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Betreft; Kwalifícatie inkomende geldstromen gemeenten en provincies bij de
beoordeling of sprake is van een onderneming voor de Wet
vennootschapsbelasting 1969

Geachte heer

Tijdens verschillende bijeenkomsten van de Samenwerking
Vennootschapsbelasting Lokale Overheden (SVLO) hebben wij met elkaar
gesproken over de fiscale behandeling van inkomende geldstromen bij gemeenten
en provincies. Directe aanleiding hiervoorvormen ín de praktijk opgekomen
vragen en opmerkingen over de fiscale behandelíng door gemeenten en provincies
van de inkomende geldstromen.

Inlciding
Vanuit de koepelorganisaties Vereniging Nederlandse Gemeente, hierna: 'VNG" en
het Interprovinciaal Overleg, hierna: "[PO" is dit ook gesignaleerd. De wens is door
uw organisatie nadrukkelijk uitgesproken om van de Belastingdienst een
schriftelijke toelichting te ontvangen op haar zienswijze omtrent de fiscale
behandeling van inkomende geldstromen. Onder inkomende geldstromen verstaan
we in dit verband onder andere de ontvangen bedragen uit het gemeente-
respectievelijk provinciefonds, zoals algemene uitkeringen, decentral¡satie- en
integratie-uitkeringen (zoals brede doeluítkeringen), maar ook bijvoorbeeld
inkomsten uit gemeentelijke respectievelljk provinciale belastingen, rente- en
dividendopbrengsten. In de brief van 9 november jl. zijn wij op dít onderwerp
nader ingegaan. Na de ontvangst van deze brief heeft u ons kenbaar gemaakt dat
het voor een deel van uw leden niet helder was in welke fiscale context de brief
geplaatst moet worden. Wij hebben aangeboden de br¡ef te voorz¡en van de f¡scale
context en de brlef nogmaals aan u te doen toekomen. Met deze brief geven wij
daar invulling aan. Ter verduidelijking hebben wij in deze brief ook de verw¡jz¡ngen
opgenomen naar gepubliceerde SVLO notities.

Fiscale context
Een gemeente of provincie valt vanaf 2016 potentieel onder de wet
Vennootschapsbelasting 1969 (hierna :"Vpb"). Potentieel, want het lichaam
(gemeente en provincie) is voor de Vpb slechts belastingplicht¡g ¡ndien en voor
zover ze een onderneming drijft voor vennootschapsbelasting doeleinden Met dit
als achtergrond dient een gemeente of provincie derhalve eerst een overzicht te
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maken van alle act¡viteiten die ze onderneemt (z¡e SVLO notitie Schema
Afbakening). Hieronder zal blijken dat bij het inzichtelijk maken van de activiteiten
inkomende geldstromen een rol kunnen spelen (zie vraag 1). Indien alle
activiteiten in beeld zijn gebracht, dient iedere activiteit afzonderlijk getoetst te
worden aan de drie ondernemingscriteria (zie SVLO notitie Ondernemingstoets):

- Duurzame organisatie van kapitaal en arbeid (zie SVLO notitie Duurzame
organisatie van kapitaal en arbeid)

- Deelname aan het economisch verkeer (zíe SVLO notitie Deelname
economisch verkeer)

- Winstoogmerk (zie SVLO notitie Winstoogmerk).
B¡j het aanleggen van de ondernemingstoets speelt de fiscale behandeling van de
inkomende geldstromen wederom een rol (zie vraag 2). De rol is hier echter wel
beperkt tot de activiteiten waarmee opbrengsten van derden worden behaald'
Hierdoor zal voor veel gemeenten en prov¡ncies de impact beperkt zijn. Wij zullen
dit hieronder visueel en nader toel¡chten.

Zoals hiervoor ís opgemerkt geldt dat de fiscale behandeling van inkomende
geldstromen met name relevant is indien met actlvlteiten opbrengsten van derden
worden verkregen. Met deze act¡víteiten wordt immers veelal voldaan aan de
eerste twee criterla van de ondernemingstoets. Híerdoor dient bij het aanleggen
van het laatste criterium, de winstoogmerktoets, de inkomende geldstromen nader
gekwalificeerd en toegerekend te worden aan activiteiten (met een opbrengst van
derden). Wordt niet voldaan aan de eerste twee criteria, dan kan het aanleggen
van de winstoogmerktoets ook achterwege blijven (veelal interne activiteiten).

