raad valt het namelijk in
het nieuwe derde lid.
Inspectie dient aangevuld te worden met der Belastingen
Ad artikel 8
Onderdeel 0, tweede lid, verwijst naar zestiende lid, die in de Landsverordening
belasting op bedrijfsomzetten 1997 niet bestaat. Idem voor wat betreft artikel 8
onderdeel D,derde lid, dat verwijst naar het zeventiende lid en het vierde li.d dat een
twintigste lid noemt.
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Ad artikel 9
Dit artikel dient aangepast te worden naar de huidige status: "van de Nederlandse
Antillen" dient gewijzigd te worden in " Land St. Maarten, zoals bedoeld in artikel 1 van
de Staatsregeling van St. Maarten ....
In de memorie van toelichting laatse alinea is het woord "als" weggevallen en moet luiden
aangemerkt als de plaats ..... .
Ad artikel 12
De Raad vraagt zich af of de naam van de Ontvanger "Landsontvanger of of het nu
"Ontvanger van St. Maarten is.

De Raad heeft voor het overige geen opmerkingen.
Concluderend geeft de Raad de regering in overweging rekening te houden met de gemaakte
opmerkingen en aanbevelingen.
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