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INLEIDING

Zowel in de fiscale als in de bedrijfseconomisch georienteerde litera-
tuur is het vraagstuk van de samenhang tussen de regelen met be-
trekking tot de belasting van de winst van ondernemingen enerzijds
en de vaststelling van die ondernemingswinst volgens bedrijfs-
economische maatstaven anderzijds reeds gedurende vele jaren bij-
zonder actueel. Daarbij valt het op, dat de in dit kader verschenen
studies en publikaties in hoofdzaak zijn gericht ofwel op het criti-
seren van de door de fiscus terzake van de wijze van winstbepaling
gehuldigde opvattingen ofwel op betere aansluiting van de door de
belastingadministratie gehanteerde maatstaven bij de normen,
waarop men de bedrijfseconomische opvattingen meent te moeten
baseren.

Afgezien evenwel van de mogelijke en gerechtvaardigde kritiek
op het op dit punt geldende fiscale regiem, zijn de bestaande fiscale
regelingen voor de ondernemer data, waarmede hij bij de bepaling

~ van zijn financieel-economisch beleid rekening zal moeten houden,
temeer daar deze data in vele gevallen afwijken van de uitgangs-
punten, welke hij voor de oplossing van zijn financiele en bedrijfs-
economische problematiek heeft gekozen. Juist door de' bestaande
verschillen tussen het stand punt van de. belastingadministratie en
de bedrijfseconomische opvattingen worden, vanuit bedrijfsecono-
misch standpunt gezien, extra lasten op de onderneming gelegd.
Niet alleen wordt het winstbestanddeel van de opbrengsten belast
doch in vele gevallen worden ook kostprijsbestanddelen getroffen.
Voorts lijkt het aIleszins van belang om de overige invloed van de
desbetreffende fiscale bepalingen nader te analyseren.

In bedrijfseconomische geschriften wordt veelal geabstraheerd
van mogelijke fiscale invloeden, met als gevolg, dat ook in de toe-

1



gepaste bedrijfseconomie de factor belastingen veelal pas na de on-
dernemersbeslissing een rol gaat spelen.
Dat een onderzoek naar de invloed van de belasting naar de

winst echter niet achteraf maar vooraf dient plaats te vinden, zal
in deze studie worden aangetoond. Hierbij zal getracht worden om
de invloed van de fiscale data op bedrijfseconomische vraagstukken
in een samenhangend geheel te bezien, echter met inachtneming
van enige beperkingen.
Zo is wat de fiscale regelingen terzake van de belasting naar de

winst betreft uitgegaan van de belasting van de netto-overschotten
van naamloze vennootschappen, voorzover deze overschotten mede
worden bepaald door de geldende regelingen omtrent de afschrij-
ving op bedrijfsmiddelen en de investeringsaftrek bij de verwerving
van bedrijfsmiddelen-. Door het vrijwel niet bestaan van een pro-
gressieftariefbij de vennootschapsbelasting spelen de met een op-
klimmend tarief samenhangende complicaties geen rol bij het be-
lichten van de invloed der fiscale bepalingen.

Uitgegaan is van de wettelijke bepalingen zoals deze golden op
1januari 19602• Veranderingen en voorstellen tot wijziging hebben
sedertdien de situatie weliswaar veranderd, doch zijn niet van zo-
danige aard, dat daardoor iets van het wezenlijke betoog zou komen
te vervallen.
Van de andere kant is de invloed van de fiscale bepalingen, voor-

zover die afwijken van de bedrijfseconomische opvattingen ter-
zake, aileen nagegaan voor de financiering, de berekening van de
rentabiliteit en de bepaling van de kostprijs. Hierbij zal o.m. worden
aangetoond, dat naast de afwijkingen, voortvloeiend uit het uiteen-
lopen van de fiscale en bedrijfseconomische winstbegrippen, ook
nog andere omstandigheden te dezer zake een rol spelen als b.v.
het al of niet geintegreerd zijn van het bedrijf en het regelmatig dan
wel incidenteel investeren.
Door deze beperkingen komt de nadruk meer te liggen op de

feitelijkheid en de mate van invloed van de genoemde fiscale be-

l. Voorzover de fiscaalrechtelijke term 'bedrijfsmiddel' wordt gebezigd is aan-
genomen, dat deze term het bedrijfseconomisch begrip 'duurzaam produktie-
middel' dekt. Zie verder: Prof. Dr. M. J. H. Smeets, B.N.B. 1953/72 en 1953/119
alsook D. A. M. Meeles in M.A.B., 34ste jaargang, pag. 29 e.v.
2. In hetjaar 1959 golden dezelfde bepalingen als op Ijanuari 1960. Voorzover
aan 1959 voorafgaande jaren ter sprake komen, zuIlen eventueel hiervan af-
wijkende regelingen worden vermeld.
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palingen op de gekozen bedrijfseconomische problematieken dan
op de veelheid van de voorkomende afwijkingen tussen het fiscale
regiem en de bedrijfseconomische opvattingen op het gehele terrein
van de belasting van winsten. lndien dan ook blijkt, dat de te be-
spreken verschillen de financiering, de rentabiliteit en de kostprijs
inderdaad en in belangrijke mate bemvloeden, dan is er alle reden
om hieraan meer aandacht in de bedrijfseconomische theorie en
praktijk te besteden. Temeer is dit van belang omdat in de fiscale
voorschriften veelvuldig wijzigingen worden aangebracht en de
rechtspraak in belastingzaken steeds in ontwikkeling is.Voorzover de
winst volgens een progressieftariefbelast wordt, is het van nog meer
belang de invloed van deze belasting nauwlettend in het oog te
houden.

Zoals vermeld, wordt hier onder 'verschillen' verstaan het verschil
tussen het standpunt van de bedrijfseconomie terzake van de be-
paling van de financiele resultaten en dat wat op dit punt in de gel-
dende fiscale wetgeving naar voren komt. Nu is van een eensgezind
standpunt in de bedrijfseconomie op dit terrein geen sprake. Uit
de vele en uiteenlopende opvattingen omtrent de bedrijfsecono-
misch meest juist wijze van winstbepaling moet derhalve een
keuze worden gemaakt. Op grond hiervan is volstaan met een ver-
gelijking van de fiscale winstopvatting met die volgens de gulden =
guldenleer en de vervangingswaardeleer.
Deze keuze werd gemaakt omdat de gulden = guldenleer nog

het veelvuldigst in de praktijk wordt gevolgd, terwijl anderzijds de
vervangingswaardeleer niet alleen in de theorie in Nederland grote
opgang heeft gemaakt maar ook in de toepassing door het bedrijfs-
leven veld heeft gewonnen.

Van een consequente verwerking van de fiscale invloeden op de
financiering, de rentabiliteit en de kostprijsbepaling is in de praktijk
van het bedrijfsleven in vele gevallen nog geen sprake. Dit is voor
een niet onbelangrijk deel ongetwijfeld /toe te schrijven aan de ge-
ringe aandacht, welke aan deze fiscale aspecten in de bedrijfs-
economische literatuur wordt geschonken.
De opzet van deze studie nu is geen andere dan het confronteren

v~l!:.b~drijf~ecQnomischeopvattingen met de gevolgen van de fiscale
voorschriften terzake van afschrijvingen op duurzame produktie-
middelen en de investeringsaftrek en het vaststellen van mogelijk-
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heden om de gevolgen van deze fiscale bepalingen in te assen in
d~i"fseconomische op,vattingen. adni eIij rdt-esop-ge-
wezen, dat geen beoordeling van deze theorieen als zodanig wordt
gegeven.

Wanneer dan ook zal blijken, dat het met name voor de vervan-
gingswaardeleer - in tegenstelling tot de gulden = guldenleer - in
sterke mate problematisch is in hoeverre dit fiscale aspect in haar
theoretisch bouwwerk kan worden gemcorporeerd, betekent dit
geenszins, dat daarmede een voorkeur wordt uitgesproken voor de
toepassing van de gulden = guldenleer.

/

In hoofdstuk I zijn als algemene inleiding de genoemde bedrijfs-
economische winstopvattingen beknopt weergegeven en zijn ver-
volgens de hier aan de orde gestelde fiscale bepalingen nader be-
sproken en toegelicht.

Met betrekking tot de fiscale afschrijvingen op duurzame produk-
tiemiddelen blijken verschillen met de bedrijfseconomische mogelijk
ten aanzien van
a. het totaal af te schrijven bedrag;
b. het begin- en/of eindpunt en tenslotte
c. de methode van afschrijving.

Betekenen de onder b. en c. verme1de verschillen een tijdelijk voor-
deel voor de investerende ondernemer, het onder a. genoemde ver-
schil veroorzaakt een definitief nadeel.

Geconcludeerd wordt in hoofdstuk II, dat deze tijdelijke voor-
delen aangemerkt dienen te worden als vreemd vermogen en dat
het salderen hiervan met het onder a. vermelde definitieve nadeel
niet verantwoord is, omdat het verlies van eigen vermogen niet ge-
compenseerd wordt door het verkrijgen van vreemd vermogen.
Aangetoond wordt, dat enerzijds de financiering van een investe-
ring in een duurzaam produktiemiddel verlicht wordt tengevolge
van de fiscale bepalingen inzake de afschrijvingen op duurzame
produktiemiddelen en de investeringsaftrek, anderzijds de vorming

I van een fonds voor vervanging wordt bemoeilijkt door de fiscale
voorschriften met betrekklng tot het totaal af te schrijven bedrag.

In hoofdstuk III is getracht een beeld te geven van de invloed op
de rentabiliteit tengevolge van de afwijkingen in fiscale- en bedrijfs-
economische afschrijvingen en van de investeringsaftrek. Hierbij zal
onder meer kunnen worden geconstateerd, dat rentabiliteitsbereke-
ningen in het algemeen van grotere waarde zullen zijn, voorzover
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wordt uitgegaan van overschotten, waarop de te verwachten winst-
belasting reeds in mindering is gebracht.

In hoofdstuk IV tenslotte is onderzocht, welke invloed uitgaat van
de fiscale voorschriften terzake van de vervroegde afschrijving en
investeringsaftrek op de kostprijsbepaling volgens de genoemde be-
drijfseconomische zienswijzen. Daarbij zal o.m. naar voren komen,
dat het niet mo ~Mk wordt geacht o~m asting effin ove ver- "II ~. \\ t ~
goedin en voor kostprijs estanddel 'n de theorie [3. de ver- \y J'i"/
v~nging§jyaar efeer~iIl"'t@'passen,zodat het waarborgen van de con-
ti ultei 1 -b;;eikt kan word-errttoofdekostpnJs op asis van cfe
ve~ngswrutI'd~ t ~l:iog€}nme: e -as , oortvloeien e uit
boven e oemde-heffing.
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HOOFDSTUK I

ENIGE ASPECTEN VAN DE TE BEHANDELEN
WINSTOPVATTINGEN

VERGELljKING TUSSEN BEDRIjFSECONOMISCHE
EN FISCALE AFSCHRljVINGEN OP DUURZAME

PRODUKTIEMIDDELEN

§ 1. GULDEN = GULDENLEER EN VERVANGINGSW AARDELEER

Vooraleer tot bespreking van de invioed van fiscale bepalingen in-
zake afschrijvingen en investeringsaftrek op financiering, rentabi-
liteit en k~pnfsbepaling over te gaan, voIgt It.eronder een-sum-
miere weerga:vevan de reeds genoemde winstopvattingen en daar-
mede samenhangende kostprijsopvattingen. In de volgende hoofd-
stukken zal op deze zienswijzen verder worden ingegaan, voor zover
dit door de te behandelen onderwerpen wordt geboden. Voor een
uitgebreide bespreking van de verschillende winstopvattingen zij
verwezen naar van Straaten: 'Inhoud en grenzen van het winst-
begrip'", Bij de omschrijving van de hieronder weergegeven winst-
bepalingensmethoden is hiervan gebruik gemaakt.

Methode 1: Gulden = guldenleer2

In deze leer wordt de handhaving van het nominale eldvermogen
expliciet gekozen als norm voo e wipstbepaling. Als uitgangspuxtl'
wordt genomen de formule van Karl Marx: Geld - Waarde - Geld.
Deze opvatting beklemtoont in sterke mate het opbrengstaspect

bij de uitwerking van het algemeen winstbegrip door te stellen: als
winst moet wordeJl..aangemerkt de bruto opbrengst verminderd met
de kost n. De kosten van een .investering vormen een historisch
gegeven.
Immers op het moment waarop een investering plaats heeft, wordt

G (eld) vastgelegd in produktiemiddelen (W). Deze omzetting vindt

1. Dr. H. C. van Straaten: 'Inhoud en grenzen van het winstbegrip', Bedrijfs-
economische Monographieen, deel XXV, 1957.
2. Voor andere opvattingen met betrekking tot een nominalistische winstbepa-
ling wordt verwezen naar van Straaten: 'Inhoud en grenzen van het winstbegrip'.
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plaats teneinde door ruil weer, en dan meer, G(eld) te verkrijgen.
Gebaseerd op deze opvatting is de totale winst zo mogelijk gelijk
aan het kas-overschot. •
Gaat men uit van een situatie waarin, zowel per ultimo van een

bepaald j aar als bij het begin van dat jaar, geen produktiemiddelen
(W) aanwezig zijn, dan geldt hetgeen hierv66r ten aanzien van de
totale winst werd opgemerkt ook voor de bepaling van de jaarwinst.
Ret probleem van de waardering van W doet zich voor indien

aan het begin van het jaar weliswaar aIleen vermogen in G(eld)
aanwezig is, doch aan het einde van het jaar een gedeelte van de
produktieprocessen niet voltooid en in G(eld) is omgezet. Dit pro-
bleem treedt op ongeacht welke winstopvatting men toepast.
De eindvoorraad produktiemiddelen in het ene jaar is de begin-

voorraad van het volgende jaar. Deze beginvoorraad kan welis-
waar binnen het jaar in G(eld) zijn omgezet, maar dit is b.v. bij
duurzame produktiemiddelen meestal niet het geval. M.a.w. de
winst van een bepaalde periode wordt mede bepaald door het ver-
schil in aanwezige 'kapitaalgoederen per de ultimo en de begin-
datum.
Voor de waardering van deze kapitaalgoederen voor de winstbe-

paling zijn in de gulden = guldenleer verschillende mogelijkheden.
Wordt het 'Niederstwert rinzi ' gevolgd, dan worden toekomstige
meeropbrengsten niet, toekomstige minderopbrengsten wel in aan-
merking genomen.
Met betrekking tot de afschrijving op duurzame produktie-

middelen betekent deze wijze van toepassing, dat niet alleen de
kosten van de verbruikte werkeenheden 0 basis van aanschaffings-
kosten ten laste van de exploitatie-rekening worden gebracht, doeR
ook een eventuele waardedaling van de nog niet verbruikte werk-
eenheden. Daarentegen wordt met een waardestijging van de nog
niet verbruikte werkeenheden een rekening gehouden.
Voor de kostprijsberekening worden de werkeenheden binnen

het kader van deze winstopvatting gesteld op de aansehaffings-
koste Dit betekent, dat de in geld gemeten offers voor e ver-
krijging van de werkeenheden de maatstaf vormen voor de kostprijs- I
ealculatie.
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winstbe alin,..gtot het waardeprobleem centraal. Zij wenst het be-
dilJ te zien a seen economiseh orgaan, dat aan de verschaffers van
produktiemiddelen een blijvend inkomen dient 0 te leveren, aldus
een samenvatting van van traaten! van de karakteristieken van de
vervangingswaardeleer.
Uitgaande van de omschrijving van winst a1s opbrengst minus

kosten, worden in deze leer onder kosten verstaan de 0 eofferde
w arden. Normaliter zlJn deze waarden binnen het kader van de
contmuele produktie de vervan~n sw~, zodat als winst bij de
ruil wordt besehouwd het verschil tussen oRbren st en vervan 'ngs-
. waarde (of hogere uitgaaf ri's voorzover het versehil tussen hogere
llltgaafprijs en vervangingswaarde een debetsaldo zou doen ont-
staan in de rekening 'waardeverse Ilerr'). Het versehil-tu sen ver-
vangingswaarde op het moment van de ruil en de (lagere) uitgaaf-
prijs, de vermo,.gensaanwas uit hoofde van ri'ssti'gin , vormt, in-
dien vervanging doelmatig is _een winst bij geruilde goederen
noell Ij goederen die eeonomiseh nog niet door de ruil zijn afge-
stoten. Deze waardebepaling van de kosten vloeit voort uit de toe-
passing van de 'Ve danke': de waarde van een goed kan niet
stii en boven het nut at voor de vervaJ.llrin van een oed moet
worden 0.B eofferd.
De toepasselijkheid van de vervangingswaarde wordt door van

der Schroeff, aan wiens uitwerking van deze leer voor de vergelijking
hoofdzakelijk aandaeht zal worden besteed, beperkt door:
de mo eli'kheid van vervanging2 en
de rationaliteit van de vervanging".
De vervanging is niet rationeel indien de opbrengstwaarde lager

is dan e vervangmgswaar e. De rol welke e vervangmgsnoodzaak
speelt ij de waar et eone van van der Schroeff wordt: door van
Straaterr' als voIgt omsehreven: 'Verstaan wij van der Sehroeff wel,
dan ligt het wezenlijke van zijn deductie in het waardealternatief en
schept de vervangingsverpliehting de aetuele situatie, waarin dit
theorema in de continuele produktie gestalte krijgt.'

In bovenstaande gedaehtengang kan er aIleen sprake zijn van
winst als dez» is gerealiseerd,
1. van Straaten: t.a.p., 'lnhoucl en grenzen van het winstbegrip', pag. 12 en 13,
2. Prof. Dr. H. J, van der Schroeff: 'De Leer van de Kostprijs', derde, nieuw be-
werkte druk, pag. 8.
3. idem, pag. 7.
4, van Straaten 'Inhoud en grenzen van het winstbegrip', pag, 125.
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Een vermogensaanwas als gevolg van waardestijging van de aan- ,
wezige kapitaal-bestanddelen is derhalve geen winst en kan dit ook ~
niet worden als hiertegenover een eveneens gelijke stijging van de
omvang der vervangingsverplichting staat.
Uitgaande van de in het bovenstaande summier weergegeven

hoofdlijnen van de vervangingswaardeleer behandelt van der
Schroeff de problemen rond de duurzame produktiemiddelen, met
name het probleem van de gebondenheo van een hoeveelheid
prestatie-eenheden in een produktiemiddel, waarvan de verdeling
over verscheidene jaarperioden moet plaats vinden, Een stijging
van de vervan Onsw rde heeft in tweeerlei opzicht elfect op de
produktiemiddelen; zij beinvloedt n.!. niet aileen de no aanwezige
werkeenheden, doch evenzeer de reeds m et verleden gedane af-
schiijvingen dus de reeds verbruikte werkee eden.
Ten aanzien van de nog aanwezige werkeenheden geldt, dat de

gestegen vervangingswaarde leidt tot een vermogensaanwas, welke
echter, aannemende dat vervanging tegen gestegen prijs te zijner
tijd noodzakelijk zal zijn, niet als winst mag worden beschouwd.
Wat de invloed op de reeds in het verleden verrichte afschrijvingen
betreft, stelt van der Schroeff, dat een herziening van de hoogte der
aldus gevormde afschrijvingen, noodzakelijk uit het oogpunt van
continuiteit, leidt tot de vaststelling van een verlies, dat in principe
ten laste moet worden gebracht van de winst- en yerliesrekening,
alhoewel hij compensatie met reele reserves mogelijK:ac t. Com en-
satie van dit verlies met de eerder geconstateerde vermogensgroei
is in deze ~edac tengang uiteraard niet inoge ijk.
Onderscheid moet voorts wor en gemaakt tussen een op zichzelf

staand produktiemiddel en een complex van produktiemiddelen.
Gesteld kan worden, dat het belang van de uitgestelde vervanging,
waarvan bij discontinue vervanging van werkeenheden bij een op
zichzelf staand produktiemiddel sprake is, steeds meer verdwijnt
naarmate men te doen heeft met een complex van produktiemidde-
len en daarbij de diversiteit in de opbouw van dit complex groter is.
Bij een volkomen harmonische opbouw van dit complex kan de ver-
vangingsverplichting uit hoofde van afgeschreven wer een eden
zeffs tot nul dalell: In dat geval IS dus aileen cell correctie op e
w~aiderin der no ainwezige werkeenheden relevant.

amenvattend kan worden gestel, at liet voornaamste uit-
gangspunt van de vervangingswaardeleer hierin is gelegen, dat de
vervan .ngswaarde grondslag is ,!oor de waardering bij de winst- I
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be aling, indien vervangin doelmatig is en met het oog op behoud
van e inkomensbron is$eboden1•

§ 2. RET FISCALE WINSTBEGRIP EN DE HlERMEDE SAMENHANGENDE

AFSCHRIJVINGSBEPALINGEN2

In artikel 6 van het Besluit op de Inkomstenbelasting 1941 wordt
het fiscale winstbegrip omschreven, welk begrip ook voor de heffing
van de vennootschapsbelasting van toepassing is verklaard. Tot de
winst van de onderneming behoren aile voordelen, in guldens ge-
noten, van het begin tot het einde van de onderneming. De bepaling

1. Van der Schroeff, M.A.B. 1957, 'Rondom het winstprobleem', pag.453.
rl"" 2. Art. 6 lid 1: Winst is het bedrag van de ezamenli'ke voordelen die, onder

't-... welke naam en in welke vorm ook, worden ver egen uit ijf of zelfstandig
uitgeoefend beroep.

Art. 7 lid 1: De jaarlijkse winst wordt bepaald vol ens oe koo mans ebruik,
~ met inachtneming van een bestendige gedragslijn welke onafhankelijk is van de
vermoedelijke uitkomst en we e s ec ts gewIJzlga kan worden, indien bijzondere
omstandigheden dit rechtvaardigen.
Art. 8 lid 1:De afschrijving op zaken, welke voor de uitoefening van het bedrijf

~

of beroep worden gebruikt (bedrijfsmiddelen) wordt jaarlijks gesteld op het ge-
'" deelte van de nog niet afgeschreven aanschaffings- of voortbrengingskosten dat

aan het jaar kan worden toegerekend:--------
"J Art. 8 lid 2: Afschrijving is reeds mogelijk, zodra nopens de verwerving of

~ 1,:fr verbetering van het bedrijfsmiddel een overeenkomst is esloten j in dat gevaI
S 0'.,Y ,/ geldt het beloop van de daarbij aangegane verp .cntmgen als aanschaffings-

I.)f ~ kosten.
/, , Art. 8 lid 3: Met betrekking tot bedrijfsmiddelen, welke na 31 december 1949

~(. zijn verworven, verbeterd, besteld of aanbesteed, kan een derde van de aan-
.., schaffings- of voortbrengingskosten welke na 31 december 1949 zijn gemaakt

willekeurig, mits vervroegd, worden afgeschreven. Onze Minister van Finan-
cien kan, in overeenstemming met onze Minister van Economische Zaken:
a. de vervroegde afschrijving per jaar in het algemeen ofvoor bepaalde groepen
van bedrijfsmiddelen beperken;
h. de vervroegde afschrijving in het algemeen ofvoor bepaalde groepen van be-
drijfsmiddelen buiten toepassing stellen.

Art. 8 lid 4: Na het in werking treden van een beschikking, door onze Minister
van Financien krachtens het vorige lid genomen, wordt onverwijld een voorstel
van wet tot goedkeuring van die beschikking aan de Tweede Kamer der Staten-
GeneraaI gezonden.
Art. 8Ud 5: Indien het voorstel wordt ingetrokken, of indien een van de Kamers

der Staten-Generaal tot het niet-aannemen van het voorstel besluit, wordt de
beschikking onverwijld ingetrokken.
Art. 8 lid 6: De vervroegde afschrijving geschiedt naar de regelen welke van

kracht zijn op het tijdstip waarop ter zake van de verwerving of de verbetering
van het bedrijfsmiddel verplichtingen zijn aangegaan of voortbrengingskosten
zijn gemaakt, of, zo geen verplichtingen zijn aangegaan of voortbrengingskosten
zijn gemaakt, het tijdstip waarop het bedrijfsmiddel is verworven of verbeterd.

Zie voor het 7e lid bIz. 14, noot 2.
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van de jaar1i~se winst is geregeld in artikel 7 van het Bes1uit,waarbij
goed koopmansgebruik het tijdstip bepaalt waarop een bepaald be-
drijfsvoordeel tot uitdrukking moet worden gebra~h

De fiscale afschrijvingen worden in artikel 8-aan bepaa1de regels
gebonden; de a1gemene rege1 is neerge1egd in het eerste lid van dit
artikel. Uit deze be,p.alin b1i"kt duide1ijk, dat de afschrijvin dient I
te geschie en op basis van de aanschaffingsprijs met handhaving
van het zuiver nominalis . Bij ae toerekening van het nog niet
afgeschreven edrag dient echter wegens een beslissing van de Hoge
Raad rekening te worden gehouden met een restwaarde, welke niet
gebaseerd is op de aanschaffingsprijs van het bedrijfsmidde1 doch
op de werkelijke waarde-. Sedert 1950 is in het Besluit op de In-
komstenbelasting daarenboven een bepaling opgenomen met be-
trekking tot de aanvang van de afschrijvingen". De 1eden 3 tim 6
van artikel 8 openen de mogelijkheid om - in afwijking van lid 1 -
vervroegde afschrijving toe te passen. Uit de tekst b1ijkt, dat de ver:..
vroegde afschri~ving m.5lgelijkis op bedrijfsmiddelen, welke na 31
december 194 zijn verworven, verbeterd, besteld of aanbesteed
en dat deze vervroegde afschrijving maximaa1 een derde van de aan-
s affin s- of verbeterin skost edx:agen....Bijvoortbrenging
in eigen bedrijf mag de vervroegde afschrijving plaats hebben voor-
zover er voortbrengingskosten zijn gemaakt,

Verder is bepaald dat de Minister van Financien - behoudens
goedkeuring achteraf van de Staten-Generaal - bevoegd is de regels
betreffende de vervroegde afschrijving buiten werking te stellen
dan wel per jaar te beperken. Van deze bevoegdheid, welke zowel
de a1gemene toepassing van die regels kan betreffen, alsook de gel-
ding hiervan ten opzichte van bepaalde groepen van bedrijfsmidde-
len, heeft de Minister meermalen gebruik gemaakt. Op 1januari
1960 was de vervroegde afschrijving in het eerste jaar voor alle be-
drijfsmiddelen beperkt tot maximaal 161% en voor bepaalde be-
drijfsmiddelen tot 10% per jaar".

1. H.R. 2-1-1958, nr. 13379, B.N.B. 1958/56, en commentaar van Smeets.
2. Wet Belastingherziening 1950, d.d. 29·9-1950, Stbl. K 423.
3. Beschikking 13-3-1954, nr. 85, art. 1b, zoals dit is gewijzigd bij de Beschikking :l
7-1-1959, nr. B8/5780, luidende:

De vervroegde afschrijving op de voet van artikel 8, derde lid van het Besluit
op de Inkomstenbelasting 1941, bedraagt voor het eerste jaar ten hoogste zestien
en twee derde ten honderd van de aanschaffings- of voortbrengingskosten.

Met betrekking tot bedrijfsmiddelen, als hierna zijn genoemd, bedraagt de
vervroegde afschrijving per jaar echter ten hoogste tien ten honderd van de aan-
schaffings- of voortbrengingskosten: (vervolg voetnoot op pag. 12)
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Voorheen werd reeds verschillende malen de vervroegde af-
schrijving getemporiseerd. Zo werd voor de periode van 1januari
1953 tim 31 oktober 19551voor bepaalde bedrijfsmiddelen de ge-
noemde regeling beperkt ; daarna gold deze beperking - en wel
tim 31 december 1958 - voor alle bedrijfsmiddelens,
In het zesde lid van artikel 8 tenslotte is een nadere uitwerking

opgenomen van de regels, volgens welke de vervroegde afschrijving
moet geschieden; deze bepalingen zijn van kracht op het tijdstip
waarop terzake van de verwerving of verbetering van het bedrijfs-
middel verplichtingen worden aangegaan of voortbrengingskosten
zijn gemaakt.
De jurisprudentie heeft ten aanzien van de toepassing van de ver-

vroegde afschrijving o.m. het volgende beslist:

Indien van de mogelijkheid tot vervroegde afschrijving gebruik
wordt gemaakt, mag de normale afschrijving slechts worden toe-
gepast over i van de aanschaffings- of voortbrengingskosten en dus
niet over de volle aailschaffingsprijs. De totale afschrijving per
boekjaar mag niet hoger zij~ dan i plus de normale afschrijving
over i3•
(vervolg van ooetnoot pag. 11)
a. gebouwde eigendommen, andere dan nieuwe fabriekgebouwen;
b. personenautomobielen, welke niet uitsluitend of nagenoeg uitsluitend worden
gebruikt voor het beroepsvervoer over de weg; onder personenautomobielen
worden verstaan automobielen, welke zijn ingericht voor het vervoer van niet
meer dan acht personen, de bestuurder daaronder niet begrepen;
c. kantoorinventarissen.
1. Beschikking 13-3-1954, nr.85 art. I, luidende:
Met be trekking tot bedrijfsmiddelen, als hierna zijn genoemd, welke na 31

december 1952, doch voor 1 november 1955 zijn verworven, verbeterd, besteld
of aanbesteed, bedraagt de vervroegde afschrijving op voet van artikel8, derde
lid, van het Besluit op de Inkomstenbelasting 1941 per jaar ten hoogste tien ten
honderd van de aanschaffings- of voortbrengingskosten;
a. gebouwde eigendommen;
b. automobielen welke niet uitsluitend of nagenoeg uitsluitend worden gebruikt
voor het beroepsvervoer over de weg;

c. kantoorinventarissen.
Het eerste lid geldt niet voor nieuwe fabrieksgebouwen, voorzover de stichting

leidt tot een verhoging van de produktiecapaciteit.
2. Beschikking 13-3-1954, nr. 85, art. Ia, luidende:
Met be trekking tot bedrijfsmiddelen, welke na 31 oktober 1955, doch voor

1januari 1959 zijn verworven, verbeterd, besteld of aanbesteed, bedraagt de
vervroegde afschrijving op de voet van artikel 8 derde lid van het Besluit op de
Inkomstenbelasting 1941 per jaar ten hoogste tien ten honderd van de aan-
schaffings- of voortbrengingskosten.
3. H.R. 24-6-1953, nr. 11373, B.N.B. 1953/188, met commentaar van Smeets.
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Bij aankoop van material en, die op zichzelf niet als bedrijfsmiddelen
zijn te beschouwen, komen de aanschaffingskosten pas voor afschrij-
ving in aanmerking op het moment, waarop deze materialen voor
hun bestemming (onderdeel van een bedrijfsmiddel) worden aan-
gewend en dus niet op het moment, waarop voor de aanschaf ver-
plichtingen werden aangegaan-.
In zijn commentaar op een arrest van de Hoge Raad" is Smeets

van mening, dat het moment van betaling beslissend is. Dit stand-
punt voIgt echter noch uit dit arrest, noch uit de in noot 1 genoemde
arre~ten. Wel stelt de Hoge Raad het brengen van een geldelijk
offer als voorwaarde voor de vervroegde afschrijving, hetgee ecliter
niet behoeft in te houden dat, indien aan deze voorwaarde is vOI-_1
daan, automatisch vervroegd mag worden afgeschrev.en. Voorts is
'een geldelijk offer' niet gelijk te stellen met een 'betaling', aange- h
zien ook het aangaan van een betalingsverplichting kan worden I'
aangemerkt als 'een geldelijk offer'. ~

De wetgever heeft, afgezien van de regels inzake de vervroegde af-
schrijving, geen bepaalde methode van afschrijving voorgeschreven,
doch wel het nominalistisch stand unt ten aanzien vau.l!tl.. totaal
af te schriJven e ra stevi v ankerd.
Uit e iverse arresten blijkt, dat ieden~methode van afschrijving

geoorloofd is mits deze niet in,st!:ijg is met.goe, oQpmansgebruik3•
Derrteratu~;~stigt deze mening-.
Hiermede verband houdt het probleem, in hoeverre de commer-

cieel gevolgde gedragslijn bindend kan zijn voor de fiscale winst-
bepaling. De beantwoording van deze vraag hangt afvan het·auto-
nome karakter van de fiscale winstbepaling. Hieromtr nt.-ztj1fde
meningen verdeeld. Zowel Schendstok als Smee zljn van oordeel
dat het fiscale winstbegrip in e er an autonoom is. Sleddering
daarentegen staat een grote mate van binding tussen commerciele <

en fiscale winstbepaling voor", Ret is echter niet duidelijk waarom

1. H.R. 27-11-1957, nr. 13237, B.N.B. 1958/6, H.R. 11-12-1957, ru, 13354,
B.N.B. 1958/21.
2. H.R. 16-11-1960,nr. 14384,B.N.B. 1961/4.
3. H.R. 25-4-1934, B 5611; 16-4-1947,B 8390; 20-1-1943, B 7604; 29-6-1955,
B.N.B. 1955/309; 23-3-1955,B.N.B. 1955/177; 2-1-1958,B.N.B. 1958/56.
4. J. A. Fray, Weekblad der Be1astingen,29-3-1952. Smeets, Vakstudienieuws,
15-4-1950 en 1-5-1950. J. Meise, Weekblad voor Fiscaal Recht, 22-1-1955,
nr. 4232. J.J. Hof, Maandblad voor Be1astingrecht,maart 1958, nr. 5. H. N.J.
Kuyer, Naamlooze Vennootschap, maart 1958, nr. 12.
5. Prof. Dr. B. Schendstok, FiscaleWinstbegrippen in Nederland, pag. 25-27 en
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Sleddering de fiscale winstbepaling aan de commerciele koppelt.
Immers de commerciele winstbepaling wordt beinvloed door vele
overwegingen die buiten de sfeer van de strikte resultatenbepaling
liggen en worden ingegeven door bijvoorbeeld het voorkomen van
te hoge eisen van werknemers en/of aandeelhouders of gericht zijn
op vergroting van de interne financiering of verb and houden met
emissieplannen.
Aangezien aan de commerciele winstbepaling veelal een zeer voor-

zichtig beleid ten grondslag ligt, zal de fiscale winstbe.paling in vele
gevallen reeds zonder meer afwijken van de commercieel gevolgde
gedragslijn, aangezien een dergelijk beleid fiscaal niet wordt ge-
accepteerd. Ret kan niet logisch zijn om de commerciele gedragslijn
wel bepalend te laten zijn in die gevallen waarin een andere keuze
voor de onderneming tot een geringere afdracht van belasting zou
kunnen leiden.

(

Anderzijds dient het autonoom zijn van de fiscale winstbepaling
zo.$ worden ver taan dat, voorzover de voorschriften zich beper-
ken tot 'volgens goed kooRmansgebruik'l, theoretisch bedriJsecQno-/1
riiische maatstaven moeten worden aangelegd. Daarbij dienen dan ~
overige bedrijfseconoinisch verantwoorde beleidsoverwegingen, zo-
als vergroting interne financiering en het vormen van stille of ge-
heime reserves ter opvanging van risico's, buiten aanmerking te
blijven.
In deze opvatting kan iedere bedrijfseconomische methode van

afschrijving fiscaal toelaatbaar worden geacht, uiteraard begrensd
door de uitdrukkelijke fiscale voorschriften, maar niet door de overi-
gens ook verantwoorde bedrijfseconomische afschrijvingsmethode
ten dienste van de commerciele of interne winstbepaling of ten be-
hoeve van de kostprijsberekening. Volledigheidshalve zij opgemerkt
dat artikel 8 van het Besluit LB.2 een gedragslijn ten aanzien van
voorwerpen van geringe waarde voorschrijft.

