
Voorziening groot onderhoud voor woningcorporaties

Inleiding.

Aan de Belastingdienst is in het kader van vooroverleg door een aantal adviseurs van

woningcorporaties de vraag voorgelegd aan welke voorwaarden een woningcorporatie voor de

jaarwinstbepaling moet voldoen om een voorziening voor groot onderhoud (hierna te noemen

voorziening GO) te kunnen vormen en hoe de opbouw en de afbouw dient plaats te vinden.

Aanleiding voor deze vraag is dat (groot) onderhoud een belangrijke plaats inneemt in de

werkzaamheden van een woningcorporatie, dat onderhoud een groot geldelijk belang

vertegenwoordigt en dat woningcorporaties om die reden graag vooraf duidelijkheid willen hebben.

Hoewel hier sprake is van uitvoering en niet van een rechtsvraag past deze vraag in de Nadere

Afspraak die in 2009 tussen de Belastingdienst en een aantal advieskantoren is gemaakt.

Onder zal op de volgende punten worden ingegaan:

1) de eisen die de wet stelt aan de vorming van een voorziening

2) de specifieke bepalingen die ten aanzien van woningcorporaties in de zogenoemde VSO2 op dit

punt zijn overeengekomen

3) de invulling van de uitvoeringscoördinatie in 2010 ten aanzien van het zogenoemde

`bodemplaatarrest`

4) uitgangspunten bij de vorming, de opbouw en afbouw van de voorziening GO.

1. Minimumeisen.

Op grond van goed koopmansgebruik (o.a. baksteenarrest) kan een voorziening worden gevormd als

aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

1) de uitgaven vinden hun oorsprong in feiten en omstandigheden die zich in de periode

voorafgaand aan de balansdatum hebben voorgedaan (oorsprongeis)

2) er bestaat een redelijke mate van zekerheid dat de toekomstige uitgaven zich zullen voordoen

3) de uitgaven kunnen worden toegerekend aan de periode voorafgaand aan de balansdatum

(toerekeningseis)

Als aan één van deze voorwaarden niet is voldaan kan geen voorziening worden gevormd.

2. VSO 2 Woningcorporaties, par. 2.7 Voorzieningen

In de VSO2 uit 2009 is in verband met de jaarwinstbepaling het volgende opgenomen over de

voorzieningen groot onderhoud bij woningcorporaties:

Par 2.7.

(…)

De corporatie heeft de mogelijkheid na 1 januari 2008 volgens de fiscale wet- en regelgeving een

voorziening groot onderhoud te vormen. Hierbij is het

uitgangspunt dat niet met terugwerkende kracht een voorziening gevormd kan worden voor de

periode voor 1 januari 2008. Alleen de dotaties die zien op 2008 en later kunnen worden

toegevoegd aan de voorziening groot onderhoud.Voorzieningen op de commerciële balans zijn niet

zondermeer ook fiscale voorzieningen. De

verschillen hiertussen zijn echter niet ontstaan door de belastingplichtwijziging per 1 januari

2008 voor de toegelaten instellingen, maar gelden voor alle belastingplichtigen. Om deze reden

is er geen nadere regeling in de VSO2 opgenomen.

Dit betekent dat na afsluiting van het eerste boekjaar na 1 januari 2008 door een woningcorporatie

een voorziening GO kan worden opgevoerd, waarbij in de opbouw geen terugwerkende kracht kan

worden toegepast naar de periode vóór 1 januari 2008.



3. Invloed van het bodemplaatarrest.

In juni 2010 is in het kader van de uitvoeringscoördinatie nader invulling gegeven aan de uitspraak in

het zogenaamde `bodemplaatarrest`. Daarover is bepaald:

Toepasbaarheid bodemplaatarrest woningcorporaties

Voor woningcorporaties is het onderscheid tussen onderhoud en verbetering van belang in het

kader van de jaarwinstbepaling voor de vennootschapsbelasting. Onderhoudskosten kunnen in

beginsel in aftrek worden gebracht voor de bepaling van de fiscale winst. Uitgaven ter

verbetering dienen daarentegen te worden geactiveerd. Vanwege de ingevoerde belastingplicht

voor woningcorporaties vanaf 1 januari 2006 (partiële belastingplicht) en 1 januari 2008

(integrale belastingplicht) is ten aanzien van woningcorporaties discussie ontstaan over de

toepasbaarheid en reikwijdte van het zogenaamde “Bodemplaatarrest” (HR 5 februari 1992, BNB

1992/136). Het gaat daarbij om de vraag of woningcorporaties de onderhoudsuitgaven die

betrekking hebben op (veroudering tijdens) de vrijgestelde periode maar worden gedaan in de

belaste periode, in de belaste periode in aftrek kunnen brengen. Alle argumenten zijn

geïnventariseerd en gewisseld. In overleg met het Ministerie van Financiën is besloten dat het

bodemplaatarrest niet naar analogie zal worden toegepast. Een en ander betekent dat

onderhoudsuitgaven van woningcorporaties die in de belaste sfeer worden gedaan ten laste van

de fiscale winst van die corporaties kunnen worden gebracht ongeacht op welke periode zij

betrekking hebben.