Vragen
Allereerst constateren wij dat gemeenten en provincies inkomende geldstromen
kwalificeren als één of meerdere zelfstandige act¡viteiten, die eventueel opgaan in
een cluster van activite¡ten. De eerste vraag die wij in deze brief beantwoorden is
of het inderdaad mogelijk ís om een ¡nkomende gelclstroom als een zelfstandig te
beoordelen activitelt te onderkennen in de zin van de Wet moderniserinS Vpb-
plicht overheidsondernemingen, hierna: "n¡euwe Wet".

Ten tweede constateren wij dat gemeenten en provincies bU het aanleggen van de
winstoogmerktoets verschillend omgaan met de inkomende geldstromen. In deze
brief beantwoorden wij ook de vraag op welke wijze inkomende geldstromen
fiscaal Þehandeld d¡enen te worden in de zin van de nieuwe Wet.
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Vraag 1 - Inkomende geldstroom afs zelfstandige activiteit?

In de SVLO not¡t¡e'Schema Afbakening'alsmede in de parlementaire behandeling
bij de nieuwe Wet is het begrip activiteit nader ingevuld.t Een activiteit omvat
doorgaans een samenhangend geheel van handelingen (van één of meer
personen) om lets tot stand te brengen of te produceren. Een actlvitelt ls vaak
herkenbaar, doordat deze wordt (op)geleverd of ter beschikking wordt gesteld
(prestaties). De prestatie is dus gericht op een specifieke (interne ofexterne)
gebruiker of kring van gebruikers.

Op basis van voorgaande definitie vormen inkomende geldstromen van gemeenten
en provincies in onze zienswijze geen zelfstandige activiteit. De inkomende
geldstromen vormen één van de indicatoren om zicht te krijgen op activiteiten.

Bij binnenkomst van de verschillende inkomsten moet een onderscheid gemaakt
worden tussen vrij besteedbare inkomende geldstromen en niet vrij besteedbare
inkomende geldstromen. Onder vrij besteedbare lnkomende geldstromen vallen de
opbrengsten van u¡t bijvoorbeeld het gemeente- of provinciefonds en tevens de
algemene belastingen (bijvoorbeeld de onroerendezaakbelasting). Deze inkomsten
gaan naar de algemene middelen van de gemeente/provincie. De gemeenteraad
kan bepalen waarvoor deze opbrengsten worden ingezet.

Onder niet vrij besteedbare inkomende geldstromen vallen heffingen (rechten,
tarieven of leges). Heffingen hebben een specifiek doel of zijn bestemd voor een
speclfieke dienst. In deze gevallen is de inkomstenbron direct toerekenbaar aan
een activiteit.

Het vervolg van deze brief gaat met name over de situatie dat geen sprake is van
directe toerekenbaarheid van de inkomsten aan de activiteiten. Het gaat om de
inzet van de algemene middelen voor de u¡tvoering van de activiteiten van de
gemeente/provincie.

Vraag 2 - lnkomende geldstroom onderdeel winstoogmerkcrlterium?

De inkomende geldstroom komt pas fiscaal in beeld bij de ondernemingstoets,
zodra aan de eerste twee voorwaarden wordt voldaan, zijnde de aanwezigheid van
een duuzame organisatie van kapitaal en arbeid waarmee deel wordt genomen

aan het economisch verkeer.

In die sítuaties dient allereerst beoordeeld te worden of de inkomende geldstroom
direct toerekenbaar is aan een activiteit. Dit is het geval bij heffingen (niet vrij
þesteedbare opbrengsten). Een duidel¡jk voorbeeld hiervan vormen de leges die
opkomen bij de afgifte van vergunningen.
Indien een inkomende geldstroom n¡et direct is toe te rekenen aan een activiteit of
een cluster van activiteiten, geldt dat beoordeeld dient te worden of de geldstroom
indirect wel toegerekend dient te worden. D¡t is het geval þ¡j algemene middelen
(vrij besteedbare opbrengsten). Indirecte toerekening komt daarbij pas in beeld
indien bijvoorbeeld sprake is van een interne subsidie of een ¡nterne dlenst. Deze
indirecte toereken¡ng dient overigens slechts dan aangebracht te worden, ingeval
er tevens sprake is van een opbrengst van derden. Zonder een direct
toerekenbare opbrengst (van derden) is er immers geen sprake van deelname aan
het economisch verkeer.