Smeets in Weekblad voor Fiscaal Recht, nr. 4491. C. J. Sleddering in Weekblad
voor Fiscaal Recht, nr. 4511/1960, pag. 589 e.v.
1. A. Blom, Weekblad voor Fiscaal Recht, 24-12-1955, nr. 4279. J. F. M. Giele,
Weekblad voor Fiscaal Recht, nr. 4298. H.R. 8-5-1957, nr. 12931, B.N.B.
1957/208. Smeets, Maandblad voor Belastingrecht, mei 1957, nr. 7.
2. Artikel 8, lid 7: De werkelijke aanschaffings- en voortbrengingskosten van
voorwerpen van geringe waarde, welker aanschaffing of voortbrenging gewoonlijk
tot de lopende bedrijfs- of beroepsuitgaven wordt gerekend, worden in het jaar
van aanschaffing of voortbrenging ineens afgeschreven.
Lid 7 van artikel 8 is van betekenis, vooral in verband met de daaraan ver-

bonden consequenties van de investeringsaftrek. Indien namelijk geen activering
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Tenslotte is in dit kader !;log artikel 11 van het Besluit LB.1 van
belang, waarin is neergelegd een regeling voor reservering van
boekwinst bij verlies of beschadiging met verplichte afboeking op
de aanschaffingsprijs van het vervangende objects-Doze regeling is
beperkt qua toepassingsmogelijkheid en komt in wezen neer op een
vervroegde afschrijving ter grootte van de boekwinst'a

'--- 6'

§ 3. VERGELIJKING TUSSEN DE FISCALE EN ·DE BEDRIJFSECONOMISCHE

AFSCHRIJVINGEN

Bij een vergelijking van de fiscale afschrijvingen met de afschrijvin-
gen, zoals die worden toegepast in de bedrijfseconomie, zullen de
commerciele afschrijvingen in de gepubliceerde jaarstukken niet
worden betrokken, aangezien deze te zeer plegen te worden bern-
vloed door bedrijfspolitieke overwegingen en dientengevolge veelal
geen juist beeld geven van de bedrijfseconomisch noodzakelijke af-
schrijvingen.
Hoewel in verband met de bedrijfsbezetting het totaal der bij de

kostprijsbepaling ingecalculeerde afschrijvingen niet gelijk behoeft te
zijn aan het bedrag der afschrijvingen, dat ten laste van de winst
wordt gebracht, zullen het afschrijvingssysteem en de levensduur,
welke bij de bepaling van beide afschrijvingen worden gehanteerd,
gelijk behoren te zijn. De calculatie van afschri\d.llgen ten behoeve
~n de kost rijs vindt laats 0 basis van normale bedri'fsbezettin ;
die voor de winstbepaling naa de gesGhatte waardevernundering
yall- Re..Lactivlllll.c

n e erna vo gende vergelijkingen is dan ook voor wat de be-
drijfseconomische afschrijvingen betreft uitgegaan van levensduur
en systeem, zoals ten grondslag liggeqd aan de berekening van de
calculatorische afschrijvingen.

van deze voorwerpen plaatsvindt, wordt geen investeringsaftrek toegekend, on-
geacht de omstandigheid dat het bedrijfsmiddelen kunnen zijn. Niet nader wordt
ingegaan op de moeilijkheden met betrekking tot de interpretatie van dit lid.
(H.R. B.N.B. 1953/72 en 1953/119 met noot van Smeets 1959/357). ,
I,Art. 11 Besluit I.B.,' Indien vergoedingen wegens verlies of beschadiging van
lichamelijke bedrijfsmiddelen de fiscale boekwaarde van die zaken of van het
beschadigde gedeelte overtreffen, kan in elk geval indien en zolang het voornemen
tot vervanging bestaat, het verschil gereserveerd worden en blijven, tot eerste
afschrijving op de kosten van vervanging of hers tel. Ten bedrage van die afschrij-
ving blijft vervroegde afschrijving op de voet van artikel 8 lid 3 achterwege.
2. Hof: 'Vervangingsreserve', Maandblad voor Belastingrecht, februari 1959.
D. Brull : 'Fiscaal- en Privaatrecht rond rechtspersonen', pag. 111-112.
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Tegenover elkaar zullen gesteld worden de afschrijvingen volgens
de twee hiervoren genoemde opvattingen en de fiscaal toelaatbare
afschrijvingen, zonder dat daaraan evenwel thans reeds conclusies
worden verbonden. De bedoeling is slechts om de geconstateerde
afwijkingen duidelijk in het licht te stellen. Hierbij blijkt, dat er een
drietal factoren zijn, welke in het algemeen zullen of althans kunnen
leiden tot verschillen:
a. het totale fiscale afschrijyin sbedrag - ebaseerd 0 de aan-
sena ngsprIJs - IS met ge Ij aan het bedrijfseeonomiseh af te sehrij-
yen e aO"
. e begin- en of eind unt van de-fiscale..afschrijvi~enligt..a.ru;leJ:'s
dan dat er bedrijfseeonomische afsehrijvingen;
c. de fiseale afsehrijvingsmethode wijkt af van het bedrijfsecono-
miseh gevo g e systeem. >oJ

Bij de vergelijking zal worden uitgegaan van de fiseale bepalingen,
zoals die golden op 1januari 1960. In verband met de dynamiek in
de belastingwetgeving lijkt het niet overbodig dit duidelijk te
stipuleren-.

Ad a. Verschillen tussen het totale bedrijfseconomisch af te schrijven bedrag
en het totale fiscale afschrijvingsbedrag

Alleen de gulden = guldenleer kent een afschrijvingssysteem, waar-
bij niet meer dan de aansehaffingsprijs, zonder waardeeorreeties,
wordt afgesehreven.
De vervangip swaardeleer houdt rekening met aile wijzigingen

in de waarde van de in het bedrijfsmio e opges oten werkeenheden.
Uiteraard ontmoet men in de praktische toepassingen van deze

zienswijzen talrijke varianten, waarbij ook met versehillende andere
factoren rekening wordt gehouden en met name bedrijfspolitieke
overwegingen vaak mede een rol spelen.
Hieronder is in een eenvoudig voorbeeld weergegeven hoe vol-

gens de fiscale en de genoemde bedrijfseeonomische opvattingen de
afschrijvingen volgens de lineaire methode verlopen bij een inves-
tering van f 100.000,- met een levensduur van 10jaar. Daarbij is

1. Met ingang van 30 april 1960 is de vervroegde afschrijving getemporiseerd
tot maximaa1 8t% per jaar. De investeringsaftrek werd verminderd tot twee
maa1 5%. Bovendien zijn nieuwe wetsvoorste1len ingediend welke onder meer
wijzigingen inhouden die van belang zijn voor fiscale winstbepaling.
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tevens aangenomen, dat in de aanvang van het zesde j aar een stijging
van de vervangingswaarde plaats vindt van 100 %. De restwaarde
is en blijft nihil.

TABEL 1

Basis voor Afschrijvingen

bedr. econ. afschrijving bedrijfseconomisch

fiscale
Jaar gulden = vervan- afschrij- gulden = vervan- fiscaal

gulden- gings- ving gulden- gings-

leer waarde- leer waarde-
leer leer

1 100.000 100.000 100.000 10.000 10.000 10.000
2 100.000 100.000 100.00'0 10.000 10.000 10.000
3 100.000 100.000 100.000 10.000 10.000 10.000
4 100.000 100.000 100.000 10.060 10.000 10.000
5 100.000 100.000 100.000 10.000 10.00~~ ",10.000
6 100.000 200.000 -. 100.000 10.000 20.000 10.000
7 100.000 200.000 100.000- 10:000 20.000 lO.OOO
8 100.000 200.000 100.000 10.000 20.000 10.000
9 100.000 200.000 100.000 10.000 20.000 10.000

10 100.000 200.000 100.000 10.000 20.000 10.000

Het verschil tussen de afschrijving volgens de vervangingswaarde-
leer en het fiscale systeem van afschrijving is na het vijfde jaar
f 10.000,- per jaar.

Indien zou worden aangenomen, dat de vergoeding voor de inge-
calculeerde werkeenheden voor de waardestijging in liquide mid-
de1en ter beschikking zou zijn gebleven, dan komt voor vervanging
slechts f 150.000 ter beschikking in plaats van de noodzakelijke
f 200.000. Hierbij is niet vooruitgelopen op de consequenties van de
fiscale bepalingen. De verschillen tussen de diverse totale afschrij-
vingsbedragen do en zich dus voor in die gevallen, waarin bij het be-
bepalen der bedrijfseconomische afschrijvingen met optredende
waardeveranderingen rekening wordt gehouden.



Gesteld dat de aanschaffingsprijs f 120.000 zou hebben bedragen en de rest-
waarde - welke oorspronkelijk f20.000 beliep - in het zesde jaar zou stijgen tot
f 40.000, dan vertonen de fiscale afschrijvingen het volgend verloop:

,£'OOOV
Jaar Fiscale afschrijvingen ",. ( b "'v

5 10.000 ~~.;
6 6.000 p ......., ....U "tlv

7 6.000 r;; "J.j ; i
8 6.000
9 6.000
10 6.000

\ Hoewel, zuiver bedrijfseconomisch gezien, ook met een wijziging in de restwaarde
o rekening gehouden dient te worden-, wordt dit in de praktijk slechts vrij spora-
disch gedaan. Overigens zal ook fiscaal slechts in uitzonderingsgevallen de rest-
waarde worden verhoogd, zodat binnen het kader van dit geschrift hierop niet
verder behoeft te worden ingegaan. Evenmin wordt hier besproken de handelwijze
bij het blijken van een andere gebruiksduur dan oorspronkelijk is aangenomen".

o

In bovenstaand voorbeeld vindt volgens de vervangingswaardeleer
in het zesde jaar een herwaardering plaats van de dan nog resterende
werkeenheden van f 50.000,-.
Ten laste van de resterende jaren van de levensduur kan immers

slechts f 50.000 worden gebracht. De overige f 50.000 - omvattende
de stijging van de vervangingswaarde van de tot en met het vijfde
jaar verbruikte werkeenheden - welke voor de vervanging nood-
zakelijk zijn, worden ten laste van de winst van het zesde jaar ge-
bracht. Dit uiteraard aIleen zoorzoae e in h eden via de ge-
dane afschri"yin en vrij ekomen middelen niet reeds eenzelfde
waardestijgi,ng hebben ondergaan, b.v. door belegging.hiervan bui-
ten het bedrjjf.
--v;;,or de fiscale winstberekening is een dergelijke belasting van de
verlies-en-winstrekening niet toegestaan, zodat het bedrag van
f 50.000 geput zal moeten worden uit een reserve, die fiscaal reeds
's belast. Dit houdt in, dat er een bedri"fseconomisch resultaa an
10.QQ1 f 50.000 = weest moet ziin''.
In geval van herinvestering is de fiscale consequentie bij waarde-

stijging in wezen gelijk aan het hiervoren gestelde, omdat de hogere
waardering van de werkeenheden ook dan fiscaal niet onbelast mag
plaatsvinden.
1. Ook binnen het kader van de gulden = guldenleer is het theoretisch juist om
met een wijziging in de restwaarde rekening te houden, aangezien de restwaarde
een schatting betreft en als zodanig niet als een historisch gegeven kan worden
aangemerkt.
2. H.R., B.N.B. 1955/177; zie ook o.a. Brull in 'Fiscaal en privaatrecht rond
rechtspersonen', pag. 89 en volgende.
3. Hierbij is uitgegaan van een tariefVennootschapsbelasting van 47%.
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Op de consequenties van de in het bovenstaande geconstateerde
verschillen in de afschrijvingsbedragen zal in de hoofdstukken II,
III en IV worden ingegaan.

Ad h. Verschillen in het begin- respectievelijk eindpunt van de fiscale en de
bedrijfseconomische aJschrijvingen , ~,

Zoals hiervoor reeds werd opgemerkt, houden de fiscale bepalingen jJ fi""/ ~
in, dat met de afschrijving kan worden aangevangen 0 het moment" </
van bestellin het moment dus waarop juridisch de yerplichtlDg. ?b
wordt aangegaan-. Voorzover het produktiemiddel binnen de onder-
nemmgze wordt vervaardigd,mogen de fiscaleafschrijvingen worden
aangevangen naarmate er voortbrengingskosten worden gemaakt.
Dit aanvangstijdstip der fiscale afschrijvingen wijkt af van dat

volgens bedrijfseconomische opvattingen. Mgezien van enkele uit-
zonderingsgevallen - b.v. plotselinge prijsdalingen of zeer snelle
technische ontwikkeling na het plaatsen van een bestelling - zullen
de bedrijfseconomische afschrijvingen in het algemeen aanvangen ..,.
o het n de rk·· I ••f: tell· 0 he moment
dus, dat de eerste werkee ,erbrllw_

e s ingeval de financiele verplichtingen, die uit een bestelling
voortvloeien, reeds geheel of gedeeltelijk werden nagekomen - zoals
b.v. bij scheepsbouw of bij aanneming van grote werken - zullen
de bedrijfseconomische afschrijvingen niet eerder beginnen. Hierbij
wordt afgezien van hetgeen hieromtrent wordt weergegeven in ge-
publiceerde jaarstukken.
Het uiteenlopen van tijdstippen, waarop de fiscale en de bedrijfs-

economische afschrijvingen beginnen, heeft tot gevolg, dat de be-
dragen, welke fiscaal reeds afgeschreven zijn op het tijdstip waarop
de bedrijfseconomische afschrijving aanvangt, in feite vervroegd
zijn afgeschreven. Hierdoor zijn de jaarlijkse fiscale afschrijvingen
na het tweede jaar geringer dan bij een gelijktijdige aanvang van
de fiscale en bedrijfseconomische afschrijvingstermijn het geval zou
zijn geweest. Indien de bestelling twee jaren v66r de inbedrijfstel-
ling heeft plaatsgevonden, leidt dit in het op pagina 16 vermelde
geval tot het volgende beeld (zie methode I in onderstaande tabel).

1, AlhoeweI er wei een vrije keuzemogelijkheid voor de bepaling van het moment
van aanvang van afschrijving is, wordt deze keuzemogeIijkheid - aithans voor
de normale afschrijving - in feite beperkt door de gebondenheid aan een 'besten-
dige gedragslijn'.
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Veelal echter wordt in de administratieve praktijk voor de be-
paling van de fiscale afschrijvingen de levensduur niet verlengd met
het tijdsverloop tussen de data van bestelling en van inbedrijfstelling.
In dit geval is het jaarlijks afschrijvingsbedrag voor bedrijfsecono-

I

mische en fiscale winstbepaling dan ook gelijk; slechts het begin- en
eindpunt liggen verschillend (zie methode 2); fiscaal wordt in feite
vervroegd afgeschreven.

TABEL 2

Basis voor Bedr.
Fiscale afschrijving

bedr.
Jaar econ. econ.

afschrij- afschrij-
methode 4

ving ving methode 1 methode 2 methode 3

I

1 - - 8.333,34 10.000 5.000 2.500
2 - - 8.333,34 10.000 10.000 7.500
3 100.000 10.000 8.333,34 10.000 10.000 10.000
4 100.000 10.000 8.333,34 10.000 10.000 10.000
5 100.000 10.000 8.333,33 10.000 10.000 10.000
6 100.000 10.000 8.333,33 10.000 10.000 10.000
7 100.000 10.000 8.333,33 10.000 10.000 10.000
8 100.000 10.000 8.333,33 10.000 10.000 10.000
9 100.000 10.000 8.333,33 10.000 10.000 10.000
10 100.000 10.000 8 ..333,33 10.000 10.000 10.000
11 100.000 10.000 8.333,33 5.000 7.500
12 100.000 10.000 8.333,33 2.500

100.000 1100.000 \100.000 I 100.000
\

100.000
,

Bij methode 3 is uitgegaan van de veronderstelling, dat het be-
drijfsmiddel in eigen bedrijf werd vervaardigd en zowel in het eerste

I als in het tweede jaar f 50.000,- voortbrengingskosten werden ge-
. maakt.

Methode 4 berust op dezelfde veronderstelling, doch aannemende
dat deze voortbrengingskosten over het gehele jaar gelijk verspreid
liggen, kan de basis voor de afschrijving in jaar 1 op f25.000,- en
injaar 2 op f75.000,- gesteld worden.

IU f Uit het bovenstaande blijkt, dat de fiscus weliswaar toestaat de af-
, : schrijvingen aan te vangen op het moment van bestelling doch dat
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hij hiermede niet erkent, dat er interne bestellingen kunnen plaats I

vinden-. Het gevolg hiervan is, dat bij het in eigen bedrijfvervaar-
digen van bedrijfsmiddelen een beperking van de fiscale afschrij-
vingsmogelijkheden optreedt. Men mag immers pas met de afschrij- I

vin en be inn n naar te d zelfvftrvaardiging plaats heeft en III •

dit verband zou merl dUskunnen spreken van een fiscaal nadeel van
integratie.
r Het ingaan van de fiscale afschrijvingen op het moment van be-
stelling brengt uiteraard aIleen een werkelijke afwijking tussen de
bedrijfseconomische en fiscale afschrijvingen met zich mede, indien
er fiscaal winst wordt gemaakt, zodat deze verschoven last hierop
in mindering kan worden gebracht. Dit geldt overigens voor elke
fiscaal toegestane vervroegde afschrijving, omdat er slechts dan een
reductie is op het te betalen belastingbedrag en belasting aIleen be-
hoeft te worden afgedragen, indien er fiscaal winst is gemaakt. Een .
uitzondering op deze regel is neergelegd in artikel 6 van het Besluit
op de Vennootschapsbelasting en heeft betrekking op de mogelijk-
heid van verlies-com ensatie. Volgens dit artikel is het geoorloofd
h t fiscale verlies van eni .aar te com.£enseren met de winst van het
voorafgaande jaar - hetgeen neerkomt op restitutie van betaalde
belasting -; daarnaast bestaat de mogelijkheid om het (resterend)
verlies van enig jaar te,verrekenen met de-winsten in d volgende
zes jaren2• Zou de winst in deze zes jaar niet voldoende zijn om het
gehele verliesbedrag te compenseren, dan gaat de compensatie-
mogelijkheid voor het restant verloren, tenzij het gaat om verliezen,
welke gedurende de eerste zes jaren sedert het ontstaan van de be-
lastingplicht werden geleden", Deze aanloopverliezen kunnen, ook
nadat zes of meer jaren sedert het ontstaan van de verliezen zijn
verlopen, nog worden gecompenseerd.
Het valt buiten het kader van deze studie de invloed van deze

compensatie-regelingen in hun totaliteit te onderzoeken. Zij wor-
den slechts vermeld voor een goed begrip van de in het navolgende
te behandelen stof.
1. H.R., B.N.B. 1959/235 met noot van Mr. A.J. van Soest.
2. Voorwerp van de belasting is het over een jaar berekende belastbare bedrag.
Dit wordt verkregen door de winst over het jaar achtereenvolgens te verminderen
met:
1) het onverrekend verlies over de laatstverlopen zes jaren
2) het onverrekend verlies over het volgend jaar,
3. Voor de inkomstenbelasting de eerste zes jaren sedert het ontstaan van het
bedrijf; voor de vennootschapsbelasting de eerste zes jaren sedert het ontstaan van
de belastingplicht (vgl. art. 16 I.B. en art. 6 Vpb.).
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Hoewe1 in het voorgaande nadrukkelijk afstand werd genomen van
de commerciele gedragslijn terzake van de afschrijvingen, is het van
be1ang erop te wijzen, dat de fiscale afschrijvingen hierdoor we1be-
invloed kunnen worden. De levensduur en de commerciee1 gehan-
teerde methode van afschrijving kunnen immers in bepaalde ge-
vall en een steunpunt vormen voor de verdediging tegenover de
fiscus van het stand punt, dat deze afschrijvingen in overeenstemming
zijn met goed koopmansgebruik.
Dit vindt zijn motivering in de omstandigheid, dat en de levens-

duur en de waardevermindering tengevolge van het verbruik van
werkeenheden vrijwel nooit exact bepaalbaar zijn, zodat iedere be-
slissing hieromtrent arbitrair is en de commerciele gedragslijn voor
de fiscus als een van de mogelijke oplossingen acceptabel kan zijn. Ten
aanzien van de levensduur wordt hiermede volstaan, omdat het voor
het te houden betoog niet noodzakelijk is op de verschillende andere
mogelijkheden op dit gebied in te gaan.

ad c. Verschillen tussen de bedrijfseconomische en fiscale afschriJvings-
methode

Hoewel de bedrijfseconomie langs verschillende wegen heeft ge-
tracht om de meest juiste afschrijvingsnormen te vinden, teneinde
de door het gebruik veroorzaakte waardeverminderingen van pro-
duktie-middelen zo goed mogelijk tot uitdrukking te brengen, is
men tot nu toe nog niet tot een gesloten algemeen ge1dend en aller-
wegen geaccepteerd systeem gekomen, zodat op dit gebied ver-
schillende en soms sterk uiteenlopende methoden worden ver-
dedigd en toegepast.
Het zou in het kader van deze studie te ver voeren een beschrijving

te geven van de drie belangrijkste afschrijvingsmethoden, die als
standaardmethoden kunnen worden beschouwd en de daarop be-
staande varianten.
In deze studie komen twee vormen! van afschrijving ter sprake,

n.1. :
1. afschrijving naar een vast percentage van de boekwaarde;
2. afschrijving naar een vast percentage van de aanschaffingsprijs.

1. Voor een uitvoerige beschouwing rond deze vormen van afschrijving, alsmede
andere methoden en systemen, zij o.a. verwezen naar van der Schroeff: 'De Leer
van de Kostprijs', hoofdstuk V.
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Geconstateerd kan worden, dat in de praktijk zelfs ten aanzien van
dezelfde produktiemiddelen in gelijke omstandigheden verschil-
lende systemen van afschrijving en verschillende levensduren wor-
den gehanteerd. Niet zelden zijn er zelfs nog verschillen binnen een-
zelfde onderneming, niet alleen tussen het totaal der ingecalculeerde
afschrijvingen en het bedrag aan afschrijvingen voor de resultaten-
bepaling, doch ook in het gevolgde systeem van afschrijving en de
gekozen levensduur voor gelijksoortige bedrijfsmiddelen.

Het fiscale afschrijvingssysteem is, zoals reeds eze d. ebaseerd 0

" oed koo mans ebr ik'. Hoewel dit begrip fiscale begrenzingen
kent-, werd er in § 2 op gewezen, dat de methode van fiscale af-
schrijving autonoom kan worden vastgesteld. Dit uiteraard voor-
zover deze methoden niet in strijd zijn met goed koopmansgebruik.
Geconcludeerd werd, dat elke methode welke niet in trijd komt \
met goed koo.l?mansgebruik, toelaatbaar is, .ongeacht, de voor de
bedrijfseconomische doeleinden gevolgde methoden.

Aan de hand van het op pag. 16 reeds gehanteerde voorbeeld is
hieronder weergegeven, welke verschillen uit de gesignaleerde af-
wijkingen voortvloeien. Zoals reeds opgemerkt kan ten behoeve van
inzicht in het effect van deze afwijkingen worden "<J~staanmet het
kiezen van enkele bedrijfseconomische afschrijvingsmethoden. In
het vervolg van deze studie zijn hiervoor genomen het systeem van
lineaire afschrijving en de methode van afschrijving op basis van de
boekwaarde (waarbij aIleen voor de bepaling van het afschrijvings-
percentage is uitgegaan van een fictieve restwaarde van 5%).

1. Zie blz. 13, noot 3.
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TABEL 3

Jaar Basis Bedr. Lineaire VerschiI Bedr. Fiscale Verschil
voor econ. fiscale econ. af-
bedr. afschrijv. af- afschrijv. schrijv.
econ. lineair schrijv. op boekw.

afschrijv. met boekw. bas.'
vervr. basis met
af- vervr.

schrijv. af-
schrijv,

I I II I III I (III - II) I IV I V I (V - IV)

1 100.000 10.000 23.334 + 13.334 26.000 34.000 + 8.000
2 100.000 10.000 23.334 + 13.334 19.240 29.493 + 10.253
3 100.000 10.000 6.66~ - 3.333 14.492 9.492 - 4.746
4 100.000 10.000 6.667 - 3.333 10.536 7.024 - 3.512
5 100.000 10.000 6.667 - 3.333 7.796 5.198 - 2.598
6 100.000 10.000 6.667 - 3.333 5.769 3.846 - 1.923
7 100.000 10.000 6.667 - 3.333 4.269 2.846 - 1.423
8 100.000 10.000 6.666 - 3.333 3.160 2.106 - 1.054
9 100.000 10.000 6.666 - 3.334 2.338 1.559 - 779
10 100.000 10.000 6.666 - 3.334 1.730 1.153 - 577

TABEL 4

Jaar Basis Bedr. Fiscale Verschil Fiscale Versch.
voor econ. afschrijv. afschrijv. met
bedr. afschrijv. boekw. boekw. bedr.
econ. lineair +, veQll'. econ.

afschrijv. afschrijv. afschrijv.

I I II I III I (III - II) I IV I (IV - II)

1 100.000 10.000 26.000 + 16.000 34.000 +24.000
2 100.000 10.000 19.240 + 9.240 29.493 + 19.493
3 100.000 10.000 14.238 + 4.238 9.492 - 508
4 100.000 10.000 10.536 + 536 7.024 - 2.976
5 100.000 10.000 7.796 - 2.204 5.198 - 4.802
6 100.000 10.000 5.769 - 4.231 3.846 - 6.154
7 100.000 10.000 4.269 - 5.731 2.846 - 7.154
8 100.000 10.000 3.160 - 6.840 2.106 - 7.894
9 100.000 10.000 2.338 - 7.662 1.559 - 8.441
10 100.000 10.000 1.730 - 8.270 1.153 - 8.847
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§ 4. INVESTERINGSAFTREK

De investeringsaftrek is een fiscale regeling, waarvoor geen vergelij-
kingsobject in de bedrijfseconomie bestaat. Gesteld zou kunnen
worden dat deze aftrek een com ensatie is voor de voorgeschreven
gebondenheid van e fiscale fit ... aan de aanschaffi'ii s riis.
Deze mterpretatie is evenwel in strijd met de uitdrukkelijke doel-
stellingen van deze regeling n.l.: het stimuleren van de investerin s-
activiteit - en in het bijzonder van Ult rei in smvestenngen - ter
evotdering van de werkgelegenheid-. Bovendien biedt de inves-

teringsaftrek geen soulaas voor de investeringen die in het verleden
hebben plaats gehad enjuist deze vroegere investeringen plegen aan-
leiding te zijn tot het naar voren komen van z.g. schijnwinsten.

Op deze kwestie zal hier echter niet worden ingegaan; het vraag-
stuk van de investeringsaftrek komt uitvoeriger aan de orde in de
hoofdstukken II, III en IV. Bij de bespreking van de gevolgen van de
investeringsaftrek, in het bijzonder op het terrein van de financiering
en de kostprijs, zal tevens aandacht worden besteed aan het bedrijfs-
economisch karakter van deze regeling. In deze paragraaf kan wor-
den volstaan met het weergeven van de desbetrefIende wettelijke
regeling en een aanduiding van de hierdoor veroorzaakte beinvloe-
ding van de fiscale winst,
c, De investeringsaftrek wordt gekoppeld aan een investerings-
beslissing; de desinve~terin sbijtelling vindt laats bi' vervreem- \
din 2. De aftrek voor investeringen gedaan in 1959 bedraagt 16%
1. Zie Memorie van Toelichting, § 1, bij de Wet van 24 december 1953, 5 nr.
591, houdende fiscale voorzieningen in het belang van de werkgelegenheid op
langere termijn. cb,.iI1 . ,
2. Art. 8a, lid 1 Besluit Inkomstenbelasting: .-. / 1-..-4 II

In het jaar waarin tot een beloop van meer dan f 3.000 verplichtingen zijn
aangegaan of voortbrengingskosten zijn gemaakt ter zake van de verwerving of
de verbetering van bedrijfsmiddelen en in het daaropvolgende jaar wordt telkens
een bedrag gelijk aan acht ten honderd van die verplichtingen ofvoortbrengings-
kosten ten laste van de winst gebracht. Verplichtingen en voortbrengingskosten
die zijn aangegaan onderscheidenlijk gemaakt v66r 1 april 1953, worden niet in
aanmerking genomen. Het bepaalde in de eerste zin vindt slechts toepassing,
indien de belastingplichtige voor zijn bedrijf of beroep regelmatig boekhoudt
met geregelde jaarlijkse afsluitingen.

Art. 8a, lid 2 Besluit Inkomstenbelasting: ~ o..-.-A II ~ 2 ......;..LA,

In het jaar waarin tegen overdrachtsprijzen tot een beloop van meer dan
f 3.000 bedrijfsmiddelen zijn vervreemd en in het daaropvolgende jaar wordt
telkens een bedrag gelijk aan acht ten honderd van die overdrachtsprijzen aan
de winst toeltevoegd. Bijtelling heeft slechts plaats voorzover ter zake van de ver-
werving of verbetering van het bedrijfsmiddel verplichtingen zijn aangegaan of
voortbrengingskosten zijn gemaakt in het jaar van vervreemding of in de tien

, (vervolg voetnoot op pag. 26)
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./ """"{c {"I,
van het investeringsbedrag; 8% in het jaar van investering en 8%
in het daaropvolgende jaar-.

J.- Ongebouwde eigendommen, woonhuizen, effecten en voorwer-
e". pen van geringe waarde zijn van deze aftrek uitgesloten.

Enige samenhang met de afschrijvingsbepalingen blijkt uit de
momenten waarop de investeringsaftrek genoten, respectievelijk
teruggenomen wordt. Het moment van genieten van de investe-
ringsaftrek is nl. gekoppeld aan het moment, waarop de verplich-

,

ting wordt aangegaan}n tegenstelling tot de normale en vervroegde
afschrijving bestaat mer duA..~· uzemo eli'kbeid voor hetJb' moment, waarop dit voordeel zal worden erdilise rd. Bovendien
IS e mvestenngsa tre zo nauw gekoppeld aan het bedrijfsmiddel,
dat het een te ver gaande afgrenzing van het werkterrein zou zijn,
indien deze niet in deze studie zou worden betrokken.

Doch ook is er een belangrijk verschil in karakter met b.v. de ver-
vroegde afschrijving. De vervroegde afschri'vin hou n ver- I

./ schuiving in van de te betalen belasting; de investeringsaftrek I

daarentegen betekent een definitief voordeel omdat over het bedrag /
van de aftrek - afgezien van de mogelijKedesinvesteringsbijtelling - I

in de toekomst geen b~Iasting meer Iiehoeft te worden voldaan". ~
In het hierna volgende is getracht om het effect van afschrijving

en investeringsaftrek zoveel mogelijk afzonderlijk weer te geven.,;

(vervolg voetnoot van pag. 25)
aan dat jaar voorafgaande jaren, doch na 31 maart 1953.

Blijkens arrest H.R., B.N.B. 1959/25, geldt hier de beperking dat nooit meer
kan worden bijgeteld dan voor het betreffende object aan investeringsaftrek is
genoten.

Art. 8a, lid 3 Besluit Inkomstenbelasting :
De leden 1 en 2 vinden geen toepassing met betrekking tot ongebouwde eigen-

dommen, woonhuizen, effecten en voorwerpen van geringe waarde, welker aan-
.schaffing ofvoortbrenging gewoonlijk tot de lopende bedrijfs- ofberoepsuitgaven
worden gerekend.
1. In de jaren v66r 1959 waren er de volgende regelingen:

1. investeringen 1 april 1953 tim 5 november 1956: 5 X 4%;
2. investeringen 6 november 1956 tim 20 mei 1958: geen investeringsaftrek;
3. investeringen21 mei 1958 t/m31 decemberl958: 4x 4% tebeginnenin 1959.
In 1960 is de regeling wederom herzien; zij kent een aftrek toe van 2 X 8%

voor bestellingen in de peri ode 1-1 tim 29-4-1960; over bestellingen daarna
2 X 5%. Voor schepen en luchtvaartuigen in het internationale verkeer werd de
aftrek van 2 X 8% gehandhaafd.
2. In de Inkomstenbelasting heeft de vervroegde afschrijving mede de bedoeling
de werking der progressie te matigen door winstnivellering (zie Mem. van Toel.
Wet Bel. Herz. 1950). Hierop zal binnen het kader van deze studie niet nader
worden ingegaan. Slechts wordt er hier op gewezen, dat deze maatregel een ave-
rechts effect kan hebben, indien er niet met overleg gebruik van wordt gemaakt.
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Aansluitend aan de gekozen terminologie met betrekking tot de
fiscale afschrijvingsmogelijkheid, zoals omschreven op pag. 23,
wordt deze regeling in de tekst verder aangeduid met 'faciliteit van
de investeringsaftrek'. Voorzover de invloeden van fiscale afschrij-
vingen en investeringsaftrek tesamen bedoeld zijn, is zulks aange-
geven met 'fiscale faciliteiten'.

Samenvatting
Ret geconstateerde verschil in de afschrijvingen, gevoegd bij de
regeling van de investeringsaftrek, zijn oorzaak van een discrepantie
tussen de invloed van het verbruik van werkeenheden op de bedrijfs-
economische winstbepaling enerzijds en de fiscale winstberekening
anderzijds.

In de volgende hoofdstukken is getracht deze invloed nader te
\ analyseren en is met name nagegaan, hoe deze uitwerkt op de pro-
,/hlematiek van de financiering, de rentabiliteitsberekening en de
kostpri'sbe aling. - ..

Ter afsluiting en samenvatting van dit inleidende hoofdstuk is hier-
onder een beeld gegeven van de verschillen, welke hierboven wer-
den besproken. De opgenomen tabellen bevatten niet alle denkbare
combinaties, doch zijn beperkt tot de weergave v<!-neen tweetal
voorbeelden, waaruit de genoemde verschillen d:lUdelijkblijken.

Ci..,

In tabel 5 is een vergelijking gemaakt tussen afschrijvingen, volgens
de vervangingswaardeleer en de fiscale normale afschrijvingen: op
lineaire basis; beide afschrijvingen vangen aan in het jaar van in-
bedrijfstelling.

In tabel 6 zijn de afschrijvingen volgens de gulden = guldenleer met
de fiscale normale afschrijving op boekwaarde-basis verge1eken,
waarbij de laatste begint op het moment van bestelling.