Dit betekent dat een woningcorporatie die in / kort na 2008 groot onderhoud doet, niet hoeft  te

activeren als het onderhoud van slijtage betreft uit de onbelaste periode. De uitvoeringscoördinatie

heeft met name belang in de beginperiode vanaf 2008, op den duur loopt de begunstiging er uit.

4. Uitgangspunten bij de vorming, de opbouw en de afbouw van de voorziening GO

4.1. Algemene uitgangspunten.

� De aanvaardbaarheid van een voorziening GO van een woningcorporatie wordt bepaald door

goed koopmansgebruik.

� Per kostensoort wordt een uitsplitsing gemaakt van kosten van onderhoud en kosten van

verbetering. Slechts het deel van de kosten dat voor fiscale doeleinden kwalificeert als kosten

van onderhoud kan in de voorziening GO worden meegenomen.

� Per kostensoort  wordt een onderhoudscyclus vastgesteld. In de voorziening GO wordt slechts

rekening gehouden met een reële inschatting van de uitgaven die binnen één cyclus vallen.

� Een voorziening GO is in beginsel gekoppeld aan een onderscheiden activum op de fiscale

balans, zoals een afzonderlijke woning. Bij woningcorporaties is het toegestaan om de

voorziening GO te koppelen aan een vastgoedcomplex – bijvoorbeeld een complex van woningen

- indien voor dat complex een meerjarenbegroting wordt gemaakt. De voorziening GO kan dan

aansluiten bij deze begroting.

� Als wordt aangesloten bij een vastgoedcomplex (vorige bullit), rekent de woningcorporatie in haar

administratie de gemaakte kosten (onderhoud en verbetering) expliciet toe aan elk onderscheiden

activum, zoals een woning.

Hierdoor wordt mogelijk gemaakt de op- en afbouw en de vrijval van de voorziening GO achteraf

te kunnen volgen. Daarnaast is het hierdoor mogelijk onder meer vast te stellen:

- welke uitgaven moeten worden geactiveerd;

- welke afschrijvingsbasis per activum aanwezig is;

- welk transactieresultaat bij verkoop van een activum wordt behaald (kostprijs);

- welke dotatie aan de herinvesteringsreserve mogelijk is.

� Bij verkoop van een vastgoedobject (zoals een woning) of van een vastgoedcomplex (zoals een

complex van woningen), wordt de voorziening GO vanwege deze verko(o)p(en) aangepast.

� Dotaties aan de voorziening GO volgen uit een reële inschatting van de te verwachten

onderhoudskosten.

� Onderhoudskosten die betrekking hebben op voor de omzetbelasting vrijgestelde prestaties en

waarmee in de begroting rekening wordt gehouden, worden inclusief BTW geadministreerd.

� Onderhoud dat jaarlijks of in een kortere periode plaatsvindt wordt niet in de voorziening GO

meegenomen.



� Bij verandering van de plannen en/of de planning waarop de voorziening GO is gebaseerd

(planning in de tijd, aard en omvang van de werkzaamheden), wordt de voorziening GO hierop

aangepast. Daardoor is de aard en omvang van de voorziening GO ultimo van een jaar in

overeenstemming met de actuele plannen en planning op dat moment.

4.2. De opbouw van de voorziening

Bij het doteren aan de voorziening GO gelden de volgende uitgangspunten:

� De voorziening GO kan worden opgebouwd per vastgoedobject of per vastgoedcomplex.

� Een toevoeging aan de voorziening GO geschiedt tegen het prijspeil van het jaar van dotatie.

Binnen het gegeven kader van VSO2 (paragraaf 2.7 VSO2) is ook verdere aanpassing aan het

actuele prijsniveau mogelijk (inhaaldotaties vanaf 1 januari 2008).

� Indien de onderhoudswerkzaamheden later plaatsvinden dan gepland, dan wordt de voorziening

GO hierop jaarlijks aangepast.

� In het jaar waarin het geplande onderhoud wordt uitgevoerd en de voorziene uitgave wordt

gedaan, kan onder omstandigheden worden gedoteerd vanwege de nieuwe cyclus van de

betreffende kostensoort. Daardoor mag binnen het systeem dat de woningcorporatie hanteert

geen sprake zijn van dubbele dotaties (aan het begin en aan het einde van een cycus).

4.3. De afbouw van de voorziening

Bij het afbouwen van de voorziening GO gelden de volgende uitgangspunten:

� De voorziening GO valt vrij op het moment dat de betreffende onderhoudsuitgaven waarvoor de

voorziening was gevormd, zich voordoen.

� Indien de feitelijke onderhoudsuitgaven lager zijn dan de voorziening GO, valt de gehele

voorziening GO vrij in het jaar van groot onderhoud.

� Indien de feitelijke onderhoudsuitgaven hoger zijn dan de voorziening GO, worden de meerdere

kosten aftrekbaar als kosten in het jaar van uitgave.
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