In de parlementaire behandeling biJ de nieuwe Wet is in het kader van de indirecte
toerekening het volgende opgemerkt:
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[...Jvoor zover de geldstroorn verband houdt met de (potentíële) ondernem¡ngsact¡v¡teit van
het publiekrechtellJk lìchaam ls de vraag van belang of deze geldstroom plaatsvindt binnen
de winstsfeer dan wel de kap¡taalssfeer. Ind¡en een derde er ook aanspraak op zou Runnen

ñaken, er ôestaat een subs¡dieregellng voor de betreffende activiteit, kan de conclusie z¡jn
dat de geldstroom voor wat betreft de nscale behandeling vergeliJqbaar ¡s met een'echte'
subsidie als bedoeld ¡n aftikel 4,21, eerste lid, van de Algemene wet þestuursrecht (Awb),

Een du¡ding ¡n de w¡nstsfeer lîgt in dat geval eerder voor de hancl, De geldstroom telt dan
mee voor de toets of sprake is van een winststreven en voor de toets of spra4e ¡s van
winstpotentle[,,,]2

[..,]Stel dat de afdel¡ng Bezwaarschrlften van de gemeente een afdel¡nqsu¡tje organiseert ¡n
het gemeentelijk zwembad en hieruoor geen toegangspr¡js of andere vergoeding in rekening
gebracht krügt, dan zal er hij het gemeentelük zwembad een winstcorrectie voor dlt gebrulk
plaatsvlnden op basls van het totaalwinst-begr¡p. Ik kan dan ook bevest¡gend antwoorden op
de vraag van de Orde dat een correctie niet altüd achterwege kan blijven, Afhankelijk van de
feiten en omstand¡gheden kan correct¡e plaatsv¡nden op basis van aftikel 3.8 van de Wet IB
2001 (in geval van d¡recte overhe¡dsondernemingen) of op basis van artikel 8b van de Wet
Vpb 1969 (ingeval van indlrecte overheldsondernemingen). [-..]3

U¡t de h¡ervoor aangehaalde passages uit de parlementaire behandeling blijkt dat
feiten en omstandigheden bepalend ziJn voor de kwaliflcatie van geldstromen in
het kader van het winstoogmerk én derhalve ook voor de vraag of potentieel
(indirect) Vpb verschuldigd is over deze geldstromen.

Alvorens voornoemde constatering nader toe te lichten, merken wíj bij voorbaat al
op dat het toerekenen van de inkomende geldstroom aan een activiteit niet per
definltie betekent dat over het mogetíjke resultaat vooftvloeiend uit deze
toerekening ook daadwerkelijk Vpb verschuldigd zal zijn. Wij zullen dit hieronder
nader toelichten. In deze toelichting plaatsen wij de inkomende geldstromen in het
grotere geheel van de beoordeling waarbij het clusteringsvraagstuk een
belangrijke rol speelt. We geven eerst het theoretisch kader weer om vervolgens
aan de hand van de toepassing bij gemeenten en provincies aan te geven hoe dat
in de praktijk kan uitpakken, Daarbij rekening houdend met de uitspraken die in
de parlementaire gesch¡edenis zijn gedaan. Het theoretisch kader hierna ¡s mede
gebaseerd op de gepubliceerde SVLO-notities.

Thcoretisch kadcr en toepassing daarvan bij gcmeentcn en prov¡nc¡€s

Afbakening
. Op basis van de nieuwe Wet dienen publiekrechtelijke rechtspersonen en

overheidsstichtingen en -verenigingen per activiteit te beoordelen of met de
uitoefening van de betreffende activiteit een onderneming in físcaalrechtelijke zin
wordt gedreven.

Clustering
In het SVLO product'schema afbakening'is opgenomen dat voor elke activiteit
afzonderlijk beoordeeld dient te worden of een onderneming wordt gedreven in
fiscaalrechtelijke z¡n, Het schema afbakening bevat tevens handvatten op grond
waarvan de activ¡teiten geclusterd beoordeeld (kunnen) worden.

Zodra geclusterd wordt, moeten de geclusterde activ¡te¡ten gezamenliJk getoetst
worden aan de ondernemingscriteria. In het geval ondernemingsactiviteiten

2 Not¿ n.a.v. ve6tag (34 003, nr,6, p. 13-15, t6-18).

3 Nota tr.a.v, verslag (34 0113, nr,6, p. 18-23)-
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waarmee in concurrentie worclt getreclen geclusterd worden met niet-
ondernemingsactiviteiten kunnen complexe s¡tuat¡es ontstaan bü het op een ju¡ste
maníer alloceren van kosten, opbrengsten en vermogensbestanddelen. Dit heeft in
de praktijk effect op de kosten.