Uit deze tabellen blijkt o.m. dat, naarmate de levensduur langer
wordt en er een groter tijdsverloop ligt tussen bestelling en afleve-
ring, de jaarlijkse afwijkingen groter worden, omdat de vervroegde
afschrijving een vast percentage van de aanschaffingsprijs als basis
heeft.
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TABEL5

Jaar Basis Bedr. Vervr. Nor- Invest. Totaal Verschil
bedr. econ. af- male aftrek bedrag dat fiscaal

afschrijv. schrijv. fiscale ten laste bedr.econ. van hetafschrijv. lineair fiscaal af- belastbaar econ.
volgens schrijv. bedrag kande ver- lineair
van- worden
gings- gebracht

waarde- m.b.t. het
leer bedr.

rniddel

I II III IV V VI (VI-II)
(III+IV+

V)

1 100.000 10.000 16.667 6.667 8.000 31.334 + 21.334
2 100.000 10.000 16.666 6.667 8.000 31.333 + 21.333
3 105.000 11.5001 - 6.667 - 6.667 - 4.833
4 105.000 10.500 - 6.667 - 6.667 - 3.833
5 105.000 10.500 - 6.667 - 6.667 - 3.833
6 105.000 10.500 - 6.667 - 6.667 - 3.833
7 115.000 17.5002 - 6.667 - 6.667 - 10.833
8 115.000 11.500 - 6.666 - 6.666 - 4.834
9 115.000 11.500 - 6.666 - 6.666 - 4.834
10 115.000 11.500 - 6.666 - 6.666 - 4.834

1. Inclusief 1000 inhaal-afschrijving.
2. Inclusief 6000 inhaal-afschrijving.
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TABEL 6

Jaar Volgens Bedr. Vervr. Nor- Invest. Totaal Verschil
de gul- econ. af- male aftrek bedrag dat fiscaal
den = afschrijv. schrijv. fiscale ten laste bedr.

van hetgulden- lineair fiscaal af-
belastbaar

econ.
leer schrijv.

bedrag kanop
boek- worden

waarde gebracht
m.b.t. het

bedr.
middel

I II III IV V VI (VI - II)
(III+IV +

V)

1 - - 16.667 17.333 8.000 42.000 +42.000
2 - - 16.666 12.827 8.000 37.493 + 37.493
3 100.000 10.000 - 9.492 - 9.492 - 508
4 100.000 10.000 - 7.024 - 7.024 - 2.976
5 100.000 10.000 - 5.198 - 5.198 - 4.802
6 100.000 10.000 - 3.846 - 3.846 - 6.154
7 100.000 10.000 - 2.846 - 2.846 - 7.154
8 100.000 10.000 - 2.106 - 2.106 - 7.894
9 100.000 10.000 - 1.559 - 1.559 - 8.441
10 100.000 10.000 - 1.153 - 1.153 - 8.847
11 100.000 10.000 - - - - - 10.000
12 100.000 10.000 - - - - - 10.000
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HOOFDSTUK II

DE INVLOED VAN DE AFWIJKING TUSSEN
DE FISCALE EN DE BEDRIJFSECONOMISCHE WINST

OP DE FINANCIERING

/'
/'

§ 1. INLEIDING

In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de invloed van de bepa-
lingen inzake de fiscale afschri"Yin en en de investerin saftrek op de
financierin. aarbij zal op de eerste plaats onderscheid worden
gemaakt tussen een eerste investerin en vervangings-investeringen;
alhoewel er geen wezeri1ijk verschil is tussen beide .investeringsvor-
men, zal het toch van belang blijken deze afzonderlijk te behandelen.
Een tweede onderscheid betreft het al of niet 0 treden van ver-

anderingen in het Rri'sniveau; zowel bij de behandeling van een
eerste investering als bij het nagaan van de invloeden van de ge-
noemde fiscale bepalingen op de financiering bij een min of meer -
constant investeringsniveau zijn deze wijzigingen van belang.
Bij elk onderdeel van'de hierop gerichte beschouwing zal voorts

getracht worden een beeld te geven van het karakter van het ver-
mo en, dat door de fiscale b~alingenjnza e a sc IJvmg en mves-
teringsaftrek in de onderneming is kunnen ijven, aar 1J zal
tevens aandacht worden besteed aan de vraag, m hoeverre de in-
vloed van de onderhavige fiscale bepalingen uiteenloopt naar ge-
lang wordt uitgegaan van de artiele nancieringsmethode ener-
zijds of van de zienswijze van de totale financiedng nderzijds.
Zoals in het vorige hoofdstuk reeds werd aangegeven, zal het

onderzoek naar de invloed der fiscale bepalingen in zoverre worden
beperkt dat, voor zover althans mogelijk, de invloed van de fiscale
regelingen aIleen wordt nagegaan bij toepassing van de twee ver-
melde zienswijzen met betrekking tot de winstbepaling.
In het algemeen kan worden gesteld, dat een winstbel ting als

zodanig - b.v. het belasten van de winst met 47% - ongetwijfeld een
belangrijk aspect VOrffit bij de financieringsproblematiek van de
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onderneming als geheel. Niet aIleen wordt namelijk de liquiditeit
door de verplichting als zodanig be'invloed, doch evenzeer door het
tij Stlp, waarop aan eze verp c mg moe wor en VO aan. Dit
tijdmp immers bepaalt mede de meest economische aanwending
van het beschikbare yermo en also moment van de aantrek----king van vermogen. De betalin~van de over een bepaald jaar ver-
scfiuldigde vennootschapsbelastmg valt uiteen in twee of drie delen • .,./'
a. De afdracht op basis van de 'voorlo ige aansla " welke is ge-

regeld in artikel 5 van de Achtste Aanvullingsbeschikking Vennoot-
schapsbelasting-, Oplegging van deze aanslag heeft plaats, nadat
sedert de aanvang van het jaar, waarop de aanslag betrekking heeft,
zeven maanden zijn verstreken, De grootte van de aanslag wordt
bepaald aan de nand van de heffing, welke over het voorafgaande
jaar heeft plaats gevonden en bedraagt driekwart van deze hefting,
eventueel gecorrigeerd in verband met t~riefwijziging2. De betaling
van deze aanslag moet plaats vinden binnen een maand na dag-
tekening van het aanslagbiljet. Hierbij is het stand punt van de
fiscus ingenomen en geen rekening gehouden met een nog niet in
hoogste instan tie beslist rechtsgeding inzake de bevoegdheid van de
Minister van Financien om, in afwijking van artikel 8 van de Wet
op de Invordering, deze termijn van een maand voor te schrijven.
Het volgen van het standpunt van de fiscus houdt echter geen

oordeelin omtrent de juistheid ervan",
b. Betaling van de 'naderevoorlopige aanslag', welke opgelegd

wordt in de volgende twee gevalIen:
- na de indiening van de aangifte over het betreffende boekjaar;

'I. De desbetreffende bepaling in artikel 5 Iuidt:
Vooraleer de aangifte is ingediend, kan de inspecteur over een (boek)jaar,

nadat sedert de aanvang daarvan zeven maanden zijn verstreken, een voorlopige
aansiag vaststellen. De voorlopige aansiag wordt gesteld op driekwart van het
bedrag dat over het voorafgaande (boek)jaar geheven zou zijn, indien daarvoor
hetzelfde tarief zou gelden ais voor het (boek)jaar waarop de voorlopige aansiag
betrekking heeft.
2. Deze regellijdt uitzondering in de volgende gevallen:
a. indien over het voorafgaande jaar reeds een definitieve aanslag werd opgelegd.
In dat geval wordt de verrekende ofteruggegeven dividendbelasting bij het vast-
stellen van de voorlopige aansiag in mindering gebracht;
h. indien aannemelijk wordt gemaakt, dat de over het boekjaar verschuldigde be-
lasting minder bedraagt dan driekwart van het bedrag van het voorafgaande jaar.
3. Zie het vonnis van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam van 9 januari
1959, in F.E.D., 30-10-1959, blad 9 e.v. met commentaar van W. P. Erasmus;
de daarop volgende missive van de Minister van Financien d.d. IS september
1959, no. B.9/9058 en het arrest van het Gerechtshofte Amsterdam van 12januari
1961, in F.E.D. 24-2-1961, blad 9 e.v. met commentaar van W. P. Erasmus.
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- indien in het geheel geen aangifte is gedaan; in dit geval kan de
inspecteur een aanslag vaststellen naar zijn eigen 'vrij en redelijk
goedvinden' .

c. Betaling van de 'defintieve aanslag' ; deze wordt niet eerder op-
gelegd dan na afloop van de eerste helft van het daarop volgende
boekjaar. In de praktijk is er in veel gevallen echter een aanzienlijk
groter tijdsverloop tussen het einde van het boekjaar en de opleg-
ging van de definitieve aanslag. Een periode van een tot drie laar is
vrij normaal en in enkele gevallen is hetverschil zelfs nog groter.
In de hierna volgende berekeningen is ervan uitgegaan, dat op-
legging van de definitieve aanslag zal plaats hebben in het tweede
jaar volgende op het belastingjaar.

Een definitieve aanslag leidt in bepaalde gevallen niet tot een be-
taling doch tot een teruggaaf van reeds betaalde belasting, ofwel
tengevolge van te hoge voorlopige betalingen ofwel op grond van
verliescompensatie. De vraagstukken samenhangende met even-
tuele navorderingsaanslagen en teruggaven na indiening van be-
zwaar- en beroepschriften, blijven in deze studie eenvoudshalve
buiten beschouwing.

§ 2. BESCHOUWING VAN DE INVLOED DER FlSCALE BEPALINGEN BIJ

DE FINANCIERING VAN EEN EERSTE INVESTERING ZONDER VER-

ANDERINGEN IN RET PRIJSNIVEAU.

Indien belasting van de winst als zodanig aspecten vertoont, welke
van belang zijn voor de financiering, dan geldt dit ook voor een winst,
welke niet overeenkomt met de bedrijfseconomische begrippen.
Aangezien deze fiscale winst bovendien nog in sterke mate afhangt
van de investeringsbeslissingen zelf en van de momenten waarop deze
tot stand komen, moet met dit financieringsaspect bij het nemen van
deze beslissingen ook uit dien hoofde rekening worden gehouden.
Ter illustratie van deze invloed op de financiering diene het vol-
gende voorbeeld:

Overwogen wordt de aanschaffing van b.v. een schip van
f 12.000.000,-. In de calculaties is uitgegaan van eenjaarlijkse af-
schrijving van 3% van de aanschaffingsprijs', hetgeen overeenkomt
I. Uiteraard is het, zoals reeds gezegd, hierbij mogelijk om van een andere ver-
onderstelling uit te gaan ten aanzien van de afschrijvingsmethode ten behoeve
van de bedrijfs-economische winstbepaling.

De keuze van een economische levensduur van 33t jaar is vanzelfsprekend ar-
bitrair.
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met een levensduur van 33l jaar. Ret vennootschapsbelastingtarief
bedraagt 47%. Eenvoudshalve is tevens aangenomen dat rente-,
onderhouds- en reparatie-kosten afzonderlijk ten laste van de
winst- en verliesrekening worden gebracht.
Verondersteld wordt, dat de desbetreffende onderneming een

handels-n.v. is, welke tot nu toe zonder duurzame produktie-
middelen een handelswinst maakte van f 2.000.000,-, zowel fiscaal
als bedrijfseconomisch. Tevens wordt verondersteld, dat de n.v.
door deze investering erin slaagt om de winst juist op het peil van
f 2.000.000,- te handhaven, na aftrek van exploitatie- en afschrij-
vingskosten, de laatste berekend op basis van historische kosten.
Voor zover de n.v. ten behoeve van de voorgenomen nieuwe in-
vestering geen liquide reserves heeft gevormd, zal zij dit bedrijfs-
middel met aan te trekken eigen of vreemd vermogen moeten finan-
cieren. Aangenomen wordt verder, dat de levering en betaling twee
jaar na de bestelling zal plaats vinden.
Bij de scheepsbouw is het gebruikelijk om naarmate de bouw

vordert vooruitbetalingen te doen. Eenvoudshalve is dit buiten aan-
merking gebleven, aangezien het betalingsschema geen invloed
heeft op het tijdstip waarop de fiscale gevolgen zich doen gelden,
noch op de tot ale omvang ervan. In wezen gelijk, doch fl?eer ge-
compliceerd zou een voorbeeld zijn, waarbij niet een normaal
jaarlijks investeringsniveau van nihil, maar van f 10 miljoen met

[

en incidentele piek van f 12 miljoen zou worden aangenomen.
Uit het voorgaande is reeds gebleken, dat het moment waarop tot
estelling wordt overgegaan en de grootte van het bestelbedrag van
belang zijn voor de fiscale winstberekening. Ook is aangegeven, dat
de fiscale be alin. en tot evol hebben dat de afdracht van winst-
belasting wordt verminderd (door de investerin saftrek dan ",!:el
wordt verschoven naar atere jaren (door de vervroegde afschrijving).

J
Zodoende blijft ten gevolge van de bestelling van het schip ver-

mogen ter beschikking van de onderneming, waarover geen rente
behoeft te worden betaald. Uiteraard is dit alleen het geval voor-
zover er winstbelasting verschuldigd is, is geweest dan wel in de toe-
komst verschuldigd zal worden, hetgeen in het voorbeeld is ver-
ondersteld.
Ret verloop der fiscale afschrijvingen is uiteraard verschillend

naargelang wordt uitgegaan van een lineaire afschrijving over ivan
de aanschaffingskosten of van een afschrijving van 9% van de boek-
waarde over i van de aanschaffingsprijs; beide systemen moeten
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dan natuurlijk worden aangevuld met de vervroegde afschrijving
over t van de aanschaffingskosten met maximaal 161% in het
eerste jaar (ingevolge de temporiseringsregeling, die 1 januari 1960
gold; zie biz. 11, noot 3).
De gevolgen van het ingaan der afschrijvingen op het moment

van be stelling komen bij de verdere uitwerking ter sprake. In bij-
lage I is in een tabel en in een grafiek het verloop weergegeven van
bij deze uitgangspunten behorende afschrijvingen en investerings-
aftrek.

Om het belang van de fiscale bepalingen bij beslissingen met be-
trekking tot het moment van be stelling te kunnen nagaan alsook
om de invloed op de financiering van het produktierniddel te kunnen
bepalen, is het tevens noodzakelijk om te weten, op welke momenten
meer vermogen ter beschikking van de onderneming blijft dan wel
komt, dan het geval geweest zou zijn bij het achterwege laten van
de investering. Bij voortzetting van de onderneming, zonder de ge-
noemde investering, zou jaarlijks 47% van f2.000.000,- =
f 940.000,- verschuldigd zijn geweest. Ret vermogen ,dat op de
verschillende relevante tijdstippen extra ter beschikking van de on-
dernerning blijft tengevolge van de investeringsactiviteit in samen-
hang met de geldende fiscale bepalingen, is hieronder berekend.

In januari 1960 wordt de order gegeven om het schip te bouwen.
De gevolgen hiervan voor de omvang van de fiscale winst en daar-
door ook voor de afdracht van de vennootschapsbelasting kunnen
_ bij toepassing van afschrijving op basis van de boekwaarde - als
volgt worden weergegeven.

augustus 1960:
normale fiscale winst f 2.000.000,-
vervroegde afschrijving + normale afschrijving

op boekwaardebasis over ivan f 12.000.000,-· f2.720.000,_1~
investeringsaftrek f 960.000,-

het fiscaal ~ over 1960 wordt dus 1f 1.680.000,-

Deze negatieve uitkomst heeft de volgende consequenties:
_ De ingevolge artikel 5 van de Achtste Aanvullingsbeschikking in
augustus 1960 op te leggen voorlopige aanslag blijft achterwege. Dit
betekent een verruirning van de liquiditeit met ivan f940.000,- =
f 705.000,-. I •

1. Zie bijlage I. J
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- De nadere voorlopige aanslag over 1959 behoeft evenmin te
worden voldaan, omdat het verlies over 1960 allereerst wordt ge-
compenseerd met de winst over 1959. Dientengevolge kan ook het
verschil tussen de aanslag over de fiscale winst van 1959 ad
f940.000,- en de reeds opgelegde voorlopige aanslag 1959 ad
f705.000,- (f235.000,-) in het bedrijfworden gehouden.

Daar, zoals reeds werd aangestipt, artikel6, lid 1, sub 3 Vennoot-
schapsbelasting (zie blz. 21, noot 2) van toepassing is, wordt het
fiscale verlies over 1960 met de fiscale winst van 1959 gecompen-
seerd.

De hieruit resulterende teruggaaf kan als volgt worden berekend:

Aangifte 1959: winst
Verlies 1960
Winst 1959 na compensatie
Verschuldigde belasting over 1959
Betaald werd reeds over 1959
Bij de vasts telling van de definitieve aanslag 1959

(in 1961) dus terug te ontvangen

In 1960 komt derhalve door de geplaatste bestel-
ling meer ter beschikking van de onderneming
een bedrag van

terwiji in 1961 zal worden terugontvangen
zodat totaal ter beschikking blijft

f2.000.000,-
f 1.680.000,-
f 320.00q,-
f 150.400,-
f 705.000,-

f 554.600,-

f 940.000, .........
f 554.600,'-
f 1.494.600,-

augustus 1961:
Het fiscale verlies over hetjaar 1961 wordt als volgt bepaald:]
Resultaat van het handelsbedrijf f 2.000.000,-
Normale afschrijving over ivan f 12.000.000,-

op boekwaardebasis + vervroegde afschrijving
Investeringsaftrek lk?
Fiscaal verlies

Niet opgelegd worden:
de nadere voorlopige aanslag 1960
de voorlopige aanslag 1961
Totaal in 1961 rneer ter beschikking
1. Zie bijlage 1.

f 2.655.200,-1
f 960.000,-
f 1.615.200,-

f 235.000,-,
f 705.000,-
f 940.000,-
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Op het moment van de aflevering van het schip en onmiddellijk
voorafgaande aan de betaling hiervan (begin 1962) is er dus - nog
afgezien van gekweekte rente - ten gevolge van de fiscale bepalin-
gen met betrekking tot de investeringen voor de onderneming in
totaal aan liquide middelen een bedrag van f2.434.600,- (n1.
f 1.494.600,- + f940.000,-) meer beschikbaar, dan het geval ge-
weest zou zijn, indien de investerin~et had plaats gevonden. Van1......dit totaalbedrag is f902.400,- veroorzaakt door de investerings-

I aftrek.

augustus 1962:

Resultaat handelsbedrijfinc1usief exploitatie schip!
Normale fiscale afschrijving over -i van
f 12.000.000,-

Fiscale winst 1962
Te compenseren verlies 1961

Te belasten fiscale winst 1962

f 2.360.000,-

f 596.232,-

f 1.763.768,-
f 1.615.200,-

f 148.568,-
,

Achterwege blijven:

- de nadere voorlopige aanslag 1961
- de voorlopige aanslag 1962

Totaal in 1962 meer ter beschikking

f 235.000,-
f 705.000,-

f 940.000,-

augustus 1963:

lndien de bestelling en in gebruikneming van het schip niet zouden
hebben plaats gevonden zouden in 1963 de volgende betalingen
moeten worden verricht.

- de voorlopige aanslag 1963
- de nadere voorlopige aanslag 1962

Totaal

f 705.000,-
f 235.000,-

f 940.000,-

1. Hierbij is uitgegaan van een lineair afschrijvingssysteem ten behoeve van de
bedrijfseconomische winstbepaling.
Het afschrijvingsbedrag worth dan f 360.000,-. Het bruto- exploitatieresul-
taat wordt verondersteld te stijgen tot f2.360.000,-.
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Transport totaal f 940.000,-
Thans behoeft evenwel slechts te
worden voldaan:

- de nadere voorlopige aanslag 1962
(47% van f 148.568,-) f69.827,~

- de voorlopige aanslag 1y
(1van f69.827,-) f52.370,-

, f 122.197,-

In 1963 komt dus ter beschikking van de onder-
neming f 817.803,-

• r
tV

Binnen twee jaar na de betalingsverplichting voortvloeiend uit de
aanschaffing van het schip is aldus tengevolge van die aanschaffing
minder aan belasting betaald een bedrag van f 1.757.803,- (n1.
f940.000,- + f817.803,-) zodat van 1960 tim 1963 in totaal

2.43A.600,- + f1.757.803,- = f4.192.403,- meer ter beschik-
king v·.rnde onderneming blijft tengevolge van de toepassing van
de geldende regelen inzake de fiscale afschrijvingen en de investe-
ringsaftrek.

In tabel 7 wordt het verdere verloop van de betalingen tim 1965
aangegeven, uitgaande van de veronderstelling dat het bedrijfs-
economisch resultaat in al die jare{l gelijk blijft en de hogere af-
schrijvingen en overige kosten gecornpenseerd worden door de ge-
stegen opbrengsten.

TABEL 7

I II III IV V VI

Jaar Veron- Werkelijke Verschil Werkelijke Verschil
derstelde betaling bij III - II betaling bij V-II
belas- toepassing v. toepassing v.
tingbe- vervroegde lineaire +
taling + boekw. vervroegde

afschrijv. afschrijv.

1960 940.000 nihil - 940.000 nihil - 940.000
1961 940.000 - 554.600 - 1.494.600 - 329.000 -1.269.000
1962 940.000 nihil - 940.000 nihil - 940.000
1963 940.000 122.197 - 817.801- 756.700 - 183.300·
1964 940.000 1.442:466 + 502.466' 1.419.400 + 479.400
1965 940.000 894.355 - 45.645 996.400 + 56.400

f
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Kolom II van tabel 7 vermeldt de veronderstelde betalingen in het
geval dat geen investering zou hebben plaats gevonden. In kolom III
zijn de werkelijke betalingen opgenomen en in kolom IV het ver-
schil in te betalen belasting. In kolom V is voor de berekening van
de werkelijke betalingen uitgegaan van de veronderstelling, dat niet
aileen voor de bedrijfseconomische doch ook voor de fiscale af-
schrijvingen de lineaire methode wordt gebezigd. Het verschil dat
dan ontstaat tussen de werkelijke en de veronderstelde betaling is
weergegeven in kolom VI van de tabel.
Bij het volgen van de lineaire afschrijvingsmethode komt, deels

blijft, in de jaren 1960 t/m 1963 een bedrag ad f 3.332.300,- ter
beschikking van de onderneming. In dit geval blijkt -dus, dat door
het afschrijven op basis van de boekwaarde f 860.1 03,- extra ter
beschikking is. Dit uiteraard tengevolge van de omstandigheid, dat
bij de boekwaarde-afschrijving in de eerste jaren meer wordt afge-
schreven dan bij toepassing van de lineaire methode.
Het jaar 1964 geeft een grotere afwijking te zien bij de meer be-

talingen t.o.v.latere jaren. Dit vindt zijn oorzaak in het systeem van
voorheffing bij de vennootschapsbelasting. Immers de voorlopige
aanslag 1963 wordt gebaseerd op het lage belastbaar bedrag van het
voorafgaande jaar en dit, alsmede het feit dat het belastbaar bedrag
van het lopendjaar hoog is, leiden in 1964 tot een cumulatie van de
hoge nadere voorlopige aanslag over 1963 en de hoge voorlopige
aanslag 1964. N a deze een keer voorkomende 'correctie' ontstaat
echter weer een normaal verloop; in kolom IV een toenemend be-
drag aan aflossing bij afschrijven volgens boekwaardesysteem en
in kolom VI een jaarlijks gelijk bedrag bij lineaire afschrijving.

In tabel 8 zijn de gevolgen weergegeven van een verschuiving van
het bestelmoment van januari 1960 naar bijvoorbeeId 30 december
1959. De afschrijvingen en investeringsaftrek verschuiven dan een
jaar en beginnen dus reeds in 1959 waarbij er wei op zij gewezen,

(
dat de normale afschrijving in 1959 - in verband met de bestel-
datum - vrijwel nihil is en in verband hiermede kan worden ver-
waarloosd.
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TABEL 8

I II III IV VI VI

Jaar Veron-
Werkelijke

Verschil
Werkelijke

Verschilbetaling bij betaling bij
derstelde toepassing v. III - II toepassing v. V-II

belas- vervroegde lineaire +
tingbe- + boekw. vervroegde
taling afschrijv. afschrijv.

1959 940.000 940.000 - 940.000 -
1960 940.000 - 451.200 - 1.391.200 - 451.200 - 1.391.200
1961 940.000 - 705.obo - 1.645.000 - 705.000 -1.645.000
1962 940.000 nihil - 940.000 460.600 - 479.400
1963 940.000 1.174.997 + 234.997 1.546.300 + 606.300
1964 940.000 991.266 + 51.266 996.400 + 56.400
1965 940.000 894.355 - 45.6451 996.400 + 56.400

1. Dit bedrag blijft negatief zolang de afscbrijving over t van de boekwaarde
hoger is dan de lineaire afscbrijving over het totaal.

In de tabellen 9 en 10 zijn de hierboven besproken uitkomsten
weergegeven bij een investering van f 100.000,- en een levensduur
van 10 jaar. Hierbij is uitgegaan van dezelfde veronderstellingen als
bij het in de tabellen 7 en 8 verwerkte voorbeeld zijn aangehouden.
Het bedrijfseconomisch j aarresultaat is evenwel gesteld op f16. 666,-
waardoor de verhouding in de beide voorbeelden tussen investerin-

TABEL 9 •
I II III IV V VI

Jaar Veron-
Werkelijke

Verschil
Werkelijke

Verschilbetaling bij betaling bij
derstelde- toepassing v. III - II toepassing v. V-II

belas- vervroegde vervroegde
tingbe- + boekw. + lineaire
taling afscbrijv. afscbrijv.

1960 7.833 nihil - 7.833 nihil - 7.833
1961 7.833 - 5.875 - 13.708 - 4.936 - 12.769
1962 7.833 nihil - 7.833 nihil - 7.833
1963 7.833 nihil - 7.833 4.386 - 3.447
1964 7.833 6.022 - 1.811 14.570 + 6.737
1965 7.833 15.077 + 7.244 9.400 + 1.567
1966 7.833 11.201 + 3.368 9.400 + 1.567
1967 7.833 11.547 + 3.714 9.400 + 1.567
1968 7.833 11.804 + 3.971 9.400 + 1.567
1969 7.833 11.993 + 4.160 9.400 + 1.567
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gen enerzijds en de bedrijfseconomische winst anderzijds gelijk blijft
en slechts de levensduur verschilt, zodat de invloed van de laatste
op zichzelf kan worden nagegaan.

TABEL 10

I II III IV V VI

Jaar Veron-
Werkelijke

Verschil
Werkelijke

Verschilbetaling bij betaling bij
derstelde toepassing v. III - II toepassing v. V-II
belas- vervroegde vervroegde
tingbe- + boekw. + lineaire
taling afschrijv. afschrijv.

1959 7.833 7.833 nihil 7.833 nihil
1960 7.833 - 3.760 - 11.593 - 3.761 - 11.594
1961 7.833 - 5.876 - 13.708 - 5.875 - 13.708
1962 7.833 nihil - 7.833 nihil - 7.833
1963 7.833 nihil - 7.833 12.611 + 4.778
1964 7.833 12.602 + 4.679 11.045 + 3.212
1965 7.833 12.257 + 4.424 9.400 + 1.567
1966 7.833 11.201 + 3.368 9.400 + 1.567
1967 7.833 11.547 + 3.714 9.400 + 1.567
1968 7.833 11.804 + 3.971 9.400 + 1.567
1969 7.833 11.993 + 4.160 9.400 + 1.567

•

'7

I
Uit de gegevens in vorenstaantle tabellen kan nJI worde becijferd,
welk percentage van het totale investerin sbedra in d verschil-
lende jaren ten behoeve van de fi ancierin ter beschikking van de
onderneming komt. In onderstaa d overzicht zijn deze percentages
bij toepassing van fiscale afschrij ing op basis van de boekwaarde
(tabel 11) en bij toepassing van de lineaire afschrijvingsmethode
(tabel12) weergegeven. 1
TABEL 11

Besteldatum dec. 1959 Besteldatum jan. 1960

1959 - - - -- -
1960 + 11,59 + 11,59 + 7,83 + 7,83
1961 + 13,71 + 13,71 + 12,45 + 13,71
1962 + 7,83 + 7,83 + 7,83 + 7,83
1963 - 1,9~ + 7,83 + 6,82 + 7,83
1964 - 0,43 - 4,77 - 4,19 + 1,81
1965 + 0,83 - - 4,42 + 0,38 - 7,24

33t jaar 10 jaar 33t jaar I 10 jaar

Totaal: + 31,12 + 31,77 + 31,12 + 31,77

40



TABEL 12

Besteldatum dec. 1959 Besteldatumjan 1960

1959 - - i.. - -
1960 + 11,59 } 7~+ 11,59 + 7,83 'I I't + 7,83
1961 + 13,71 l + 13,71 + 1O,58i! + 12,77
1962 + 4,- + 7,83 + 7,83 + 7,83
1963 - 5,06 - 4,78 + 1,53 + 3,45
1964 - 0,47 - 3,21 - 4,- - 6,74
1965 - 0,47 - 1,57 - 0,47 - 1,57

33t jaar 10jaar 33t jaar I 10jaar

Totaal: + 23,30 + 23,57 + 23,30 + 23,57

In aIle gevallen is 7,52% van de totaal-percentages 'ontstaan door
het genieten van investeringsaftrek.

Nu uit de hier ontwikkelde voorbeelden gebleken is, dat er op
grond van de bestaande fiscale voorschriften bij het verrichten van
investeringen in duurzame produktiemiddelen aanzienlijke be-
dragen tijdelijk of definitief binnen de onderneming blijven ,zal
worden nagegaan, welk vermogenskarakter hieraan in het hier aan
de orde zijnde geval van een eerste investering kan worden toegekend.
Dit is noodzakelijk om te kunnen bepalen, op welke wijze dit ver-
mogen kan worden aangewend.

1M Het karaktez.oan het vermogen verkregen door de fiscale afschrijvingsfacili-
)teitenl~ ~

De binding van de fiscale afschrijvingen aan de aanschaffingskosten
heeft tot gevolg, dat genoemde afschrijvingsfaciliteiten ertoe zullen
leiden dat de afschri'vin en e end verloop-hebben (zie bijl. I).
Dit betekent, dat het ter beschikking gekomen fonds automatisch
wordt geliquideerd. De termijn, gedurende welke dit vermogen ter
beschikking staat, wordt bepaald door de fiscaal aangenomen
levensduur van het produktiemiddel. Dat het vreemd vermogen is--behoeft geen betoog", Indien de gekozen financieringsstructuur van
1. Uiteraard is er slechts dan sprake van een effect van de fiscale afschrijvings-
faciliteit indien en voorzover de bedrijfseconomische afschrijvingen door de
fiscale afschrijvingen worden overtroffen, aannemende dat voor beide de aan-
schaffingskosten min de restwaarde het totale af te schrijven bedrag vormen.
2. Zie ook Drs. G. M. Wijtvliet in Maandschrift Economie, februari 1954, pag.
205: 'De betekenis van de nieuwe vennootschapsbelastingfaciliteiten voor finan-
ciering en rentabiIiteit van nieuwe investeringen', en Prof. Dr. J. F. ten Does-
schate in M.A.B. van december 1959, pag. 481: 'Enige moeilijkheden bij prac-
tische toepassing van de vervangingswaardeleer".
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de ondernerning is gebaseerd op een bepaalde verhouding tussen
eigen en vreemd vermogen op lange, middellange en korte termijn,

, dient ter in standhouding van deze verhouding in dit verband oak
rekening te worden gehouden met genoemd vreemd vermogen van
fiscale oorsprong. Wordt dit niet onderkend, dan kan de financierings-
structuur geleidelijk ongunstig worden wat betreft de wenselijk geachte tier-
houding tussen eigen en vreemd vermogen.

lndien de voordelen, voortvloeiende uit de afschrijvingsfacili-
teiten eerst op lange terrnijn en nadat de betalingsverplichtingen
met betrekking tot het nieuwe object reeds zijn nagekomen ter be-
schikking komen, is een tijdelijk opvangen van de financierings-
behoefte wellicht gewenst. In dat geval kan tijdelijk gebruik worden
gemaakt van kort krediet.

Dit betekent dan oak niet meer dan een tijdelijke verstoring van
'het financieringspatroan, - een verstoring waarvan de aanvaard-
baarheid moet worden getoetst aan de hand van een kostenver-
gelijking.

lndien gestreefd wordt naar een bepaalde, wenselijk geachte ver-
mogensstructuur is het noodzakelijk daarbij dit vreemd vermogen-
in die verhouding ook als zodanig op te nemen. Voorts moet bij de
1. Dr. A. Vogel; 'Die degressive Absetzung fur Abnutzung in betriebswirtschaft-
licher und steuerrechtlicher Sicht'. Heidelberg 1957 (Proefschrift Mannheim).

Schrijver wijst op het grote belang van de degressieve afschrijving voor de
financiering van de onderneming zonder overigens ver in te gaan op de gevolgen
voor de financiering. Gewezen wordt ook op de schijnwinstbelasting, zonder dat
de gevolgen hiervan voor de onderneming duidelijk worden aangegeven.
Prof. Dr. B. Pruyt; 'Financiering van mdustriele investeringen' in de Naam-

looze Vennootschap, 1958-1959, pag. 712 e.v.
Pruyt gaat voor de bepaling van de verhouding eigen - vreemd vermogen

bij de financiering van de industrie (periode 1946-1955) uit van bepaalde cijfers
van Dr. K. de Groot. Hij komt tot de conclusie, dat deze verhouding niet 80%
eigen en 20% vreemd vermogen is geweest, doch 60% eigen en 40% vreemd
vermogen.

Zowel de Groot als Pruyt houden echter geen rekening met het tijdelijk ter
beschikking staande vermogen van fiscale oorsprong. De berekende verhouding
zou nl. uit dien hoofde wijziging behoeven.
Dr. A. Noutaens; 'Bedrijfseconomische versus fiscale winst', Economie 1953-

1954, pag. 516 e.v.
Nouwens komt tot de conclusie, dat de middelen uit vervroegde afschrijving

niet voor uitkering vatbaar zijn, zonder expliciet te spreken van 'vreemd ver-
mogen'.

Uiteraard ontstaat er een claim op de fiscus indien deze in de eerstejaren min-
der afschrijving toelaat dan bedrijfseconomisch noodzakelijk wordt geacht, mits
het totaal af te schrijven bedrag gelijk blijft en bet dus aileen een kwestie van ver-
deling over de jaarwinsten betreft.
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liquiditeitsberekeningen nauwlettend in het oog worden gehouden,
dat het fiscale regiem geen grote stabiliteit bezit.

Ook vanuit dit standpunt gezien dient derhalve grote aandacht
te worden besteed aan de aanwending. Zou b.v. bij een partieel op-
gezette financiering ertoe over worden gegaan om het vermogen ~
verkregen door een vervroegde afschrijving op een eerste investering,

ran tew-enden voor de financiering van afnemerskrediet, dan be-
staat het gevaar dat, aflossing van de fiscale 'Iening'! dient te ge-
schieden terwijl het afnemerskrediet moet worden gecontinueerd.

\

Partieel gedacht, mag aanwending van dit vermogen voor de finan- q.
ciering van andere objecten aileen geschieden, indien het in deu
andere objecten in even lange of in kortere.neri ..
nmg hou en me e a ossm sver lichtin en. In de totale finan-
ciermgsge ac te dient bij liquiditeitsramingen rekening te worden
gehouden met de perioden gedurende welke dit vermogen ter be-
schikking staat'',

Door absolute koppeling van de beschikbaarheidstermijn van dit
vreemd vermogen aan de levensduur van het desbetreffend object
kan geen volledig gelijksoortige financieringsvorm in de bestaande
financieringsmodaliteiten worden gevonden. Vormen, waarmede
enige overeenstemming bestaat, zijn wellicht de obligatielening, de
scheepsverbandh.ypotheek en het leverancierskrediet. Het ter be-
schikking komend vermogen uit hoofde van fiscale afschrijvingen

,xeft echter de volgende bijzondere kenrnerken:
Whet is strikt gebonden aan de levensduur van het betrokken,

roduktiemid e; -
het staat renteloos ter beschikking;

3 er bestaat gee~ <!..-ossmgsverplich!ingin jaren, waarin (fiscaal)
ver ~ wordt g~ede!).;

@ bij gebruikmaking van de degressiev!- afschrijvingsmethode
neemt de aflossingsverplichting geleidelijk toe.
1. Noch civielrechtelijk, noch fiscaalrechtelijk is er sprake van een schuld. Dien-
tengevolge is het woord lening tussen aanhalingstekens geplaatst.
2. Zie Prof. Dr. J. L. Mey Jr. 'Weerstandsvermogen en financiele reorganisatie
van ondernemingen', Amsterdam 1946, Hoofdstuk III, § 2, voor de onderschei-
ding particle en totale financiering.
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d 1. Gebondenheid aan de leuensduur van het produktiemiddel
e consequenties van deze gebondenheid zijn reeds hiervoren aan-

geduid.
Bij andere kredietvormen wordt de levensduur van het object wel

als een zekere maatstaf voor de bepaling van de gewenste looptijd
van het krediet gezien (met name bij de scheepsverbandhypotheek
en - zij het in mind ere mate - ook bij de obligatielening), doch
overigens worden het opnemen en aflossen hiervan ook door andere
factoren bepaald. In elk geval zal een normale krediettransactie
duidelijk en afzonderlijk worden beoordeeld en in de balans worden
opgenomen. De fiscale verplichtingen zowel op korte als op langere
termijn worden echter na de winstbepaling berekend en vallen dien-
tengevolge in de winstverdelingssfeer. De fiscale verplichtingen op
langere termijn kunnen dientengevolge gemakkelijk aan de aan-
dacht ontsnappen, vooral indien zij niet in de balans afzonderlijk
worden opgenomen", Als gevolg hiervan zou in een jaar van grote
investering de winst na aftrek van te betalen belasting sterk geflat-
teerd worden; indien - met een miskenning van de fiscale verplich- \

~

tingen op langere termijn - op grond hiervan ook de uitgekeerde
winst wordt verhoogd, zal de liquiditeit voor de volgende jaren na-
delig kunnen worden beinvloed. --

I ad 2. Renteloos ter beschikking

IDit is wel de meest aantrekkelijke eigenschap van dit vreemd ver-
mogen en hierin wijkt het dan ook af van vrijwel elke andere be-
staande kredietvorm.
Alhoewel ook het afnemers- en leveranciers-krediet in vele ge-

vallen renteloos zijn, zijn deze kredieten 'veela! niet kosteloos, omdat
bij de vaststelling van de aanbiedingsprijs de kredietkosten reeds zijn
ingecalculeerd. Ret afnemers- en leveranci rskrediet zijn naar hun
wezen korte kredieten, doch zij kunnen door een opeenvolging van
aankopen een financieringsbron opleveren, welke vrijwel continu is.
Doordat ook deze kredietvorm gebonden is aan het geleverde goed,
ontstaat een treffende overeenkomst met het vreemd vermogen van

\

fiscale oorsprong. Er blijven echter, belangrijke verschillen met name
ten aanzien van de krediettermijn, de afhankelijkheid als afnemer
c.q.leverancier en tevens met betrekking tot de aflossingsverplichting.

