Oprichten stichting bij grote investeringen:
ja of nee?
VV Nijnsel kiest er bewust voor om geen stichting op te richten

Sommige sportverenigingen richten bij grote investeringen, zoals de bouw van een kunstgrasveld, een stichting op om de btw terug te kunnen vorderen. Dit kán geld opleveren, maar kost tegelijkertijd de nodige energie en inzet.
Auteur: Kelly Kuenen en Hein van Iersel
‘In de fiscale praktijk moet een onderscheid
gemaakt worden tussen sportparken die in
eigendom zijn bij gemeenten en sportparken die
van de sportverenigingen zelf zijn’, stelt Ronald
Brouwer van Caraad Belastingadviseurs. ‘Bij de
exploitatie van gemeentelijke sportparken, al
dan niet met behulp van een beheerstichting,
zal de Belastingdienst kritisch toetsen of voldaan
is aan de voorwaarden van het Sportbesluit, en
dus sprake is van het “geven van gelegenheid
tot sportbeoefening”. Een sportvereniging zelf
zal normaal gesproken geen gebruik kunnen
maken van het voordeel van het Sportbesluit,
omdat de sportactiviteiten van de sportverenigingen in beginsel zijn vrijgesteld. Vandaar dat
andere rechtspersonen worden opgericht om de
sportparken te exploiteren. Bij constructies die
zijn geïnitieerd vanuit de sportverenigingen zal
de Belastingdienst dan ook scherper kijken of de
constructie door de beugel kan.’
Ronald Brouwer
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Arent van Dijk V.V. Nijnsel

Voordeel
Het potentiële voordeel dat met de oprichting van een stichting kan worden
opgehaald, is fors. Wanneer sprake is van één kunstgrasveld, gaat het al
snel over bedragen in de richting van de 60.000 euro; een serieus bedrag
dat geïnvesteerd kan worden in andere voorzieningen voor de club. Volgens
Brouwer is het echter de vraag of dergelijk voordeel ook wordt behaald met
het oprichten van een rechtspersoon bij de aanleg en inbreng van slechts
één veld. ‘Het oprichten van een rechtspersoon voor de aanleg en exploitatie van sportaccommodaties leidt met name tot zeer forse btw-voordelen
als een geheel sportcomplex daarin is ondergebracht. Er wordt dan jaarlijks
een fors voordeel gerealiseerd op de exploitatiekosten (zoals onderhoud,
aanschaf spel- en trainingsmaterialen, maaien, energie) en de investeringskosten van het gehele complex. Nog groter kunnen de voordelen zijn als
meerdere sportverenigingen gezamenlijk een rechtspersoon oprichten die de
verschillende sportaccommodaties onder toepassing van het lage btw-tarief
aan de verenigingen ter beschikking stellen.’

‘Het is volstrekt juist dat de fiscus kritisch kijkt naar btw-constructies bij
sportaccommodaties’, stelt Brouwer. ‘Een zorgvuldige begeleiding is dan
ook noodzakelijk. Zo moeten contracten door de juiste rechtspersoon
worden afgesloten, facturen moeten op de juiste naam staan, onderlinge
verwevenheden en geldstromen moeten fiscaal getoetst worden en de
btw-aangifte dient tijdig te worden ingediend. Een dagtaak is dit zeker niet,
maar het traject dient niet onderschat te worden. De btw-voordelen zijn
vaak zeer aanzienlijk, maar de spelregels moeten wel worden nageleefd.’

Het oprichten van een stichting kan voordeel
opleveren, maar kost de betrokken
bestuursleden veel tijd
Risico
Geld terugvorderen door ‘even’ een stichting op te richten, klinkt aantrekkelijk. Het oprichten van een stichting is echter geen lichte taak en kost veel
tijd (en grijze haren) van de betrokken bestuursleden. Bovendien is het niet
zonder risico. Als je als bestuur steken laat vallen, kan de fiscus de teruggevraagde omzetbelasting schrappen, waardoor het geclaimde bedrag moet
worden terugbetaald. De Belastingdienst let onder meer op het bestaan van
formele relaties tussen het bestuur van de vereniging en het bestuur van de
stichting.
Dit risico, maar ook de enorme papierwinkel die ermee gepaard gaat, was
voor Arent van Dijk van V.V. Nijnsel reden om af te zien van een dergelijke
stichting. Van Dijk: ‘Realiseer je ook dat je een adviseur nodig hebt om alles
goed in te richten. Alleen dat al kost tussen de 10.000 en 15.000 euro.
Daar komt nog eens bij dat je er als bestuurder maandenlang bijna fulltime
mee bezig bent. Wij hebben ons zeer uitgebreid laten voorlichten door
het bestuur van een naburige vereniging, die exact heeft uitgelegd wat we
allemaal moesten doen. Toen ik hem vroeg of hij opnieuw een stichting zou
oprichten, was zijn antwoord echter: “Nee, nooit meer.”’
Beoordeling Belastingdienst
Bij de Belastingdienst zijn deze constructies met stichtingen bekend en
wordt erop toegezien dat alle handelingen binnen de huidige wet- en regelgeving passen. Helaas blijkt dit regelmatig niet zo te zijn, waardoor er veel
geld terugbetaald moet worden. Overigens is het volgens de Belastingdienst
niet verstandig je te spiegelen aan buurverenigingen: ‘De feiten en omstandigheden bepalen of iets wel of niet kan’, aldus Evert Oosterman, die zich
bij de Belastingdienst bezighoudt met sportgerelateerde belastingzaken.
Vooraf overleg met de Belastingdienst is in dit soort situaties altijd aan te
bevelen. ‘De contactpersonen die u hiervoor bij de Belastingdienst kunt
benaderen, zijn te vinden via de website van de Belastingdienst, bij het
onderdeel Sport en belasting’, aldus Berry Tielen, voorzitter Landelijke
Doelgroep Sport/Coördinatiegroep Sport.
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