
Memo voor audit comité  
Stand van zaken: Implementatie vennootschapsbelasting Gemeente Woerden 
 
Begin dit jaar is afgesproken dat de organisatie het audit comité (en de raad) op de hoogte houdt van de 
ontwikkelingen rondom de invoering van de vennootschapsbelasting (vpb). De vpb-plicht raakt een 
belangrijk deel van de organisatie. Doelstelling is om de VPB plicht zo budgettair neutraal mogelijk te 
implementeren. Hiervoor is in september een traject opgestart. Medio september start dit 
implementatietraject en loopt tot medio 2016.  De beheersmaatregelen die hieruit voortvloeien worden 
geïntegreerd in de reguliere bedrijfsvoering. Hiervoor is formatie voor beschikbaar. De lead ligt bij het 
team financiën. Voor deze nieuwe overheidstaak wordt een medewerkster van het team opgeleid, bij de 
implementatie krijgt zij ondersteuning van een externe partij en wordt ondersteund door vakspecialisten 
van andere teams. 
 
Het implementatie traject september t/m december 2015 omvat de volgende werkzaamheden: 
 
a) kennisoverdracht aan de medewerkers gemeente Woerden  
 
b) opstellen inrichtingsvoorstel t.b.v. bestuurlijke besluitvorming 

 
c) ;realisatie inrichtingsvoorstel voor de volgende deelgebieden: 

  fiscaliteit: 
o vpb-technische consequenties; 
o de vertaling van het BBV naar de Vpb; 
o de opzet van de fiscale openingsbalansen; 
o fiscale toets op mogelijke vrijstellingen; 
o de opzet van de fiscale exploitatie; 
o volledig grondslagendocument vpb, dat het gehele vpb-regime duidt en motiveert. 

  juridisch gebied: 
o opzet inrichting van directe en indirecte overheidsbedrijven en de juridische vorm; 
o afdekking bestuurlijke aansprakelijkheid; 
o toetsing dienstverleningsovereenkomsten en gemeenschappelijke regelingen; 

  administratie: 
o advisering financieel pakket; 
o opzet inrichting financiële pakket. 

  financieel/administratief: 
o nieuwe systematiek toerekening overheadkosten; 
o nieuwe systematiek toerekening financieringskosten; 
o nieuwe systematiek fiscale toerekening kosten en uren; 
o gevolgen voor de (meer)jarenbegroting 

  organisatorisch 
o gevolgen op de personele capaciteit als gevolg van de vpb-plicht; 
o gevolgen op de personele capaciteit betreffende inrichting nieuwe entiteiten; 
o gevolgen op de personele capaciteit betreffende administratie. 

 
Over de voorgang van het project zal de raad in oktober/ november geïnformeerd worden via een RIB of 
desgewenst op een eerder moment. 
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