Overheidsbedrijven en vennootschapsbelasting

Op 14 april 2014 stuurde de staatssecretaris een brief aan de Tweede Kamer over de voorgestelde
ingrijpende wijzigingen in de vennootschapsbelastingplicht (Vpb-plicht) voor overheidsbedrijven. Bij
deze brief zat een conceptwetsvoorstel. De branche krijgt de mogelijkheid om te reageren op dit
concept. Echter, omdat het wetsvoorstel mede tot stand is gekomen op aandringen van de Europese
Commissie, is het de verwachting dat het voorstel grotendeels in deze vorm wet zal worden. Het kabinet
streeft ernaar de wetswijzigingen per 1 januari 2015 in werking te kunnen laten treden voor boekjaren
die aanvangen op of na 1 januari 2016.
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Tenslotte zal er – zodra er eenmaal
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Quick scan Vpb door Cervus
De adviseurs van Cervus hebben een
ruime ervaring met het Vpb-plichtig
worden van (semi)overheidsbedrijven. Zij kunnen via een quick scan
elke overheidsinstelling en/of nu nog
vrijgestelde overheidsdeelneming
efficiënt adviseren over de gevolgen
van dit wetsvoorstel. Cervus is een
volledig onafhankelijk belastingadvieskantoor. Op deze wijze is het
uitgesloten dat er een belangenverstrengeling ontstaat met de
huisaccountant van de instelling.
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