I. De gevolgen van de fiscale voorschriften voor de balansbepaling en de winst-
verdeling worden in deze studie slechts ter sprake gebracht voor zover zulks
noodzakelijk blijkt voor het betoog.
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ad 3. Geen aflossingsverplichting in [aren, waarin fiscaal verlies wordt ge-
leden

Ook deze eigenschap is aantrekkelijk, hetgeen blijkt uit het volgende
voorbeeld. Gesteld dat in enig jaar een fiscale winst zou worden ge-
maakt van f 900.000,- welke echter door een vervroegde afschrij-
ving ten belope van eenzelfde bedrag wordt gereduceerd tot nihil.
Bij een tariefvan 47% betekent dit, dat een bedrag ad f 423.000,-
ter beschikking blijft. Aannemende dat in de volgende jaren steeds
een gering fiscaal verlies wordt geleden, blijft het bedrag van
f 423.000,- - afgezien van andere factor en - voortdurend in de
onderneming, aangezien geen aflossing behoeft plaats te vinden.
Overigens zij hierbij opgemerkt, dat in de volgende jaren eerder een
bedrijfseconomisch- dan een fiscaal verlies zal ontstaan, omdat im-
mers de fiscale afschrijvingen lager zullen zijn dan de bedrijfs-
economische.

ad 4. Geleidelijk toenemende aflossingsverplichting bij fiscaal degressieve af-
schrijvingsmethode

Het degressieve afschrijvingsstelsel biedt enerzijds rentevoordelen,
doch brengt anderzijds toenemende aflossingsverplichtingen mee.
Uiteraard is er bij de toepassing van aflossingvolgens de annuiteiten-
methode eveneens sprake van een steeds toenemend aflossingsbe-
standdeel, maar hier is de jaarlijkse nominale last - bestaande uit
rente en aflossing - gelijk-,

l. Zie voor deze problematiek verder: Prof. Dr. B. Hartmann, 'Die heutige
Finanzierungsfunktion der Abschreibung in der Praxis' in 'Die Wirtschafts-
prufung', jg. 11, nr. 4, pag. 85 e.v. Hartmann wijstnadrukkelijk op het belang
van de fiscale afschrijvingen, vooral in zoverre deze t.g.v. faciliteiten in het eerste
deel van de levensduur hoger zijn dan de calculatorische afschrijvingen, Bij het
beoordelen van de meest wapselijke financieringsstructuur wordt volgens schrijver
maar al te makkelijk voorbijgezien, welk karakter het uit hoofde van fiscale
extra afschrijvingen verkregen vermogen bezit en dientengevolge welke aan-
wending hieraan moet worden gegeven.
Zie eveneens:
Dr. Hugo Zubrod: 'Gefahren der Selbstfinanzierung' in 'Die Wirtschafts-

prufung', no. 7, jg. ll. Evenals Hartmann neemt Zubrod enkele aspecten en
termen van de financiering nader in beschouwing. In verband met de terminolo-
gische onjuistheid, welke te dezer zaken kan worden geconstateerd, alsook met
het oog op de gevaren, die een niet voldoende onderscheiden van het in de onder-
neming aanwezige vermogen uit financieringsoogpunt kan hebben, wenst hij
een duidelijk onderscheid aan te brengen tussen interne financiering (d.w.z.
financiering uit ingehouden werkelijke winsten of surplussen) enerzijds en finan-
ciering met tijdelijk ter beschikking staand vermogen uit hoofde van fiscale
faciliteiten anderzijds.
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t,1 K arakter van het termogen verkregen door investeringsaftrekJ Anders dan bij de vervroegde afschrijving het eval is betekent toe-
passing van de investeringsaftrek een efinitief a ere belastingver-
plichting welke, indien geen investe . ad plaats gevonden, hoger
zou zijn geweest. Ten opzichte van de situatie, waarin ~en in-
vest~ laats vindten d~halve,.geen investetfussaftrek wordt ge-
noten, betekent deze lagere betaling van, belasting een, verbetering
van de eigen yermo enspositie.
- Aangezien de desbetreffende voordelen rechtstreeks met de in-
vestering samenhangen moet bij de betrokken investeringsbeslissing
hiermede rekening worden gehouden.

Nadat in het voorgaande het karakter is aangegeven van de voor-
delen, voortvloeiend uit de besproken fiscale voorschriften, kan aan
de hand van het op pagina 32 e.v. genoemde voorbeeld nader wor-
den ingegaan op de betekenis hiervan bij een eerste investering.
Zoals op pagina 36 e.v. werd uiteengezet kwam tengevolge van

de investering ad f 12.000.000,- bij bestelling in 1960 en toepassing
van de boekwaarde-afschrijving tot 1962 ter beschikking van de
onderneming:
aan eigen vermogen (investeringsaftrek) f 902.400,-
en aan renteloos vreemd vermogen f 1.532.200,-.
Bovendien kwam einde 1962 renteloos ter beschikking f940.000,-,
terwijl eind 1963 nogmaals f817.803,- minder behoefde te worden
afgedragen. Bij dit laatste bedrag dient echter rekening te worden
gehouden met de incidenteel hogere verplichting ad f 502.466,-
in 1964. Per saldo is dus in 1963 f315.337,- voor financiering op
lange termijn beschikbaar.

Voor de financiering van het totale investeringsbedrag ad f 12
miljoen staat dientengevolge reeds ter beschikking: tot einde 1961
f940.000,- + f 1.494.600,- = f2.434.600,- of 20,3% van het
investeringsbedrag; tot eind 1963 f2.434.600,- + f940.000,- +
f315.337,- = f3.689.997,- of30,7% van het investeringsbedrag.
Verlegging van het moment van be stelling van 1960 naar 1959 zou
leiden tot een percentage van 25,31% tot en met 1961 nl. f3.636.200,-
(zie tabel8, kolom IV).

l!it het bovenstaande blijkt duidelijk dat bij de financiering van h~
object het fiscale element van groot belang is. Niet alleen moet n.l.

46



to
het moment van beste1ling rnede gezien worden vanuit de fiscale
conse~nties, welke hieraan zijn verbonden,.joch voora1 is van
belan~at de grootte van het op te nemen l>edr~g, aan l.qng1~pend
vreemd- vert'nOgen tevens bclnv10ed kan worden door de 1agere
fiscale verplichtingen na het moment yan betaling ~a'p deIeveran-
-'~. :J\re!...name zal dit in het gekozen voorbeeld het geva1 zijn, in:
dien het opnemen van kort krediet ter overbrugging van de jaren
1962 en 1963 voordeliger zou blijken dan het aantrekken van ver-
mogen op lange termijn voor een bedrag, gelijk aan de genoemde
geringere: fiscale lasten. Uiteraard gelden deze overwegingen, hoe-
wel zij wellicht tot andere conclusies zullen leiden ook bij de be-
schouwingswijze van de tot ale financiering. '

Uit de in het vorenstaande ontwikkelde gedachten en uit de tabellen,
waarin deze rekenkundig zijn uitgewerkt aan de hand van een prak-
tisch geval, kunnen t.a.v. de levensduur en het bestelmoment no
de vol ende conc USleswor en
Met betre ng 0 e e afschrijving:

- naarmate de levensduur van het object langer is, is de invloed van / 1
de ~vroegde afscly-ij¥ing groter;
- uit d~king van tabe1 5 met tabel 6 b1ijkt dat naarmate de /
levertijd an e is, de invloed van de~.cil1e evol en OR ae finan-
cieringsbehoefte gr;oter is._.<
Met betrekking tot de investeringsaftrek:
- de levensduur van het object s eelt _een ro1;
- de best~ffilJll IS . e a V~ uit....r.ente-oogpunt..alle.e~elang
voor zover door het gebruikmaken van deze termijn het volle bedrag
'van de investeringsaftrek reeds kan worden gerealiseerd nog VOOf-

dat betaling van het object heeft p1aats gevonden.

Indien een progressief tarief voor de belasting op winst van toepas-
sing is of indien zich wijzigingen voordoen in de hoogte van het pro-
portione1e tarief, zal het financieringsaspect in samenhang hier-
mede nog meer dan bij een gelijkblijvende proportione1e heffing de
aandacht van de ondernemer moeten hebben.
Ten aanzien van de vennootschapsbelasting is de progressie een

factor die verwaarloosd kan worden," doch dit is zeker niet het geval

1. Aangenomen is, dat aantrekken van eigen vermogen is uitgesloten.
2. Art. 27. Besluit Vennootschapsbelasting.
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met betrekking tot tariefwijzigingen, welke kunnen plaats vinden-,
Het toepassen van hoge fiseale afsehri"vin en en het gebruikmaken
van de investerin saftrek dienen dan - voor zover zulks mo eliik is-
te esehieden in jaren, waarin de tarieven 00 ziin. ersehuiving
van de vervroegde afsehrijving is nl. zonder meer mogelijk, omdat
e Jaren, waarin eze a e IJvmg p aats vm t, Wi1fekeurigmogen
wor en ge ozen, be oudens de omstandighei!i .gat de normale af-
se rijving bij het aehterwege laten van vervroe de afsehryving ook
over het 1gedeeIt:emoet gesehieaen 2"--Retingaan van de investerings-

Iaftre IS echter wei strikt gebonden aan hetjaar, waarin e verp e -
tingen worden aangegaan zodat het in verb an . met g€w.lJzigde
tarieven wd e.ens voordeliger zou kunnen zijn, het bestelmoment
paar een lat~ datum te versehuiven, b.v. van december 1959 naar
januari 1960. Een verhoging van het tarief in 1960 betekent dan
een groter rendement van de investeringsaftrek, indien althans in
1961 niet zal worden teruggekeerd naar het oude tarief van 1959.
Alhoewel het bovenstaande dus aanleiding kan zijn tot een wijzi-

ging in het moment van bestelling, zal bij de opstelling van de finan-
eieringsbegroting in elk geval moe ten worden uitgegaan van het
aanvankelijk gekozen moment van bestelling. Indien daarna wijzi-
gingen in het tarief afwijkingen van de ramingen veroorzaken - b.v.
door een versehuiving van de vervroegde afsehrijving -, heeft zulks
niet alleen gevolgen voor de financiering, doeh in nog grotere mate
voor de rentabiliteit, hetgeen in hoofdstuk III zal worden toegelieht.

c

In het vorenstaande is met betrekking tot de gevolgen van de gel-
dende fiscale bepalingen terzake van vervroegde afsehrijvingen en
de investeringsaftrek aangetoond:
- dat de omvang van en de voorziening in de financieringsbehoefte

/ voor nieuwe investeringen duidelijk door deze bepalingen wordt
beinvloed";
- dat het moment van bestelling ook bezien client te worden in ver-
band met de gevolgen voor de financiering en dat dit te meer het
geval is, indien de verwaehting bestaat, dat de fisctle faciliteiten
zullen vervallen of zullen worden opgesehort;

/. - dat bij een keuze-mogelijkheid tussen bestelling bij derden of zelf-
1. De tarieven vanaf 1950 waren: 195040%; 1951 en 1952 52%; 1953 en 1954
46%; 1955 en 195643%; vanaf 195747%.
2. H.R. B.N.B. 1953/188 en 1956/6.
3. Door de vermindering van de investeringsaftrek tot 2 X 5% en de grotere tern-
porisatie van de vervroegde afschrijving is deze omvang geringer geworden.
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vervaardiging van een duurzaam produktiemiddel de invloed van
de fiscale bepalingen een rol kan spelen, indien de levertijd langer
dan een jaar is en/of met de zelfvervaardiging meer dan een jaar ge-
moeid is.

§ 3. VERANDERINGEN IN PRIJSNIVEAU BIJ EEN EERSTE INVESTERING

De investering, zoals zij in het voorgaande is behandeld, was geen
vervangingsinvestering.

Dit betekent, dat prijsveranderingen nog geen invloed hadden op
de financieringsbegroting ten behoeve van het desbetreffende pro-
ject. l'

Dat de fiscale afschrijvingen gedurende de gehele levensduur van I
het duurzaam produktierniddel gebonden zijn aan de aanschaffings-
prijs en dus volledig het norninalistisch regiem moeten blijven vol-
gen, roept weliswaar financieringsaspecten op, doch dit zijn aspec-
ten, die alleen de toekomstige vervanging raken. Zit namelijk de be-
doeling voor om in de toekomst tot vervanging van het produktie-
middel over te gaan, terwijl er wijzigingen in het prijsniveau zijn
opgetreden, dan dient de invloed van het fiscale voorschrift, om de
afschrijvingen blijvend te baseren op de aanschaffingsprijs, te
worden nagegaan.

Hierbij speelt het standpunt, dat de ondernemer bij de bepaling
van zijn resultaat inneemt, een belangrijke rol; bij elk van de in
hoofdstuk I besproken winstopvattingen dient deze invloed afzon-
derlijk te worden bezien.

De gulden = gulden leer
\

Indien de ondernemer de gulden = guldenleer voor de winstbe-
paling volgt, ontstaat er voor hem ook bij het optreden van prijs-
veranderingen geen probleem. Zowel het totaal van de afschrijvings-
bedrager;...y'oQIQ,e._bedrijfseconomische resultaten ere enrngen als
het t'Ot;:al der fiscale afschrijv~ragen IS (fan Ii1:-='aangerlorri~n
dat er geen rest~aat:de- is - na, het .v~rl?trjjk~;;:-yaP:d~levensdu
gelijk aa~ het gelnvesteer.de bedrag. Voor hem ontstaat pas een
probleem oi] 'defimlnci~~ing van het vervangende produktierniddel,
indien deze door een opgetreden prijsstijging meer geldrniddelen
vergt dan de vorige aanschaf.

Heeft deze ondernemer bij de winstverdeling met het· oog op
deze extra financieringsbehoefte gereserveerd, dan is dit als onder-
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deel van zijn bedrijfspolitiek te beschouwen: hij heeft van vertering
afgezien om o.a. de financiering van zijn bedrijf te verzekeren. Dat
de fiscus toch zijn aandeel in dat onderdeel van de winst opeist, zal
desondanks niet anders kunnen worden gezien dan als een belasten
van de reele winst. e onderneming erkent in deze opvatting niet
het bestaan van schijnwinsten en derhalve ook niet het bestaan van
een schijnwinstbelasting.
Wel dient hier nog rekening gehouden te worden met de gevolgen

van het arrest d.d. 2 januari 1958, B.N.B. 1958/56, waarin de Hoge
Raad de restwaarde afhankelijk ziet van de waardeveranderingen-,
De invloed, welke een tussentijdse verandering van de restwaarde
heeft op de jaarlijkse fiscale afschrijvingen, kan tot gevolg hebben,
dat er een verschil met de afschrijvingen voor de bedrijfseconomi-
sche winstbepaling optreedt, indien de ondernemer bij de bepaling
van de bedrijfseconomische afschrijving geen rekening houdt met
de gewijzigde restwaarde. Van belasting van schijnwinst" is echter
geen sprake; alleen heeft een vervroe de heflin van winstbelasting
plaats voor zover e restwaar e IS gestegen. Een belangrijke stijging
van de restwaarde kan uiteraard het financieringspatroon aanzien-
lijk wijzigen. Zonder hierbij in details te treden zal het voorbeeld,
opgenomen in tabel 13, dit verduidelijken.

In dit geval blijkt de ondernemer in zijn opvatting belasting te be-
talen over niet gerealiseerde wins ten, die echter geen schijnwinsten
zijn. Hieruit vloeit dus alleen een tijdelijke vermogensbehoefte voort
met het oog op de vooruitbetaling van belasting",
Ten aanzien van de gevolgen van de investeringsaftrek, treden

er ook geen andere aspecten op dan in § 2, hoofdstuk II zijn behan-

f

1. Ten aanzien van de opvatting in de gulden = guldenleer met betrekking tot
veranderingen in de restwaarde is in de bedrijfseconomische literatuur niets ver-
meld. Na het arrest van de Hoge Raad zijn er verschillende artikelen geschreven
door meer fiscaal georienteerde auteurs, waarbij dezen tot de conclusie komen, dat
het rekening houden met een veranderde restwaarde niet past binnen het kader
van de fiscale winstbepaling, zoals deze is neergelegd in het Besluit LB. 1941.

Zie hiervoor: C. van Soest: 'Mschrijving en residuwaarde' in Weekblad voor
Fiscaal Recht 1958, pag. 1059 e.v.
Kuyer: 'Stijging van de residuwaarde' in Naamlooze Vennootschap, maart

1958, nr. 12.
Hof: 'Invloed van de residuwaarde op de hoogte van de afschrijvingen' in

Maandblad voor Belastingrecht, maart 1958, pag. 74 e.v.
2. Een waardestijging ,welke in een bedrijfseconomische winstopvatting de
hoogte van de winst niet mag beinvloeden, wordt aangemerkt als schijnwinst.
3. Zie o.a. Hoft.a.p. 'Invloed van de residuwaarde op de hoogte van de afschrij-
vingen'.
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TABEL 13

Basis Restwaarde Afschrijving Fiscale Verschil
bedr.econ. voor afschrijving
afschrijving bedr. econ.

winstbep.

I 100.000 0 10.000 10.000 -
2 100.000 0 10.000 10.000 -
3 100.000 0 10.000 10.000 -
4 100.000 10.000 10.000 8.571 - 1.429
5 100.000 10.000 10.000 8.571 - 1.429
6 100.000 10.000 10.000 8.571 - 1.429
7 100.000 30.000 10.000 3.572 - 6.428
8 100.000 30.000 10.000 3.572 - 6.428
9 100.000 30.000 10.000 3.572 - 6.428
10 100.000 30.000 10.000 3.571 - 6.428
II verkoopwinst verkoopwinst

30.000 0

deld. De daaruit voortvloeiende voordelen zijn immers deel gaan
uitmaken van het eigen vermogen-.

~fJ'.A
~u-'-'

De vervangingswaardeleer 0 - ( -= \.J

In de vervangingswaardeleer wordt de winstbepaling sterk door
waardeveranderingen beinvloed, zoals in hoofdstuk I, § 2, kort is
weergegeven. '1
Voor de financiering is hierbij van belang dat, mede in verband

met de cis van de continulteit, bij de winstbepaling de kosten tegen
vervangingswaar e wor en ere en ,terwIJ e waar estlJgIllgvan
de verbruikte wer een e en III e voora aan e aren - aannemende
dat het hieruit vrijgekomen vermogen de waardestijging niet heeft
~olg~ - als verlies zal moeten worden besc ouw. sc oon vOi- ~ stJ'
gens de vervangingswaar e eer eze an e wijze niet wordt geba- ,II ~

seerd op het financieringsmotief, is het duidelijk, dat deze wijze van./
winstbepaling voor de financieringsbehoefte wel van belang is.2
Zoals echter reeds werd opgemerkt, is het niet toegestaan de I

fiscale winst te berekenen op basis van vervangingswaarde.

I. Deze passage houdt geen oordeel in met betrekking tot de verantwoording van
de voordelen uit investeringsaftrek in de balans en de winst- en verliesrekening.
2. c.f. Prof. Dr. C. F. Scheffer in M.A.B., Limpergnummer, december 1959,
pag. 550 e.v. 'Vervangingwaardeleer en financiering'.
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De gevolgen hiervan zijn":
a. de gerealiseerde waardestijging van de in het betreffende jaar
verbruikte werkeenheden wordt belast;
b. de in het verleden te laag ten laste van de betreffende exploitatie-
saldi gebrachte bedragen met betrekking tot de in die jaren ver-
bruikte werkeenheden mogen niet ten laste van de fiscale winst
worden gebracht;
c. de waardestijging van de nog aanwezige werkeenheden zal bij
realisatie worden belast.
De gevolgen onder a. en b. vermeld komen tot uitdrukking in de

winst- en verliesrekening.
Naarmate de waardestij~ng groter is en betrekking heeft op een

kostbaarder produktiemiddel, bestaat de mogelijkheid, dat het ex-
ploitatiesaldo deze lasten niet meer zal kunnen opvangen, indien
althans het nominale exploitatiesaldo niet in.ge ~kemate is gestegen.
Bij het financieringsbeleid zal bovendien rekening moeten worden

1. Prof. Dr. Ir, J. Goudriaan: 'De administratieve verwerkingen van verande-
ringen in prijsniveau's' in Maandblad voor Bedrijfsadministratie en -organisatie
1958, pag. 23 e.v, 'Eenzelfde betoog (als t.a.v, de voorraden, W.H.) geldt voor een
extra verhoging der afschrijvingen op vervangingswaarde; ook hier maakt de
fiscus zich meester van een deel der afschrijving, die wegens gestegen vervan-
gingswaarde noodzakelijk is, en dit deel moet dus eerst als kostenelement worden
ingevoerd.' Voorts wordt op pag. 45 en 46 aangegeven, dat door herinvestering
van uit afschrijving vrijgekomen vermogen bereikt kan worden, dat het totaal
van alle activa jaarlijks de totale afschrijving kan opbrengen. Dit kan echter
aIleen dan geeffectueerd worden, indien bij de afschrijvingskosten rekening is
gehouden met de schijnwinstbelasting. Dit geldt evenzeer voor een eerste in-
vestering. Goudriaan gaat er daarom van uit, dat 'doorberekening' van de schijn-
winstbelasting als methode gevolgd wordt (zie pag. 23 van het Maandblad 1958).
Indien de financieringsmiddelen moe ten worden afgelost, is herinvestering niet
mogelijk en dan ontstaat de moeilijkheid, dat steeds grotere bedragen geleend
dienen te worden om de vervanging mogelijk te maken.
Nouwens: 'De overdracht van belastingen' in Economie,juni 1957, pag. 405 e.v.

De plaats van de belastingdruk is juridisch niet meer te reglementeren, doch
wordt door economische verhoudingen bepaald. Of overdracht van deze 'koste{l'
kan plaats vinden is vol ~s Nouwens aa omdat nieuwe ondernemers m.et
mmcrer schijnwmstbelastlllg werken dan bestaande ondernerningen.

ouwens: 'Bedrijfseconomische versus fiscale winst' in Maandblad Economie
1953-1954, pag. 517 e.v.
Om de vervanging werkelijk te kunnen realiseren zullen de gemiddelde kosten

per eenheid produkt stijgen met t X de schijnwinst, verminderd met een
100 - t

eventueel bedrijfseconomisch vel lies (waarin t het tariefVpb. voorstelt).
De schijnwinstbelasting beinvloedt de kostenstruktuur aldus Nouwens. Aan-

dacht verdient dit artikel vooral i.v.m. de behandeling van de mogelijkheden om
onder verschillende marktverhoudingen een schijnwinstbelasting als kostenfactor
in de aanbiedingsprijs te verwerken.
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gehouden met een tweetal bijkomende omstandigheden. Vooreerst
blijft de belastingbetaling in feite achter, vooral met betrekking tot /'
die fiscale winst veroorzakende factoren, welke voor het eerst op-
treden, zoals b.v. een waardestijging. Daarnaast zullen, tengevolge /
van de vervroegde afschrijvingsmogelijkheden in de eerste jaren van
de levensduur, de afschrijvingsbedragen in latere jaren uiteraard

,

geringer zijn; zodoende zullen de laatste, indlen er waarde..stijging
heeft plaats evo~en in nog srerkere mate gaan afwi'ken van de
bedrii fseconomische dan ree s et as.
Met -oovenstaande factoren zal dus de onderneming, die het ver-

vangingswaardestelsel hanteert, rekening moet houden, wil zij een
te zware druk op de uitkeerbare winst vermijden of een niet te sterk
wisselend winstsaldo, veroorzaakt door niet direct bij de exploitatie
liggende factoren, verkrijgen.
In onderstaand voorbeeld is de invloed van de onder a. en b. ver-

melde gevolgen in cijfers weergegeven.

TABEL 14

Afschrijving Lineaire fiscale Verschil Ten laste
vandeBasis voor volgens afschrijving bedr. econ.

W.enV.bedr.econ. vervan- (+ vervr. afschr.) en normale
voor reedsafschrijving gings- fiscale
verbruiktewaardeleer afschrijving
werkeen-
heden

1 1.000.000 100.000 100.000 (233.334) - -
2 1.000.000 100.000 100.000 (233.333) - -
3 1.500.000 150.000 100.000 ( 66.667) 150.000 100.000
4 1.500.000 150.000 100.000 ( 66.667) 50.000 -
5 1.800.000 180.000 100.000 ( 66.667) 200.000 120.000
6 1.800.000 180.000 100.000 ( 66.667) 80.000 -
7 1.800.000 180.000 100.000 ( 66.667) 80.000 -
8 2.000.000 200.000 100.000 ( 66.667) 240.000 140.000
9 2.000.000 200.000 100.000 ( 66.667) 100.000 -
10 2.000.000 200.000 100.000 ( 66.667) 100.000 -

Afgezien van het gebruikmaken van de fiscale afschrijvingsfacili-
teiten, blijken het fiscale en het bedrijfseconomische resultaat in de
eerste tweejaren aan elkaar gelijk te zijn. Na het tweedejaar lopen
bedrijfseconomische en fiscale resultaten uiteen. Ret bedrijfsecono-
misch bruto-exploitatiesaldo zal dan niet alleen de hogere bedrijfs- ,/
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economische afschrijyingen en correcties tengevolge van in het ver-
leden te laa ingecalculeerde werkeenheden moeten dragen, voor
zover deze laatste althans niet uit de reele reserves worden gecom-
penseerd, maar ook de vennootschapsbelasting welke verschuldi d
is over het bruto-exyloitatiesaldo verminderd met fiscale afschrij-
vingen. ----

aartoe is benodigd in het derde jaar:
bedrijfseconomische afschrijving:
te lage calculatie van verbruikte werkeenheden:

f 150.000,-
fl00.000,-

(

f250.000,-
Ten laste van de fiscale winst kan slechts worden ge-
bracht: f 100.000,-

Het verschil ad f 150.000,-
moet dus verkregen worden uit reeds belaste winst, De daarmee
gemoeide belasting bedraagt (afgerond op guldens) '"J LJ t / t-.
(g X 150.000) X fl,- = f 133.oi9,-. "" 11' ttP
Het totaal benodigde bruto-exploitatiesaldo beloopt dus f250.000,-
+ f 13,3.019,- = f383.019;-.

In de volgende jaren zijn de bedragen:

Jaar Afschrijving Extra ten Totale Benodigde
laste van belasting exploitatie-

deW. en V. saldo

4 f 150.000 r 44.340 fl 94.340
5 f 180.000 r 120.000 [ 177.358 [477.358
6 f 180.000 [ 70.943 [250.943
7 f 180.000 r 70.943 [250.943
8 f200.000 f 140.000 f212.830 f552.830
9 f200.000 f 88.679 f288.679
10 I f200.000 r 88.679 f288.679

IUit het voorgaande kan worden geconcludeerd, dat de schijnwinst
belastende fiscale bepalingen stellig in aanmerking moeten worden
genomen bij het volgen van de vervangingswaardeleer. Ingeval van
een eerste investering van grote omvang kan de druk op de uitkeer-
bare winst zeer groot worden, zodat het niet mogelijk is om volledig
aan de theoretische eisen te voldoen.
Overigens kan deze druk van jaar tot jaar sterk verschillen. Ligt

de bovenstaande uiteenzetting reeds op de grens van de in deze
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studie te behandelen problematiek, het probleem van de verant-
woording in de balans, het probleem van de latenties, valt er buiten.
De waardestijging van de aanwezige activa wordt in de vervangings-
waardele r in de balans tot uitdrukking gebracht door enerzijds de
activa te waarderen op vervangingswaarde verrninderd met e af-
schrijvingen W basis van vervan )ngswaarde en anderzii ds de ver-
mo enstoeneming te verantwoorden onde vermogensverschillen
(door herwaardering). Op de tot uitdrukking gebrachte vermogensll
aanwas rust een claim van de fiscus, zoals onder c. is aangegeven. ,
In hoeverre deze latente schuld in de balans tot uitdrukking dient

te worden gebracht-, valt buiten de te behandelen problematiek.
Met betrekking tot dJ invloed van de investeringsaftrek bij waarde-

veranderingen in geval van een incidentele investering kan worden
opgemerkt, dat het voor vervanging benodigde vermogen gedeeltelijk
wordt verkregen van de fiscus indien de investeringsaftrek n~g lie-
staat Of> ~ m~nt van vervanging.

In hoeverre met deze factor rekening moet of kan worden ge-
houden bij de bepaling van de vervangingswaarde zelf, zal in hoofd-
stuk IV ter sprake komen. Wordt bij de bepaling van de vervangings-
waarde deze factor buiten beschouwing gelaten, dan zal men er
eventueel bij de opbouw van de vervangingsreserve en in elk geval
bij de financieringsbegroting wel rekening mee dienen te houden.

§ 4. INVLOED VAN FISCALE BEPALINGEN OP DE FINANCIERING BIJ EEN

CONSTANT INVESTERINGSNIVEAU ZONDER PRIJSVERANDERINGEN

Hierbij wordt uitgegaan van de gedachte, dat alle investeringen in
enig jaar gefinancierd kunnen worden met vermogen, dat vrijkomt
uit de afschrijvingen van dat jaar. Indien ten aanzien van de af-
schrijvingsmethode een constante gedragslijn bestaat, terwijllevens-
duur en samenstelling van de duurzame produktiemiddelen even-
eens constant zijn, betekent dit, dat het geen verschil maakt, welk
afschrijvingssysteem wordt gevolgd. Immers, nadat eenmaal de

1. Prof. Dr. J. F. ten Doesschate in •Enige moeilijkheden bij praktische toepas-
sing van de vervangingswaardeleer' t.a.p. 41, neemt het standpunt in, dat deze
fiscale claim niet tot uitdrukking moet worden gebracht. be motivering van zijn
standpunt komt mij echter niet sterk voor. Aangezien de vervangingswaarde niet
gelijk is, of behoeft te zijn aan de bruto-winstcapaciteit, wordt door het tot uit-
drukking brengen van de fiscale schuld, berekend op basis van het verschil tussen
vervangingswaarde (niet dewaarde op basis van winstcapaciteit) en aanschaffings-
kosten, niet een winstcapaciteit weergegeven, maar wordt wellicht de inherente
waarde van een groep vermogensbestanddelen beter benaderd.
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levensduur van het produktiemiddel zal zijn verstreken, zullen de
afschrijvingen! en investeringen juist aan elkaar gelijk zijn.

In de onderstaande grafiek is uitgegaan van een constant inves-
teringsniveau van f 100 rniljoen PsPar, terwijl de levensduren van
de betrokken produktiemiddelen aile op 10jaar zijn gesteld. Uit
deze grafiek blijkt ,dat na afloop van 10jaar het totale afschrijvings-
bedrag f 100 rniljoen beloopt, zowel in geval het lineaire afschrij-
vingsstelsel is gevolgd als bij gebruikmaking van het stelsel van af-
schrijving volgens het boekwaarde-systeem. Wordt de gemiddelde
levensduur op 10jaar gesteld en beloopt de langste levensduur
18jaar, dan vallen investeringsbedrag en afschrijvingsbedrag na
18jaar samen.

lOO+- ~---- -- __ ----------------

~O+-_r--~~--_+----------------------------

GRAF!EE: 1

u " • a ~ J
Voor het ten grondslag liggend cijfermateriaal zie bijlage II, kolom I en 2.

Aannemende, dat fiscaal de levensduren gelijk zijn gesteld aan
de bedrijfseconomische, dan kan hieruit worden geconcludeerd, dat
na verloop van 10jaren de fiscale afschri'vingen geli'k zi'n an de
bedrijfseconomische, ongeacht eventuele verschillen in de loop van
die 10jaar. Hierbij is verondersteld, dat aIle bedragen, verkregen
uit vervroegde fiscale afschrijvingen, ceteris aribus volledig ter
besc In van e on ernenung blijven. Ret is nu de vraag, welke
invloed er uitgaat van wijzigingen in het systeem der fiscale afschrij-
vingen na het tiende jaar. Ter beantwoording hiervan kan gebruik
worden gemaakt van de navolgende wijzigingen, welke zich in de
Nederlandse fiscale wetgeving hebben voorgedaan met betrekking
tot de fiscale afschrijvingen.

(!9 De mogelijkheid _v~ o~rgang van lineaire afschrijving naar af-
schrijving op basis vari de boekwaarde.

(§) Invoering van de moge1ijkhei to vervroegde afschrijving van
!van de aanschaffingskosten met een aanvankelijke temporisatie
tot 10% en later tot 16i% per jaar ;

1. In alle grafieken en berekeningen is aangenomen ,dat na afloop van de gekozen
levensduur bet produktiemiddel wordt afgestoten zonder dat sprake is van een
restwaarde.
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@ Het openen van de mogelIjlsheid de afschrijving reeds te doen in-
gaan op het moment van b6teHing van een produktiemiddel.
Bij de hierna volgende grafieken is verondersteld, dat er geen
samenloop van bovengenoemde faciliteiten is. Een dergelijke samen- 1
loop zou met zich mede brengen, dat de vervroegde afschrijving
uiteraard een geringer effect zou hebben, indien de normale af- ..
schrijving degressief verloopt.

ada
In 1946 werd de mogelijkheid geopend om van het tot dan toe
fiscaal algemeen gevolgde stelsel van lineaire afschrijving over te
gaan naar afschrijving op basis van de boekwaarde. De gevolgen
van deze wijziging in het fiscale afschrijvingssysteem tekenen zich
duidelijk af in onderstaande grafiek waarbij is uitgegaan van de-
zelfde veronderstellingen als in grafiek 1.

,o+-~ -+ __

1946 19J6

Voor het ten grondslag liggend cijfermateriaal zie bijlage II, kolom 3.

Het gearceerde gedeelte (in totaal f 184 miljoen) geeft de hogere
afschrijving weer in de eerste tien jaren, de levensduur dus van alle
produktiemiddelen. Daarna loopt de afschrijvingslijn weer parallel q
aan de basis op dezelfde hoogte als het geval geweest zou zijn zon- ,
der wijziging van het afschrijvingssysteem. ;EJetvermogen, dat ter
beschikkin van de onderneming komt, beloopt in dit geval bij een
tariefvan 47% rond f86 miljoen. {'f<'; Ir~
Indien de boekwaarde-afschrijving slechts op de investering van

een jaar zou mogen worden toegepast, zouden de afschrijvingslijnen
het volgende verloop vertonen.
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(Voor het ten grondslag liggend cijfermateriaal zie bijlage II, kolom 4.)

ad b
Bij gebruikmaking van de mogelijkheid tot vervroegde afschrij-
ving wordt het beeld vrijwel gelijk aan het onder a gestelde. Ook hier
is na verloop van de 1evensduur van 10jaar het tota1e afschrijvings-
bedrag per jaar weer gelijk aan het normale afschrijvingsbedrag.
Een wezenlijk verschil met de boekwaarde-afschrijving is echter,
dat de regeling van de vervroegde afschrijving onverwacht kan ver-
anderen. Zo zijn in onderstaande figuur de gevolgen van de tempo-
risatie der vervroegde afschrijving tot achtereenvo1gens 10%1 en
161% 2 weergegeven.
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100
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Voor het ten grondslag liggend cijfermateriaal zie bijlage II, kolom 5.

ad c
De huidige fiscale wetgeving houdt zowel ten aanzien van de ver-
vroegde als ten aanzien van de normale afschrijving de mogelijkheid
in deze reeds te doen aanvangen op het moment waarop een duur-
zaam produktiemiddel wordt besteld. Het tijdsverloop tussen de
bestelling en het moment van ingebru telling is van groot belang,
omdat dit - zoals reeds bij een eerste investering werd geconstateerd-
in feite mede de betekenis van de faciliteit bepaalt, welke groter
wordt naarmate het gekozen tijdsverloop langer is.

Bij een constant investeringsniveau heeft een wijziging van het
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fiscale afschrijvingssysteem in bovenvermelde zin tot gevolg, dat de
afschrijvingslijn het volgend verloop zal hebben.

loo4--1"'::....+-+_%.a. +-+ ......:.......~----
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Voor het ten grondslag liggend cijfermateriaal zie bijlage III,
kolom 1.

Behalve veranderingen in de fiscale afschrijvingsmethode, oefenen
ook wijzigingen in de hoogte van het investeringsniveau invloed uit.

lndien b.v. het investeringsniveau daalt van f 100 tot f 50 miljoen,
zal bij een degressief afschrijvingssysteem het volgende verloop van
het afschrijvingsniveau ontstaan.

