
Juridische handreiking duurzame 
energie en grondstoffen 
Fiscaal recht: omzetbelasting, vennootschapsbelasting en 
energiebelasting 



Agenda 

 Juridisch kader en actualiteiten: 

• Omzetbelasting  

• Vennootschapsbelasting 

• Energiebelasting 

 Cases 

 Vragen? 
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Omzetbelasting 
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Hoedanigheid 

 Overheid: 

• Specifiek geldend juridisch regime 

• Uitvoeren wettelijke taak 

• Gebruik maken van overheidsprerogatieven 

• Géén sprake concurrentie 

 Niet btw-ondernemer: 

• Géén handelen als overheid 

• Géén vergoeding 

 Btw-ondernemer: 

• Vergoeding 

• Géén handelen als overheid 
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Gevolg: 

• Btw in rekening brengen 
naar juiste 
tarief/vrijstelling 

• Recht op aftrek inkoop-
btw 
• Pro-rata 

• BUA 

• Btw-aangifte doen 

• Administratieve 
verplichtingen 

Bijvoorbeeld: 
• Levering/verhuur 

onroerende zaken 

• Detacheren personeel 

• Leveren 
zand/compost/slib/elektricit
eit/warmte 

• Onderhoud installaties voor 
derden 

• Ongediertebestrijding 

• Gemeentelijke taken 

• Bedrijfsrestaurant 

Btw-ondernemerschap 
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Btw-ondernemer bij energie/grondstoffen 
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Risico-analyse  

 Btw-ondernemerschap 

 Btw bij samenwerkingsvormen 
• Fiscale eenheid 

• Koepelvrijsteling 

• Kosten voor gemene rekening 

• EDM/consortiumgedachte 

 Btw bij detachering 
• Goedkeuring besluit staatssecretaris 

• Kosten voor gemene rekening 

• EDM/consortiumgedachte 

• Arresten Horizoncollege en Cito 
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Vennootschapsbelasting 

 Belasting- en aangifteplicht indien en voor zover 
onderneming binnen het waterschap, ofwel 

 binnen een indirecte overheidsonderneming 

 2015: aanwezigheid van ‘nijverheidsbedrijf’ of 
opname in limitatieve lijst?  
Zo niet, conclusie hoofdregel: ‘vrijgesteld, tenzij’ 

 2016: hoofdregel wordt ‘belast, tenzij’ 
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Vennootschapsbelasting 

 Idee wetgever is gelijk fiscaal speelveld, mede onder 
druk Europese Unie 

 Ieder activiteit binnen waterschap afzonderlijk 
beoordelen op kwalificatie onderneming 

 Ondernemingen leiden jaarlijks tot ten minste één 
aangifte voor het waterschap 

 Introductie 4 nieuwe objectieve vrijstellingen 
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Vennootschapsbelasting 

1. Overheidstaken, publiekrechtelijke bevoegdheden 

2. Samenwerkingsverbanden 

3. Inbesteding/interne activiteiten (voor 
waterschappen) 

4. Quasi-inbesteding (voor indirecte 
overheidsondernemingen van waterschappen 

 NB: produceren, transporteren, leveren van gas, 
elektriciteit of warmte, alsmede aanleggen 
transportnet hiervoor, leidt onveranderd tot 
belastingplicht 
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Energiebelasting 

 Belastingplicht voor degene die aardgas of elektriciteit 
via het distributienet aan de verbruiker levert 

 Heffing over levering van aardgas, overige gassen, 
elektriciteit door de producent/winner aan verbruiker 

 Eigen verbruik kan ook tot belastingplicht leiden 

 Heffing op aangifte verschuldigd 

 Heffingsgrondslag gerelateerd aan koolstofgehalte en 
energie-inhoud 

 

 

11 



Energiebelasting 

 Tarief is degressief: meer geleverd, lager tarief 

 Wijzigingen 2015:  
hoger tarief en verandering in de heffingskortingen 
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Case: Productie Elektriciteit op eigen terrein 
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Case: Levering van gezuiverd water 
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Vragen? 

 

 

15 

Noortje van de Water | Zeker Fiscaal  
Mobiel: 06 2075 8738 
Email: noortje@zekerfiscaal.nl 

Website: www.zekerfiscaal.nl 

Jos van Bavel | Verder Fiscaal  
Mobiel: 06 3072 8792 
Email: j.vanbavel@verderfiscaal.nl 

Website: www.verderfiscaal.nl 
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