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Betreft
Uw verzoek inzake consequenties ivm vermogensopbouw

Geachte heer Guldenmundt,

Op grond van artikel 2, lid 1 onderdeel e, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna: Wet
Vpb) zijn verenigingen en stichtingen belastingplichtig indien en voor zover zij een onderneming
drijven. Onder het drijven van een onderneming wordt mede verstaan een uiterlijk daarmee
overeenkomende werkzaamheid waardoor in concurrentie wordt getreden met ondernemers (artikel 4,
onderdeel a, Wet Vpb).

Van een onderneming is sprake indien een duurzame Organisatie van kapitaal en arbeid aanwezig is,
die door deelname aan het economische verkeer voordelen beoogt. Het fiscale winststreven is
geobjectiveerd en ziet op het resultaat van de door het iichaam gedreven onderneming. Het statutair
uitsluiten van het winststreven is hierbij minder relevant. Beslissend is de feitelijke exploitatiewijze.
Wordt regelmatig winst behaald, dan wordt die winst geacht te zijn beoogd.

In uw geval betekend dit dat wanneer u regelmatig winst gaat behalen dit wordt gezien als een
winststreven en de vereniging zou dan belastingplichtig worden voor de vennootschapsbelasting. En
dus aangiften moeten doen. De vereniging kan dan eventueel indien binnen 3 jaar e.e.a. rond is
gebruik maken van de herbestedingsreserve van artikel 12 van de wet op de vennootschapsbelasting
1969. Er zal dan na die periode wanneer er geen winsten meer worden gemaakt opnieuw moeten
worden verzocht om niet langer belastingplichtig te zijn voor de vennootschapsbelasting.

Ik hoop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u naar aanleiding van deze brief
vragen hebben, dan kunt u mij telefonisch bereiken op telefoonnummer (088) 15231 27.
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