
Overzicht 4:

Vennootschapsbelasting

Nederlandse overheidsondernemingen zijn vanaf 1

januari 2016 in principe belastingplichtig voor de

vennootschapsbelasting. Onderliggende wetgeving

beoogt een gelijk speelveld te creëren tussen

overheidsondernemingen en private ondernemingen.

Inmiddels heeft onze gemeente over 2016 en over

2017 aangifte gedaan. Gemiddeld bedrag van de met

een voorlopige aanslag vastgestelde aangiftes is

ruim € 29.000. Dit loopt in de pas met onze

meerjarenraming, want we houden er in onze

begroting rekening mee dat we over onze eigen

grondexploitaties de komende tien jaren circa

€ 320.000 vennootschapsbelasting moeten afdragen

en over onze deelneming in

Ontwikkelingsmaatschappij Zenkeldamshoek in die

periode circa € 80.000 aan vennootschapsbelasting

verschuldigd zijn. In totaal komt dit neer op een

bedrag van € 400.000 voor de komende tien jaar,

gemiddeld € 40.000 per jaar. Deze bedragen kunnen

ten gevolge van een ander verloop van de

grondexploitaties dan nu geraamd uiteraard nog

veranderen.

Overigens is er nog veel onzeker over de uitvoering

van de vennootschapsbelastingplicht door

gemeentelijke grondbedrijven, met name ook omdat

over de interpretatie van de regelgeving veel

onduidelijkheid bestaat. De Belastingdienst blijkt tot

nu toe niet in staat deze onduidelijkheid op te heffen.

Jurisprudentie zal op een aantal punten nog

duidelijkheid moeten scheppen.

De vennootschapsbelasting over de eigen

gemeentelijke exploitaties komt ten laste van de

Reserve grondexploitatie. De belasting die we

moeten afdragen over de fiscale winst van onze

deelneming in Zenkeldamshoek ramen we ten laste

van de algemene middelen.
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Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

   

Vennoots psbelasti Rek. 2017 2018 20 2020 2021 2022

Lasten 27 40 40 40 40 40

Baten - - - - - -

Totaal Vennootschapsbelasting -27 40 -40 -40 40

 
Resultaatbestemmin: -

 
Saldo Vennootschapsbelasting

11

 

!! Resultaatbestemming: mutaties in de reserves in relatie tot de lasten en baten van het programma.
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