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Implementatie Vennootschapsbelasting (hierna: Vpb) Gemeente Oudewater 

Kennisnemen van: 

Stand van zaken implementatie Vennootschapsbelasting 

Inleiding: 

Met ingang van 1 januari 2016 is de Wet op de Vennootschapsbelasting gaan gelden voor 
overheidsondernemingen. Dit betekent dat voor activiteiten die uitgevoerd worden door overheden, die 
concurrerend kunnen zijn met activiteiten in de markt, een fiscale winst moet worden berekend. Over die 
fiscale winst moet Vpb betaald worden. Dit heeft gevolgen voor de gemeente Oudewater en voor de 
organisatie van de bedrijfsvoering, daarnaast zijn er financiële gevolgen. Via deze RIB informeren wij u 
over de stand van zaken. 

Kernboodschap: 

Om de 'Vpb-plichť goed te verankeren in de bedrijfsvoering van de gemeente Oudewater is een externe 
adviseur (Step in control) benaderd om een complete inventarisatie uit te voeren, de fiscale beoordeling 
daarvan en de afstemming met de Belastingdienst. Hiervoor is een gefaseerde aanpak nodig. 



Er zijn 5 fases: 

1. Inventarisatie Vpb - deze fase is inmiddels afgerond; 
2. Besluitvorming Vpb - huidige fase, diepte inventarisatie, bepalen financiële risico' s. Verwachting is 

eind maart afronding; 
3. Implementatie Vpb - planning voor Q2 (besluitvorming en inrichten administratie); 
4. Beheer Vpb - planning voor Q3 (pakket is ingericht, interne controle over Q1 en Q2 en beslissen 

aangifte traject 2017); 
5. Aangifte Vpb - Q2 2017, 1ste aangifte over 2016 (eventueel uitstel aangevraagd mocht dat nodig 

zijn). 

1. Inventarisatiefase 
Uit de inventarisatie lijkt de gemeente Oudewater vooralsnog een laag risico op Vpb-plicht te hebben. Een 
laag risico betekent geen tot lichte vpb-druk (duizenden tot maximaal +I- elf duizend euro). 
De activiteiten die zijn geïnventariseerd zijn o.a. de begrafenisrechten, energiekosten markt, het 
Stadskantoor en de grondexploitatie Noort Syde II (NS II). De komende tijd wordt de inventarisatie voltooid. 
De onderzoeksresultaten worden vast gelegd in een Inrichtingsdocument Vpb. 

Concreet is er een lichte vpb-druk voor het Stadskantoor (zoals het er nu naar uit ziet een bedrag van 
ongeveer 3000,- euro structureel) en de grondexploitatie NS II (zoals het er nu naar uit ziet een bedrag van 
ongeveer 11.000,-euro incidenteel over de jaren 2016 en 2017). De berichtgeving over de grondexploitatie 
was voorheen dat er geen vpb-druk zou zijn. Hieronder volgt een korte toelichting. 

Vpb grondexploitatie 
In 2015 is door diverse deskundigen gesteld dat het bijna onmogelijk is om in 2016 vpb over de 
grondexploitatie te moeten betalen. Nu eind 2015 meer duidelijk is geworden vanuit de SVLO 
(Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden) hoe de te betalen Vpb moet worden berekend 
blijkt deze stelling niet op te gaan. Voor de betreffende grondexploitatie van NS II betekent dit, zoals 
hierboven aangegeven, een lichte vpb-plicht van 11.000 euro. 

2. Huidige fase 
Op dit moment zitten we in de gemeente Oudewater in fase 2 van diepte-inventarisatie 
Vpb en voorbereiding besluitvorming. Met andere woorden, verder onderzoek naar de uitkomsten uit de 
inventarisatie en eventuele beheersmaatregelen en verwerken van de financiële risico's in het 
meerjarenperspectief. Daarnaast wordt gewerkt aan het vastleggen van zgn. vpb documentatie. 
Deze documentatie bestaat uit een Grondslagendocument en een Inrichtingsdocument. Het 
Grondslagendocument vormt de basis voor de inrichting van de fiscaal/financiële administratie. 
In het Inrichtingsdocument staat op welke gebieden de gemeente Oudewater wel of geen risico loopt op 
Vpb-plicht en wat de beheersmaatregelen zijn. Op basis van beide documenten worden afspraken gemaakt 
met de Belastingdienst. 

3 t/m 5 Implementatie tot en met de jaarlijks aangifte 
Na afronding van fase 1 en 2 wordt de vpb onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering, dat wil zeggen: 

de financiële administratie wordt definitief ingericht en onderhouden; 
de financiële gevolgen van de vpb jaarlijkse verwerkt in de begroting; 
de jaarlijkse aangifte wordt verzorgd. 

Vervolg: 

In het kader van onze actieve informatieplicht informeren wij uw raad in juni 2016 over de verdere 
voortgang van het Vpb-traject. 
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De secretaris 

mr. RŴHoltrigter 
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z 
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