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Geachte raadsleden,
INLEIDING
Deze raadsinformatiebrief is erop gericht u te informeren over de meest recente ontwikkeling in een
van de nog openstaande fiscale dossiers. Het betreft hier de uitspraak op bezwaar van de
belastingdienst van 15 januari 2018.
Deze update volgt op de laatste raadsinformatiebrief in het laatste kwartaal van 2017 en de
presentatie die wij hebben gegeven over alle nog openstaande fiscale dossiers op 12 december 2017.
KERNBOODSCHAP

De gedane schriftelijke uitspraken op bezwaar BCF (=BTW compensatiefonds) 2010-2014 resulteren
in een op te nemen nadelig bedrag in de jaarrekening 2017 van € 27.000 in plaats van het eerder naar
u gecommuniceerde nadelige bedrag van € 231.000.
Dit is nu door de Belastingdienst afgewikkeld. Wij hoeven dan ook geen vaststellingsovereenkomst
meer af te sluiten. Dit houdt per saldo in dat de Belastingdienst onze bezwaren volledig honoreert en
dat we in plaats van een te betalen bedrag van € 1.045.000, uiteindelijk € 61.000 moeten betalen. Een
vermindering van € 984.000. Wij waren tussentijds uitgegaan van een vermindering van € 780.000.
Dit levert ons dan ook per saldo extra € 204.000 op. Wij zullen geen beroep in gaan stellen vanwege
het feit dat de Belastingdienst dit conform onze ambtelijke brief van 28 september 2017 heeft
afgewikkeld. Hiermee hebben we een grote stap gezet in de afronding van de nog lopende en ‘oude’
fiscale dossiers.
T OELICHTING
Boekenonderzoek bcf en btw voor de jaren 2010 tot en met 2014
In de vorige raadsinformatiebrief hebben we dit onderwerp uitgebreid toegelicht. Nu hebben wij
formeel bericht gehad van de Belastingdienst dat de terugvordering van de Belastingdienst ad. €
1.045.000 voor de jaren 2010-2014 wordt omgezet in een terugvordering van € 61.000. Een
vermindering van maar liefst € 984.000.
De belastinginspecteur komt volledig tegemoet aan onze verzoeken om verhoging van de uitnamen
uit het BTW-compensatiefonds, zoals wij ambtelijk hadden uitgewerkt in en op 28 september 2017
naar de Belastingdienst hebben verstuurd. Wij hadden verwacht dat de Belastingdienst ons zou
volgen tot circa een totaalbedrag van € 780.000, maar zij volgt ons cijfermatig volledig.
En in de terugvorderingen BCF 2010-2014 c.q. teruggaven die resteren zijn de correcties voor de btw
op de begraafplaatsen 2010-2014 eveneens begrepen (die zitten daar dus in).

Nu de inspecteur de afwikkeling heeft vervat in een uitspraak op bezwaar, is er dus geen
vaststellingsovereenkomst meer nodig.
Met de uitspraken op bezwaar zijn de jaren tot en met 2014 helemaal afgewikkeld voor het BCF. Voor
2014 geldt wel dat in verband met de koepelvrijstelling bij de BAR er nog een onzekerheid is, maar dat
is een ander traject. Voor dit laatste onderwerp (en de mogelijke afhandeling hiervan voor de jaren
2014 tot en met 2017) is een overleg op 15 februari ingepland met de Belastingdienst. In deze
kwesties is geen verandering in opgetreden ten opzichte van onze communicatie met u in oktober en
december 2017.
De in onze administratie opgenomen en verwachte ontvangsten van btw op de begraafplaatsen voor
de periode 2004 tot en met 2014 (totaal € 479.000) worden hiermee tevens gelijk als oninbaar
afgeboekt in onze administratie en daarmee in de jaarrekening 2017 verwerkt. We hebben immers
met u gedeeld dat wij niet verwachten dat de procedure begraafplaatsen van de gemeente Krimpen
a/d IJssel in het voordeel van die gemeente zal uitvallen.
Uiteindelijk komt hier dus uit dat er nu een totaalbedrag van € 27.000 (= € 231.000 zoals eerder naar u
gecommuniceerd minus nu een extra behaald voordeel van € 204.000) als nadeel genomen zal
moeten worden in de jaarrekening 2017.
Tot slot
Wij zijn tevreden met deze afwikkeling. Eerder hebben we gezegd dat we als gemeente moeten
voldoen aan de fiscale wetgeving, maar aan de andere kant ook relevante jurisprudentie blijven
volgen en hierop passend anticiperen. Als de financiële belangen groot zijn, zullen we hier uiteraard
extra alert op zijn en blijven.
Op dit moment resteren alleen nog de openstaande dossiers btw op sport en de afwikkeling
koepelvrijstelling (periode 2014-2017). Verder kunnen we in feite concluderen dat de jaren tot en met
2014 verder fiscaal zijn afgewikkeld.
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