GRAFiEK 6O~ ~ ~

1946 1955 1966

Voor het ten grondslag liggend cijfermateriaal zie bijlage III, kolom 2.

Het verticaal gearceerde gedeelte geeft aan het verschil tussen de
bedrijfseconomi;;-lie en e lagere) nscale afsclirijvingen, hetgeen
leidt tot relatief ogere betalingen aan de fiscus. In feite betekent
rut een afrekening van de voordelen der vervroeg e alsClinJvmgen,
we ke m het verleden over de thans weggevallen f 50 miljoen hebben
plaats gevonden.: -

Bij een stijging van het investeringsniveau b.v. van f 100 tot f 150
miljoen wordt het verloop als volgt:
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Voor het ten grondslag liggend cijfermateriaal zie bijlage III, kolom 3.

In vorenstaande grafieken werd het afschrijvingsverloop weerge-
geven. In de navolgende wordt het feitelijk verschil in belasting-
betaling per jaar in beeld gebracht, rekening houdend met de gel-
dende bepalingen inzake de afdracht.

In onderstaande grafieken is aangenomen, dat het investerings-
niveau reeds langer dan 33i jaar respectievelijk langer dan 10jaar
constant 100 is gebleven. Verder geeft de rechte lijn de afdracht van
vennootschapsbelasting aan bij een ongewijzigd tarief van 47% en
afgezien van de fiscale faciliteiten; de kromme lijn geeft aan de be-
dragen, welke tengevolge van de fiscale faciliteiten niet behoefden
te worden afgedragen aan de fiscus, rekening houdend met een tarief
van 47%.

Overgang op boekwaarde-afschrijving

70j '" LEVENSDOUR '0 JAAR "LEVENSDOUR })'l. JAAR GRAPIElC 8
60 :::?:: --=;= .
1~ t .,.;:c ~ IS;; ,

1945 ,;;; 1~ 1975 -J

Voor het ten grondslag liggend cijfermateriaal zie bijlage III,
kolom 4 en 5.

Overgang op afschrijving op bestellingen met ingang van 1950 biJ een ge-
middelde besteltermijn van twee Jaar.

J0r--------- __
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]m 1919'V ]969 1979 J

Voor het ten grondslag liggend cijfermateriaal zie hijlage IV, kolom 1 en 2.
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Aanvang van oeruroegde afschrijving met ingang van 1950.180~ __
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lO}AAR \ !._.J
het ten grondslag liggend cijfermateriaal zie bijlage IV, kolom 3 en 4.

GRAFIEK to

Voor

Het genieten van investeringsaftrek met ingang van 1953.r.__~-'--'-"-"1r""'-:'"-=-=-- ..--------------J--------__-~-__-_-_~-'_-_-_-__-_-_-__--
19}2 1960 1970

Voor het ten grondslag liggend cijfermateriaal zie bijlage IV, kolom 5.

Zoals in het voorgaande is gebleken, vloeien in verschillende ge-
vallen tengevolge van de fiscale afschrijvingsfaciliteiten en de in-

I
ivesteringsaftrek soms grote hoeveelheden geldmiddelen niet naar
de fiscus af, doch blijven deze - al of niet tijdelijk - ter beschikking
van de onderneming. r·
De vraag kan worden gesteld, of er enig verschil is ingeval de

tijdelijke vermogenstoeneming voortvloeit uit een eerste investering
dan weI bij een constant investeringsniveau wordt verkregen. Uit-
gaande van hetgeen reeds bij de bespreking van een eerste investe-
ring met betrekking tot de v ty..roegde ~fsc . ijyj.p~n is opgemerkt
- nl. dat alleen die afschri"vingen van be ang zi"n, welke afwijken
va de lJedrijFseconomisch - blijft de toeneming van het yermogen
in beide gevallen het karakter bezitten van vreemd vermogen, het-
geen renteloos ter besclllkking staat. -
Hierbij zij er nogmaais op gewezen, dat te dezer zake ni~e af-

schrijvingen in officieel gepubliceerde balansen richtsnoer moeten
zijn, aangezien deze het beeld zouden vertroebelen. Immers reser-
vering via (commercieel) gemajoreerde afschrijvingen betekent ver-
mogensvorming - het reserveren van winst -, terwijl de vervroegde
fiscale afschrijvingen slechts in eerste instantie de huidige fiscale
lasten verlichten doch hiertegenover tot hogere verplichtingen lei-
den in de toekomst. Dit betekent, dat het uit fiscale afschrijvingen

1. Ook hier zij opgemerkt dat, indien er samenloop zou zijn met een overgang
naar het systeem van de boekwaarde-afschrijving, het effect van de vervroegde
afschrijving vermindert en wei - bij een gelijkblijvend tarief - met t van de voor-
delen samenhangend met die overgang naar de boekwaarde-afschrijving.

61



voortvloeiende vermogen als tijdelijk beschikbaar vreemd ver-
mogen moet worden beschouwd. Ingeval het fiscale regiem ook
commercieel gevolgd wordt, dient men dus voor de financierings-
problematiek hiermede rekening te houden.

De wijze van verantwoording in de commerciele balans en winst-
en verliesrekening valt buiten het kader van deze studie. Hier gaat
het aIleen om duidelijk vast te steIlen dat de to~emin . van ver-
mogen door vervroegde afschrijvingen ook bij een con~t in-
vestermgsniveau het karakter van vreemd vermogen behoudt.
- Er is echter we een belangrijk verschil tussen een constant in-
vesteringsniveau en een eerste investering met betrekking tot de
duur van het er beschikking staan van dit vermogen. Immers, zoals
in bovenstaande grafieken duidelijk werd gedemonstreerd worden
ingeval van een constant investeringsniveau de 'aflossingsverplich-
tingen' in de ee'rswolgenrte jaren overgecomjJenseerd door nieuwe
'kredieten' en bevinden zij zich nadienjuist met elkaar in evenwicht,
zolang althans de faciliteiten blijven voortbestaan. e aanwending
van dit vermogen dient in de p~rtiele 0 vatting dan nog te geschieden
ten behoeve van de financiering van de Eroduktiemiddelen waarvan
het verkrjjgen van de fiscale afschrijvingsfaciliteiten afhankelijk is.

De tot ale financierings-zienswijze leidt echter tot een meer uit-
gebreide aanwendingsmogelijkheid. Immers door het continueren
van de aanschaf van duurzame ·produktiemiddelen en bij een con-
stant verondersteld investeringsniveau per jaar blijft het eenmaal ter
beschikking gekomen vermogen - bij gelijkblijvende fiscale om-
standigheden - binnen de onderneming. Slechts indien het inves-
teringsniveau daalt en/of de fiscale afschrijvingsbepalingen be-
perkter worden, zal het moeten worden afgestaan. De aflossing zal
echter, evenals de verkrijging, een geleidelijk verloop hebben. Door
de automatische substitutie wordt de gebondenheid aan de levens-
duur van de pro u tierm e1en doorbfo en en wordt de termijn
van escmkbaarheid dus bepaald door het verwachte investerings-
niveau in de toekomst. Aangezien als minimale termijn steeds de

• levensduur van de produktiemiddelen blijft gelden, vloeit hieruit
dus de mogelijkheid voort om althans een deel als vreemd vermogen
op langere termijn te zien en aan te wenden.

Het is duidelijk dat dit een belangrijk gegeven is voor de onder-
neming. Immers ook al is de levensduur van de produktiemiddelen
zeer kort, dan nog komt, althans indien het investeringsniveau con-,
stant en de fiscale bepalingen onveranderd blijven, een krediet op
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lange termijn beschikbaar. Uiteraard dient men te dezer zake be-
palende factoren nauwgezet te beoordelen, temeer, omdat ten aan-
zien van de fiscale bepalingen - zoals reeds vermeld - wijzigingen
niet denkbeeldig zijn gebleken, met name ten aanzien van de ver-
vroegde afschrijving van een derde van de aanschaffingsprijs. <f

Bovenstaande consequenties voor de financiering gelden gelijke-
lijk voor alle genoemde bedrijfseconomische opvattingen.

De gevolgen van de investeringsaftrek zijn eveneens hetzelfde als
bij een eerste investering; voorzover de afdracht aan de fiscus dien-
tengevolge vermindert betekent dit een toeneming van het eigen
vermogen.

§ 5. PRIJSVERANDERINGEN BIJ EEN CONSTANT INVESTERINGSNIVEAU

Het in de vorige paragraaf gekozen uitgangspunt, nl. een constant
investeringsniveau, was gebaseerd op de veronderstelling van sta-
biele prijzen. Voor het geval het prijsniveau verandert, moet aan
dit uitgangspunt een nadere precisering worden gegeven.

Uitgegaan kan dan worden of van een constant geldbedrag Of'
van een constante omvang van de aanwezige duurzame roduktie-
ffiI de en. Wordt immers het prijsniveau hoger, dan zal een con-
stant geldbedrag een inkrimping van het produktieapparaat in-
houden, terwijl bij een handhaving van een gelijke omvang van de
apparatuur het stijgen van de prijzen neerkomt op een toenemend
verloop van de jaarlijks aan te wenden geldmiddelen ten behoeve
van de investeringen.

Handhaving van het nominale investeringsniveau bij een stijgend
prijspeil is echter niet waarschijnlijk. Daarom beperkt deze studie
zich tot het bespreken van de gevolgen voor de financiering van
veranderingen in het prijsniveau bij handhavipg van het produktie-
middelencomplex.

Deze gevolgen lopen uiteen naar gelang de opvattingen omtrent
de winstbepaling, waarvan wordt uitgegaan.

De nominale vermogenstoeneming is in de gulden = guldenleer
winst. De grotere financieringsbehoefte voor de jaarlijkse vervanging
tengevolge vanprijsstijging is een op zichzelf staand financierings-
probleem. Fiscaal wordt de gerealiseerde vermogensstijging belast.
Voorzover de onderneming de gulden = guldenleer voIgt en in de
financieringsbehoefte zoveel mogelijk wil voorzien uit ingehouden
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winsten, zal zij daarin worden beknot door de belasting van de
winst; theoretische aspecten heeft deze belasting in dit verband dan
echter niet.
Met betrekking tot de voordelen verkregen door fiscale ver-

vroegde afschrijvingen en investeringsaftrek is er geen wezenlijk
verschil met het gestelde in de vorige paragraaf. Slechts heeft het

1
0Plopend nominaal investeringsniveau tot gevolg, dat ook het aan-
deel van de fiscus in de voorziening van de financieringsbehoefte
toeneemt.
Worden deafschrijvingen gebaseerd op de vervangingswaarde, dan

\Jf«tiu.. -komt uit afSchrijvingenjaarlijks een bedrag vrij, dat, uitgaande van'7 de gelijkheid in levensduur en herleide aanschaffingsprijzen van de
productiemiddelen, gelijk is aan de financieringsbehoefte in dat j aar.
Uiteraar zou een vo e ge vervangmg van et totaal een veel

... groter bedrag vergen.
Zoals reeds in het voorgaande werd aangegeven is het echter

fiscaal niet geoorloofd om op basis van de vervangingskosten af te
schrijven. Ook werd bij de behandeling van een eerste investering
, erop gewezen, dat een verandering van de vervangingswaarde niet
, van invloed is op de betekenis van de fiscale faciliteiten.

Een samenloop van het belasten van schijnwinsten en het ge-
nieten van fiscale faciliteiten is uiteraard niet denkbeeldig. Dien-
tengevolge zal de afdracht van belasting in enig jaar niet, of niet
veel behoeven af te wijken van die, welke had moeten plaats vinden,
indien het tarief was toegepast op de winst, berekend volgens de
vervangingswaardeleer. Het salderen van de verschillende afwij-
kingen is echter niet verantwoord", Immers het belasten van schijn-

.~ winsten leidt tot het definitief afstaan van eigen vermogen, terwijl
rw het genieten van afschrijvingsfaciliteiten de verkrijging van vreemd

vermogen ten gevolge heeft. Een vermindering in het eigen ver-
mogen kan niet gecompenseerd worden door een vergroting van
eemd vermogen.
De gevolgen van de belastingheffing over schijnwinsten en die,

welke voortvloeien uit de investeringsaftrek liggen beide in de sfeer
van het eigen vermogen. Hoewel in dit geval saldering meer voor

I de hand ligt, wordt erop gewezen, dat er geen causaal verb and is
tussen de investeringsaftrek en de belasting van schijnwinst.
Voorts blijkt juist in tijden van grote prijsstijgingen, waardoor

1. Smeets acht in sommige gevallen de saldering wei verantwoord. Zie 'Vakstudie-
Nieuws', d.d. 15-5-1952, pag. 289-291.
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een hausse wordt gekarakteriseerd, de intrekking dan wel beperking
van de faciliteiten te worden gehanteerd als een middel om deze
hausse af te zwakken, hetgeen met de genoemde compensatie-
gedachte lijnrecht in strijd is. Ten aanzien van de investeringsaftrek
is er bij een constant niveau van investeringen wel sprake van een
feitelijke matiging van het tarief. l'
Betekent dus toeneming van het nominale investeringsniveau

enerzi"ds een stij in van vervroe de afschri"vin en en investerin s-

f
aftrek - en heeft dit dezelfde gevolgen als in de vorige paragraafver-
meld - anderzijds wordt de erealiseerde nominale yermo ens-
aanwas belast. Ret incalculeren van werkeenheden tegen ver-
vangingswaarde heeft m.a.w. dus niet tengevolge, dat uit de aldus
berekende afschrijvingen de vervanging te zijner tijd zal kunnen
worden gefinancierd. Re~ verschil tussen de ve~.aIJ.gin ~w~a~e en
de nominale waarde van de werkeenheden wordt nl. belast met
~47% venno~tsch~psbeiasting. Zelfs dus-in de ideale constructie,
waarbij e opbouw--;- de"vervangingsreserve automatisch plaats
vindt door een volkomen diversiteit van de produktiemiddelen, is de
financiering van de vervanging door de calculatie tegen vervan-
gingswaarde nog niet verzekerd, hetgeen theoretisch wel het geval
zou moeten zijn.

§ 6. SAMENVATTING EN CONCLUSIE

In het voorgaande is de invloed van de geldende fiscale faciliteiten
;op de financiering besproken bij een eerste investering dan wel - als

.L andere uiterste - bij een constant investeringsniveau.

(vr" Geconcludeerd werd, dat de financieringsaspecten van de fiscale~/T afschrijvingsfaciliteiten en van de investeringsaftrek van zodanigeI~aard zijn, dat de ondernemer er in elk geval rekening mee dient te
,r" houden bij zijn investerings- en financieringsbeleid.
1',;4 Ret karakter van het aldus verkregen vermogen bleek zowel bij
f' een e e investering als bij een constant investeringsniveau gelijk

te zijn, nl. eemd ve!JIlogen, indien verkregen uit hoofde van af-
schrijvingsfaciliteiten en eigen yermo en, indien voortvloeiend uit
de investeringsaftrek. .

II~Opgemerkt werd, dat tengevolge van een constant investerings-
niveau de betekenis van de gebondenheid van het vermogen aan de
levensduur van het betrokken produktiemiddel vrijwel vervalt.
Tussen de gekozen hypothesen 'een eerste investering' en 'con-
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stant investeringsniveau'liggen uiteraard in de praktijk veIe andere
situaties, waarvoor echter in principe hetzelfde geldt als hierboven
werd geconstateerd. Naarmate het investeringsniveau minder con-
stant is, wordt met name de eschlkbaarheidstermijn van het ver-
mogen uit hoofde van vervroegde afschrijvingen va eer belang.

Het beliouden van vermogen ten gevolge van fiscale faciliteiten is
uiteraard ten nauwste verbonden met het aanwezig zijn of komen
van fiscale winst.

~ ( Een bestaand, winstmakend bedrijf .heeft, diente evolge in dit
~"'(""''t opzicht een voorsprong 0 een begi~nende concurrent; de laatste
, y.:::t/; ~\.--y,..;'''' zal evenwel nog geen moeiliikheden kennen, welke voortvloeien uit

h"'l::J-""' ..yV- ~.. / de belasting van schijnwinst. Het bestaande bedrijf kan de aanloop-
<; u \ kosten alsmede de investeringsaftrek en vervroegde afschrijving

samenhangend met een nieuw project ten laste van de uit overige
activiteiten behaalde fiscale winst brengen. Dientengevolge finan-
ciert de fiscus een ruim gedeelte van de nieuwe activiteit van de aan-
yang af renteloos,

I
De be .n~er daarentegen zal het noodzakelijke vermogen van

elders moeten aantrekken en wel, tegen normale kosten. Hij kan
eerst na enige jaren bereiken, dat vermogen, voortvloeiende uit
fiscale faciliteiten in de plaats treedt van het duurdere vermogen
van kredietinstellingen.

In dit verb and kan nog worden gewezen op de reeds in hoofdstuk I
behandelde mogelijkheid tot onbeperkte compensatie van aanloop-
verliezen.

Voor een bestaande onderneming zijn speciale facetten van be-
lang, indien tot het stichten van een nieuwe produktie-eenheid dan
weI tot aankoop hiervan wordt overgegaan. Indien deze investering
geschiedt binnen een hiervoor apart op te richten n.v. en aan deze
dochtermaatschappij de gehele bouw etc. wordt overgelaten, dan
zal er de eerste jaren geen winst zijn en kunnen dus ook de fiscale
faciliteiten niet worden benut. Er zijn in dit verband verschillende
mogelijkheden om te voorkomen, dat het genieten van fiscaal krediet
naar de toekomst wordt verschoven.
- Op de eerste plaats kan worden gebruik gemaakt van artikel27
Winstbelasting, waardoor een 'fiscale eenheid' kan worden ver-
'kregen tussen de moeder-n.v. en de dochtermaatschappij. Voordat
'echter formeel de dochter-n.v. bestaat en vervolgens de fiscale
leenheid tot stand is gekomen, zal tenminste ~en jaar zijn verlopen.
- Voorts kan in iedere nieuwe op te richten dochteronderneming
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eerst een gedeelte van het verkoopkantoor worden ingebracht, zo-
dat een onmiddellijke winjt;Qron voor de nieuwe onderneming
wordt geschapen.
- Ook kan de bouw etc. door de moedermaatschappij geschieden
waarna deze het nieuwe bedrijf aan de dochtermaatschappij ver-
huurt.
Wordt de produktie-eenheid verkregen via het overnemen van

een in de vorm van een I!.V. gevoerd bedrijf, dan kan dit geschieden
door overdracht van de aandelen, dan wel door overneming van het
bedrijf als zodanig. Voor de aandeelhouders van de over te nemen
n.v. is het aantrekkelijk, indien de aandelen worden overgenomen.
Mgezien van de bepalingen inzake het aanmerkelijk belang zijn \
voor hen aan een dergelijke transactie geen fiscale conseque~ties
verbonden.
De overnemende n.v. zal echter door het kopen van aandelen het

voordeel ontgaan van de vermelde fiscale faciliteiten, omdat deze
niet van toe assin zijn 0 aandelen. De-fiStus-za: dus geen deel
nemen in de financiering, afgezien van een - echter niet direct mo-
gelijke - lagere waardering van de inbreng dan de kos riis van de
aandeleh. -

Indien de investeringsbeslissingen worden gebaseerd op het principe
van e z.g. 'pay-out time', spelen de fiscale faciliteiten - zowel de
investeringsaftrek als de vervroegde afschrijving - een belangrijke
rol. Immers om met die methode praktisch te kunnen werken zal de
totale hoeveelheid middelen, welke voor dt) financiering van een
projectworden aangewend, ook netto weer ter beschikking moe ten---..;;...-
komeg,
Indien, zonder fiscale faciliteiten in aanmerking te nemen, de pay-

out termijn van twee investeringsmogelijkheden gelijk is, dan is het

1
geenszins uitgesloten, dat door de invloed der belastingen, de ter-
mijnen verschillendliggen, omdat b.v. voor de ene investering meer
mogelijkheden tot afschrijving aanwezig blijken te zijn dan voor de
andere. Ret ene project kan b.v. zijn uitbesteed, terwijl het andere
in eigen bedrijf wordt uitgevoerd.

Tenslotte dient nogmaals te worden gewezen op de omstandigheid,
dat deze studie is beperkt tot een belichten van de fiscale vraagstuk-
ken, samenhangend met de vennootschapsbelasting; nadrukkelijk
zij er nl. op gewezen, dat het belang van de geldende fiscale facili-
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,
teiten voor ondernemers, vallend onder het regiem der inkomsten-
belastin niet mag worden onderschat. Dit belang kan ze m vele
gevallen groter zijn dan bij een n.v., omdat het tarfefder inkomsten-
belasting tot 70,5 % kan stijgen, zodat ook in een veel groter gedeelte
val! de financiele behoefte an worden voorzien als gevolg van het
gebruik maken van e scp.le faci iteiteii . .Bovendien zal hetjuist in
verband met het bestaa an de progressie van 0-70,5% bij de I.B.
van groot belang zijn in hoeverre gebruikmaking van financierings-
middelen leidt tot een hogere progressie bij de aflossing.

Anderzijds is het mogelijk dat de aftossing kan geschieden tegen
een tarief van 20-400 • Dit kan worden bereikt door liquidatie of
overdracht van het bedrijf, waaronder ook valt de omzetting.in.een

~

n.·'i)aar het belang voor de financiering in gevallen, waarbij de
progressie geen rol speelt, zoveel mogelijk is belicht, behoeft het
geen verder betoog, dat, indien er welprogressie in de winstbelasting
is, het belang en/of het risico veel groter kunnen zijn.& F

De wijzigingen, welke na 1 januari 1960 in de fiscale voorschriften
zijn gekomen dan wel in nieuwe wetsontwerpen zijn voorgesteld en
waarop verschillende malen in voetnoten werd gewezen, zijn niet
van zodanige betekenis, dat aan het voorafgaande betoog daardoor
afbreuk wordt gedaan.

68



HOOFDSTUK III

E IN LOED VAN DE AFWIJKING TUSSEN .~
~E FISCAUE EN DE BEDRIJFSECONOMISCHE WINST
. ~.~ OP DE RENTABILITEIT r",

§ 1. INLEIDING

In het complex van factoren, dat de ondernemer bij het nemen van
een investeringsbes1uit in zijn beschouwing zal betrekken, neemt,
afgezien van bijzondere omstandigheden, het rentabiliteitse1ement
doorgaans de belangrijkste plaats in.
In dit hoofdstuk blijft de probleemstelling dan ook beperkt tot een

nadere beschouwing van dit rentabiliteitsaspect; dit impliceert ech-
ter geenszins, dat aan deze factor bij de investeringsbeslissing ab-
solute prioriteit wordt toegekend. Er van uitgaande, dat het renta-
biliteitsaspect van een investering van groot belang wordt geacht,
komt in dit verb and op de eerste p1aats . e vraag naar voren, of en
in hoeverre bij een - zo juist mogelijk be derende - voorcalculatie
van het verwachte rendement van een 1 vestering tevens rekening
dient te worden gehouden met de fiscale aspecten, die met de in-
vesteringsdecisie rechtstreeks samenhangen. Daarnaast zal moeten
worden nagegaan, op welke wijze rentabiliteitsberekeningen van
reeds in bedrijf zijnde produktiemiddelen onder invloed van het
fiscale regiem wijziging behoeven.

In het navolgende is de invloed van de geldende fiscale bepalingen
terzake van de vervroegde afschrijving en de investeringsaftrek op
de bepaling van de rentabiliteit afzonderlijk nagegaan voorzover er
sprake is van een eerste investering, welke dus niet het karakter
draagt van een vervangingsinvestering, enerzijds (§ 2) en ander-
zijds is deze invloed geanalygeerd bii rentabiliteitsberekenin en met
b"etrekking tot bestaande hedrijven of bedrijfsonderdelen (§ 3). Be-
langrijke aspecten, welke in het kader van laatstgenoemde bereke-
ningen een rol spelen, zijn behandeld in de §§ 4 en 5. Zo is in §4 de
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invloed ~ de rentabiliteitsberekening, welke wordt gemaakt met
betrekking tot hetmoment van vervang!ng, besproken en zijn in § 5
de gevolgen van de in deze studie aan de orde gestelde fiscale be-
palingen nagegaan voor de wi"ze waaro de vervan 'n zal worden
.gerealiseerd.

Voor een beantwoording van de vraag of de rentabiliteit door het
fiscale systeem van winstbepaling al dan niet wordt bemvloed, is de
omstandigheid of een dergelijke invloed tot uitdrukking komt in de
kosten dan wel in de opbrengstsfeer van geen belang. Per definitie
wordt een rentabiliteitsberekening gebaseerd op het verschil tussen
opbrengsten en kosten.

Voorts zij - wellicht ten overvloede - opgemerkt, dat ook met be-
trekking tot de rentabiliteitsbeschouwing aileen die fiscale aspecten
van de winstbepaling in het betoog worden betrokken voorzover zij
verband houden met de aanschaf of het gebruik van duurzame
produktiemiddelen.

In het navolgende zal worden aangetoond dat, indien bij de ren-
tabiliteitsberekening van een investering geen rekening wordt ge-
houden met de factor belasting naar winst - en dus alleenwordt ge-
let op het effect van de investering op de bruto-winst=-, dit een onjuist
beeld geeft van de reele rentabiliteit en dientengevolge kan leiden
tot onjuiste beslissingen.

De rentabiliteit van een investering moet worden beoordeeld,
mede met inachtneming van aile consequenties, die voortvloeien uit
de geldende fiscale bepalingen met betrekking tot de vasts telling van
de winst. Het is nl. vanzelfsprekend dat de ondernemer aileen belang
heeft bij het vooraf zo goed mogelijk onderkennen van het finan-
ciele resultaat van de investering, hetwelk na de betalingsverplich-
ting aan de fiscus te zijner beschikking blijft. Ditzelfde geldt ook in-
dien de z.g. 'discounted-cash-flow' methode wordt toegepast bij de
investeringsplanning. Deze methode is immers in wezen niets an-
ders dan een gelijktijdige toepassing van 'pay-out period' en ren-
tabiliteit. Wanneer nu gebleken is, dat beide bases worden bein-

1. 'Brut~-winst' is mer opgevat ats de winst v66r aftrek van belastingen doch na
aftrek van afschrijvingen ; onder 'netto-winst' wordt verstaan de 'bruto-winst'
verminderd met de belasting over de winst. In de economische literatuur bete-
kent 'netto-winst' hetzelfde als hetgeen mer onder 'bruto-winst' wordt verstaan.

, De mer gebezigde term 'netto-inkomen' heeft dezelfde betekenis als 'beschikbaar
inkomen'. Ret bezigen van.deze laatste term 'beschikbaar inkomen' of 'beschik-
bare winst' zou echter tot stroefheid leiden in de navolgende beschouwingen.
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vloed door de fiscale bepalingen, dan geldt deze beinvloeding uiter-
aard evenzeer ten aanzien van de combinatie.

In de literatuur in de Verenigde Staten van Noord-Amerika met
betrekking tot de 'discounted-cash-flow' methode wordt dan ook de
winstbelasting in de berekeningen betrokken-.

In de Nederlandse literatuur'' treft men de hier bedoelde 'netto-
rentabiliteitsberekeningen' slechts vrij zelden aan, terwijl juist in
ons land de bedrijfseconomische opvattingen omtrent winstbepaling
enerzijds aanzienlijk afwijken van de geld ende regels omtrent de
fiscale winstbepaling, en anderzijds bij de fiscale winstbepaling weer
faciliteiten met betrekking tot duurzame produktiemiddelen zijn ge-
geven, welke verder gaan dan de bedrijfseconomische opvattingen
terzake.

Nogmaals wordt hier gewezen op de omstandigheid dat enerzijds
de fiscale voorschriften sinds 1januari 1960 gewijzigd zijn en ander-
zijds nieuwe wetsontwerpen andere veranderingen bevatten. Daar-
door is in de uitgewerkte voorbeelden de fiscale invloed groter dan
bij de huidige voorschriften het geval zal zijn. Het gaat echter meer
om de invloed als zodanig aan te tonen, dan om het berekenen van de
grootte van die invloed.

§ 2. DE INVLOED VAN FISCALE BEPALINGEN OP DE RENTABILITEITS-

BEREKENING BIJ EERSTE OF UITBREIDINGS-INVESTERINGEN

Indien geen wijzigingen optreden in de vervangingswaarde van de
duurzame produktiemiddelen is, zoals is aangegeven in hoofdstuk I,
het fiscale afschrijvingsregiem doorgaans gunstiger dan op grond van
bedrijfseconomische overwegingen zou zijn berekend, terwijl hoven-
dien fiscaal investeringsaftrek wordt verleend bij nieuwe investerin-
gen in duurzame produktiemiddelen. Het nettoresultaat van e!:n
voorgenomen investerin dat uitsluitend is toe te schriiven aan
fiscale invloeden, valt zodoende uiteen in een drietal c~m onente"n:

'\ : -rentevoordelen uit hoofde van vervroegdeifschrijving, uit hoofde
van het hanteren van een degressief afschrijvings-systeem (bij be-
drijfseconomisch lineaire afschrijvingen) ell-op grond van het in-
gaan van de afschrijving op het moment van bestelling;

1. John G. Mclean: 'How to evaluate new capital investments', in Harvard
Business Review, november/december 1958; Ray I.Reul: 'Profitability Index
for Investments', in Harvard Business Review, juli/augustus 1957.
2. Prof. Dr. H. J. Kruisinga: 'Het selecteren van investeringsprojecten'.
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t) - een rentevoordeel ontleend aan de netto ter beschikking komende
bedragen uit hoofde van investeringsaftrek;

~}- het nettovoordeel van de investeringsaftrek zelf.
Zowel de genoemde rentevoordelen als het bedrag der investerings-

aftrek staan definitief ter beschikking en gaan deel uitmaken van het
eigen vermogen van de onderneming.
Aansluitend aan het in hoofdstuk II, § 2 gehanteerde voorbeeld,

dat betrekking heeft op de invloed van de fiscale voorschriften op
de financiering van een schip, zal hieronder de invloed op de -ren-
tabiliteit van deze investering worden behandeld. Verondersteld
werd, dat het een handelsonderneming betrof, welke tot dan toe
geen investeringen verricht had in duurzame produktiemiddelen,
en een jaarlijkse bruto-winst maakte van f2.000.000,-.
Voorts wordt verondersteld dat:

- het moment van betaling ligt op 1januari 19621;
- het per die datum aantrekken van £12.000.00D,- tegen 5%
rente per jaar mogelijk is;
- het eigen vermogen aIleen toereikend is om de exploitatie van een
schip te financieren;
- aflossing van de f 12.000.000,- moet geschieden binnen 331 jaar
en wei injaarlijkse gelijke termijnen terwijl vervroegde aflossing niet

o ~~ mogelijk is;
t1 Lt&v t.,t _J de jaarlijkse afschrijvingskosten, gebaseerd op een levensduur van
~ c 331 jaar, f360.000,- bedragen;
~ / - eventueel beschikbaar komende geldmiddelen kunnen dienen tot
If aflossing van kredieten, welke eveneens 5% per jaar kosten.11 Aangenomen is voorts dat op grond van deze gegevens een renta-

biliteitsberekening is gemaakt, zonder dat hierbij de fiscale aspecten
in aanmerking zijn genomen. Resultaat, dat de opbrengsten juist
voldoende zijn om daarmede aIle lasten, inclusief afschrijvings-
kosten en 5% rente over f2.000.000,- eigen vermogen, benodigd
voor de bedrijfsvoering te dekken. Deze f 2.000.000,- brachten tot
nog toe eveneens 5% op door belegging buiten het bedrijf.
Aannemende, dat de ondernemer minimaal 10% bruto over zijn

eigen vermogen wil maken, vooraleer hij het nemen van het risico
1. In hoofdstuk II werd er reeds op gewezen, dat de betaling van een schip nor-
maliter in termijnen plaats vindt, grotendeels v66r de oplevering. Tengevolge
van de gemaakte veronderstellingen met betrekking tot de hoogte van de rente-
percentages zowel voor het verkrijgen alswel voor het uitzetten van kasmiddeIen,
beide 5%, maakt het voor de berekening van de fiscale invloed geen verschil, of
het moment van betaIing v66r dan wei na 1januari 1960 vaIt.
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van een dergelijk project wil overwegen, zal hij op grond van de
rentabiliteitsberekening zoals deze werd uitgevoerd, derhalve niet
tot investering overgaan.

Zijn beslissing zou echter een andere zijn ge~ee~t, indien ~~jreke-l
ning gehouden had met de fiscale factoren, die hierboven zlJn ver-
meld, en aan de hand hiervan de netto-winst zou hebben berekend.
Dit volgt uit onderstaande berekeningen, welke zodanig zijn uitge-
voerd, dat tegenover elkaar zijn gesteld de betalingen, welke in ge-
val van niet-investering aan de fiscus zouden moeten worden ver-
richt enerzijds en de betalingen ingeval van investering anderzijds.

De rentevoordelen, die uit de investering voortvloeien en die be-
paald worden met inachtneming van de momenten waarop de ver-
schillende betalingen plaats vinden - ingevolge de fiscale afdracht-
bepalingen - worden netto berekend, dus na aftrek van 47% winst-
belasting. Deze aftrek dient te geschieden door een evenredige ver-
laging van het rente-percentage van 5% zelf en niet door op de uit-
komst van de berekening 41% in mindering te brengen; de netto-
rente-factor wordt mitsdien 2 65%. Immers alle toekomstige rente-
voordelen, dus ook die welke het gevolg zijn van renteopbrengsten
resp. rentebesparingen worden jaar voor jaar op hun beurt 'Weer
belast, zodat van de aanvang af met een 'netto-percentage' rekening
dient te worden gehouden. De verschillen welke daarbij nog bestaan
uit hoofde van het uiteenlopen van deze rentevoordelen, het moment
van genieten en het betalen van belasting hierover zijn zo gering,
dat ze gevoeglijk kunnen worden verwaarloosd-.

Bovendien worden deze voordelen door het hanteren van netto-
berekeningen onder dezelfde noemer gebtacht als de rechtstreekse
voordelen voortvloeiende uit de investeringsaftrek. De investerings-
aftrek-regeling veroorzaakt nl. niet alleen een definitief voordeel in
de vorm van minder afdracht aan belasting doch bovendien is dit
voordeel niet onderworpen aan de winstbelasting, waardoor het een
netto-winst karakter heeft.

Ret totaal van deze netto-voordelen, contant gemaakt per 1janu-
ari 1962, is uitgedrukt in een annuiteit over 33!jaar overf2.000.000,-
en eveneens over het gemiddelde geinvesteerde totaalbedrag van
f 2.000.000,- + f 7.038.792,-2. De berekeningen zijn gebaseerd op

1. Indien men deze verschillen in een bepaald geval zou kunnen benaderen is het
waarschijnlijk dat de netto-rente de 3% zou naderen. Anderzijds is het ook denk-
baar dat de 2,65% niet gehaald kan worden tengevolge van een te vroege afdracht.
2. Zie pagina 75.
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de bedragen vermeld in bijlage VI. Daarin zijn nl. opgenomen de
betalingen welke plaats vinden indien niet geinvesteerd wordt
(kolom II), indien weI geinvesteerd wordt (kolom III) en het ver-
schil tussen kolom II en kolom III; aile bedragen zijn naar beneden
afgerond op heIe guldens.
Voor de berekening van de rentevoordelen is aangenomen, dat

de bedragen welke na het moment van betaling van het schip,
dus vanaf 1januari 1962,meer ter beschikking van de onderneming
blijven een aanwending vinden, welke 5% rente opbrengt dan wei
eenzelfde percentage aan rentekosten bespaart.