Ondernemingscritería
Een gemeente of provincie is belastingplichtig voor de Vpb indien en voor zover zij
een ondernemíng drijft. H¡ervan is sprake als de volgende dríe vragen cumulatief
bezien met )a" beantwoord worden:

- Is er sprake van een duurzame organisatie van kapitaal & arbeid?
- Wordt met de activíteit deelgenomen aan het econom¡sch verkeer?
- Wordt de actívite¡t verricht met een winstoogmerk?

Duurzame organisatie van kapitaal en arbeid
Bij de beoordeling of sprake is van een duurzame organisatie van kapltaal en
arbeid spelen factoren een rol als de omvang van de organisat¡e, het financiële
risico, de aard van de werkzaamheden, het aanwezige kapitaal en de duur van
de werkzaamheden. tn de Jurisprudentie wordt vrij snel aangenomen dat sprake
is van een duurzame organisatie van kapítaal en arbeid.

Cr¡terium deelname aan het economisch verkeer
Zoals uit cle parlementaire behandeling blijkt, geldt dat oeen sprake is van
deelname economisch verkeer indíen een gemeente of prov¡ncíe activiteiten
voor de eigen organisatie verricht. Daarnaast wordt opgemerkt dat
publiekrechtelijke rechtspersonen, waaronder derhalve ook gemeenten en
provincies vallen, ook activiteiten kunnen verrlchten voor nlet-lndividuele
afnemers. Dit laatste geschiedt dan in het kader van het aanbieden van een
zuiver collectief goed, waarvan een¡eder profiteert, ongeacht of hij daar pr¡js op
stelt, terwijl het profajt dat iemand van het goed heeft niet ten koste gaat van
het profijt dat een ander hiervan kan hebben,4 In de parlementaire behandeling
wordt opgemerkt dat het in deze laatste situatie voor de hand ligt ervan uit te
gaan dat met dergelíJke activite¡ten gþ! wordt deelgenomen aan het
economische verkeer, omdat er geen sprake is van een individueel aanwijsbare
afnemer aan wie een prestatie wordt geleverd.

Voorgaande heeft tot gevolg dat naar onze verwachting een groot deel van de
activiteiten die gemeenten en provincies verrichten niet voldoen aan het criterium
deelname economisch verkeer. Hierdoor zal geen sprake zijn van het drijven van
een fiscale onderneming, wat betekent dat de inkomende geldstromen welke
toerekenbaar zijn aan deze groep activiteiten niet in de heffing betrokken worden.

Echter, indien dergelijke activiteiten worden geclusterd met activiteiten waarmee
wel wordt deelgenomen aan het economisch verkeer, wordt door het cluster van
activiteiten als geheel bezien voldaan aân het criter¡um deelname economisch
verkeer. Dit geldt ook indien de activiteit waarmee wordt deelgenomen aan het
economlsch verkeer maar van zeer beperkte omvang is. Dit betekent overigens
nog niet dat daadwerkelijk Vpb verschuldigd zal zijn over inkomende geldstromen
van gemeenten en provincies. Beoordeeld d¡ent ímmers te worden of voldaan
wordt aan het winstoogmerkcriterium en,/of een of meerdere (object) vrijstellingen
toepassing vinden.

Grotg ondern.m¡ngGn
Kantoo¡ Rotterdam

Datr¡m
I december 2016

Onae scfcrcntla
rPo/vNG.20161208

4 Zle https://vng.nURles/vng/publlcaues/zo15/20151001_not¡tle_deelname_economlsch_verkeer.pdf

Paginånummer 5 van B



Criterium w i nstoog merk
Een winstoogmerk wordt aanwezig geacht als structurele overschotten worden
behaald. Om te kunnen beoordelen ofstructurele overschotten worden behaald,
moeten baten, lasten en vermogensbestanddelen aan de act¡vitelt of cluster van
activiteiten worden toegerekend. Het gaat bij deze toets om alle relevante baten,
waaronder toerekenbare inkomende -externe- geldstromen, maar ook interne
baten zoals in het geval van een interne subsidie of interne d¡enst.

