Bijlage 2 bij ledenbrief Vpb

Afspraak Ministerie van Financiën/Belastingdienst en Vereniging
Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg en Unie van
Waterschappen
Considerans
•

Het wetsvoorstel modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen zal tot
substantiële aanpassingen van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 leiden.

•

Dit wetsvoorstel zal op Prinsjesdag 2014 worden ingediend. De beoogde inwerkingtreding van dit
wetsvoorstel is voorzien op 1 januari 2016. De periode voorafgaand aan de inwerkingtreding kan
worden benut voor de implementatie van de wetswijzigingen.

•

De gevolgen van dit wetsvoorstel zullen voor betrokkenen, waaronder de medeoverheden,
ingrijpend (kunnen) zijn.

•

Deze wetgeving leidt tot een toename van de administratieve lasten van de medeoverheden en de
uitvoeringskosten van de Belastingdienst, voornamelijk in de aanloopperiode.

•

Teneinde deze administratieve lasten en uitvoeringskosten zoveel als mogelijk te beperken en de
implementatie van dit wetsvoorstel adequaat te begeleiden, komen het Ministerie van
Financiën/de Belastingdienst en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het
Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW) [hierna: partijen] het
volgende overeen.

•

Deze afspraak betekent echter niet dat VNG, IPO en UvW zich conformeren aan dit wetsvoorstel.
Zij behouden uiteraard de mogelijkheid om tijdens de parlementaire behandeling hun visie naar
voren te brengen.

Afspraak
Partijen wensen te komen tot een effectieve en efficiënte werkwijze in verband met de voorbereiding
van de implementatie van voormeld wetsvoorstel met als doel de administratieve lasten van de
medeoverheden en de uitvoeringskosten van de Belastingdienst zoveel als mogelijk te beperken.
De partijen spreken de bereidheid uit zich hierbij constructief op te stellen met respect voor de
wederzijdse belangen.
Om die doelstellingen te bereiken, zullen partijen gezamenlijk uiterlijk 31 oktober 2014 een plan van
aanpak opstellen.
Bij de invulling van het plan van aanpak zal onder meer worden ingegaan op de volgende onderdelen:
•

Het organiseren van voorlichting aan medeoverheden;

•

Het instellen van een help-desk voor medeoverheden;

•

Het opstellen van een handreiking waarin de meest voorkomende activiteiten thematisch gewijs
worden behandeld en waarbij fiscale vraagstukken zullen worden uitgewerkt;

•

Het uitwerken van Q&A’s en uitwisselen van zogenoemde “best practices”;

•

De wijze waarop de eenmalige administratieve lasten voor de medeoverheden kunnen worden
gekwantificeerd;

•

Het maken van afspraken over de op te zetten organisatiestructuur, zoals het instellen en de
bemensing van een stuurgroep, projectgroep etc., alsmede de bijbehorende communicatie;

Tevens zal daarbij een tijdpad worden opgesteld, waarin wordt aangegeven wanneer welke
onderdelen gerealiseerd moeten zijn.
Binnen de Belastingdienst zal de behandeling van het (voor)overleg en het vaststellen van de
aanslagen vennootschapsbelasting in de aanloopfase naar verwachting met een gelimiteerd aantal
specialisten geconcentreerd plaatsvinden. Met die geconcentreerde aanpak wordt een uniforme uitleg
en behandeling van de nieuwe wetgeving gewaarborgd.
Teneinde de beschikbare capaciteit binnen de Belastingdienst zo efficiënt mogelijk in te zetten zal
(voor)overleg zoveel als mogelijk groepsgewijs plaatsvinden. Afhankelijk van het aantal verzoeken tot
(voor)overleg alsmede de complexiteit daarvan, zal de behandeling daarvan ook gespreid in de tijd
kunnen plaatsvinden. Hierbij zal zoveel als mogelijk rekening gehouden worden met de de
gerechtvaardigde belangen van de medeoverheden, waarvan hun begrotingscyclus een onderdeel is.
Aldus door partijen overeengekomen tijdens het bestuurlijk overleg financiële verhoudingen op 10
september 2014.
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