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Fiscaal in control2
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Fiscaal in control –

wat gaan we nog doen

• Verkennen ‘slimme’ totaaloplossing fiscale software.

• Inbedden periodieke beoordeling steekproeffacturen op fiscale juistheid.

• 2e half jaar 2019: brede werkgroep waar fiscale optimalisatie nog wenselijk 

en noodzakelijk is (afgezet tegen kosten/ risico/ moeite).

• 2e halfjaar 2019: ‘kijkje in de fiscale keuken bij andere gemeenten’. 



Horizontaal toezicht3

Horizontaal toezicht houdt in dat je zélf de 

verantwoordelijkheid en maatregelen neemt om 

een juiste aangifte te doen, waardoor de 

controlemaatregelen van de Belastingdienst 

afnemen.



Horizontaal Toezicht (HT) 

• Een manier van ‘samenwerken’ tussen Belastingdienst en gemeente

• Geen verticaal toezicht meer (boekenonderzoeken achteraf)

• Belastingplichtige moet voldoende interne en externe controle op fiscaliteit 

hebben (tax control framework)

• Belastingdienst moet daarop kunnen vertrouwen

• Ontmoedigen van fiscale grensverkenning

• Meer zekerheid over fiscale positie, geen naheffingen en verrassingen 

achteraf.

 De gemeente Ridderkerk heeft in 2006 een convenant met de 

Belastingdienst afgesloten.



Horizontaal Toezicht (HT) - praktijk

• Tot en met het boekjaar 2016 is er overeenstemming over de btw

• Geen fiscale grensverkenning; wij stellen vragen aan Belastingdienst bij 

fiscaal complexe vraagstukken met hoog financieel belang

• In gesprek met Belastingdienst om doorlooptijd vragen te verkorten

• Goede dossiervoering

• Monitoring op onjuistheden

• Vennootschapsbelasting nog geen onderdeel convenant



Vennootschapsbelasting 
(vanaf 2016)4



Vennootschapsbelasting 

1. Achtergrond vennootschapsbelastingplicht gemeente vanaf 1-1-2016

2. Project Vennootschapsbelasting + clustering alle gemeentelijke activiteiten

3. Vpb bij grondexploitaties

4. Risico’s en standpunten Belastingdienst



Vennootschapsbelasting (vanaf 2016)

Ter voorkoming staatssteun

projectontikkelaar



Implementatie 

Vennootschapsbelasting 

Via Projectgroep (Fin, JuZa en du Roi) - 2 jaar lang - :

- Alle gemeentelijke activiteiten doorgelicht

- Alle gemeentelijke activiteiten geclusterd obv voorschriften SVLO

- Beoordeling sprake van onderneming per cluster

- Beoordeling wel of geen vrijstelling per cluster

- Vastleggen alle cijfers en argumenten/ standpunten in Vpb-dossiers per 

cluster. Elk jaar weer.

- Aan de hand van de Vpb-dossiers (die Financien opstelt) maakt du Roi de 

jaarlijkse Vpb-aangiften op

- Accountant controleert jaarlijks op dit onderwerp. Geen opmerkingen van 

accountant. In control op dit onderwerp.



Clusters Vennootschapsbelasting
Vpb Clusters

Vpb-plichtig/ Vpb plichtig maar vrijgesteld/  niet 

Vpb-plichtig

Afval, huishoudelijk afval vpb-plichtig opbrengsten restafval; vrijgesteld 

huisvuil 

Begraven, verhuur rouwcentrum Vpb plichtig

Energie, levering energie (zoals 

zonnepanelen)

Vpb plichtig

Grondbedrijf vpb-plichtig

Gronden en landerijen, reclame 

lichtmasten hoog

Gronden en landerijen, reclame 

lichtmasten laag

Gronden en landerijen, reclame 

rotondes

Gronden en landerijen, reclame 

stadsklokken

Gronden en landerijen, reclame zuilen

Gronden en landerijen, zendmasten

Resterende circa 45 clusters: Niet vpb plichtig en/of vrijgesteld 

Ons standpunt: niet vpb-plichtig. Is wel een risico. 

Belastingdienst nog steeds geen definitief 

standpunt over ingenomen. 



Resterende 45 clusters:

Zoals: 

Vastgoed kale verhuur, 

vastgoed verhuur plus, 

volksfeesten & evenementen, riolering, 

parkeren achter slagboom, 

openbare ruimte, weekmarkten, 

levering energie weekmarkten, 

markten dag en standplaatsenverhuur, 

verhuur jachthaven, verhuur containerterminal……..



Vennootschapsbelasting

GRONDEXPLOITATIES

* In 2018 is een bestemmingsreserve gevormd voor de 

vennootschapsbelasting bij de grondexploitaties.

* Bestemmingsreserve Vpb grondbedrijf gevormd, zodat de Vpb lasten uit 

grondexploitaties buiten de exploitatie van de begroting blijven. 

* Grote fluctuaties jaarlijkse Vpb vanwege verschuiving planning per grex en 

carry back – carry forward (10 jaars periode)

* Jaarlijkse herijking meerjarige Vpb lasten bij aangifte Vpb > daarmee check 

of omvang Vpb bestemmingsreserve nog voldoende is.