Voor zover de geldstroom verband houdt met de (potent¡êle)
ondernemingsactiviteit van het publiekrechtelijk lichaam is de vraag van belang of
deze geldstroom plaatsvindt binnen de ondernemingssfeer (winstsfeer) dan wel de
niet-ondernemingssfeer (kapitaalsfeer). De Staatssecretaris heeft aangegeven dat
als een bijdrage opkomt binnen de ondernemingssfeer dat deze dan in beginsel tot
de opbrengsten gerekend moet worden.5 Vooral bij clustering waarbij het cluster
bestaat ult actlvitelten waarbij wel sprake is van deelname äan het economisch
verkeer én activiteiten waarbij geen sprake is van deelname aan het economisch
verkeer kunnen overheidsondernemingen abakeningsvragen hebben. Dit wordt
hieronder nader toegelicht.
De beoordellng van een losse activiteit kan leiden tot de uitkomst'geen
w¡nststreven'ingeval bijvoorbeeld sprake is van aanzuivering van een verlies u¡t
de algemene middelen.6 De aan deze activiteit toe te rekenen inkomende
geldstromen worden niet ín de heffíng van vennootschapsbelasting betrokken.

Voorgaande kan echter anders z¡Jn lndien een -verlieslatende- activiteit wordt
opgenomen in een cluster met andere activiteiten. De optelsom van de
gezamenlijke -direct en indirect toerekenbare- opbrengsten en kosten kunnen
ertoe leiden dat wel wordt voldaan aan het winstoogmerkcriterium. In de
parlementaire geschiedenis van de nieuwe Wet wordt dit nader toegelicht.T In de
SVLO-notitie Winstoogmerk wordt aangegeven hoe het wlnstoogmerk bepaald kan
worden in het geval interne en externe prestaties gezamenlijk beoordeeld
worden.s

Naarmate het cluster van te beoordelen activiteiten in omvang toeneemt, zal de
individuele gemeente respectievefijk provincie ten gevolge van de clustering
geconfronteerd worden met extra lasten en kosten. D¡t wordt veroorzaakt doordat
er alsdan eerder sprake zal zijn van interne diensten of een interne subsidie.
Dientengevolge zal ook minder snel sprake zijn van een aanzuivering van
verliezen. Voorts ontstaan additionele afbakeningsvragen.e Deze
afbakeningsvragen zien dan onder andere op het beoordelen van de fiscale
aanvaardbaarheid van de opbrengsten en kosten op basis van
goedkoopmansgebruik (jaarwinst). Daarnaast moet op basis van de regels van
vermogensetikettering (totaalwinst), zoals die ook in de Vpb voor stichtingen en
verenigingen gelden, worden bepaald of vermogensbestanddelen al dan niet tot
het ondernemingsvermogen behoren. Met narne in geval sprake zou kunnen zijn
van een cluster wâar een concurrerende activiteit onderöeel van uitmaakt zal,
gelet op de achtergrond van de wet, bijzondere aandacht gegeven moeten worden
aan de vormíng van het cluster, alsmede aan de allocatie van opbrengsten en
kosten daar aan.

5 Nota n,a.v. verslðg (34 003, nr.6, O, 13-18).

6 Nade.e memorle van antwoord 34 003 F - theatervoorbeeld.

7 Het voorb€eld van de gladhe¡dsbestr¡jdif,g (Kamerstukken I, 34 003, F, p. 5.) tllustreert dlt.

I Zle https://vn9.nl/files/vng/nieuws-attacñm€nts/2016/20160215_notitiewinstægmerktoets.pdf en de toelíchtlng ¡n

b¡jlage 2 bl d€ze notit¡e,

9 Memorie vao antwoord 34 003 D - voo.beeld ophaaldlenst voor huls- en bedr[fsafval.
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Objectvrijstellingen
De in de nieuwe Wet opgenomen algemene vrijstellingen ziJn vormgegeven als
zogenoemde objectvrfstelling en zijn, als aan de voorwaarden ls voldaan, van
rechtswege van toepassing op de vrij te stellen activiteiten die door een
belastingplichtige worden verricht. Een belastingplichtige zal derhalve alleen Vpb
verschuldigd zijn terzake van de opbrengsten behaald met n¡et vrij te stellen
act¡viteiten.

Er zijn vijf algemene vrijstellingen opgenomen, te weten een vrijstelling voor
interne activiteiten, een vrijstelling voor overheidstaken en publiekrechtelijke
bevoegdheden, een vrijstelling voor samenwerkingsverbanden, een vrijstelling
voor quasi-inbested¡ng en een vrijstelling voor dienstverlening.

