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Wijziging gemeenschappelijke regeling ARCG op basis van Wet
modernisering Vennootschapsbelasting
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BESLUIT

:

In te stemmen met het algemeen bestuur besluit van de ARCG in relatie
tot de Wet modernisering vennootschapsbelasting

TOELICHTING

:

Per 1 januari 2016 is de Wet Vennootschapsbelastingplicht (Vpb) voor overheidsbedrijven van kracht
geworden. Op basis van deze wet is de Gemeenschappelijke Regeling (GR) ARCG (Afvalbeheer Regio
Centraal Groningen), een onderneming die door publiekrechtelijke personen gedreven wordt,
belastingplichtig indien haar activiteiten een materiële onderneming vormen. Enkel Woldjerspoor kan als
een fiscale ondernemingsactiviteit worden aangemerkt en is daarmee belasting- en fiscaal
administratieplichtig. Dit kan voorkomen worden door te streven naar een nihil resultaat op basis van
nacalculatie aan deelnemende gemeenten, waardoor de ARCG niet als een fiscale onderneming kan
worden beschouwd. Hiervoor dient de gemeenschappelijke regeling ARCG 2016 te worden aangepast
conform het wijzigingsvoorstel in bijlage.
Op 24 maart 2016 heeft het algemeen bestuur (AB) van de ARCG, met terugwerkende kracht vanaf 1
januari 2016, ingestemd met de voorgestelde wijzigingen, zodat er geen sprake is van een winststreven
van de ARCG. Daarbij is ook besloten het besluit ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraden
van de deelnemende gemeenten.
De ARCG schat in dat door dit besluit de kans op een negatief exploitatieresultaat niet groot is en dat in
het beginsel de bestaande reserves kunnen worden ingezet ten behoeve van de dekking van onverwachte
risico´s. Het is echter niet mogelijk volledig uit te sluiten dat in dergelijke situaties een financieel beroep
wordt gedaan op de deelnemende gemeenten voor het dekken van die risico’s.
CONCLUSIES & AANBEVELINGEN
Op basis van de verplichting die voortvloeit uit de Vpb-wet die per 1 januari 2016 van kracht is, dient een
besluit genomen te worden. Indien ervoor gekozen wordt ARCG niet te zien als een fiscale onderneming,
dient de GR aangepast te worden conform bijlage.
Ondanks dat niet alle juridische en financiële risico’s volledig uit te sluiten zijn, is het advies om met het
besluit van het AB van de ARCG d.d. 24 maart 2016 in te stemmen.
BIJLAGEN (2):
- Consequenties van Wet modernisering Vennootschapsbelasting (inclusief bijlagen)
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