Vennootschapsbelasting

RISICO’S EN GENERIEKE STANDPUNTEN 

BELASTINGDIENST

1. Opbrengst recyclebaar afval (financieel belang maximaal       

€ 1.500 per jaar)

2. Vaststellingsovereenkomst pilotgemeente –

Belastingdienst op gebied van bepaling Vpb bij 

grondbedrijven (financieel belang: voordelig effect)

3. Reclameopbrengsten is aandachtspunt 

(financieel belang circa € 60.000 per jaar)

4.  Clustering in algemeenheid (andere clusters kan betekenen 

door ondernemingspoort en dan wel Vpb-plicht bij 1 of meerdere 

clusters).



Btw en btw-compensatiefonds5



BTW

Belasting over Toegevoegde Waarde

Leveranciers Gemeente Eindgebruiker

100 200
btw 21 btw 42

Vooraftrek 

btw 21

Afdracht btw 21 Afdracht btw 21 Totale afdracht btw 

over consumptie 

200 = 21% = 42
Kosten producent 2 = 121 – 21 = 100



BTW vrijstellingen

Belasting over Toegevoegde Waarde

Leveranciers Gemeente Eindgebruiker

100 200
btw 21 btw 0

Géén vooraftrek 

Afdracht btw 21 Afdracht btw 0 Totale afdracht btw 

over consumptie 

100 = 21% = 21

vrijstelling

Kosten producent 2 = 121 



BTW compensatiefonds

Uitbesteding  

Kosten + 21% btw
Zelf uitvoeren  

Kosten + geen btw

marktverstoring

BCF



Fiscale regimes/ mogelijkheden 

bij gemeente 

Gemeente is anders dan gewone onderneming

Gemeente kan optreden als:

1. Ondernemer

2. Overheid

3. Niet-ondernemer

1 a) Belast > aftrek van btw (btw is geen kostenpost).

1 b) Vrijgesteld > geen aftrek van btw (btw = kostenpost)

2. Btw = compensabel (btw is geen kostenpost), tenzij uitgesloten van 

compensatie (btw is dan kostenpost)

3. Btw = compensabel (btw is geen kostenpost), tenzij uitgesloten van 

compensatie (btw is dan kostenpost)

> Let op: een combinatie van 1, 2, 3 is ook mogelijk. Dan passen we een 

mixpercentage toe.



Hoe gaan we om met de btw bij:

Mixpercentage:    van toepassing vooral bij grondexploitaties

Plangebied bestaat vaak uit: bouw huizen (70%) + bouw school (5%) + 

aanleggen straten, wegen, openbaar groen (25%) .

Voor deze kosten wordt een mixpercentage per grex bepaald. 

Waarom ?

Bouw huizen: btw = 100% aftrekbaar fiscus

Bouw school: btw = 100% kostenverhogend

Aanleggen straten, wegen, openbaar groen: btw = 100% bcf en daarmee 

compensabel.

Btw label boeking btw bedragen: 70% aftrekbaar fiscus, 25% bcf 

compensabel, 5% kvh kostenverhogend.



Hoe gaan we om met de btw bij:

Bestuur en organisatie: = 100% BCF

Onderwijs: bouw scholen = 100% KVH

Onderwijs: kosten voor beleid (zoals leerlingprognoses) = 100% BCF

Openbaar Groen: = 100% BCF

Reclame-uitingen/ uitbesteed werk: = 100% Fiscus

Voorzieningen ten behoove van derden = 100% Fiscus 

Sport-uitgaven: tot en met 2018 100% Fiscus; vanaf 2019 100%KVH. Hier 

gaan we straks verder op in.



Btw mengpercentage6



Wat is BTW mengpercentage

• Kosten ten behoeve van bedrijfsvoering van gehele organisatie en niet 

toerekenbaar aan 1 specifiek product. > gebruik (btw)mengpercentage

• Kosten die betrekking hebben op gemeentehuis (zoals kosten elektra): 

dit heeft een gemengd karakter. Niet zuiver te maken. 

• Mengpercentage bedraagt voor 2019 5%, zodat per saldo btw op kosten 

gemeentehuis voor 5% kostenverhogend werkt.

• Btw mengpercentage wordt jaarlijks berekend en wordt toegepast op een 

beperkt aantal budgetten en investeringskredieten.

• Berekeningswijze mengpercentage is conform richtlijnen Belastingdienst.



Actualiteiten7



Actuele fiscale onderwerpen

• BTW op nieuwbouw scholen: drietal arresteren Hoge Raad, btw op 

nieuwbouw is kostenverhogend.

• BTW op begraafplaatsen: binnenkort zal de Hoge Raad uitspraak gaan 

doen of de btw wel of niet kostenverhogend is c.q. moet zijn.  

• Verruiming btw sportvrijstelling per 1-1-2019: voorheen btw geen 

kostenpost, nu wel.



BTW schade SPORT te 

compenseren 

 BTW schade op sport vanaf 1-1-2019 kan worden gecompenseerd

 Subsidieaanvraag bij Ministerie VWS. Eerste keer voor 30 april 2019

(er gaan geluiden deadline naar 1 juli 2019).

 Toekenning voorschot door VWS 13 weken na indiening subsidieaanvraag. 

 Wordt projectmatig opgepakt; wordt tijdig en optimaal ingediend.



VRAGEN?8


