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Toelichting

Wel om een aangifte verzoeken Niet om een aangifte verzoeken

Analyse basis 
belastingplicht uitgevoerd?

Overheidslichaam

Ja

Analyse basis belastingplicht

Ja

Nee

Voor het  uitvoeren van de analyse, bijvoorbeeld het 
onderkennen en eventueel clusteren van activiteiten, 
kunt u gebruik maken van  de reeds gepubliceerde 
ondersteunende producten (www.belastingdienst.nl/
vpboverheid). 

Van belang is in welke juridische vorm een 
onderneming wordt gedreven. 
Voorbeelden
1e categorie: BV’s, NV’s, coöperaties. 
2e categorie: stichtingen en verenigingen
3e categorie: gemeenten, provincies, 

 waterschappen of
  gemeenschappelijke regeling met  

 rechtspersoonlijkheid.

De subjectvrijstellingen gelden onder bepaalde 
voorwaarden voor lichamen die zich met bepaalde 
activiteiten bezighouden, bijvoorbeeld onderwijs, zorg 
en landbouw. 

In de reeds gepubliceerde ondersteunende producten 
staat meer informatie over de objectieve vrijstellingen. 
Een publiekrechtelijk rechtspersoon waarvan de winst 
voor 100% objectief is vrijgesteld op basis van art. 8e 
Wet Vpb 1969 hoeft niet om een aangifte te verzoeken. 
Dit geldt niet voor privaatrechtelijke overheidslichamen, 
tenzij zich de situatie voordoet zoals hierna 
omschreven. 

Stichtingen en verenigingen die een onderneming 
drijven zijn subjectief vrijgesteld van 
vennootschapsbelasting als de fiscale winst beneden 
bepaalde winstgrenzen blijft en overigens aan de 
voorwaarden van deze vrijstellingsregeling wordt 
voldaan (artikel 6 Wet Vpb 1969). Voor een 
privaatrechtelijk overheidslichaam in de vorm van een 
stichting of vereniging geldt dat hiervan sprake is als de 
winst van de stichting of vereniging volledig objectief is 
vrijgesteld op basis van artikel 8f Wet Vpb 1969. In deze 
gevallen hoeft eveneens niet om een aangifte te 
worden verzocht.

Een verzoek om een aangifte doet u schriftelijk bij het 
BBO (Helpdesk BBO, postbus 58944, 1040 EE 
Amsterdam).
Als de inspecteur u uitnodigt tot het doen van aangifte 
bent u verplicht deze ingevuld in te dienen. Dit geldt 
ook als u niet om een aangifte hebt verzocht. Meer 
informatie vindt u op de site van de belastingdienst.

Privaatrechtelijk
(in de vorm van een stichting 

of vereniging)

Publiekrechtelijke 
rechtspersoon

Onderneming? Nee

Ja

Volledig objectief 
vrijgesteld?

(op basis van art. 8e Vpb)

Privaatrechtelijk 
(met uitzondering van stichtingen 

en verenigingen)

Subjectieve vrijstelling?

Nee

Ja

Nee

Nee

Dit schema is een hulpmiddel. Wij streven ernaar om u correct te informeren. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie in dit schema. De fiscale wet- en regelgeving is uiteindelijk bepalend.

http://www.belastingdienst.nl/vpboverheid
http://www.belastingdienst.nl

	Beoordeling aangifteplicht vs.1.0.vsd
	Pagina-1




