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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2021-775084479 DOS-2013-

0007321

Onderwerp

Verlenging convenant Doorontwikkeld Horizontaal Toezicht met Belastingdienst

Advies

1. Aan te gaan het convenant Doorontwikkeld Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst

en deze te ondertekenen; 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het besluit van Gedeputeerde Staten om

het convenant Doorontwikkeld Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst te

ondertekenen.

Aangezien de Commissaris van de Koning, na rechtsgeldige besluitvorming door GS, bevoegd is

de juridische binding aan te gaan, is het advies aan hem een machtiging af te geven aan

mevrouw J.N. Baljeu, gedeputeerde Financiën van de Provincie Zuid-Holland, om het convenant

Doorontwikkeld Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst namens de Provincie Zuid-Holland

te ondertekenen.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen

- Convenant Doorontwikkeld Horizontaal Toezicht

- Machtiging CdK aan gedeputeerde Baljeu voor het ondertekenen van het convenant
Doorontwikkeld Horizontaal Toezicht namens Provincie Zuid-Holland

- Publiekssamenvatting over het besluit van Gedeputeerde Staten om het convenant
Doorontwikkeld Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst te ondertekenen

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 18 mei 2021
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1 Toelichting voor het College

 

De Belastingdienst heeft in 2019 aangegeven het Horizontaal Toezicht te willen doorontwikkelen

en heeft de lopende convenanten, waaronder die met de provincie, opgezegd. Het

Doorontwikkelde Horizontaal Toezicht moet minder vrijblijvend zijn en belastingplichtigen moeten

via een self-assessment aantonen dat ze voldoen aan de nieuwe eisen van het Doorontwikkelde

Horizontale Toezicht. Als aan deze eisen voldaan is, komt belastingplichtige in aanmerking voor

een verlenging van het nieuwe convenant. 

Het Horizontaal Toezicht geldt voor Rijksbelastingen zoals loonheffingen, btw/bcf en

vennootschapsbelasting. Binnen het Horizontaal Toezicht verlegt de Belastingdienst de nadruk

van controle achteraf naar het maken van afspraken vooraf en past zij het toezicht aan op de

mate waarin de belastingplichtige fiscaal zijn zaken op orde heeft. Uitgangspunt daarbij is dat de

belastingplichtige een zodanige administratieve organisatie voert dat de volledige, juiste en tijdige

aangifte en betaling van de diverse belastingen voldoende gewaarborgd is. Deze borging komt tot

uitdrukking in het zogenaamde Tax control Framework. De provincie is in 2020 met de

Belastingdienst in overleg getreden en heeft aangetoond dat zij aan deze nieuwe eisen voldoet.

De Belastingdienst heeft hierop aangegeven dat de provincie in aanmerking komt voor het nieuwe

convenant Doorontwikkeld Horizontaal Toezicht.

Het advies is om (voor 3 jaar) het bijgesloten convenant Doorontwikkeld Horizontaal Toezicht met

de Belastingdienst aan te gaan. Door middel van ondertekening van dit convenant laat de

provincie de Belastingdienst zien dat zij belang hecht aan het op orde hebben van onze fiscale

processen en het beheersbaar houden hiervan naar de toekomst toe. Het convenant heeft, net

zoals het oude convenant, tevens betrekking op die verbonden partijen waarin de provincie een

meerderheidsbelang heeft. In concreto betreft dit: 

- Provinciaal Afvalverwijderingsbedrijf Zuid-Holland N.V.

- Opgecomen landen B.V.

- Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V.

- Energiiq Energie-innovatiefonds Zuid-Holland B.V.

- Warmteparticipatiefonds Zuid-Holland B.V. 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag exclusief BTW : nvt

Programma  : Programma 8 - Financiën en Organisatie

Financiële risico’s : nvt 

Juridisch kader

De tekst van dit convenant is door de Staatssecretaris voorgeschreven. Dit betekent dat er geen

individuele aanpassingen mogelijk zijn. De wettelijke rechten en plichten van partijen worden niet

gewijzigd, partijen spreken een wijze van omgaan met elkaar af.
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Ten aanzien van de tekstuele wijzigingen in de tekst van het nieuwe convenant ten opzichte van

het oude convenant heeft de Belastingdienst schriftelijk bevestigd dat dit voor de huidige

werkwijze van het Tax Control Framework van de provincie geen inhoudelijke wijziging inhoudt

aangezien de provincie in hun optiek reeds aan deze nieuwe eisen voldoet.

De Commissaris van de Koning is bevoegd om, nadat GS rechtsgeldig hebben besloten, op

grond van artikel 176 Provinciewet de juridische binding tot stand te brengen. Op grond van de

door de Commissaris van de Koning afgegeven machtiging wordt mevrouw J.N. Baljeu,

gedeputeerde (Financiën), gemachtigd om de overeenkomst namens de provincie te

ondertekenen.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

De ondertekening van het convenant Doorontwikkeld Horizontaal Toezicht past in het kader van

het eerder door GS genomen besluit:

- Convenant Horizontaal Toezicht, GS 2 december 2014

3 Proces

 

Het convenant Doorontwikkeld Horizontaal Toezicht wordt ondertekend met een externe partij,

zijnde de Belastingdienst. De ondertekening staat ingepland voor 4 juni 2021 in het provinciehuis.

Aan de kant van de Belastingdienst zal de ondertekening plaatsvinden door de plaatsvervangend

directeur Grote Ondernemingen,                             

4 Participatie en rolneming

 

Alhoewel bij dit convenant wel een externe partij betrokken is, is hier geen sprake van een

participatie in de zin van de Participatienotitie. 

 

5 Communicatiestrategie

 

Zie bijgevoegde publiekssamenvatting. Om het Horizontaal Toezicht nogmaals onder de brede

aandacht van de collega’s bij de provincie te brengen, zullen we op het Binnenplein een bericht

plaatsen als het convenant met de Belastingdienst getekend is.

 


