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Fiscaal Recht: Internationaal Belasting Recht

Vennootschapsbelasting en de lokale overheid
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• Tot 2015 waren publiekrechtelijke overheidslichamen en
privaatrechtelijke lichamen die in het bezit zijn van
overheidslichamen niet belastingplichtig met uitzondering van
energiebedrijven en aangewezen vennootschappen (bijvb ABN
AMRO, Schiphol)
• Publiekrechtelijke overheidslichamen zijn met ingang van 2016
belastingplichtig voor zover zij een onderneming drijven
• Privaatrechtelijke lichamen die in het bezit zijn van
overheidslichamen zijn vanaf 2016 belastingplichtig
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Een onderneming is:
• Een organisatie van kapitaal en arbeid
• Die deelneemt aan het economisch verkeer
• Waarbij structurele voordelen worden behaald of beoogd;
of
• Waarbij potentieel in concurrentie wordt getreden met
andere belastingplichtigen en een bescheiden bestaan
mogelijk is
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Nieuwe vrijstellingen voor:
• Interne activiteiten
• Activiteiten in het kader van uitoefenen van
overheidstaken en publiekrechtelijke bevoegdheden
• Activiteiten in het kader van bepaalde publiekrechtelijke
samenwerkingsverbanden
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Interpretatie:
• Toelichting in tweede kamer
• Notities SVLO
• Besluiten BBV en Notities Commissie BBV

Faculty of Law

SVLO:
De samenwerking zoals die is aangegaan door de VNG, het Interprovinciaal Overleg
(IPO),de UvW, de Belastingdienst en het Ministerie van Financiën (hierna:
Samenwerking vennootschapsbelasting lokale overheden; kortweg SVLO) heeft tot
doel de implementatie van het wetsvoorstel te vergemakkelijken en de
administratieve lasten en uitvoeringskosten van de invoering van de voorgestelde
wetgeving zoveel als mogelijk te beperken.
Ik ben voornemens nieuwe vraagstukken die in de SVLO …naar voren komen en om
een beleidsmatige beslissing vragen, op dezelfde wijze te behandelen als de
onderwerpen die nu in de SVLO aan de orde zijn: groepsgewijs en bij voorkeur
uitmondend in een breder te delen handreiking voor de praktijk
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Commissie BBV:
Daarnaast kunnen gemeentelijke grondbedrijven vanaf 1 januari 2016
vennootschapsbelastingbelastingplichtig zijn. Voor een goede uitvoering van de
nieuwe belastingplicht is het noodzakelijk om in de notitie Grondexploitatie
richtlijnen te geven over de afbakening van grondexploitaties en de aan de
grondexploitatie toe te rekenen kosten.
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Opgewekt vertrouwen:

• Individuele toezegging contra legem: bindend tenzij duidelijk in strijd met een
juiste wetstoepassing
• Verstrekte inlichtingen binden in beginsel niet tenzij de belastingplichtige schade
heeft (naast de verschuldigde belasting)

Gedragsregels Belastingdienst inzake de vaststelling van fiscaal
uitvoeringsbeleid en het geven van standpuntbepalingen
•
•
•

Voorbereid door de betreffende directie van DG BEL
Vaststelling door de staatssecretaris of de (Plv) DG BEL of (plv) DG FZ
Opstelling met uniforme koptekst bevat, na vermelding van het onderwerp en het
kenmerk van het besluit, een aanvangszin waaruit blijkt wie het besluit heeft
vastgesteld

Faculty of Law

Notities SVLO:
• 17 augustus: deze lijst heeft de status van een
inlichting/algemene voorlichting omdat er geen specifiek
casuistiek aan de orde komt
• 2 oktober : deze quick scan heeft de status van een
inlichting/algemene voorlichting
• 6 november: Het zijn als het ware piketpaaltjes waarbinnen
gehandeld kan worden, deze handreiking beoogt
ondersteuning te bieden
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Notities SVLO:
• 6 november: vanuit de complexe problematiek mogen
grondbedrijven uitgaan van de werkelijke cijfers als deze
binnen de volgende bandbreedtes vallen
• Overige: geen opmerkingen

