
VPB-plicht Jeugdzorg

Tekst voor jaarrekening
Door de invoering van de Jeugdwet met ingang van 1 januari 2015, zijn gemeenten verantwoordelijk
voor de organisatie van jeugdzorg/-hulp aan haar minderjarige inwoners. Hiertoe sluiten gemeenten
contracten af met de diverse aanbieders van jeugdzorg/-hulp. Voor de jeugdzorginstelling zelf kan de
wijziging van subsidiebekostiging (tot 2015) naar bekostiging op contractsbasis (vanaf 2015) -meer dan
voorheen- tot het risico van (gedeeltelijke) vennootschapsbelastingplicht leiden.

Oorzaak van deze eventuele vennootschapsbelastingplicht ligt in het feit dat jeugdzorginstellingen veelal
geen beroep meer kunnen doen op het zogenoemde ‘subsidie-besluit’, omdat niet meer wordt voldaan
aan de bijbehorende voorwaarden. Daardoor wordt naar verwachting (veel) sneller aangenomen dat
jeugdzorginstellingen (meestentijds stichtingen) een onderneming in fiscale zin drijven met
(gedeeltelijke) vennootschapsbelastingplicht tot gevolg.

Eenmaal vennootschapsbelastingplichtig is voor deze instellingen vervolgens van belang of er nog
andere mogelijkheden c.q. vrijstellingen zijn om (gedeeltelijke) vennootschapsbelastingplicht te
voorkomen. Hierbij valt onder meer te denken aan de zogenoemde ‘zorgvrijstelling’ in de
vennootschapsbelasting.

Momenteel vindt op landelijk niveau overleg plaats tussen onder meer het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Ministerie van Veiligheid & Justitie, het Ministerie van Financiën
en sectorale belangenbehartigingsorganisaties ten aanzien van de hierboven geschetste fiscale
problematiek. Over de eventuele uitkomsten van dit overleg, meer in het bijzonder of en onder welke
voorwaarden vennootschapsbelastingplicht kan worden afgewend, is thans nog niets inhoudelijks
bekend.
Om voornoemde reden heeft [Client] geen rekening gehouden met een eventuele
vennootschapsbelastingplicht in de jaarrekening.



Tekst voor accountantsverslag
Door de invoering van de Jeugdwet met ingang van 1 januari 2015, zijn gemeenten verantwoordelijk
voor de organisatie van jeugdzorg/-hulp aan haar minderjarige inwoners. Hiertoe sluiten gemeenten
contracten af met de diverse aanbieders van jeugdzorg/-hulp. Voor de jeugdzorginstelling zelf kan de
wijziging van subsidiebekostiging (tot 2015) naar bekostiging op contractsbasis (vanaf 2015) tot het
risico van (gedeeltelijke) vennootschapsbelastingplicht leiden.

Oorzaak van deze eventuele vennootschapsbelastingplicht ligt in het feit dat jeugdzorginstellingen veelal
geen beroep meer kunnen doen op het zogenoemde ‘subsidie-besluit’ , omdat niet meer wordt voldaan
aan de bijbehorende voorwaarden. Daardoor wordt aangenomen dat de jeugdzorginstellingen
(meestentijds stichtingen) in beginsel een onderneming in fiscale zin drijven met
vennootschapsbelastingplicht (al dan niet partieel) tot gevolg. Eenmaal vennootschapsbelastingplichtig
is voor deze instellingen vervolgens van belang of er nog andere mogelijkheden c.q. vrijstellingen zijn
om (gedeeltelijke) vennootschapsbelastingplicht te voorkomen. Hierbij valt te denken aan de
zogenoemde ‘zorgvrijstelling’ in de vennootschapsbelasting.

Bij toepassing van de zorgvrijstelling is het van belang of de werkzaamheden van de jeugdzorginstelling
kunnen kwalificeren als ‘zorg’ in fiscale zin (= activiteitentoets). Op basis van de huidige fiscale wet- en
regelgeving, waarbij het zorgbegrip restrictief wordt uitgelegd, is het de vraag of en welke
werkzaamheden van een jeugdzorginstelling als zodanig kunnen worden aangemerkt, omdat de
beschikbare toelichtingen op de zorgvrijstelling niet specifiek zien op de diverse werkzaamheden van
een jeugdzorginstelling.

Momenteel vindt op landelijk niveau overleg plaats tussen onder meer het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Ministerie van Veiligheid & Justitie, het Ministerie van Financiën
en sectorale belangenbehartigingsorganisaties ten aanzien van de hierboven geschetste fiscale
problematiek. Over de eventuele uitkomsten van dit overleg, meer in het bijzonder of en onder welke
voorwaarden vennootschapsbelastingplicht kan worden afgewend, is thans nog niets inhoudelijks
bekend.

Mocht uw instelling een Horizontaal Toezicht Convenant hebben met de Belastingdienst, dan geven wij –
ondanks dat het aandachtspunt gealloceerd is op landelijk niveau – op grond van de
informatieverplichting in overweging om de Belastingdienst proactief te informeren dat uw instelling
deze ontwikkeling op de voet volgt.




