Stroomschema Vpb overheidsbedrijven
Onderneming drijven & algemene vrijstellingen

1. Onderneming drijven?
Direct overheidsbedrijf

Indirect overheidsbedrijf

Wordt de potentiële ondernemingsactiviteit
binnen de publiekrechtelijke rechtspersoon zelf
uitgeoefend? (Bijvoorbeeld: Rijk, Provincie,
Gemeente, Waterschap, GR met
rechtspersoonlijkheid, ZBO)?

Wordt de potentiële ondernemingsactiviteit
uitgeoefend in een privaatrechtelijke
rechtspersoon als bijvoorbeeld:
BV, NV, Stichting/Vereniging, Coöperatie?

Stichting/Vereniging
(bestuur benoemd
door publiekrechtelijk
lichaam)

Ondernemingstoets

BV, NV, Coöperatie
Door wetsfictie
onderneming
aanwezig

NEE
Indien winst <
€15.000 per jaar of
< € 75.000 totaal in
de laatste vijf jaren.

Organisatie van
kapitaal en arbeid?

JA
NEE

JA

Deelname aan het
economische
verkeer? *
JA

Winstoogmerk
of feitelijke behalen
van winst? **
JA

Concurrentie met
private partijen én
wordt een
bescheiden voordeel
behaald? ***

In beginsel géén Vpbplicht

NEE

NEE
NEE

Vpb-plicht
JA

Vrijstelling inroepen?
(zie schema 2)

(volgende pagina)
* Interne activiteiten levert deelname aan economische verkeer. Zoals eigen repro, ICT afdeling etc. Eigen kring wordt ruim omschreven.
** Afhankelijk van het geval, worden subsidies in beginsel ook tot de belaste opbrengst.
*** ‘Bescheiden voordeel’ werd besproken in de wetsgeschiedenis. Dit is het geval als een particulier er een bescheiden bestaan van kan hebben.
Tax items 2015

2. Algemene vrijstelling van toepassing?
Indirect overheidsbedrijf

Direct overheidsbedrijf

(zie pagina 1)

(zie pagina 1)

Samenwerkingsverband?

Werken directe en/of indirecte overheidsbedrijven
hier samen?
NEE

JA

Vrijstelling A of B:

Vrijstelling C:

Controleer voorwaarden voor A of B

Controleer voorwaarden voor C

(Direct bedrijf): Worden louter
interne activiteiten verricht of
activiteiten aan een onbelast
‘eigen’ privaatrechtelijk
overheidslichaam?

A: Interne activiteiten/
quasi inbesteding

NEE
NEE

B: Overheidstaken

JA

(Indirect bedrijf): Worden louter
interne activiteiten aan een
‘eigen’ publiekrechtelijk lichaam
verricht? (Bijv. ICT-dienst in
eigen BV van gemeente werkt
louter voor deze gemeente of
een vrijgestelde 100% dochter
van de gemeente?)
JA

Is de activiteit te beschouwen als een overheidstaak zonder
concurrentie met andere ondernemingen? Denk aan taken op grond van
bijvoorbeeld de (Grond)wet. Of indien op grond van Wet OB wordt
gehandeld ‘als overheid‘. Verder open criterium.
NEE

JA
Cumulatief:
1) Zijn het slechts activiteiten voor de deelnemende publiekrechtelijke
rechtspersonen en privaatrechtelijke overheidslichamen of BV/NV’s van
de deelnemende publiekrechtelijke lichamen?
2) Zouden de activiteiten bij uitoefening door deelnemende lichamen zelf
ook onbelast zijn geweest? Zie bijvoorbeeld vrijstelling A of B.
3) Is de afname van de activiteiten evenredig aan bijdrage in de kosten
van het verband.

C: Samenwerkingverbanden

NEE

VRIJSTELLING:
Bij het
bepalen van
de fiscale
winst blijven
voordelen
van een
vrijgestelde
activiteit
buiten
aanmerking
via de
OBJECTVRIJSTELLINGSMETHODE

Bijv: Een gemeenschappelijke regeling en centrumgemeenten
constructies zouden kunnen kwalificeren. Let op:
dienstverleningsovereenkomst kwalificeert in beginsel niet
JA

Vpb-plicht
Let op: Op verzoek mogelijk af te zien van de vrijstelling voor
A,B,C activiteit

Op al onze werkzaamheden en overeenkomsten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, die een beperking van aansprakelijkheid
bevatten. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle en worden op verzoek kosteloos toegezonden.
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