Als een gemeente of provincie actíviteiten die concurrerend zijn clustert met
activiteiten uit het niet-ondernemingsdeel, dan kan potentieel indirect Vpb
verschuldigd z¡jn over inkomende geldstromen ¡ngeval sprake is van een
winstoogmerk, Er is immers sprake van een onderneming. ln dat geval kan één
van de objectvrijstellingen, mits aan de voorwaarden wordt voldaan, van
toepass¡ng zijn.

Samenvattlng en conclusie
In deze brief zijn wij ingegaan op het verzoek van VNG en IPO om een schriftelijke
toelichting te verschaften over hoe fiscaal om te gaan met inkomende geldstromen
van gemeenten en provincies. Wij hebben de fiscale context geschetst met een
verwijzing naar de verschillende SVLO-producten. Vervolgens hebben wij een
nadere toellchtlng gegeven cloor het verzoek te spl¡tsen in twee vragen waarop wij
als volgt hebben geantwoord:

Vraag I - Vormen inkomende geldstromen één of meerdere zelfstandig te
beoordelen activiteiten in het kader van de Wet modernisering Vpb-plicht voor
overheidsondernem in gen?

Op basis van de in SVLO-verband alsmede in de parlementaire behandeling biJ

de nieuwe Wet gegeven definitie van een activiteit vormen inkomende
geldstromen van gemeenten en provincies geen aparte activiteit. De inkomende
geldstromen vormen één van de indicatoren om zicht te krlJgen op actlviteiten,l0

Vraag 2 - Vormen de inkomende geldstromen een opbrengst in de zin van het
winstoogmerk criterium bU de beoordeling van de fiscale ondernemingstoets
voor vennootschapsbelastingdoelei nden?

Inkomende geldstromen komen pas fiscaal ¡n beefd als onderdeel van de
ondernemingstoets. Voor de beoordeling van de winstoogmerktoets vormen
inkomende geldstrornen een opbrengst indien deze direct toerekenbaar zijn aan
een activiteit (n¡et vrij besteedbare opbrengsten - hefflngen). Indien een
inkomende geldstroom niet direct is toe te rekenen aan een activiteit, geldt dat
beoordeeld d¡ent te worden of de geldstroom indirect wel toegerekend dient te
worden als opbrengst bij de winstoogmerktoets, omdat bijvoorbeeld sprake is van
een interne subsidie of een interne dienst (vrij besteedbare opbrengsten -
algemene middelen).

Naarmate activiteiten meer geclusterd worden en clusters van te beoordelen
activiteiten groter worden, zullen de administratieve lasten toenemen. Immers, in
dat geval zal eerder sprake zijn van een toerekening van interne of externe
opbrengsten en zal minder snel sprake kunnen zijn van de aanzuivering van een
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verlies vanu¡t de algemene middelen. Met name in situaties waar (een onderdeel
van) het cluster concurrerende activiteiten bevat zal, gelet op de ratio van de
nieuwe Wet, biJzondere aandacht gegeven moeten worden aan de allocatie van
inkomende geldstromen.

Voorgaande toerekening van inkomende geldstromen van gemeenten en
provincies aan activiteiten betekent niet dat er ook daadwerkelijk
vennootschapsbelasting verschuldigd zal zijn over de resultaten van deze
activite¡ten. Op bas¡s van de in deze brief gegeven toelichting is het aannemelijk
dat de (indirecte) heffing van Vpb over inkomende geldstromen, zoals bedragen
uit het provlncle- of gemeentefonds en de gemeentelijke respectievellJk provlnciale
belastingen en retributies zich nagenoeg niet gaat voordoen.
In die gevallen dat dit wef aan de orde is, zal het gaan om bedragen die
toerekenbaar zijn aan de opbrengsten van een activiteit waarmee in concurrentie
wordt getreden met belaste privaatrechtelijke ondernemers. Daarmee wordt dan
uiteindelijk het doel van de nieuwe Wet bereikt, de concurrerende actlv¡teiten in
de heffing betrekken.

Meer informatic
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Mocht u
opmerkingen of vragen hebben, dan vernemen wij dat graag van u.

Hoogachtend,

namens de inspecteur

Grotc ondrrncmingen
Kântoor Rotterdam

Drtum
I december 2016
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