
28 789 Goedkeuring van de regeling van de
Staatssecretaris van Financiën van 13 november
2002, nr. WDB02/732M (Stcrt. 220) tot buiten
toepassing stellen voor een gedeelte van 2002
van willekeurige afschrijving
arbobedrijfsmiddelen

C VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG
Vastgesteld 31 maart 2004

De nota naar aanleiding van het verslag over dit wetsvoorstel gaf de vaste
commissie voor Financiën1 aanleiding de staatssecretaris van Financiën
op 9 maart 2004 een aanvullende vraag te stellen.

De staatssecretaris heeft daarop bij brief van 30 maart 2004 geantwoord.
De commissie brengt hierbij verslag uit van het aldus gevoerde schrifte-
lijke overleg.

1 Samenstelling: Schuyer (D66), Ketting
(VVD), Platvoet (GL), Terpstra (CDA), Van Driel
(PvdA), Doek CDA), Van Middelkoop (CU),
Biermans (VVD) (plv.voorzitter), Essers (CDA)
(voorzitter), Kox (SP), Leijnse (PvdA)
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BRIEF AAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Den Haag, 9 maart 2004

Na lezing van de nota naar aanleiding van het verslag over wetsvoorstel:
28 789 Goedkeuring van de regeling van de Staatssecretaris van
Financiën van 13 november 2002, nr. WDB02/732M (Stcrt. 220) tot buiten
toepassing stellen voor een gedeelte van 2002 van willekeurige
afschrijving arbobedrijfsmiddelen is de vaste commissie voor Financiën
van mening dat de door haar gestelde vraag daarmee niet wordt
beantwoord. Graag verneemt zij dan ook alsnog of u bereid bent een
tegemoetkoming te geven aan non-profit instellingen die wel belasting-
plichtig zijn echter geen belastbare winst behalen.

De griffier van de commissie,
Janssen
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BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 maart 2004

In de brief van 9 maart jl. van de vaste commissie voor Financiën van de
Eerste Kamer wordt gesteld dat de nota naar aanleiding van het verslag
bij vorengenoemd wetsvoorstel niet de vraag beantwoordt of ik bereid
ben een tegemoetkoming te geven aan non-profit instellingen die wel
belastingplichtig zijn maar geen belastbare winst behalen. Hierover kan ik
u het volgende mededelen.

In de nota naar aanleiding van het verslag is de werking van de regeling
inzake willekeurige afschrijving op arbobedrijfsmiddelen geschetst.
Daarbij is aangegeven dat elke vennootschapsbelastingplichtige in
beginsel van deze regeling gebruik kan maken, maar dat het fiscale
voordeel mede afhankelijk is van de behaalde winst. Ingeval er geen winst
wordt behaald, is er namelijk geen mogelijkheid het fiscale voordeel direct
te gelde te maken. Wel kunnen eventuele verliezen die als gevolg van de
willekeurige afschrijving ontstaan, met toekomstige winsten worden
verrekend. De uitkomst voor deze instellingen is niet anders dan de
uitkomst voor profitinstellingen die – al dan niet tijdelijk – geen winst
behalen. Dit is een logisch gevolg van de keuze om arbo-investeringen via
de fiscaliteit te stimuleren. Het ligt dan ook niet voor de hand om – al dan
niet via de hardheidsclausule – een tegemoetkoming te bieden aan de
door u bedoelde vennootschapsbelastingplichtige non-profit instellingen.

De Staatssecretaris van Financiën,
J. G. Wijn
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