Overheden aan de slag met de vennootschapsbelastingplicht
De invoering van de Vennootschapsbelastingplicht (VpB) voor overheidsondernemingen
staat voor de deur! Eind vorig jaar heeft de Tweede Kamer de Wet modernisering
vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen aangenomen. Indien de Eerste
Kamer de wet ook goedkeurt – vermoedelijk april 2015 – treedt de wet in werking vanaf 1
januari 2016. Volgens deze wet moeten overheden die winst of structureel overschotten
behalen met activiteiten die concurreren met de markt, vanaf 1 januari 2016
vennootschapsbelasting betalen. Tijd voor overheden om aan de slag te gaan met deze
nieuwe belastingplicht.
Ondersteuning voor overheden
Gelukkig komt er hulp voor overheden; de koepelverenigingen VNG, IPO, UvW, het
Ministerie van Financiën en de Belastingdienst hebben de handen ineen geslagen. Deze
samenwerking - gedoopt tot Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden
(SVLO) - heeft als doel de nieuwe fiscale verplichtingen in kaart brengen en overheden
te ondersteunen met praktische hulpmiddelen.
Eerste hulpmiddel beschikbaar – de handreiking
Vanaf vandaag is het eerste hulpmiddel vanuit het SVLO beschikbaar; de handreiking.
Het gebruik van de handreiking stelt overheden in staat om tijdig na te denken over
eventuele aanpassingen in de organisatie, zicht te hebben op de financiële gevolgen van
de nieuwe wet en te voldoen aan de fiscale verplichtingen (waaronder het indienen van
de vereiste aangifte). Komende periode zullen er regelmatig vervolgversies verschijnen
van dit document. De fasegewijze opbouw maakt het mogelijk om het opstellen van de
handreiking in de tijd te spreiden. Daarbij wordt er steeds aangehaakt op de meest
recente ontwikkelingen en producten van SVLO. De eerste versie staat in het teken van
de projectmatige aanpak en de eerste inventarisatie en analyse van de activiteiten.
Benieuwd naar deze handreiking? Surf snel naar de websites van de VNG, het IPO en de
UvW.
Tweede hulpmiddel op komst – het stroomschema
Op basis van fiscale wetgeving wordt per activiteit beoordeeld of een overheid een
onderneming drijft. Dat gebeurt op dezelfde manier als marktpartijen worden
beoordeeld. Echter, omdat er een grote diversiteit en hoeveelheid aan activiteiten wordt
uitgeoefend door overheden, worstelen zij met de afbakening voor deze
ondernemingstoets.
Ter ondersteuning wordt er binnen het SVLO gewerkt aan een stroomschema dat
overheden helpt bij deze afbakening. Door de complexiteit van de vraagstukken kost het
ontwerpen van het stroomschema helaas meer tijd dan aanvankelijke was geraamd.
Publicatie volgt snel.
Onderwerpen van gesprek
De ambitie van het SVLO is om een scala van nuttige tools te publiceren. Aan de meeste
hulpmiddelen liggen fiscale vraagstukken ten grondslag. De Belastingdienst, Ministerie
van Financiën, VNG, IPO en UvW zijn daarom al geruime tijd met elkaar in discussie over
diversie onderwerpen. Benieuwd naar deze onderwerpen? Hier volgt een kleine greep;


Wanneer is sprake van normaal vermogensbeheer






Wanneer is sprake van deelname aan het economische verkeer?
Wat zijn interne diensten?
Hoe moet het winststreven en de winst worden beoordeeld om tot een onderneming
te concluderen?
Hoe kunnen de administratieve lasten en uitvoeringskosten worden verminderd als
voor een onderneming een objectvrijstelling geldt?

Werkgebieden en betrokken partijen
Naast genoemde algemene vraagstukken richt SVLO zich ook op een aantal
deelterreinen waar de belastingplicht grote gevolgen kan hebben. Zo heeft de VNG twee
klankbordgroepen opgericht. De eerste is de klankbordgroep grondbedrijven. Hier speelt
specifiek de problematiek rondom ‘openingsbalans’ en ‘erfpacht’. De tweede is de
klankbordgroep GGD. Onder andere worden de activiteiten besproken op basis van de
btw-matrix 2011. Ook zijn diverse landelijke belangenorganisaties uitgenodigd om mee
te praten en te denken binnen het SVLO. Onder andere afvalbeheerders (NVRD), sociale
werkbedrijven (Cedris), omgevingsdiensten en veiligheidsdiensten.
Hoe verder
Het wetsvoorstel is op dit moment in behandeling bij de Eerste Kamer. Met de
handreiking kunnen overheden al stappen zetten richting de inventarisatie. Verwacht
wordt dat snel een volgende update met meer duidelijkheid en aanvullingen op de
handreiking wordt gepubliceerd door het SVLO.
Tot slot, wilt u reageren op deze nieuwsbrief. Dat kan! Stuur uw reactie naar Wendy
Hensbergen (w.hensbergen@minfin.nl).