De contante waarde van de bedragen (x'), vermeld in de kolommen
II en III, te ontvangen op loktober van elk jaar beginnend op
1 oktober 1960 en eindigend op 1 oktober 1998, is per 1januari 1962
-bij een rentebetaling per 1 oktober van elk jaar - gelijk aan:

Zoals reeds vermeld moet de rentevoet ad 5% worden verminderd
met 47 %, zodat i is 0,0265.
De contante waarde per 1 januari 1962 van de bedragen in kolom

II bedraagt f24.056.150,-. De contante waarde per 1januari 1962
van de bedragen in ko1om III bedraagt f21.886.680,-; zodat de
contante waarde per 1januari 1962 van de minder te beta1en be-
lasting f2.169.470,- beloopt. In dit bedrag is tevens het voordee1
tengevolge van het genieten van investeringsaftrek, n1. f902.400,-
begrepen. De 33t jaarse annuiteit van f 1,- ad 2,65% bedraagt
f 0,045544, uitgaande van de formule

1
33
E (1,0265)- + ! x (1,0265)-8at
1

Ret bedrag van f2.169.470,- per 1januari 1962 vertegenwoordigt
derhalve een bedrag aan jaarllikse opbrengst van 0,045544 X
f2.169.470,- = f98.807,- gedurende 331jaar, d.i. gedurende de
hele levensduur van hetschip. Tengevolge van de fiscale faciliteiten
wordt dus een extra rentabiliteit over het eigen vermogen ad

1. In bij1age VI zijn dezelfde berekeningen gemaakt bij een lineair verloop van
de normale fisca1e afschrijvingen.

74



4g t,;

98.807 '----....
f2.000.000,- genoten van netto X 100% d 4,941 %, )

2.000.000 .....
, 100

hetgeen overeenkomt met bruto 53 X 4,941 % = 9,321 %. Deze

extra rentabiliteit ad 9,321 %, gevoegd bij de 5% rentabiliteit over
het eigen vermogen, leidt tot de condusie, dat de ondernemer in dit
geval wel tot de investering zal overgaan. I mers als minimum-ren-
taliilite' w,erd b~uto 10% Q\' eJ ~igen vermogen verlangd.
Uiteraard kan de exfra-rentabiliteit ook worden uitgedrukt in

een percentage van het gemiddeld gemvesteerd vermogen. Uitgaan
de van een jaarlijkse annuiteit van 0,045544 en een jaarlijkse aflos-
sing (welke gelijk is aan de bedrijfseconomische afschrijving) van

0,03000 (nl. _1_) belooptdejaarlijkserentefO,045544-fO,03000 =33t I

fO,015544, ofwel 58,6566% van de aangehouden netto-rentevoet
van 0,0265%. De gemiddelde hoeveelheid geinvesteerd vreemd ver-
mogen i is dan gelijk aan 58~6566% van f 12.000.000,- =
f7.038.(92,-. Gevoegd bij het constant benodigde eigen vermogen
ad f2.000.00.o,- is dus het gemiddeid totaal gemvesteerde vermo-
gen f9.038.792,,-.
Bij een berekende jaarlijkse opbrengst van f98.807,- (zie hier-

boven) is derhalve de extra netto-rentabiliteit 98.807 X 100% =
9.038.792
100

1.0931 % en de extra bruto-rentabiliteit X 1,0931 % =
53

2,0624%.

I
Naarmate de levensduur yanJlet px:oduktiemiddeJ korter is neemt \
de invlQed van de investerin s_aftrekop de rentabiliteit toe. Immers
de contante waarde van het voordeel tengevolge van het genieten
van mvestenn sa tre 5fl'ft eli.·k terwl' et aantal'aren waarover
dit voor eel moet worden uit esmeerd, afneemt.
Tot dezelfde condusie komt ook ijtvliet-, zij het zonder dat deze

in zijn berekeningen rekening houdt met het nettokarakter van de
voordelen voortvloeiend uit de investeringsaftrek. Anderzijds" wordt

1. Wijtvliet, 'De betekenis van de nieuwe vennootschapsbelasting-faciliteiten
voor de financiering en de rentabiliteit van nieuwe investeringen', in Maand-
schrift Economie, februari 1954, pag. 207.
2. Idem pag. 205.
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door een kortere levensduur het voordeel van de vervroegde af-
schrijvingsmogelijkheid ad t van de aanschaffingsprijs geringer.
Immers een hoger normaal afschrijvingspercentage over het afge-
splitste derde gedeelte van de aanschaffingskosten maakt het effect
van deze faciliteit geringer.
De totale rentevoordelen uit hoofde van de fiscale faciliteiten

in het hierboven vermelde voorbeeld, nl. f2.169.470,- -
f902.400,- = f 1.267.070,-, werden veroorzaakt niet aIleen door
de vervroegde afschrijving van een derde in twee jaren, maar even-
eens door toepassing van afschrijving volgens het boekwaarde-
systeem en het beginnen van de afschrijving en het genie ten van in-
vesteringsaftrek reeds vanaf het moment van bestelling, waarvan in
de hoofdstukken r en II voorbeelden werden gegeven. Ret is duide-
lijk dat bij kortere levensduren het effect van de fiscale bepalingen
op de rentabiliteit tengevolge van de investeringsaftrek sterker toe-
neemt dan dat dit tengevolge van de fiscaal vervroegde afschrijving
afneemt.

Ret bovenstaande voorbeeld is niet gegeven met het doel, een me-
thodiek voor de verwerking van pe fiscale invloeden te ontwikkelen
doch alleen om aan te tonen, dat de ondernemer rekening dient telll
houden met deze invloeden, teneinde een juist beeld te kunnen
krijgen van de rentabiliteit van een eerste ofuitbreidingsinvestering.

§ 3. DE INVLOED VAN FISCALE BEPALINGEN BIJ DE RENTABILITEITS-

BEREKENING VAN BESTAANDE BEDRIJFSONDERDELEN

In de hoofdstukken I en II is er reeds op gewezen, dat de fiscale be-
palingen met betrekking tot de afschrijvingen van duurzame pro-
duktiemiddelen niet toelaten dat meer wordt afgeschreven dan de

~ historische kosten.
In de voorafi aande R.~ra aaf is ,betoogd ~LvQ9r rentabiliteits-

bcrekeningen de bruto-rentabiliteit (dus de rentabiliteit zonder
.rekening te houden met winstbelasting) niet als maatstaf voor een
i~vesteringsbeslissing mag gelden, doch dat hiervoor de netto-ren-
tabiliteit moet worden aan ehouden. Deze noodzaak komt nog ster-
ker tot uiting bij optredende waardeveranderingen en wel omdat
met veranderingen in de vervangingswaarde bij de bepaling van de
winstbelasting geen rekening wordt gehouden en deze daarentegen
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bedrijfseconomisch we1 invloed hebben op de wiristberekening en I
dus ook op de rentabiliteit.

In hoeverre door veranderingen in de vervangingswaarde de
netto-rentabiliteit wordt beinvloed tengevolge van de fiscale voor-
schriften hangt af van het bedrijfseconomisch winstbegrip dat in de
onderneming wordt gehanteerd. Naarmate de afwijking tussen het
fiscale en het bedrijfseconomische winstbegrip groter is, is ook de
invloed van de fiscale bepalingen op de netto-rentabiliteitsbereke-
ningen sterker. "

In geval de1mderneming als basis voor de winstberekening en
dientengevolge ook voor de rentabiliteitsberekeningen aIleen de
historische kosten laat gelden, is er - voorzover het de basis van de
afschrijvingen betreft - geen verschil met de fiscale winstberekening.
Zodoende zal in dit geval de netto-rentabiliteitsberekening worden
bemvloed door de genoemde faciliteiten (zie vorige paragraaf) maar
niet door de veranderde vervan .n swaarde. Een andere beinvloe-
ng an ie, welke voortvloeit uit het normale tariefvoor de winst-

belasting, kan immers aIleen ontstaan in gevaIlen dat er verschil is
tussen hetgeen de onderneming economisch als winst beschouwt en
datgene, wat volgens de fiscale rege1s als zodanig moet worden aan-
gemerkt.

Indien de onderneming een winstbegrip toepast, dat van de zuiver
nominalistische opvattingen afwijkt, zodat optredende waardever-
anderingen ofwel in beperkte mate (bij Bakker-) ofwe1 altijd reper-
cussies hebben voor de winstbepaling (vervangingswaarde1eer), dan
betekent dit, dat in dat opzicht de fiscale afschrijvingsbepalingen -
afgezien nog van de afschrijvingsfaciliteiten - een andere invloed op
de netto-rentabiliteit uitoefenen dan zou worden: weergegeven via
een eenvoudige toepassing van het fiscale tarief op de bedrijfs-
economisch bepaalde winst, berekend op basis van de bruto-renta-
biliteit.
De invloed van de fiscale bepalingen op de rentabiliteit loopt uit-

een naargelang van de gehuldigde opvattingen betreffende de be-
drijfseconomische winst. Evenals in de voorafgaande hoofdstukken
zal een bespreking van deze invloed worden beperkt tot de rentabili-
teitsberekeningen volgens gulden = guldenleer en de vervangings-
waardeleer. .

Aan de hand van een eenvoudig gesteld voorbee1d zal worden
1. Prof. Dr. O. Bakker: Bedrijfshuishoudkunde, deel III, tweede druk, 1948.
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aangegeven waar de verschillen uit dezen hoofde liggen. Hierbij
wordt uitgegaan van de volgende veronderstellingen:
- Voor drie bedrijfsonderdelen A, B en C worden verschillende
rentabiliteitsberekeningen gemaakt, voor elk onderdeel afzonderlijk,
gebaseerd op de methode van winstberekening volgens de gulden =
guldenleer en de vervangingswaardeleer.
- De aanschaffingsprijzen van de werkeenheden in A en B zijn met
60% gestegen. In bedrijfsonderdeel C met 6%_

De berekening van de rentabiliteit van deze drie bedrijfsonderdelen
volgens de twee winstopvattingen vertoont nu het volgende beeld.

Bedrijfsonderdeel A B c

Opbrengsten 50 100 80
Kosten exclusief afschrijving 30 50 40
Bruto-exploitatiesaldo 20 50 40
Afschrijving op historische basis 5 25 20
Winst op gulden = gulden basis 15 25 20
Meer afschrijving volgens vervangingswaarde-
leer 3 15 1,2

Winst in systeem vervangingswaardeleer 12 To l8,8

Ongeacht het bedrijfseconomische systeem
van winstbepaling wordt aan belasting ge-
heven (47%) 7,05 11,75 9,4

l
(

Hoewel het tarief van de winstbelasting in aile gevailen 47% be-
draagt, blijkt uit onderstaande opstelling, d~t het effectieve tarief
bij de winstberekeningen volgens de vervangingswaardeleer aan-
merkelijk hoger wordt dan bij de winstberekening volgens de
gulden = guldenleer.
In deze tabel zijn aileen de gevolgen weergegeven van de aangeno-
men waardeveranderingen en niet die welke voortvloeien uit de
bepaIingen met betrekking tot de fiscale afschrijvingsfaciliteiten en
de investeringsaftrek. De reden hiervan is dat op de eerste plaats de
gevolgen op de vervangingswaardeleer van het vasthouden aan de
historische aanschaffingskosten voor defiscale winstberekening duide-
lijk afzonderlijk in het licht moeten worden gesteld. Voorts hebben
de faciliteiten met betrekking tot de vervroegde afschrijvingen een
ander karakter - de daaruit voortvloeiende toeneming van ver-
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TABEL 15

Bedrijfsonderdeel A

Bruto-winst I Netto-winst I Effectieve
tarief

Volgens gulden = guldenleer 15

I
7,95.

I
47%

Volgens vervangingswaardeleer 12 4,95 58£%

Bedrijfsonderdeel B

Volgens gulden = guldenleer 25

I
13,25

I
47%

Volgens vervangingswaardeleer 10 -1,75 117!%

Bedrijfsonderdeel C

Volgens gulden = guldenleer 20

I
10,6

I
47%

Volgens vervangingswaardeleer 18,8 9,4 50%

mogen is slechts tijdelijk -, zodat het inbrengen van de invloed
hiervan op het effectieve tarief zeer misleidend kan zijn-.
De investeringsaftrek daarentegen heeft wel een definitief karak-

ter doch zou, indien ze hier in aanmerking werd genomen, de ver-
vangingswaarde zelf beinvloeden ; deze omstandigheid is hier echter
buiten beschouwing gelaten omdat hierop nader zal worden terug-
gekomen.

In tabel15, is gebleken, dat, bij toepassing van de gulden = gulden-
leer, het effectieve tarief 47% blijft en dientengevolge een berekend
bruto-rentabiliteitspercentage slechts met 47% verminderd hoeft te
worden om het netto-rentabiliteitspercentage te vinden (afgezien
overigens van hetgeen te dezer zake in § 2 van dit hoofdstuk werd
opgemerkt). In de opvatting van de vervangingswaardeleer is del
kans op hogere effectieve tarieven dan 47% zeer groot, omdat deze
elke waardestijging incalculeert en de waardestijging praktisch nim-
mer als winst wordt beschouwd. Indien evenwel bij de rentabiliteits-
berekening van onderdeel B de vervangingswaardeleer wordt ge-
volgd, blijkt dat de bruto-rentabiliteit positiefis (nl. 10%) doch de
bijdrage aan het netto -resultaat negatief (-1,75%) uitvalt.
Voorop zij gesteld, dat dit negatief resultaat slechts kan worden

, onderkend door uit te gaan van een netto-rentabiliteitsberekening.
Uiteraard zal de aldus gevonden uitkomst leiden tot een onderzoek

1. Naarmate het investeringsniveau constanter en de afschrijvingsfaciliteiten sta-
bieler zijn, is het gevaar voor misleiding echter geringer.
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naar de mogelijkheden om de kosten te verlagen en/of de prijzen te
verhogen. Indien evenwel zou blijken, dat de opbrengst van de pro-
dukten van bedrijfsonderdeel B niet zou kunnen worden verhoogd
noch de kosten kunnen worden verlaagd, dan rijst de vraag, op
welke wijze binnen de vervangingswaardeleer een oplossing voor
dit vraagstuk kan worden gevonden.
Indien wordt aangenomen (als een zeer extreem geval), dat de

schijnwinstbelasting wordt veroorzaakt door een enkele machine,
dan kan aan de hand van een voorbeeld worden aangegeven op
welke moeilijkheden men stuit.
Gesteld wordt, dat de vervangingswaarde van een werkeenheid

10 bedraagt. De directe opbrengstwaarde van die eenheid is 2 en de
historische (tevens fiscale) kostprijs is 2.
Bij een fiscaal tarief van 47% komt men in dit geval tot de volgende

overwegingen:
Doorwerken met de machine betekent een negatieve invloed op

de rentabiliteit van 47% van 8 = 3,8. Vervanging betekent enerzijds
dat over de opbrengst (2) geen belasting wordt geheven, doch ander-
zijds levert deze vervanging in de vervangingswaardeleer een ver-
mogensverlies op van 8 per eenheid; vervanging is derhalve niet ver-
antwoord. Zou de directe opbrengstwaarde 9 zijn dan blijft de nega-
tieve invloed bij niet vervanging 47% van 8 = 3,8. Bij vervanging
wordt een vermogensverlies van 1 geleden, terwij147 % van 7 = 3,3
belasting verschuldigd wordt; in totaal is de nadelige invloed bij
vervanging in dit geval dus 4,3.
Ret bovenstaande verandert niet naargelang de bijdrage van de

werkeenheden aan de totale rentabiliteit in verhouding groot dan
wel klein is; steeds zal het totaal van het vermogensverlies en de be-
lasting over de fiscale boekwinst bij vervanging van de eenheden ge-
lijk ofwel groter zijn dan de belasting over de schijnwinst bij voort-
gezette aanwending van het produktiemiddel.
Dit wordt alleen anders in geval de vervangende investeringen

fiscaal worden bevoordeeld (via vervroegde afschrijving en invest-
ringsaftrek) en/of de boekwinst fiscaal mag worden gereserveerd. In
die gevallen wordt nl. ofwel de vervangende werkeenheid minder
kostbaar dan wel de aan het realiseren van de boekwinsten verbon-
den kosten zijn geringer, zodat een snellere vervanging zal moeten
plaats vinden dan indien wordt uitgegaan van een methode, welke
geen rekening houdt met deze fiscale bepalingen.
Vervanging van het totale bedrijfsonderdeel B leidt tot de-
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zelfde conclusie als in bovenomschreven extreem geval werd ge-
vonden: het vermogensyerli.es plus de belasting over de boekwinst '
zal elijk zi' n aan of groter zi' n dan de nadelen van de sc rn~inst-
belasting.

Bij het stellen van het genoemde probleem dienen echter de fiscale
faciliteiten buiten beschouwing te worden gelaten, omdat het aIleen
dan mogelijk is de invloed van waardeveranderingen zuiver en ge-
heel op zichzelf genomen na te gaan.

Geconcludeerd moet worden, dat enerzijds het in assen van deze
belasting van schiinwinsten in de vervangin swaardeleer zalleiden
tot vervroeging van het moment van vervanging. I~rs voort-
zetting van het produktieproces zal slechts dan rationeel zijn indien
de belasting van schijnwinst geheel of gedeeltelijk komt te vervallen.
Door vervanging kan dit worden bc;reikt z,?dat de n<j:to-rentabiliteit
per werkeenheid weer positief wordt. Hierboven is echter aange-
toond, dat vervanging in het gunstigste geval leidt tot vervroegde
belastingheffing over de schijriwinst, besloten in de nog aanwezige
werkeenheden. In het ongunstigste geval - indien de directe op-
brengstwaarde nihil is - tot een vermogensverlies gelijk aan de ver-
vangingswaarde van de nog aanwezige werkeenheden. Tussen beide
uitersten zullen de werkelijke gevallen liggen, hetgeen betekent, dat
vervanging op dit moment per saldo ongunstig zal zijn.

Wordt met de belasting van schiinwinsten in het systeem van de,
vervang!!!gswaard~een rekening gehouden, dan impliceert dit, dat
de produktie wordt voortgezet.met verwaarlozing van het criterium
van de economische ration,a1.i,teit.Uiteindelijk kan voortzetting van
de produktie op de oude voet in de betreffende casuspositie alleen
worden gemotiveerd omdat de indirecte netto-opbrengst hoger is
dan de directe.
In het volgende hoofdstuk zal nader ingegaan worden op de pro-

blemen welke zich voordoen, indien getracht wordt de offers voort-
vloeiende uit schijnwinstbelasting een volgens de vervangings-~'
waardeleer theoretisch verantwoorde karakterisering te geven.

Overigens zij nu reeds opgemerkt, dat het in de gulden = gulden-
leer, in vergelijking met de vervangingswaardetheorie weliswaar
beter mogelijk is theoretisch de invloed van de belasting naar de
winst te verwerken, maar dat zulks uiteraard niet betekent, dat de
moeilijkheden bij de praktische toepassing van deze leer minder
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groot zouden zijn, integendeel. Wel kan geconstateerd worden dat
dit vraagstuk zich uiteraard niet als een urgent probleem voordoet
bij niet-marginale ondernemers, omdat dezen het verlies kunnen
incasseren zonder ernstige repercussies. Het doel van rentabiliteits-
berekeningen voor in bedrijf zijnde onderdelen is echter in aile ge-
vallen, dus ook voor de niet-marginale ondernemers, beter gediend,
indien inzicht is verkregen in de netto-rentabiliteit, zeker wanneer
deze negatief zou blijken te zijn.
De negatieve uitkomst van een berekening van de netto-rentabili-

teit dient in elk geval aanleiding te zijn om na te gaan, of en in hoe-
verre andere kostenbesparingen kunnen worden bereikt, of de prijs
van de produkten kan worden verhoogd en in hoeverre produktie-
stijging een oplossing kan bieden.

§ 4. INVLOED VAN FISCALE BEPALINGEN OP RENTABILITEITSBEREKE-

NINGEN METBETREKKING TOT RET MOMENT VAN VERVANGING
«;
IIn het voorgaande werd reeds terloops opgemerkt, dat een even-
tuele vervanging niet alleen het belasten van boekwinst met zich
meebrengt, doch ook zal kunnen worden bemvloed door de fiscale
faciliteiten, welke bij de aanschaffing van een nieuw duurzaam pro-
duktiemiddel worden genoten; met andere woorden, het moment
van vervanging wordt beinvloed door de fiscale bepalingen met be-
trekking tot de fiscale afschrijvingsfaciliteiten en de investeringsaf-
trek, indien dat moment afhankelijk wordt gesteld van de uitkomst
van een rentabiliteitsberekening. Deze bemvloeding kan aan de
hand van onderstaand voorbeeld worden aangetoond.
Een machine, welke 10jaar in bedrijf is geweest, is in zodanige

toestand geraakt, dat verdere voortzetting van de produktie zonder
meer niet mogelijk is. Terzake van een passende voorziening in deze
situatie komen de volgende mogelijkheden in aanmerking.

1. Algehele revisie van de machine, zodat deze weer dezelfde hoe-
veelheid produkten zal kunnen produceren als voorheen. De revisie-
kosten worden gesteld op f 10.000,-. De machine zal dan nog 5jaar
mee kunnen en dan een restwaarde hebben van nihil. Momenteel
is de waarde f 1000,-, terwijl de fiscale boekwaarde nihil is.
2. Vervanging door een nieuwe machine, welke f 60.000,- kost.
Door deze vervanging zullen zowel de kostprijs per produkt als de
hoeveelheid geproduceerde eenheden gelijk zijn aan de kostprijs en
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de geproduceerde hoeveelheid, indien tot revisie zou worden over-
gegaan. Dit is mogelijk, indien de hogere rentelasten worden gecom-
penseerd door besparingen op complementaire kosten. De levens-
duur van de nieuwe machine wordt, evenals voor de oude, gesteld
op 5 jaar en de restwaarde op nihil.

Aangenomen wordt, dat er voor het eigen vermogen een altern a-
tieve aanwendingsmogelijkheid is, waardoor een renteopbrengst
(b.v. van 5%) is verzekerd, welke even groot is als de kosten van het
aantrekken van vreemd vermogen, dus ook 5%. Ret probleem is
nu, in hoeverre de fiscale faciliteiten in bovenstaande situatie in aan-
merking zullen moeten worden genomen bij de keuze revisie of ver-
vanging. Ret antwoord hangt niet af van de wijze waarop het ver-
vangende object of revisie van de bestaande machine zal worden ge-
financierd. Enerzijds immers is de netto-opbrengst van eigen ver-
mogen bij niet-investering 5%, verminderd met 47% hiervan, is
2,65%; dit is ook het geval bij aanwending van eigen vermogen voor
investering, wanneer hierover 5% calculatorische rente wordt be-
rekend. Anderzijds zijn de netto-kosten van de financiering met
vreemd vermogen eveneens niet 5%, doch 5% minus 47% is 2,65%,
omdat deze rente fiscaal als bedrijfslast wordt aangemerkt.
Uit het bovenstaande blijkt, zoals ook reeds in § 2 van dit hoofd-

stuk is betoogd, dat de berekeningen van de contante waarde ten
behoeve van de rentabiliteitsberekeningen bij 5% bruto-rente-
kosten gebaseerd moet worden op een netto-rentevoet van 2,65%
en niet op 5%.
Aangenomen dat de bedrijfseconomische en de normale fiscale

afschrijvingen lineair verlopen, is de fiscale invloed op de keuze tus-
sen hers tel of vervanging van belang ten gevolge van de volgende
factoren:
1 Enerzijds wordt bij vervanging de investeringsaftrek genoten, ter-
wijl anderzijds bij revisie de mogelijkheid om de revisiekosten te
activeren en hierover dan investeringsaftrek te genieten niet is uit-
esloten.
De mogelijkheid van vervroegde afschrijving van de vervangings-

kosten en, ingeval van activering, van de revisiekosten.G> Tengevolge van het eerder belasten van de stille reserve, welke is
besloten in de oude machine (fiscale boekwaarde nihil, werkelijke
waarde f 1.000,-) treden bij vervanging rentenadelen op, hetgeen
niet het geval is, indien via revisie deze belasting wordt uitgesteld.
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In onderstaand uitgewerkt voorbeeld is eenvoudigheidshalve aan-
genomen, dat de hierboven verme1de gevolgen van de fiscale facili-
teiten niet alleen optreden voor de fiscale winstbepaling doch ook
van invloed zijn op het daaraan verbonden moment van genieten
van voorde1en dan wei van betalen en wei inde fiscale winstbepaling
van het jaar waarin de gevolgen zich uiten. De specifieke invloed van
de afdrachtbepalingen en dientengevolge op het werkelijk genieten
van voordelen en het incasseren van nadelen volgt reeds uit het in
§ 2 van dit hoofdstuk behandeIde voorbeeld.

De berekeningen zijn gebaseerd op de formule:
xt

C.W.t = (1 + i)t-l

Investering vanf 60.000,-
Veroroegdeafschrijving

Fisc.
afschr.

Bedr. ec.
afschr.

I Verschil lId. x 0,47 Cont. a
2,65%

1 18.000 12.000 6000 2820 2820,-
2 18.000 12.000 6000 2820 2747,20
3 8.000 12.000 -4000 -1880 -1784,18
4 8.000 12.000 -4000 -1880 -1738,12
5 8.000 12.000 -4000 -1880 -1693,25

Netto voordeel f 351,65

Investeringsaftrek

1 f4800aftrek 47% = 2256
2 £1800aftrek 47% = 2256

C.W. 2256,-
C.W. 2197,76

Netto voordeel f 4453,76

Reoisie vanf 10.000
VervroegdeaJschrijving

Jaar I Fisc.
afschr.

Bedr. ec, I Verschil lId. X 0,47
afschr.

Cont. a
2,65%

1 3000 2000 1000 470 470,-
2 3000 2000 1000 470 457,87
3 1333 2000 - 667 -313 -297,37
4 1333 2000 - 667 -313 -289,69
5 1334 2000 - 666 -313 -282,21

Netto voordeel f 58,60

84



Restwaardef 1.000,- bij inuestering us. reuisie

Jaar I Vervanging I Revisie Verschil lId. x 0,471
Cont. a
2,65%

1 1000 I 200 800 376 376,-
2 - 200 - 200 - 94 - 91,57
3 - 200 - 200 - 94 - 89,21
4 - 200 - 200 - 94 - 86,91
5 - 200 - 200 - 94 - 84,66

Netto voordeel f 23,65,

f 1600,- investeringsaftrek

1
2

800 aftrek
800 aftrek

47% van 800 = 376 C.W.
47% van 800 = 376 C.W.

Netto-voordeel

376,-
366,29

f742,29

De tota1e fiscale voordelen bij vervanging belopen derhalve een be-
drag van netto [4.805,41 (nl. [351,65 + [4.453,76) terwij1 deze in-
geva1 van revisie totaa1 netto [824,54 bedragen (nl. [742,29 +
[23,65 + [58,60). Ten opzichte van de revisie 1evert de vervanging
dan ook een contant voordeel op van netto [3.980,87 hetgeen

b 1··· 100 [3 \Aruto ge IJkISaan - X .980,87 = [7.511,08. /V53 _

Hoewel derha1ve opperv1akkig geen verschi1 bestond ten aanzien
van de keuze vervanging of revisie, b1ijkt - indien mede rekening
wordt gehouden met de fiscale bepalingen - vervanging t.o. van
revisie een contant bruto-voordeel op te 1everen van [7.511,08.

Het is duidelijk, dat de vervanging ook zou moeten p1aats vinden,
indien bij de bruto-bedrijfseconomische berekeningen aanvanke1ijk
geb1eken zou zijn, dat vervanging onvoordeliger was dan revisie, zo-
lang althans het nadelig verschi1 ten opzichte van revisie contant
niet meer beloopt dan [7.511,08.

Uit het voorgaande mag dus worden geconcludeerd dat, indien bij \
de keuze revisie of vervanging geen rekening zou worden gehouden
met de fisca1ebepalingen, zu1kstot onjuiste beslissingen za11eiden en
dat derha1ve het moment van vervanging ongetwijfeld client te wor-
den meebepaa1d door de geldende fisca1ebepa1ingen. .

Deze conclusie kan echter ook verder worden doorgetrokken. In
de vergelijking kan de revisie-mogelijkheid gesubstitueerd worden
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door andere mogelijkheden, zoals: blijven produceren met een
oudere machine met hogere onderhoudskosten en/of hoger grond-

P: stoffenverbruik. Meer algemeen kan dan ook gesteld worden dat,

~

. ndien het optimale vervangingsmoment be aald wordt door een
rent a itetts ere enmg, eze bere enin betrekkin moet hebben
oE de netto-rentabilitelt. et optimale vervangingsmoment wordt
an door fisc e epalingen bemvloed en wel enerzijds door de faci-

liteiten bij investeren in duurzame produktiemiddelen, anderzijds
door het eerder belasten van het verschil tussen werkelijke waarde
en fiscale boekwaarde bij afstoting van het oude produktiemiddeP,
in bepaalde gevallen gepaard gaande met de nadelen van de des-
investeringsbijtelling. Slechts indien de contante waarde van deze
tegengestelde invloeden gelijk is, komt het optimale moment van
vervanging bij gebruikmaking van een bruto-rentabiliteitsbereke-
ning op hetzelfde moment te liggen als bij een netto-rentabiliteits-
berekening.

§ 5. INVLOED VAN FISCALE BEPALINGEN OP DE WIJZE VAN VERVANGING

Dat de belasting van schijnwinsten alsmede de fiscale faciliteiten,
welke gelden bij de aanschaffing van een duurzaam produktie-
middel van invloed kunnen zijn bij het kiezen van de wijze, waarop
in een behoefte aan nieuwe werkeenhed~n het beste kan worden
voorzien, blijkt duidelijk, indien de keuze bestaat tussen huur en
koop van een duurzaam prgduktiemidd~. De fiscale invloeden te
dezer zake zijn in onderstaand voorbeeld gedemonstreerd.
Een onderneming heeft een machine nodig, welke zij kan verkrij-

gen ofwel door aanschaf ofwel door huur. De levensduur van de
machine stemt overeen met de termijn van het huurcontract en
wordt gesteld op 5 jaar, De aanschaffingsprijs bedraagt f60.000,-,
terwijl de daartoe benodigde financieringsmiddelen ofwel van derden
kunnen worden aangetrokken tegen 5% rente, ofwel kunnen worden
verkregen door thans tegen 5% uitstaand eigen vermogen vrij te
maken. Bij een vergelijking van de rentabiliteit maakt het dus geen
verschil of met eigen dan wei met vreemd vermogen wordt gefinan-
cierd (zie § 3). In het algemeen kan worden gesteld, dat bij een
winstbelasting van 47% de fiscus 47% van de kosten voor zijn reke-

1. Indien de wetsvoorstellen inzake herziening van de Inkomstenbelasting en
Vennootschapsbelasting worden aangenomen, zal dit nadeel geringer worden
door de mogelijkheid van verschuiving van de belastingbetaling naar de toekomst.
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ning neemt (evenals 47% van de opbrengsten), afgezien dan van af-
wijkingen voortvloeiend uit divergerende kostenbegrippen.
lndien er dus geen fiscale faciliteiten zouden bestaan met betrek-

king tot investeringen in bedrijfsmiddelen, zou, afgezien van toe-
komstige waardeveranderingen, de fiscus zowel ingeval van huur
alswel ingeval van koop 47% van de kosten dragen. Ook bij de be-
rekening van de contante waarde van met koop of huur samen-
hangende renten zou het fiscale aandeel hierin onder deze veronder-
stelling in beide gevallen gelijk zijn.
Door het bestaan evenwel van de fiscale faciliteiten, wordt bij aan-

schaffing (via de investeringsaftrek) fiscaal een hoger bedrag als
kosten aangemerkt dan uit bedrijfseconomisch oogpunt geschiedt,
terwijl bovendien (op grond van de vervroegde afschrijvingsregeling)
de verdeling van de aanschaffingskosten over de vijf jaren van de
levensduur fiscaal gunstig is, indien althans zowel bedrijfsecono-
misch als fiscaal de lineaire afschrijvingsmethode wordt gevolgd.
Van dit alles is uiteraard in geval van huur geen sprake.
Uit de in de voorafgaande paragraaf gemaakte berekeningen is

gebleken, dat de contante waarde van bovengenoemde verschillen
tussen koop en huur in dit geval gelijk is aan netto f 4.805,41, bruto

100dus 53 X f 4.805,41 = f9.066,80. Dit betekent dat in geval vani

aankoop fiscaal f9.066,80 meer als kosten worden aangemerkt dan
ingeval van huur.
Hieruit kan worden geconcludeerd, dat aankoop van de machine

voordeliger is zolang de contante waarde van overige kosten bij
aanschafniet meer danf9.066,79 hoger zijn dan de contante waarde
van de bruto-kosten bij huur. lmmers ook van die huurkosten be-
hoeft de onderneming slechts 53% voor eigen rekening te nemen,
terwijl 53% van f 9.066,79 als fiscale tegemoetkoming wordt ver-
kregen.

Uiteraard zijn bij het nemen van de beslissing huur of aankoop nog
vele andere factoren van belang.
De bedoeling van deze studie is echter alleen om aan te even dat, \

in len e renrabilitens ere erun een van de factoren is waaro de ..,
.-:slissing zal worden gebaseerd, deze rentabiliteitsberekening dient J~

te worden gemaakt met inachtneming van de fiscale factoren.-
De invloed van de winstbelasting speelt ook een rol bij elke beslissing
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omtrent de vervanging van arbeid door kapitaal; in dit verba..!}d
dient nl. te worden bedacht, dat bij arbeidsintensieve bedrijven de
sc ~nwinsten in belangriJk minde~~",r.natezullen ptt:e<kn dan bii de
kapltaalintensieve bedrijven. Immers in een duurzaam produktie-
iiUddel zijn werkeenheden opgesfoten, welke eerst: in de 100 van
jaren zullen worden verbruikt, zodat de mogelijkheid van waarde-
toev~eging do~ middel van de~e werkeenheden in de 10;; va.!!de
tijd een duidelijk g;r?~re invloed heeft - nl. vi~ de nog niet verbruikte
eenheden - dan een waardetoevoeging van, de in enig jaar gepres-
teerde arbeid, H'et tijdsverloop tussen aanschaffing van een produk-
uemidde1 respectievelijk de betaling van een arbeidsprestatie en de
verkoop van het door beide produktiefactoren voortgebrachte pro-
dukt kan zodoende zeer uiteenlopen. Bovendien blijkt over het a1ge-
meen het loonniveau minder onstabiel te zijn dan de prijzen van pro-
duktiemiddelen. Onderstaand voorbeeld moge dit verduidelijken.
Gesteld dat een artikel A wordt geproduceerd in een tijd van drie

dagen, terwij1 de verkoop zeven dagen vergt. Ret tijdsverloop tussen
de aanvang van de produktie en de met van het artikel is dus zeer
gering.
Er zijn twee fabrikanten van dit artikel, X en Y. X maakt de vol-

gende kosten voor de produktie van artikel A:
machinekosten f 500,-
arbeidskosten f 4.000,-
a1gemene kosten f 2.000,-
verkoopkosten f 2.000,-
totale kosten f 8.500,-

Y geeft het volgende overzicht van de produktiekosten:
machinekosten f 3.500,-
arbeidskosten f 750,-
algemene kosten f2.200,-
verkoopkosten f2.000,-
tota1e kosten f 8.450,-

Verondersteld is voorts dat de grootte van de produktie gelijk is en
de capaciteit volledig is benut.
Ondernemer Y is pas sedert korte tijd met de mechanisatie van

zijn produktie begonnen en zijn machines zijn derha1ve nog nieuw.
De 1evensduur ervan is gesteld op vijfjaren. Indien wordt uitgegaan
van een stabie1 prijsniveau, zullen de fisca1e bepalingen betref-
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fende de afschrijvingen geen invloed uitoefenen op de totale kosten.
Wordt echter een stijging van de vervangingswaarde van de

werkeenheden alsmede van de loonkosten verondersteld, elk b.v.
met 5% per jaar, dan volgt daaruit na het eerste jaar de volgende
nieuwe opstelling van de kosten (op basis van de vervangings-
waardeleer) .

Met schijnwinst
belasting

Zonder schijn-
winst belasting

Fabrikant X:
Machinekosten
Bel. schijnwinst (47%)
Loon
Algemene kosten
Verkoopkosten

Totale lasten

f 525,-
f 11,75
f4.200,-
f2.000,-
f2.000,-
f8.736,75

f 525,-
f--
f4.200,-
f2.000,-
f2.000,-
f8.725,-

Fabrikant r.
Machinekosten
Bel. schijnwinst (47%)
Loon
Algemene kosten
Verkoopkosten

Totale lasten

f3.675,-
f 82,25
f 787,50
f2.200,-
f2.000,-
f8.744,75

f3.675,-
f--
f 787,50
f2.200,-
f2.000,-
f8.662,50

Bij de beoordeling van het resultaat van deze berekeningen dient
in aanmerking te worden genomen, dat - zoals gezegd - een stijging
van de factor arbeidsloon in de meeste gevallen niet zo groot is als
de prijsstijging van de produktiemiddelen.

