Koepelvrijstelling vanaf 1 januari 2018 niet meer mogelijk voor BUCH
Afgelopen week hebben wij het bericht van de staatssecretaris van Financiën ontvangen dat
fusieorganisaties van gemeenten, zoals de ambtelijke samenwerking BUCH, vanaf 1 januari
2018 niet meer in aanmerking komen voor koepelvrijstelling.
Koepelvrijstelling
Diensten van een aantal (sociale) samenwerkingsverbanden aan hun leden zijn vrijgesteld
van btw. Deze vrijstelling wordt koepelvrijstelling genoemd. De staatssecretaris van
Financiën verleende tot voor kort toestemming aan gemeentelijke fusieorganisaties voor
deze vrijstelling. De BUCH Werkorganisatie hoefde dus geen btw door te belasten aan de
vier gemeenten waar ze voor werkt.
Toepassing van de koepelvrijstelling is voordelig. De reden hiervoor is dat op moment dat
het samenwerkingsverband btw in rekening brengt, zij dit ook doet over de
personeelskosten. Een klein deel van de btw die de gemeente in rekening gebracht krijg
(5%) is niet terug te vorderen. Door de koepelvrijstelling toe te passen, voorkomen we
enerzijds nodeloze geldstromen en anderzijds een extra last bij de vier gemeenten van
ongeveer € 500.000.
Uitspraak Europese Hof.
Op 4 mei 2017 heeft het Europese Hof uitspraak gedaan tegen de wijze waarop de
koepelvrijstelling wordt toegepast. Deze uitspraak is voor de staatssecretaris aanleiding
geweest om de vrijstelling volledig in te trekken. De staatssecretaris stelt zich nu op het
standpunt dat de verruimde toepassing van de koepelvrijstelling vanaf 1 januari 2018 niet
meer mogelijk is. Hij vindt dat deze in strijd is met de Europese btw-richtlijn.
Dit heeft tot gevolg dat wij de koepelvrijstelling vanaf 1 januari 2018 niet meer kunnen
toepassen. De uitleg van de staatsecretaris van de uitspraak van het Hof kunnen wij ons
voorstellen, in de maatregel (het volledig afschaffen van de koepelvrijstelling) kunnen wij ons
niet vinden.
Wat betekent dit nu voor fusiegemeenten
Samenwerkingsverbanden moeten nu volgens de staatssecretaris btw aan de gemeenten in
rekening brengen voor de personeelslasten. Dit betekent voor de vier gemeenten
gezamenlijk binnen BUCH ongeveer € 500.000 extra aan kosten.
Bovenstaande wil overigens niet zeggen dat wij ons hierbij neerleggen. Wij gaan per
gemeente het mengpercentage, het percentage btw wat kostenverhogend is, tegen het licht
houden. Dit om de gevolgen van deze uitspraak te beperken. Daarnaast gaan we in overleg
met onze fiscaal adviseur en andere samenwerkingsverbanden kijken welke juridische
mogelijkheden ons nog ter beschikking staan en wat de haalbaarheid daarvan is.
Wat betekent dit voor andere samenwerkingsverbanden?
Op dit moment kunnen wij nog niet inschatten of deze uitspraak ook nog gevolgen heeft voor
andere gemeenschappelijke regelingen en wat dat mogelijk betekent voor de deelnemende
gemeenten.
Begroting 2018
Deze informatie is gezien het tijdstip dat dit tot ons is gekomen nog niet verwerkt in de
begrotingen zoals deze nu in de richting van de raden worden aangeboden.
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