Oplegnotitie consultatiedocument ”Contouren Vennootschapsbelasting Gemeentelijk Grondbedrijf”

Inleiding
Per 1 januari 2016 wordt de belastingplicht ingevoerd voor ondernemingen van
overheden voor de vennootschapsbelasting. Deze belastingplicht komt te liggen op het
niveau van het publiekrechtelijke lichaam in plaats van op het niveau van de
verschillende ondernemingen binnen een publiekrechtelijk lichaam.
Het achterliggende doel van het wetsvoorstel is, mede onder druk van de Europese
Commissie, het scheppen van een gelijkwaardig speelveld tussen
overheidsondernemingen en private ondernemingen. Het is de bedoeling dat
overheden die winst of structureel overschotten behalen met activiteiten die
concurreren met de ‘markt’, vennootschapsbelasting gaan betalen.
Samenwerking
Tussen de koepelorganisaties en de Belastingdienst is afgesproken1 om samen te
gaan werken aan een implementatietraject. Doel daarvan is de administratieve lasten
van de decentrale overheden en de uitvoeringskosten van de Belastingdienst te
beperken. Dit overleg is inmiddels bekend als het SVLO-overleg.
In het kader van het SVLO-overleg is ook overleg op gang gekomen tussen de
Belastingdienst en de vereniging van grondbedrijven. Zoals u wellicht heeft vernomen
is, na een korte onderbreking, dit overleg recent weer opgepakt. Een eerste
bespreking in een vernieuwde samenstelling2 heeft plaatsgevonden op 17 juni
jongstleden. Tijdens dat gesprek is uitgebreid gesproken over het op dat moment
beschikbare document “Contouren Vennootschapsbelasting Gemeentelijk
Grondbedrijf” zoals opgesteld door de VNG/VVG.
Uitkomst van het overleg is om uiterlijk 1 november 2015 een gezamenlijke
handreiking te hebben. Het door de VNG/VVG opgestelde document (dus in de
huidige vorm en onder verantwoordelijkheid van de VNG/VVG), wordt gebruikt als
consultatiedocument met de gemeentelijke achterban. Juist vanwege de complexiteit
van het onderwerp raadpleegt de VNG/VVG graag haar achterban. De uitkomsten van
de consultatie worden ingebracht in het SVLO-overleg en meegenomen in het traject
dat leidt tot de gezamenlijke handreiking. Om die handreiking te realiseren zijn de
eerste stappen dus gezet en is het proces in volle gang.
Doelstelling handreiking
Het doel van de gezamenlijke handreiking is een kader te scheppen waarmee de
fiscale gevolgen van de niet uitzonderlijke activiteiten van het grondbedrijf worden
geschetst.
Waar mogelijk zal worden aangesloten bij reeds gepubliceerde documenten en/of nog
te publiceren documenten. De beschreven algemene situatie zal in lijn zijn met het
Besluit Begroting en Verantwoording. Omgekeerd heeft ook de commissie BBV de
vennootschapsbelasting betrokken in de aanpassingen van het BBV.
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Afspraak Ministerie van Financiën/Belastingdienst en Vereniging Nederlandse
Gemeenten, Interprovinciaal Overleg en Unie van Waterschappen
Het overleg is samengesteld uit vertegenwoordigers van de VNG/VVG, de
Belastingdienst, alsmede de commissie BBV.
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Consultatiedocument
Graag leggen wij het VNG/VVG-consultatiedocument aan u voor. De interpretatie van
het fiscale kader in de consultatieversie is breed weergegeven. Dit omdat nog niet op
alle onderdelen duidelijkheid is en overeenstemming bestaat met elkaar. Het geeft
voor nu in ieder geval inzicht in een aantal belangrijke dilemma’s.
In deze versie wordt de grote lijn geschetst, maar er kunnen geen rechten aan
ontleend worden.
Uitnodiging
Wij hopen en verwachten dat het consultatiedocument u helpt om de gevolgen voor uw
gemeenten beter in kaart te brengen. Maar bovenal willen wij u uitnodigen om uw
reactie te geven op een aantal in het document opgenomen vragen of
keuzemogelijkheden.
Uw reacties kunt u opnemen in het bijgesloten reactieformulier en tot 24 augustus
2015 mailen naar vpb.grondbedrijven@vng.nl
Wij danken u alvast voor uw reactie!
Namens de SVLO-werkgroep