De voorbeelden in deze paragraaf en de conclusies, waartoe zij
hebben geleid, zijn vooral van belang, indien ze worden bezien van-
uit de theorie van de vervangingswaardeleer. De nominale stijging
van de waarde van de bedrijfsmiddelen - ongeacht of financiering
met eigen of met vreemd vermogen plaats vind t - kan niet bijdragen
tot de winst. .

Tengevolge van de schijnwinstbelasting worden dan investerin- ~
gen in duurzame produktiemiddelen minder aantrekkelijk, tenzij
in de vervangingswaardeleer de waardestijging voor de onderne-
ming weliswaar niet tot een winstverhoging kan leiden maar niette-

89



min als een positieve factor zal worden beschouwd. Temeer, indien
de financiering heeft plaats gevonden met vreemd vermogen, waar-
van de nominale omvang gelijk blijft ongeacht de waardestijging
van de daarmee gefinancierde produktiemiddelen.

§ 6. SAMENV ATTING EN CONCLUSIE

In dit hoofdstuk is nagegaan, welke invloed de fiscale bepalingen d
met betrekking tot de afschrijvingen en de investeringsaftrek hebben I
op de rentabiliteit.
Alhoewel in het voorgaande steeds is uitgegaan van een vast per-

centage vennootschapsbelasting is het duidelijk, dat voor de renta-
biliteit de betekenis van de fiscale bepalingen terzake van de inves-
teringsaftrek en de vervroegde afschrijving groter is naarmate er
hogere tarieven gelden-,

Is het tarief bij de belasting van de winst progressief, dan wordt
uiteraard de bepaling van de invloed ingewikkelder.
Duidelijk is uit het voorgaande gebleken, dat beslissin en welke

men laa a angen van e oogte van de te verwacht;n rentabilitcit,
Clienente zjjn gebaseerd 0 de net entabiliteit, welke du~ is be-
rekend:- m~de ~ekening houdend -met de fiscale b~ ling~n. Im-;rs
fietgeen de ondernemer uiteindelijk voor vertering kan bestemmen,
hangt niet afvan het bruto- doch van het netto-resultaat. Niet aileen
geldt dit bij een eerste investering, doch evenzeer bij vervanging,
zowel ten aanzien van het moment van vervanging, als wat betreft
de wijze van vervanging.
Voorts kan worden geconcludeerd, dat de invloed van de fiscale

bepalingen op de rentabiliteitsberekeningen groter is naarmate de
hierbij toegepaste bedrijfseconomische opvattingen een winstbegrip
voorstaan, dat meer afwijkt van het fiscale winstbegrip.

Theoretische moeilijkheden doen zich bij de inpassing in de gulden =
guldenleer van de gevolgen van de fiscale bepalingen niet voor.
Hoewel de praktische beslissingen, op basis van nettorentabili-

teitsberekeningen, ook theoretisch binnen het kader van de ver-
vangingswaardeleer kunnen worden gemotiveerd, worden er wel
vragen opgeroepen, die liggen op het terrein van de kostprijsproble-

1. Het voornemen bestaat om het tarief vennootschapsbelasting in het algemeen
van 47% terug te brengen tot 43%_
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matiek. Hierop wordt in het volgende hoofdstuk nader ingegaan.
Voorts kan worden gesteld, dat de gev01gen van de fiscale bepa-

1ingen met betrekking tot afSchrijvingen en investeringsaftrek zo-
wel bij de berekening van de rentabiliteit van nieuwe investeringen
als bij de berekening van de rentabiliteit van bestaande bedrijven

Itenslotte ook bij de vaststelling van moment en wijze van vervangingvan zodanig belang zijn, dat in alle gevallen de netto-rentabiliteits-
berekening de voorkeur verdient boven de berektriing van de bruto-
rentabiliteit. -
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HOOFDSTUK IV

DE INVLOED VAN DE AFWI]KING TVSSEN
DE FISCALE EN BEDRI]FSECONOMISCHE WINST

OP DE KOSTPRI]SBEREKENING

§ I. INLEIDING

Op de vraag, of de winstbelasting invloed kan hebben op de vast-
stelling van de kostprijs, zou aIleen een algemeen geldend antwoord
kunnen worden gegeven, indien er in de bedrijfseconomie en tevens
in de werke1ijke toepassing van de bedrijfseconomische beginselen
eenstemmigheid zou bestaan ten aanzien van wat onder het begrip
kostprijs moet worden verstaan. Zolang echter aan dit begrip een
verschillende jnhoud wordt gegeven, zal de beantwoording van
deze vraag uiteenlopen naar gelang de opvatting, welke wordt ge-
huldigd. Daarom zal in het navolgende de invloed van de winst-
belasting afzonderlijk bij de gulden = guldenleer en de vervangings-
waardeleer! worden behandeld.

Uit het bestaan van verschillen tussen bedrijfseconomische- en fiscale-
winstbepaling voIgt reeds, dat deze ook tot uiting komen bij het be-
palen van de offers, dan wel van de opbrengsten of van beide.
In de voorafgaande hoofdstukken is gebleken, dat er afwijkingen

zijn zowel met betrekking tot de omvang van hetgeen als offers kan
worden beschouwd, als het moment, waarop offers in aanmerking
kunnen worden genomen. Tevens kwam met betrekking tot de ver-
vangingswaardeleer tot uiting, dat deze verschillen ook optreden
met betrekking tot offers, welke moeten worden beschouwd als
kosten.
Men zal zich nu dienen af te vragen, of, en zo ja, welke gevolgen

deze afwijkingen met zich meebrengen voor de bedrijfseconomische
kostprijsberekening. Meer concreet gesteld komt het probleem hier-
op neer:

1. In het bijzonder wordt daarbij uitgegaan van de opvattingen van van der
Schroc:;,ff,zoals hij deze heeft weergegeven in 'De leer van de kostprijs'.~
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wordt door het verschil in kostenbe alin de winst zwaarder oflich-
ter elast dim et an tier winstbelasting zou doen vero~emill~n
en zo ja wordt daardoor de hoogte van de bedrijfseconomische
f;;t;n ~de kostprijs zelf beinvloed? -
• Voor de bedrijfseconomie speelt noch de benaming noch de be-
doeling van de belasting te dezer zake een rol. In de literatuur met
betrekking tot de leer der openbare financien worden diverse onder-
scheidingen aangetroffen zoals:
directe en indirecte belastingen
persoonlijke en zakelijke belastingen
en vooral: al dan niet kostprijsverhogende belastingen.
Er zij evenwel op gewezen, dat deze onderscheidingen berusten

op macro-economische of juridische criteria ofwel zijn gekozen om
de bedoelingen van de wetgever aan te geven.

~

Voor de fina~ de entabiliteit en de kostprijsbe alin,g~n
de onderJleming is alleen van belaI).g_de praktische betekenis va~
deze belastin ~OL de, onderneming.
Dat het macro-eco"nomisch klimaat en daarmede ook het klima at

voor het totale bedrijfsleven door een belasting en ook door de be-
oogde werking ervan zal worden bemvloed, is waarschijnlijk. Voor
de onderneming is echter het economisch klimaat een datum waar-
van het nodig is kennis te dragen en waarvan dient te worden onder-
zocht in hoeverre het mogelijk is daarin verandering te brengen.
Voor de financierin de rentabiliteit en de kost ri"sbe alin re-

"~nteren zich de belastin en in vele vormen zoals ho ere lonen en
lillgge ri"zen van ondstoffen. Dat het praktisch effect van ver-
schillende belastingen een ander is, dan in overeenstemming is met
de bedoeling, die bij de heffing heeft voorgezeten, komt vrij veel-
vuldig voor.
De loonbelasting b.v. moge dan bedoeld zijn als een persoonlijke,

directe belasting, welke ten laste dient te komen van de genieter van
het loon, toch wordt deze belasting voor de ondernemer van belang,
voorzover de werknemers erin slagen deze belasting te verschuiven
naar de werkgevers. <)
De loonbelasting van de werknemer, welke de werkgever voor I

eigen rekening neemt, zal als loonkosten worden beschouwd en niet
als een voor de kostprijs irrelevante kasmutatie.
Waar de omzetbelastingdruk uiteindelijk terecht komt, is nog

steeds niet afdoende bepaald, hoewel de bedoeling van deze belasting
is, dat zij drukt op de consument.
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Indien de omzetbelasting op produkten wordt verhoogd, terwijl
de afzetprijs niet hoger kan worden gesteld, dan moge afwenteling
van deze belasting de bedoeling zijn, in werkelijkheid wordt de ver-
hoging gedragen door de onderneming. Ret is dan voor de onder-
neming weI een kostprijsverhogende, maar tevens een hefting, die
- ceteris paribus - zijn winst aantast. Ook binnen het kader van een
kostprijsleer zal deze belasting een kostprijsverhogende belasting zijn.

De vennootschapsbelasting bedoelt de winsten van o.a. de naam-
loze vennootschappen te treffen. Aangezien echter de naam en de
bedoeling van een belasting niet van belang zijn voor de bepaling
van het karakter voor de kostprijsbepaling, zal de bedrijfseconomie
hiervoor haar eigen maatstaven moeten aanleggen. Wordt een winst-
pelastiI~~ltgeheven di~ niet alIeep berekend is over_&'bedrf~o-
misch bepaalde winst maar ook over verggeding~n voo.t..~2~!prijs-

-bestanddelen dan is het niet mogeli~, om deze pelasting ov~ v~r-
goe ingen voor kostprijsbestanddelen nog als een winstbelasting
aan te merkell.'"De hefting van deze belasting vindt dan immers
plaats, ongeacht of er van bedrijfsecono:rnische winst sprake is en is
aIleen afhankelijk van het ontvangen van de genoemde vergoedingen.

Los hiervan staat de vraag in hoeverre de individuele onderne-
ming deze belasting inderdaad zal (kunnen) afwentelen. Dit hangt
niet aIleen van de marktpositie af maar o.a. ook van de plaats van de
onderne:rning in de maatschappij en de daaraan verbonden sociale
betekenis.

Indien naar bedrijfseconomische maatstaven een winstbelasting
gedeeltelijk als een kostprijsverhogende belasting moet worden be-
schouwd, dan maakt het geen wezenlijk verschil of deze heffing ge-
schiedt middels de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting.

De sterke progressie in het tarief van de inkomstenbelasting heeft
in dit verband echter wel tot gevolg, dat de wijze waarop met de
kostprijsverhogende invloed in de bedrijfsecono:rnische calculaties
dient te worden rekening gehouden, rekentechnisch meer moeilijk-
heden oproept dan bij de vennootschapsbelasting.

§ 2. RET TOEREKENINGSVRAAGSTUK MET BETREKKING TOT DE GEVOL-

GEN VAN DE FISCALE AFSCHRIJVINGS- EN INVESTERINGSAFTREK-

BEPALINGEN

In de volgende paragrafen zal meer uitvoerig op de toerekening aan
bedrijfsonderdelen van de gevolgen van de fiscale bepalingen met
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betrekking tot de vervroegde afschrijving en investeringsaftrek wor-
den ingegaan. In deze paragraaf wordt echter het vraagstuk in zijn
algemeenheid gesteld en zo gezien, heeft het betrekkin 0 de toe-
rekening van de rentevoordelen ten gevolge van fiscaal vervroegde
afschri"viI~ge.E.)_de_toerekening van de voordelen tengevolge van het
enieten van investeringsaftrek en tenslotte op de toerekening van
de voor: of nadelen, voortvloeiend uit het op aanschaffingsprijzen
gebaseerde fiscale afschrijvingsr~~ ---

Zoals hiervoren reeds werd betoogd, doet het voor de bedrijfs-
economie in eerste instantie niet terzake welke redenen de wetgever
hebben geleid tot het kiezen van een bepaalde grondslag voor de
heffing van de belasting. Derhalve moeten de consequenties van het
gestelde toerekeningsprobleem worden beschouwd vanuit hun be-
tekenis voor de bedrijfseconomie. Van belang zijn uiteraard de ge-
volgen, voortvloeiende uit de feiten, omstandigheden of voorwaar-
den, waaraan de desbetreffende regels door de overheid zijn gebon-
den.
Indien door de wettelijke bepalingen met betrekking tot de af-

schrijving van duurzame produktiemiddelen financiele gevolgen
worden verbonden aan de aanschaf dan wel aan het in eigendom
hebben van dergelijke produktiemiddelen, dan moet worden onder-
zocht, hoe groot de invloed is zowel op de aanschaf als wel op het in
eigendom hebben hiervan. Hieruit blijkt dus, dat, voorzover er
tussen fiscale be alin en en bedri'fseconomische 0 vattin en een
overeenstemmin bestaat, er een relatie gezocht dient te worden
tussen oorzaken e~.Eevol en va~ die afwijkingen, bezien vanuit een
bedrijfseconomische gezichtshoek.
Dat de hier bedoelde gevolgen samenhangen met het belasten van

fiscale winst is geen afdoende reden voor het bepalen van deze relatie,
omdat de aanduiding 'winstbelasting' op zichzelf geen criterium is
voor de praktische gevolgen hiervan in de bedrijfseconomie.
Een sprekend voorbeeld met betrekking tot het bovenstaande is \

te vinden in de fiscaalrechtelijke behandeling van de investerings-
aftrek nameli'k als bedri·fsonkosten1• Dat deze beoordeling be-
dri'fseconomisch niet houdbaar is2 is duidelijk omdat de investerings-
aftrek niet een bedriifsuit ave betekent doch lntegen ee een e-
dri'fsuit _ave voorkomt. Welke betekenis in de gulden = guldenleer

1. H.R. 18-2-1959, B.N.B. 1959/125, regels 35-51.
2. Zie ook Smeets in een noot in W.F.R. 4491, pag. 171.
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en de vervangingswaardeleer aan deze aftrek moet worden gegeven,
zal hierna worden behandeld.

get is bedrijfseconomisch gebruikelijk om bij de toerekening van
kosten en opbrengsten uit te gaan van het veroorzakingsbe . sel-.
Hoewel de belasting van de winst is gekoppeld aan de juridische
structuur van de onderneming en zij dus niet elk bedrijfsonderdeel
afzonderlijk doch aileen de winst van de tot ale juridische eenheid
treft, is dit voor de toerekening niet van belang. Bovendien zou het
eventueel mogelijk zijn om de juridische structuur van de onder-
neming zodanig te construeren dat de winst van elk bedrijfson-
derdeel afzonderlijk zou worden belast. Elk bedrijfsonderdeel dat
winst of verlies veroorzaakt, is evenwel aanwijsbaar mede verant-
woordelijk voor een positieve dan wel negatieve belasting van het
geheel.
Onder negatieve belasting moet dan het volgende worden ver-

staan:
de mogelijkheid tot compensatie van het verlies van een bepaald
bedrijfsonderdeel met de winst van andere bedrijfsonderdelen,
vailende binnen eenzelfde juridische of fiscale eenheid", de
mogelijkheid tot compensatie van het verlies met de winst van het
voorafgegane jaar dan wel van de volgende zes jaren van het be-
treffende bedrijfsonderdeel ~e1f3als ook van die bedrijfsonderdelen,
waarmede het een juridische of fiscale eenheid vormt.

De toedeling van positieve en negatieve belasting aan de bedrijfs-
onderdelen kan dus plaats vinden op basis van het veroorzakings-
beginsel. Immers ook al vindt compensatie van verlies van bedrijfs-
onderdeel A plaats met winst van bedrijfsonderdeel B, de negatieve
belasting wordt ongetwijfeld veroorzaakt door onderdeel A, terwiji
door de winst van B slechts de realisatiemogelijkheid van de nega-
tieve belasting wordt versneld of, nog sterker, deze realisatiemoge-
lijkheid ontstaat. Dit is zuiver een gevolg van de actueel geldende
wettelijke bepalingen, welke evengoed zodanig zouden hebben
kunnen luiden, dat B volledig de belasting over zijn winst diende af
te dragen, terwijl daarnaast de fiscus voor 47% in het verlies van
onderdeel A zou participeren.
Hetgeen in hoofdstuk III werd betoogd met betrekking tot de

1. Zie o.a. van der Schroeff 'De leer van de kostprijs', Hoofdstuk IX, § 39.
2. Winstbelasting 1940, art. 27.
3. Art. 6 Vennootschapsbelasting.
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noodzakelijkheid van netto-rentabiliteitsberekeningen vindt zijn 10-
gische voortzetting in de gedachtengang, dat de voor- en nadelen
van een winstbelasting toegerekend dienen te worden aan de be-
treffende bedrijfsonderdelen.

De consequenties van het bovenstaande kunnen worden getllustreerd
aan de hand van het navolgende voorbeeld:
Stel dat bedrijfsonderdeel Been winst maakt van 10 en bedrijfs-

onderdeel A een verlies maakt van 1. T engevolge van investeringen
in onderdeel A wordt een investeringsaftrek genoten van 3, welk be-
drag in mindering kan worden gebracht van de fiscale winst.
De te betalen belasting van de onderneming bedraagt dan 47%

van (10 - 1 - 3) = 2,82, zodat de nettowinst 10 - 1 - 2,82 =
6,18 wordt. De bijdrage van B in dit netto-resultaat is maximaal
10 - 4,7 (belasting) = 5,3. Ret verschil tussen 6,18 en 5,3 zijnde
0,88 is dientengevolge veroorzaakt door A. Ret aan A toe te rekenen
overschot kan ook langs andere weg worden berekend en wel als
volgt:
bru to-ver lies
negatieve belasting ten gevolge van het exploitatieverlies
negatieve belasting ten gevolge van de investeringsaftrek
(= 47% van 3)

-1,-
+0,47

totaal netto-winst
+ 1,41

+0,88

In het bovenstaande is dus betoogd, dat zowel de ositieve belastin
als de ne atieve dient te worden toe erekend aan de veroorzakende
bedriifsonderdelen. .
Ten aanzien van de toerekening van de rentevoordelen ten ge-

volge van fiscaal vervroegde afschrijvingen, van de voordelen ten
gevolge van het genie ten van investeringsaftrek en van de voor- of
nadelen ten gevolge van het op aanschaffingsprijzen gebaseerde
fiscale afschrijvingsregiem, kan een gelijksoortig betoog, dat tot ge-
lijkluidende conc1usies leidt, worden opgebouwd.

§ 3, INVLOED VAN DE FISCALE VOORSCHRIFTEN OP DE KOSTPRIJSBEPA-

PALING, UITGAANDE VAN DE GULDEN = GULDENLEER

Daar de fiscale afschrijvingen gebonden zijn aan de aanschaffings-
of voortbrengingskosten, is er - wat het totaal der afschrijvingen
over de gehele levensduur betreft - een volkomen overeenstemming
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tussen deze fiscale afschrijvingen en de afschrijvingen volgens de
nominalistische opvatting. Verschillen kunnen slechts optreden met
betrekking tot de verdeling van de afschrijvingen over de jaren, doch

Ideze hebben aileen een verschuiving van winsten tot gevolg. Der-
gelijke verschuivingen zullen kunnen ontstaan in verb and met de

t faciliteiten die de fiscus heeft gegeven met betrekking tot:
_ de aanvang der afschrijvingen op het moment van bestelling;
- de mogelijkheid om t van de aanschaffings- of voortbrengings-
kosten vervroegd af te schrijven;
- het verschil met de bedrijfseconomisch gevolgde afschrijvings
methode met betrekking tot het i deel van de aanschaffingsprijs.

Mgezien van de mogelijkheid om, bij de aanvang van de fiscale
afschrijvingen op het moment van bestelling, het aantal jaren van
de levensduur van het duurzaam produktie-middel zelve te hand-
haven", zal de levensduur bedrijfseconomisch en fiscaal in het alge-
meen op gelijke wijze worden bepaald.

~et be trekking tot de wijze waarop met de restwaarde rekening
wordt K.ehouden..lziin er afwiikin en voorzover bi· toe assin in de
bedri·fse~onomie geen rekenin ehouden wordt met aanmerkelijke
wi"zi in en van restwaarde2 en bij de fiscale winstbepaling weI.

De afwijkingen tussen de fiscale en de bedrijfseconomische winst-
bepaling volgens de gulden = guldenleer, ten gevolge van de af-
schrijvingen op duurzame produktiemiddelen, veroorzaken in hoofd-
zaak r nte-voordelen. De vraag is nu, in hoeverre dit invloed kan
hebben op e ostprijsbepaling.

Rente over vreemd vermogen wordt in de gulden = guldenleer
in de kost ri"s ecalculeerd 0 basis van de werkelijk verschuldigde
rentelasten". In hoofdstuk II werd uiteengezet, dat ten gevolge van
de fiscale afschrijving ingaande op het bestelmoment alsmede van
de vervroegde fiscale afschrijving, vreemd vermogen renteloos ter
beschikking van de onderneming blijft. De conclusie ligt dan voor
de hand, dat een kostprijsbepaling op basis van de zuiver nominalis-
tische opvatting nietjuist zou zijn, indien er geen rekening zou wor-
den gehouden met de omvang van dit vreemd vermogen. Ret is dus
noodzakelijk, om deze omvang te kennen, indien althans de onder-
nemer ook over aangewend eigen vermogen rentekosten incalculeert.
1. Zie blz, 20.
2. Zie biz. 18.
3. Binnen het kader van een opvatting, die stoelt op het principe van de uitgaaf-
prijs, is dit te verdedigen. In latere uitwerkingen is hieraan niet aitijd vastge-
houden.
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IAnders bestaat immers het gevaar, dat vreemd vermogen (van fiscale
oorsprong) voor eigen vermogen wordt gehouden.
Daarbij komt de vraag naar voren, waaraan de voordelen van het

renteloos karakter dienen te worden toegerekend.
Bij de beantwoording van deze vraag moet allereerst worden be-

dacht, dat het desbetreffende vermogen enerzijds weliswaar wordt
verkregen door het investeren in duurzame produktiemiddelen, doch
dat de verkrijging anderzijds afhankelijk is van de omstandigheid,
dat er in het bedrijf fiscale winst wordt gemaakt.
In paragraaf 2 van dit hoofdstuk werd dit probleem meer in het

algemeen besproken. ierbii werd esteld dat de oorzaak van het I
verkrijgen van dit vermogen gelegen is in het aangaan van nieuwe
ve lichtin en en niet in het bestaan van fiscale winst. Dat deze- - - -- ~--~-~~-----oorzaak slechts praktische gevolgen kan hebben, voorzover er fiscale
winst wordt geboekt is - zoals reeds eerder besproken ., in feite een
bijkomende omstandigheid. Ret lijkt dan ook alleszins verantwoord
om te stellen dat de rentevoordelen - in dit geval het ontbreken van I
rentelasten - moeten worden toegerekend aan het object, ten be-
hoeve waarvan dit vermogen werd verkregen.
Hoewel het vreemd vermogen tengevolge van afschrijvings-

faciliteiten in principe renteloos ter beschikking staat, moet in dit
verb and nog op een element worden gewezen dat zowel een voor-
deel als een nadeel kan betekenen n1. de hoogte van het tarief van
de winstbelasting. Daartoe diene het volgende voorbeeld.
Aangenomen wordt b.v. dat in 1960 door vervroegde afschrijving

wordt verkregen 47% van fl00.000,- = f47.000,-. Veronder-
steld is voorts dat in 1962 het tarief van de winstbelasting wordt ver-
hoogd tot 50%. Tenslotte wordt ervan uitgegaan dat, indien geen
gebruik van de fiscale afschrijvingsfaciliteiten gemaakt zou zijn, in
1962 f 10.000,- ten laste van de fiscale winst gebracht zou kunnen
worden in plaats van f7.000,-. Dit betekent, dat het verkregen
renteloze vermogen in 1962 alsnog een 'last' veroorzaakt van
50 - 47100 X (f 10.000,- - f7.000,-) = f90,-, welk bedrag bo-

vendien met fiscaal aftrekbaar is. Rekening houdend met de winst-
belasting zou deze last dus bruto kunnen worden gesteld op f 180,-.
Een verlaging van het tarief zou uiteraard tot voordelige gevolgen
leiden.
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Nu blijkt, dat ook tariefwijziging invloed hebben op de omvang van
het renteloos verkregen vermogen en deze gevolgen daarmede oor-
zakelijk zijn verbonden, moeten de hieruit voortvloeiende voor- en
nadelen gerekend worden tot de baten of lasten van de financiering
en derhalve ook tot de kostprijs.
Is er geen fiscale winst dan kunnen in het betreffende jaar uiter-

aard geen baten of lasten uit dezen hoofde ontstaan en, indien er
noch in hetjaar voorafgaande aan de investering noch in de daarop
volgende jaren sprake zou zijn van fisca1ewinst, dan zou uit dezen
hoofde in het geheel geen vermogen ter beschikking komen 1.
In bovengenoemd voorbeeld zou het bedrag van f 180,- in de

kostprijs moeten worden opgenomen, omdat dit bedrag in zijn ge-
heel aan de fiscus verschuldigd is; op de eerste plaats wordt nl. een
fiscale winst van f 180,- belast met f90,- belasting, terwijl de
resterende f90,- weer naar de fiscus gaan omdat van de vervroegde
afschrijvingsmogelijkheid gebruik is gemaakt in een jaar met een
tariefvan 47%. Bij een teruglopen van het tarief, b.v. van 53% in
1960 naar 50% in 1962, zou er een voordelig verschil zijn ontstaan
van f 90,- netto. De vraag rijst of er een reden is om dit voordeel- al
of niet 'gebruteerd' - als negatieve kostprijsfactor aan te merken.
Dit lijkt evenwel bedrijfseconomisch niet verantwoord en wel omdat
het hier een te toevallige en niet bestendige 1p.te betreft om in de I
kostprijsbepaling in aanmerking te nemen. Dit neemt niet weg, dat -
dit voordeel ongetwijfeld in de exploitatierekening afzonderlijk als
financieringsbate moet worden opgenomen.

De boven besproken voor- of nadelen kunnen zich uiteraard niet
" voordoen ten aanzien van de investeringsaftrek. Wel doet zich hierbij

r
de vraag voor, of en in hoeverre het bedrag aan investeringsaftrek
zelve als een negatieve kostenfactor moet worden ezien. In geval
van behandeling van deze voordelen als negatieve kostenfactor zou,
indien het veroorzakingsbeginsel wordt gevolgd, toerekening moeten
plaats vinden aan het duurzaam produktiemiddel terzake waarvan
de investeringsaftrek werd verkregen. Hier dringt zich een vergelij-
king op met andere vormen van subsidie welke door de overheid
worden gegeven.
Een subsidie van de overheid, verwerkt in de inkoopprijs welke

de ondernemer voor een bepaalde grondstof (b.v. melk) moet betalen,
zal volledig doorwerken in de uiteindelijke kostprijs van zijn produk-
1. Zie het gestelde omtrent de verliescompensatie: hoofdstuk I, § 3.
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ten. Indien deze subsidie niet aan de leverancier - althans aan de
eerste producent - van de melk zou worden gegeven doch aan de af-
nemer, zou er geen enkele reden voor deze afnemer zijn, om haar bij
aankoop van zijn grondstof melk niet als negatieve factor op te ne-
men in de kostprijscalculatie van zijn produkten.

Eenzelfde redenering kan worden gevolgd ingeval de overheid een
subsidie koppelt aan het aanschaffen van alle duurzame produktie-
middelen. Immers deze subsidie wordt verleend aan alle onder-
nemers, die terzake van de aanschaf van duurzame produktie-
middelen verplichtingen aangaan. De enige voorwaarde hierbij is,
dat in de loop van acht jaren - n1. in het jaar van het aangaan van
de verplichting, het jaar daaraan voorafgaand en de zes volgende
jaren - een totaal aan fiscale winst wordt gemaakt welke voldoende
groot is om de investeringsaftrek te kunnen verwezenlijken •.l.!1j.e
kostErijsoJ?vattingvol ens de gulden -: guldenleer past dan ook geen t
;:nder stan<!punt~dan dat ook deze 'subsidie' als een korting op de
aanschaffingsPrijs moet word-;;nbeschouwd voor het netto bedrag,
zo at zo oende de kostprijs tengevolge van de lagere afkhrijvingen .
ook lager zal ;orden. Het tot een bruto bedrag herleiden van de in-
~steringsaftrek ten behoeve van de kostprijsbepalingen behoeft
uiteraard niet plaats te vinden, aangezien deze herleiding slechts zin
heeft met het oog op de berekening van de netto-rentabiliteit. Doorl
het onbelast zijn van investeringsaftrek wordt weliswaar het effect
van de subsidie groter, doch deze vergroting vindt uitsluitend plaats
in de winstsfeer.

§ 4. INVLOED VAN FISCALE BEPALINGEN OP DE KOSTPRI]SBEPALING

VOLGENS DE VERVANGINGSWAARDELEER

In deze paragraaf zal worden nagegaan, welke invloed de fiscale be-
palingen uitoefenen op de kostprijs, zoals deze wordt berekend uit-
gaande van de vervangingswaardeleer en wel ingeval waardever-
anderingen ontbreken en vervolgens ingeval zich wel waardever-
anderingen voordoen.

De inuloed van fiscale hepalingen hij gelijkhlijvende waarde
Op de eerste plaats zij opgemerkt, dat het geheel achterwege blijven
van waardeveranderingen als een wel zeer theoretische veronder-
stelling moet worden beschouwd. Niettemin, ook indien een derge-
lijke situatie zich zou voordoen, is het problematisch in hoeverre de
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rentevoordelen tengevolge van de fiscale vervroegde afschrijvingen
en de voordelen, voortvloeiende uit de investeringsaftrek, de kost-
prijsbepaling in de vervangingswaardeleer bemvloeden. Men wordt
mer geconfronteerd met een probleem, waarvan een bepaald onder-
deel tussen verschillende aanhangers van de vervangingswaardeleer
uitvoerig is bediscussieerd! 01. in hoevetre het noodzakeli"k is 0

Ibi" het incalculeren van rente over het eigen vermogen een hogere
rentevoet te hanteren in verb and met de omstandigheid, dat de rente
over het eigen vermogen fiscaal niet aftrekbaar is.

Het vraagstuk met betrekking tot de rente over eigen vermogen in
de kostprijs valt buiten het kader van de hier behandelde problema-
tiek. Wel dient te worden gewezen op de omstandigheid, dat door de
fiscale bepalingen met betrekking tot de afschrijvingen vreemd ver-
mogen ter beschikking van de onderneming blijft, zonder dat daar-
over rente verschuldigd is.

In de opvatting van van der Schroeff2 wordt in het algemeen de
in te calculeren rente, zowel over eigen als vreemd vermogen, gelijk
gesteld aan de rente van goudgerande waarden, ongeacht de rente
welke in werkelijkheid moet worden vergoed . .Het renteloos karakter

(
van vreemd yermo en heeft dienten evol e voor de kost riis-
be alin in de vervan .n swaardeleer geen gevolgen.

Een afzonderlijke behandeling behoeven de gevolgen van de investe-
ringsaftrek. Hierboven" werd reeds een parallel getrokken tussen
directe ofindirecte overheidssubsidies aan ondernemers enerzijds en
de baten uit de investeringsaftrek anderzijds. Gesteld werd, dat de
besparing uit hoofde van de geldende investeringsaftrek te weten
47/100 X 16 = 7,52% in feite als een subsidie moet worden be-
schouwd, welke de overheid verstrekt onder voorwaarde, dat het
bedrijf althans in fiscale zin winst maakt.

In verband met de omstandigheid dat op de investeringsaftrek de
regels inzake de verliescompensatie van toepassing zijn, is het - zoals
gezegd - niet nodig, dat de fiscale winst wordt verworven in het jaar
waarin de aanschaffing (bestelling) van het betrokken produktie-
middel heeft plaats gehad. De subsidie kan namelijk ook worden

1. Prof. A. M. van Rietschoten: 'De rente in de kostprijs' in M.A.B., november
1958,en onder dezelfde titel drs. R. de Koning, M.A.B. maart 1959,W. G.Brugge,
M.A.B. mei 1959, De Koning, M.A.B. oktober 1959, drs. C. B.A. Kramers,
M.A.B.oktober 1959.
2. van der Schroeff, 'De leer van de kostprijs', § 14.
3. Zie pagina 100 en 101.
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gerealiseerd, indien de fiscale winsten worden gemaakt in het jaar
dat aan de aanschaffing voorafgaat carr - k) of de zes jaren
welke op dat van de aanschaffing volgen ca -forward. Daaren-
boven is er dan nog de regeling, welke een onbeperkte compensatie-
mogelijkheid biedt ten aanzien van aanloopverliezen.
Eveneens werd reeds gewezen op de bijzondere omstandigheid,

dat het hier gaat over een netto-subsidie, Dit betekent dat deze 'sub-
sidie' niet als fiscale winst hoeft te worden beschouwdl, zodat hier-
dOor de rentabiliteit sterker wordt be'invloed dan door een directe
subsidie van gelijke omvang. Voor de gevolgen op de kostprijs is dit
echter niet van belang.
Zou de invloed van de investeringsaftrek worden opgenomen bin-

nen het systeem van de kostprijsbepaling volgens de vervangings-
waardeleer, dan zou dit meebrengen, dat de vervangingswaarde
van de produktiemiddelen, welker aanschaffing tot de verkrijging
van investeringsaftrek leidt, gesteld zou moe ten worden op de ver-

vangingsprijs verminderd met 7,52% C~OX 2 X 8) wegens inves-

teringsaftrek.
Uitgaande van een aanschaffingsprijs bij vervanging van f 100,-

zou aldus het b.v. in 10jaar af te schrijven bedrag moeten worden
gesteld op f 100,- min f7,52 = f92,48. Bij een gelijkblijven van
de waarde zou derhalve na het verstrijken van de levensduur voor
vervanging nodig zijn f 92,48. Is na het vijfde jaar geen investerings-
aftrek meer mogelijk, dan moet voor de bepaling van de kostprijs
worden gerekend met een calculatorische afschrijving, gebaseerd op
een vervangingswaarde van 100;de vervanging zal dan immers een
bedrag van 100 vergen in plaats van 92,48.
Voor de kost ri"sbe alin vol ens de vervan ·n swaardel~er isI

h£t irrelevant of de investeringsaftrek al of niet is genoten; van be- X
lang is slechts de waarde van de produktiemiddelen op het moment
van de ruil. Zo zal dus rekening moeten worden gehouden met de If
bepalingen omtrent investeringsaftrek en met het tarief van de ven-
nootschapsbelasting op het moment van de ruil.
Tot hier toe is het mogelijk gebleken om de invloed van de in-

vesteringsaftrek in de kostprijstheorie van de vervangingswaardeleer
op te nemen. Dit is eveneens mogelijk, bij een rekening houden met
de wettelijke bepaling, dat de investeringsaftrek slechts wordt toe-
gekend, indien de ondernemer in enig jaar voor meer dan f 3.000,- 00• ,.

1. Zie ook pagina 101. ~"" t .C)
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verplichtingen terzake van verwerving of verbetering van bedrijfs-
middelen heeft aangegaan-. Door deze bepaling kan nl. een ver-
schil ontstaan tussen de vervangingswaarde van gelijke bedrijfs-
middelen en, hoewel de consequenties van deze regeling, in verb and
met het feit dat de grens van f 3.000,- vrij laag is, slechts gering zijn,
is het toch van belang te constateren dat dit voor de inpassing van
de investeringsaftrek in de vervangingswaardeleer geen verschil
maakt. In het begrip waarde en in de daaruit voortvloeiende nor-
matieve kostprijs kan n1. rekening worden gehouden met een der-
gelijk verschil. Immers zolang de genoemde wettelijke grens niet
aanzienlijk hoger wordt gesteld, blijft het juist, dat in het algemeen
de vervangingswaarde gelijk is aan de aankoopprijs verminderd met
de netto-investeringsaftrek. Voorzover de aftrek niet zou worden
verkregen in verband met de bestaande minimumgrens, moet dit
in de vervangingswaardeleer slechts dan worden gezien als een offer
en niet als kosten, indien de verwachting, dat in het betreffende jaar
in totaal voor meer dan f 3.000,- in duurzame produktiemiddelen
- uiteraard vallende onder de investeringsaftrek - zou worden ge-
investeerd, in feite niet wordt gerealiseerd.

Invloed van fiscale bepalingen bi} waardeveranderingen
Met betrekking tot de vervroe de afschrijving en de investerings-
a.rtIek zijn er geen gevolgen, welke afwijken van hetgeen werd ge-
constateerd bij stabieleprijzen. Gemakshalve blijven deze buiten
beschouwing in het vervolg van deze paragraaf.

Reeds meermalen is echter opgemerkt, dat de fiscus bij de bepa-
ling van de winst de kosten calculeert op historische basis en als zo-
danig dus een standpunt inneemt, dat praktisch lijnrecht ingaat
te en de ondslagen van de vervangingswaardeleer.

Bij de nu volgende nadere beschouwing van de vervangings-
waardeleer in verband met de invloed van de fiscale bepalingen bij
een wijziging van de waarde zal worden uitgegaan van de vrij alge-
meen voorkomende situatie, dat winstbelasting geheven w~rdt over
'0 bren ten welke de historische kosten te boven aan on eacgt
de gestegen kosten tengevolge van toeneming van de vervanging,s-
waard~:

In 'De leer van de kostprijs' stelt van der Schroeff:
'Evenals wi} dat bi} de overige (vlottende) produktiemiddelen hebben vast-

gesteld, leidt ook bi} de duurzame middelen een stiJging van de vervangings-
1. Zie art. 8a van het Bes1uit op de Inkomstenbelasting 1941.
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prijs tot een hogere waarde van de nog beschikbare werkeenheden. Deze het
waardestijging betekeni geen winst, omdat de oermogenstoeneming, ioelke door,
deze waardestijging ontstaat, onder de klem ligt van de vervangingsverplich-
ting. Er zou eerst sprake zijn van winst, indien de vermogenstoeneming zou
ftunnen worden uitgekeerd. De hier ontstane toeneming is echier niet voor uer-
tering vatbaar; een uitkering daarvan zou gelijk staan met een vertering van
het produktie-middel zeloe. De omstaftdigheid, dat aan de in het produktie-
middel nog beschikbare uerkeenheden een hogere waardering moet worden
toegekend, houdt in, dat de aanwending van deze uerkeenheden hogere offers
met zich zal brengen, een conclusie, toelke geheel in overeenstemming is met
die wij ten opzichte van de vlottende middelen leerden kennen'>,

In § 2 van hetzelfde geschrift 'Zodra men de continuiteit in aanmerking
neemt, komt de vervangingswaarde als grondslag voor het uiaarde-oordeel
naar voren,2•

Alhoewel hiermede de verplichte continuiteit wordt geacht te zijn
verzekerd is geen rekening gehouden met het fiscale element, in casu
met de vennootschapsbelasting. Immers dat ene wat 0 rond van
de ri'ssti' in meer ecalculeerd wordt als waarde van de ver-
bruikte werkeenheden dan gecalculeerd zou zijn op basis van de
historische kost rr s wordt na realisatie belast met 4700 vennoot-
scha sbelastin . Aannemende dat de op de vervangingswaarde ge-
baseerde waardebepaling van de werkeenheden juist is, dan is hier-
mede nog geenszins voldaan aan de tweede grondslag van deze
theori~.: n1. het handh~ven :an de continult~it ..Het is immers .niet\
mogelijk om deze continuiteit te handhaven indien slechts de histo-
rische kosten plus 53% van de plaatsgevonden waardestijging voor
vervanging beschikbaar komen.
Een eventuele tegenwerping, als zou deze belasting ten laste van

de winst moeten worden gebracht, kan geen stand houden indien
deze winst niet aanwezig is of onvoldoende groot blijkt om daaruit
de belasting over het schijninkomen te voldoen b.v. omdat slechts
deze schijnwinst en geen reele winst gemaakt is. Bovendien heeft het
opnemen van de vervangingswaarde bij de bepaling van de afschrij-
vingen niet het veronderstelde effect van de continuiteit. De inhoud
van de vervangingswaarde en tevens de ratio van deze waardebepa-
lingen geeft van der Schroeff aldus weer 'de vervangingswaarde die
gemeten wordt naar de grootte van het offer, dat v,ervanging van

1. 'De leer van de kostprijs', pag. 181.
2. Idem, pag. 8.
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goed met zich brengt'l en 'Er ontstaat een economische vervangings-
verplichting waarbij elke .eenheid produkt, welke op de verkoop-
markt wordt afgezet, vervanging op de inkoopmarkt vereist. Doordat
de ruil op hetzelfde mo~ent de n.oodzaak t?t vervanging schept wordt
et offer bij de ruil door het offer van de vervanging aangegeven.'2

-De ratio van vervanging werd hierboven reeds besproken.
De moeilijkheid, welke zich in verband met het bovenstaande kan

voordoen bij een onderneming, waar de vervangingswaardeleer
wordt toegepast, blijkt duidelijk uit onderstaand voorbeeld.
De aanschaffingskosten van een machine bedragen in 1950

f 10.000,-; de vervangingswaarde is in 1956 gestegen totf20.000,-.
Eenvoudshalve wordt voorts aangenomen een verbruik van 10%

per jaar bij een normale produktie van 100 eenheden. Per eenheid
werd in 1950 dus bij de calculatie rekening gehouden met £10,-
aan afschrijvingskosten. Fiscale consequenties treden in 1950 niet
op, omdat de 'fiscale calculatie' ook f 10,- toestaat.

In 1956 moeten overeenkomstig de vervangingswaardeleer f 20,-
afschrijvingskosten per eenheid worden gecalculeerd, omdat het
offer voor vervanging - de vervangingswaarde - f 20,- per werk-
eenheid zou zijn. Voor de vervanging zal dus f 20,- per eenheid
beschikbaar komen. Hiermede is het probleem echter niet volledig
gesteld. Weliswaar is het inderdaad nodig dat voor vervanging over
f 20,- wordt beschikt, doch dit heeft betrekking op een netto te
besteden bedrag, zodat om dit te bereiken bruto f28,87 zou moeten
worden gecalculeerd." Bij calculatie op basis van f20,- zal immers
slechts f 15,30 netto ter beschikking komen voor de aankoop van de
vervangende werkeenheid, omdat van deze f 20,- slechts f 10,-
fiscaal 'calculeerbaar' zijn en van de overige f 10,- f 4,70 aan ven-
nootschapsbe1asting dient te worden afgedragen. Wordt daaren-
tegen f 28,87 ingecalculeerd dan wordt f 8,87 aan de fiscus afge-
dragen zodat f20,- voor de vervanging beschikbaar blijft.

De vervangingswaarde van volkomen gelijksoortige werkeen-
heden, echter in 1956 aangeschaft, is eveneens f 20,-. Aangezien er
geen verschil is tussen aanschaffings- en vervangingswaarde, wordt
ook fiscaal f 20,- als kosten aangemerkt. Voor vervanging blijft bij
calculatie van f 20,- f 20,- ter beschikking.
1. 'De leer van de kostprijs', pag. 4.
2. Idem, pag. 8.
3. Dit bedrag wordt als voIgt berekend:

f20,- + (100~~ 47 X 10) X fl,- = f28,87 (afgerond) .
. ..
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!jet bedrag dat werkelijk voor vervanging ter beschikking komt
J?lijkt dus bij het calculeren van volkomen gelijksoortige werkeen-
heden afhankeli'k van zowel de vervangingswaarde als van de aan-
schaffingsprijs. -> <::.;.. '< -

Ret maakt voor de kostprijsbepaling geen verschil of door een
volkomen diversiteit de middelen verkregen door de in het ver-
leden ingecalculeerde werkeenheden de waardestijging al dan niet
hebben gevolgd. Immers daardoor wordt in de vervangingswaarde-
leer slechts de grootte van het bedrag dat ten laste van de wirist- en
verliesrekening moet worden gebracht, beinvloed, De invloed van
de fiscale bepalingen te dien aanzien, werden in hoofdstuk II be-
sproken.

Evenmin maakt het verschil, of en zo ja op welke wijze de latente
belastingverplichtingen, voortvloeiende uit de waardestijging van
de nog aanwezige werkeenheden, in de balans zijn opgenomen.

Indien de belastingheffing over het verkrijgen van een vergoeding
voor een kostprijsbestanddeel voor de bepaling van de kostprijs be-
tekenis heeft, dan is slechts van belang, dat op het moment van de
ruil exact meetbaar is de belasting welke wordt geheven over de
vergoeding voor kostprijsbestanddelen.

In de literatuur worden verschillende standpunten ingenomen met I
betrekkin tot de vraa , of de lasten voortvloeiende uit belastin -
heffin over schi"nwinst al dan niet in.aanmerkin dienen te worden
genomen bi" de be alin van de kost ri's vol ens de vervan in s-
waardeleer. Merkwaardig is echter, dat daarbij niet wordt ingegaan
op de consequenties van het terzake gehuldigde stand punt met be-
trekking tot de vervangingswaardetheorie als zodanig.

Enerzijds roept een erkenning van deze belasting als kostprijs-
.factor de vraag op in hoeverre het begrip waarde, zoals dit wordt ge-
bezigd in de vervangingswaardeleer niet wezenlijk wordt aangetast.
terwijl anderzijds het niet opnemen van deze belasting in de kostprijs
het bezwaar heeft dat het andere uitgangspunt van de vervangings-
waardeleer niet wordt bereikt, nl. de continuiteit zou volledig ver-
zekerd zijn door tegen vervangingswaarde te calculeren.

Op deze belangrijke vraagpunten wordt in het navolgende nader
ingegaan.

Ret gaat nkt om het probleem van overdracht van belastingen.
D~overdracht van belasting is immers een vraagstu ,ua a szo ~fiigl
10sstaat van de kostprijsbepaling, omdat het uiteindeliik de.markt-
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verhoudin en ziin die grot e de mogelijkheid van het al dan
niet overdragen van al of niet kost ri"sverhogende belastingen be-
palen en omdat het dan neerkomt .op het bereiken van een hogere
winstmarge, Ret onderzoek naar de invloed van de fiscale bepalin-
gen op de kostprijs moet echter worden beperkt tot die voorschriften
inzake de belasting van de winst, welke afwijken van de winstbe-
paling volgens bedrijfseconomische maatstaven.

De belastin van schijnwinst wordt volgens de bedrijfseconomische
opvatting niet als een heffing over (reele) winst beschouwd, Ook van
een vermogensbelasting kan in bedrijfseconomische zin niet worden
gesproken, omdat deze belastingheffing niet plaats vindt op grond
van de omstandigheid dat er vermogen aanwezig is, doch van de
omstandigheid dat kapitaalgoederen worden omgezet in geld of
vorderingen en dan nog slechts voorzover er nominaal meer wordt
ontvangen dan de fiscale boekwaarde,

I Ret aat hier dan in feite om een belastin heffin over een ~-
liseerde nominale vermogensaanwas, een aanwas, welke bedrijfs-
ebonden is in verb and met de continuiteitseis. Waarschijn1ijk heb-

ben op grond van soortgelijke overwegingen zowel Nouwens! als
Goudriaan" gesteld, dat de gevolgen van het belasten van schijn-
winst als kostenfactor dienen te worden aangemerkt. Ook Smeets''
huldigt de opvatting dat het opnemen van de schijnwinstbelasting
i~;k~'s 'uist is. In hoeverre dit standpunt gevolgen heeft met
betrekking tot de theorie van de vervangingswaardeleer wordt echter
niet besproken.

A. Mey" daarentegen ontkent dat de schijnwinstbelasting een kost-
prijsfactor kan zijn en vergelijkt het effect van deze heffing tot op
zekere hoogte met het stijgen van de vervangingswaarde van vroeger
ingecalculeerde werkeenheden.

Deze vergelijking kan aIleen worden gebasseerd op het onvoor-
zienbare en/of onmeetbare van de offers, hetgeen door de Koning"
expliciet, doch niet gemotiveerd, wordt gesteld. Hiervan isinderdaad
sprake bij stijging van de vervangingswaarde van in het verleden
verbruikte werkeenheden. Op het moment van calculatie was de

1. Nouwens 'Bedrijfseconomische versus fiscale winst' pag. 518,519,526 en 527.
2. Goudriaan 'De administratieve verwerking van veranderinge in het prijs-
niveau', Maandblad voor Bedrijfsadministratie en -Organisatie, pag. 23, (1958).
3. Smeets in zijn prae-advies voor de Vereniging voor de Staathuishoudkunde,
1953, pag. 75.
4. A. Mey in M.A.B., januari 1959.
5. De Koning 'De rente in de kostprijs', M.A.B., oktober 1959, pag. 404.
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stijging niet voorzienbaar en zeker niet kwantitatief bepaalbaar en
dit geldt uiteraard ook voor de daaruit voortvloeiende vennoot-
schapsbelasting.

Daarmede is echter nog niets gezegd ten aanzien van de nog niet
verbruikte werkeenheden. Worden deze gecalculeerd tegen ver-
vangingswaarde, dan is de daaruit voortvloeiende belasting naar de
winst ook voorzienbaar en meetbaar. Immers het kennen van het
verschil tussen vervangingswaarde en aanschafprijs van de werk-
eenheid is voldoende voor de bepaling van de offers, samenhangende
met het belasten van schijnwinst.

Hieruit blijkt, dat een vergelijking van de offers voortvloeiende
uit prijsstijging van reeds verbruikte werkeenheden met een belas-
ting van schijnwinst slechts juist is ten aanzien van verbruikte werk-
eenheden. De vergelijking gaat echter niet op met betrekking tot
de belasting naar de winst voortvloeiende uit waardestijging van
nog niet verbruikte werkeenheden.
Houdt het bovenstaande een bestrijding in van de opvattingen

van De Koning, daarnaast wordt met instemming gewezen op de
volgende opmerkingen van dezelfde auteur":

'Wanneer namelijk exclusief belastingen wordt gecalculeerd, kan de be-
lasting tuel eens hoger blijken te zijn dan de gehele winst, rodat vermogens-
intering onvermiJdelijk is' en 'Een winstbelasting zal alleen dan niet kosi-
prijsverhogend werken als bij een bedrijfseconomische winst geIiJk aan nihil
ook geen belasting verschuldigd is, m.a.w. als zij alleen de ondernemers-
premie treft.'

Een andere motivering voor afwijzing van opneming in de kost-
prijs wordt gebruikt door Brugge", daarin gevolgd door Kramers".
Beide auteurs stellen dat een vennootschapsbelasting geen kosten-
factor kan zijn omdat anders voor eenzelfde produkt een verschil-
lende kostprijs zou moeten worden becijferd louter tengevolge van
een verschil in aanschaffingsprijzen van de in te calculeren werkeen-
heden. Voorts wordt aangevoerd dat een winstbelasting een vorm
van winstdeling is tussen staat en ondernemer en dat een aandeel in
de winst (zelfs al is deze winst bedrijfseconomisch niet zuiver be-
rekend) geen kostenfactor bij de kostprijsbepaling kan vormen, aan-
gezien dan ook het aan de ondernemer toekomende winstdeel als
kostenfactor client te worden aangemerkt.

1. Idem, pag. 405.
2. Brugge 'De rente in de kostprijs', M.A.B., mei 1959, pag. 215 e.v.
3. Kramers 'De rente in de kostprijs', M.A.B., oktober 1959.
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Tenslotte wordt opgemerkt, dat de vennootschapsbelasting niet
vergeleken kan worden met een indirecte, kostprijsverhogende om-
zetbelasting, omdat de omzetbelasting met name aangeduide goe-
deren en diensten bij iedere producent belast en aldus offers mee-
brengt, die de ondernemer noodzakelijk behoort te brengen om te
kunnen produceren, te kunnen ondernemen, in tegenstelling tot de
vennootschapsbelasting.

\

Met betrekking tot het bovenstaande kan worden gesteld dat het
eerste argument uitgaat van de praemisse, dat de kostprijs voor een-
zelfde produkt gelijk moet zijn, terwijIjuist bewezen dient te worden
dat de kostprijs gelijk kan zijn, indien belasting wordt geheven over
schijnwinsten. Ret voorbeeld van Brugge bewijst eerder het tegen-
deel van zijn stelling. Immers indien na aftrek van vennootschaps-
belasting slechts 7 resteert voor een directiesalaris van 10, rente over
eigen vermogen van 15en voor een ondernemerspremie van 20, dus
in totaal 45, dan mag betwijfeld worden of de kostprijs weI juist be-
rekend is en of dientengevolge de aanbiedingsprijs niet te laag is ge-
weest. Ret is namelijk niet denkbeeldig, dat de directie niet gevoerd
wordt door de vermogensverschaffer, waardoor voor Iaatstgenoemde
een saldo van 7 - 10 = - 3 resteert.
Ret argument, gebaseerd op winstdeling tussen staat en onder-

nemer, kan slechts dan gelden, indien het inderdaad gaat om (be-
drijfseconomische) winst. Indien niet aIleen winstbestanddelen maar
ook vergoedingen voor kostprijsbestanddelen in deze verdelingwor-
aenoetrokken:;k~·n niet meer worden gesproken van een winstdeling;
"bovendien kan dit leiden tot een verdeling van de bedrijfseconomi-
winst van (100 + x) % voor de fiscus en (0 - x)% voor de onder-
nemer.
Opneming in de kostprijs van een winstopsiag - hetgeen betekent

47% voor belasting+ en 53% voor de ondernemer - kan niet ver-
geleken worden met de belasting, welke geheven wordt over kost-
prijsbestanddelen, die niet afhankelijkis van de hoogte van de winst-
opslag.
De aangeduide tegenstelling tenslotte tussen bijvoorbeeld de om-

zetbelasting en de v.ennootschapsbelasting is slechts danjuist, indien
de vennootschapsbelasting geen vergoeding van kostprijsbestand-
delen zou belasten. Worden deze wel belast, zoals het geval is, dan
is er weI een verschil in tijdstip ten aanzien van het ontstaan van de

1. Bij een tarief vennootschapsbelasting van 47%.
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formele belastingschuld en de daaraan verbonden betalingsver- (
plichting. De veroorzaking is echter in beide gevallen gelegen in de 1
ruilovereenkomst, zodat de ondernemer de daaraan verbonden ./
offers in beide gevallen noodzakelijk behoort te brengen om te kun-
nen ondernemen.

Niet duidelijk is de opvatting van van Rietschoten", Deze auteur
spreekt namelijk van een 'last' welke eerst moet zijn verwerkt voor-
dat commercieel van 'winst 'gesproken kan worden, terwijl deze
'last' dan commercieel als 'kosten' wordt beschouwd. Kennelijk
wordt niet het begrip 'kosten' bedoeld zoals dit in de vervangings-
waardetheorie wordt opgevat. In dat geval zouden deze 'kosten'
onderdeel uitmaken van de kostprijs en zou de toevoeging 'commer-
cieel' overbodig zijn. Zou met deze toevoeging bedoeld zijn dat de
verkoopprijs verminderd wordt, dan zou dit niet stroken met de
handelwijze met betrekking tot b.v. de omzetbelasting. De ornzet-
belasting wordt immers wei als kostprijsfactor aangemerkt terwijl
het moment van belastbaarheid is gelegen bij de verkoop. Dit mo-
ment ligt voor de belasting met betrekking tot schijnwinst niet later,
in sommige gevallen zelfs eerder".

Merkwaardig is hetgeen van der Schroeff" opmerkt met betrek-
king tot de belastingheffing over bedragen die in economische zin
niet als winst kunnen worden aangemerkt:

'Wil aantasting van het vermogen worden voorkomen, dan zal de unnst-
heffing zoal niet als kosten, in elk geval als onkosten (d.w.z. als oerliezen,
die in mindering komen van de naar economische grondslagen berekende be-
drijJsresultaten) moeten worden aangemerkt.'

Zoals ook reeds uit de nodig geachte nadere aanduiding blijkt,
wordt de term 'onkosten' voor het eerst door de auteur gebezigd.
Aile andere offers worden aangemerkt of als verspillingen of als
kosten+,

Aangezien onder verspilling wordt verstaan die offers, 'Welke voor
het gegeven produktieproces meer worden gebracht dan voor het bereiken van
de economisch meest gunstige proportionaliteit nodig is, gegeven de voorwaar-
den en omstandigheden, waaronder in dat proces de voortbrenging geschiedt'",

1. van Rietschoten, 'Bedrijfseconomische gevolgen van de fiscale winstbepaling'
in de bundel 'Fiscale ervaringen in de bezettingstijd'.
2. Fiscale ervaringen afhankelijk van waarderingssysteem.
3. van der Schroeff, 'De leer van de kostprijs', pag. 301.
4. Idem pag. 21 e.v.
5. Idem pag. 24.
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zal het duidelijk zijn dat de belasting met betrekking tot de schijn-
winst niet als een verspilling kan worden aangemerkt.

De conclusie, dat deze offers dan ook als kosten moeten worden
aangemerkt, zou dan ook voor de hand hebben gelegen. Aan aile
voorwaarden- welke in de opvatting van van der Schroeff offers
tot kosten stempelen is voldaan en desondanks worden deze offers
niet als 'kosten' maar als 'onkosten' aangemerkt.

ovenstaande opvattingen van van Rietschoten en van van der
Schroeff maken het antwoord op de vraag, in hoeverre een belasting
van schijnwinst in de theorie van de vervangingswaardeleer kan
worden ingepast, klemmender.

Immers beide auteurs komen tot oplossing van het probleem door
een nieuw begrip - 'commerciele last' respectievelijk 'onkosten' te
introduceren, zonder het begrip binnen het kader van de theorie
van de vervangingswaardeleer te plaatsen.

In het volgende wordt getracht aan te tonen, dat binnen het be-
doelde kader geen oplossing kan worden gevonden.

De vervan .n swaarde vormt voor de waardebepaling in de be-
bedri"fshuishouding onder bepaalde voorwaarden een zelfstandige
grondslag.

Deze waarde steunt op de prijs op de inkoopmarkt". De vervan-
gingswaarde van gelijksoortige werkeenheden, opgesloten in twee
gelijksoortige produktiemiddelen van een bepaalde onderneming,
is derhalve gelijk, ongeacht een verschil in aanschaffingskosten. De
omvang echter van de schijnwinst is afhankelijk zowel van de v-;;-
Y@ •n swaarde als van de aanschaffin ri"s.

Door de belasting over de schijnwinst op te nemen in de kostprijs,
wordt hieraan een element toegevoegd, dat evenzeer kan uiteen-
lopen als de verschillende aanschaffingsprijzen van gelijksoortige
bedrijfsmiddelen. Bovendien bevat de kostprijs dan een element,
dat weliswaar voor de producerende ondernemer een offer is, maar
dat in de vervangingswaardeleer niet als waardebestanddeel kan
worden aangemerkt.

De prijs op de inkoopmarkt - de vervangingswaarde - wordt
immers niet beinvloed door de belasting over schijnwinsten welke
drukt op de op deze markt kopende ondernemers.

Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd, dat de opne-

1. van der Schroeff'De leer van de kostprijs', § 4.
2. 'De leer van de kostprijs', pag. 102 en 103.
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ming van de schijnwinstbelasting in de kostprijs niet past in de ver-I ~:%,.) \

vangingswaarde-theorie, omdat het zou strijden met het ~\ ~
mentele waardebegrip.

Wordt de schijnwinstbelasting niet in de kostprijs opgenomen dan
kan het volgende worden opgemerkt.
Volgens de vervangingswaardeleer zal bij calculatie tegen de

werkelijke waarde (= de vervangingswaarde) de continuiteit zijn
gewaarborgd, zodat het hanteren van de vervangswaarde een nood-
zakelijk uitvloeisel is van de continuiteitseis." l
Uit het op pag. 106 gegeven voorbeeld blijkt duidelijk, dllft bij

handhaving van het toegepaste waardebegrip, de continuiteit bij
prijsstijging geenszins is verzekerd. Dit is zelfs niet het geval, indien
het mogelijk zou zijn, om op het moment van ruil de vervanging te
doen plaats vinden. Ook dan vindt immers heffing over de schijn-
winst laats en wordt door het calculeren tegen vervangings~aarde
niet de theoretisch veronderstelde waarborg van de continuiteit
bereikt.-Hieruit volgt, dat ook het niet opnemen in de kostprijs van schijn-
winstbelasting niet past binnen het kader van de vervangingswaarde-
theorie.
Uit het bovenstaande kan voorts worden geconc1udeerd dat in_\

~ssin in de theorie van de verv.an in swaardeleer van de belasting

Iover schi' nwinsten niet mogelijk blijkt te zijnc'De vervangingswaarde-leer heeft geabstraheerd van de bestaande bepalingen met betrek-
king tot de belasting van winsten. Daartegen kan uiteraard bij de
opbouw van de theorie geen bezwaar bestaan.
Ret kan echter bij de toepassing van deze leer niet juist zijn om

te blijven abstraheren van een maatschappelijk verschijnsel, een
datum van zo groot belang als de voorschriften inzake de belasting-
heffing over winsten. Temeer omdat een verschil in winstbepaling
volgens de fiscale voorschriften en volgens de vervangingswaarde-
leer zeker niet als een slechts tijdelijk verschijnsel kan worden aan-
gemerkt.
Evenmin is het juist de offers welke voortvloeien uit een dergelijke

belasting weliswaar als 'onkosten' of als 'lasten' te karakteriseren,
zonder deze begrippen een plaats in de theorie te geven.
Zelfs indien voorbijgezien wordt aan het bezwaar, dat aan de ge-

bruikte termen onkosten c.q. commerciele lasten geen plaats is ge-
l. Zie pag. 105 en 106.
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geven binnen de theorie, dan blijft het onjuist om de met de schijn-
winstbelasting verband houdende offers niet a1s kosten aan te mer-
ken, alhoewel deze offers qua karakter zonder twijfel onder het ge-
hanteerde begrip kosten moeten worden gerangschikt.

§ 5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

In dit hoofdstuk is nagegaan in hoeverre de fiscale bepalingen met
betrekking tot de afschrijving op duurzame produktiemiddelen en
met betrekking tot de investeringsaftrek gevolgen hebben voor de
kostprijsbepaling. Daartoe zijn de effecten van deze bepalingen af-
zOiiderlijk weergegeven voor de kostprijsbepaling volgens de gulden
= guldenleer en de vervangingswaardeleer.
Daarbij is het volgende geconstateerd:

- De kostprijsbepaling volgens de gulden = guldenleer wordt be-
invloed door de investeringsaftrek en door het renteloos ter be-.
schikking komende vermogen voortvloeiend ui t fiscaal toegestane
vervroegde afschTijvmgen, lietgeen volledig in overeenstemming
is met de grondslagen van de gulden = guldenleer.

- In de vervangingswaardeleer is de invloed op de kostprijsbepaling
van het renteloos ter beschikking staand vermogen uit hoofde van
vervroegde afschrijvingen nihil. Aangetoond is evenwel, dat er
voldoende aanleiding is om de voordelen uit hoofde van de in-
vesteringsaftrek bij de bepaling van de vervangingswaarde te be-
trekken en dit is zeer wel mogelijk binnen het kader van de ver-
vangingswaardetheorie.
Met betrekking tot de schijnwinstbelasting zijn de moeilijkheden,

om de fiscale invloed in deze theorie te verwerken, echter bijzonder
groot. Immers indien zij niet in de kostprijs wordt opgenomen,
wordt de theoretische basis van de continuiteitshandhaving aange-
tast, terwijl men bij het wel opnemen van de schijnwinstbelasting
in de kostprijs in strijd komt met het gehanteerde waardebegrip.
Door deze conclusies wordt, zoals in de inleiding werd aange-

geven, geenszins aan de toepassing van de gulden = guldenleer voor
de kostprijsbepaling een preferentie toegekend ten opzichte van de
kostprijscalculatie op basis van vervangingswaarde. De bezwaren
welke aan een kostprijsbepaling op basis van uitgaafprijzen kleven
worden niet geringer door de mogelijkheid om fiscale invloeden te
verwerken.
De bezwaren tegen de theorie van de vervangingswaardeleer
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houden niet in, dat daarmede het gebruik van de vervangingswaarde
als basis voor de kostprijsbepaling wordt ontraden. Wellijkt het voo
de ondernemin me calculeert o..pbasis van vervan .n swaarde van
belang om een grotere waarde te hechten aan de continuiteit - en
dientengevolge de scliijnwinstbelasting in de kostprijs op te nemen -
dan om vast te houden aan een bepaald theoretisch uitgangspunt.
Indien de marginale ondernemer de kostprijsverhogende fiscale

invloeden tot uitdrukking brengt, zal hij zich eerder realiseren dat
maatregelen nodig zijn om aantasting van het vermogen te voor-
komen.

~

Voor de niet marginale ondernemer is de feitelijke invloed van de
hefting van schijnwinstbelasting principieel dezelfde; aIleen zal de
niet-marginale ondernemer er gemakkelijker in slagen om deze
fiscale extra lasten op te vangen.
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SLOTOPMERKINGEN

De bedrijfseconornische literatuur heeft zich hier te lande vrij inten-
sief bezig gehouden met de uitwerking van voorstellen om de fiscale
voorschriften inzake de winstbepaling aan te passen aan bedrijfs-
econornische maatstaven. Dit is echter slechts een gedeelte van de
problematiek, welke samenhangt met de aanrakingspunten tussen
belastingen en bedrijfseconomie. Van zeker even groot gewicht zijn
de problemen welke optreden als gevolg van de invloed van de be-
staande belasting op de bedrijfseconornische opvattingen en op het
bedrijfseconornisch handel en.
In dit proefschrift isgetracht om dit belang aan te tonen. Alhoewel

mede omwille van een zo duidelijk mogelijke voorstelling van zaken
de behandelde problemen beperkt zijn tot het analyseren van de
gevolgen van de geldende voorschriften terzake van afschrijvingen
en investeringsaftrek bij de hefting van vennootschapsbelasting,
dient men zich wel te realiseren dat hiermede slechts een onderdeel
is behandeld van de moeilijkheden waarmee het bedrijfsleven zich
terzake van het fiscale systeem geconfronteerd ziet.
lndien de consequenties ,welke ten aanzien van financiering,

rentabiliteit en kostprijs uit de behandelde fiscale bepalingen voort-
vloeien niet ernstig worden bestudeerd kan dit ertoe leiden, dat het
beoogde optimale financiele resultaat niet wordt bereikt.
Ret moge waar zijn, dat de in dit geschrift gegeven voorbeelden

niet meer in die mate kunnen gelden, indien zij niet in het jaar 1959
doch in 1961 waren gep1aatst, de invloed van de fiscale voorschriften
op de financiering, de rentabiliteit en de kostprijsbepaling blijft van
overwegend belang. Dit zal ook zo zijn, indien de wetsontwerpen
inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting 1960 op het onder-
deel van b.v. het vervallen van het bestellingsmoment a1sstartpunt
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voor de fiscale afschrijvingen en van de uitbreiding van de zogenaam-
de doorschuifmethode worden aanvaard.

De urgentie van een bezinning op deze punten wordt nog geac-
centueerd door de te verwachten ontwikkeling van handel en indu-
strie in verband met de uitbouw van de internationale samenwer-
king op economisch gebied en met name door de totstandkoming
van de Euromarkt.

Ook het buitenland kent nl. verschillende fiscale faciliteiten met
betrekking tot de berekening van de afschrijvingen alsook andere
fiscale maatregelen ter bevordering van investeringen in duurzame
produktiemiddelen, welke hun invloed op financiering, rentabili-
teit en kostprijsbepalingen doen gelden.

Met het oog op de wenselijkheid om in de toekomst te komen tot
I het scheppen van gelijke concurrentievoorwaarden voor de onder-
nemers in de verschillende landen, lijkt het gewenst bij een verdere
samenwerking aan deze invloeden aandacht te schenken.
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BIJLAGE I
bij blz. 32 e.v,

Lineaire Boekwaarde Vervroegde Investerings-
afschrijving afschrijving afschrijving aftrek
over i over i-

1 24().000 a 720.000 2.000.000 960.000
2 24().000 a 655.200 2.000.000 960.000
3 24().000 a 596.232 - -
4 24().000 542.571 - -
5 240.000 493.74{) - -
6 24().000 449.303 - -
7 24().000 408.866 - -
8 240.000 372.068 - -
9 24().000 338.582 - -
10 24().000 308.109 - -
11 24().000 280.380 - -
12 240.000 255.145 - -
13 24().000 232.182 - -
14 24().000 211.286 - -
15 24().000 192.270 - -
16 24().000 174.966 - -
17 240.000 159.219 - -
18 240.000 144.889 - -
19 24().000 131.849 - -
20 24().000 119.983 - -
21 24().000 109.184 - -
22 24().000 99.358 - -
23 24().000 90.416 - -
24 24().000 82.278 - -
25 24().000 74.873 - -
26 24().000 68.135 - -
27 24().000 62.002 - -
28 240.000 56.422 - -
29 24().000 51.344 - -
30 24().000 46.723 - -
31 24().000 42.518 - -
32 24().000 38.692 - -
33 24().000 35.209 - -
34 80.000 356.006 - -

jaar 3 - afschrijving 9%

8.000.000
720.000

7.280.000
655.200

6.624.800
596.232

6.028.568

a Berekening: i- X 12.000.000 =
jaar I - afscbrijving 9%

;

jaarZ - afschrijving 9%

enz.
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BIJLAGE II

1 2 3 4 5
Lineair Boekwaarde a a b

(afgerond)

10 26 + 16 + 16 +29,7
20 45 +25 + 9 +26,4
30 60 +30 - + 5 +23,1
40 70 +30 0 + 19,8
50 78 +28 - 2 + 16,5
60 83 +23 - 5 + 13,2
70 88 + 18 - 5 - 13,1
80 91 +11 - 7 - 6.4
90 93 + 3 - 8 + 0,3
100 100

-ivl
- 3 + 6,5

. 0 + 13.0
+ 3,0
0

kolom 1en 2 bij grafiek 1 op blz. 56
kolom 3 bij grafiek 2 op biz. 57
kolom 4 bij grafiek 3 op biz. 58
kolom 5 bij grafiek4 op biz. 58

a Mschrijvingsverschillentengevolgevan toepassingboekwaardestelsel.
b Mschrijvingsverschillentengevolgevan vervroegdeafschrijving.
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BIJLAGEIII

1 I 2 I 3 I 4 I 5
Jaar

a I b I b 133! jaar I 10jaar

1946 + 16 + 16 *47 **47
1947 + 25 + 25 *53 **61
1948 + 30 + 30 53 62
1949 0 + 30 + 30 57 63
1950 +10 + 28 + 28 57 61
1951 + 20 + 23 + 23 59 59
1952 + 20 + 18 + 18 60 57
1953 + 20 +11 +11 61 52
1954 + 20 + 3 + 3 62 50
1955 + 20 0 0 61 45
1956 + 20 -13 + 3 62
1957 + 20 - 16 + 9 62
1958 + 20 - 17 + 12 62
1959 + 20 - 17 + 13 62
1960 +10 - 15 + 13 62
1961 0 - 13 +11 62
1962 -10 + 8 61
1963 - 6 + 5 61
1964 - 2 + 1 59
1965 0 0 58
1966 59
1967 58
1968 56
1969 55
1970 54
1971 54
1972 52
1973 51
1974 50
1975 50
1976 48
1977 47
1978 46

a Afschrijvingsverschillen door overgang op afschrijving op bestellingen.
b Afschrijvingsverschillen door verandering investeringsniveau en overgang op
boekwaarde-systeem.
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* berekening: afschrijving in 1946
47% hiervan is

106 (97 + 9)
50

In 1946 worden betaald de voorlopige aanslag 1946 (gebaseerd op de winst
van 1945) en de nadere voorlopige aanslag 1945. In verband hiermede wer-
den de bedragen, welke tengevolge van de overgang op boekwaarde-afschrij-
ving niet aan de fiscus behoefden te worden afgedragen, als voigt bepaald :

in 1946: ! X 47 = 35
47 - 35 = 12

47

! x50=38
50 - 35 = 15

53

in 1947:

* * berekening: afschrijving in 1946
47% hiervan is

in 1946: ! X 47 = 35
47 - 35 = 12

47

! X 55 = 41
55 - 35 = 20

61

in 1947:

kolom 1 bij grafiek 5 op biz. 59
kolom 2 bij grafiek 6 op biz. 59
kolom 3 bij grafiek 7 op biz. 60
kolom 4 en 5 bij grafiek 8 op biz. 60

(voorlopige aanslag 1946)
(nadere voorlopige aanslag 1945)

(voorlopige aanslag 1947)
(nadere voorlopige aanslag 1946)

116 (90 + 26)
55
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BIJLAGE IV

1 I 2 I 3 I 4 I 5
Jaar

I I I I33tjaar lOjaar 33t jaar lOjaar

1950 a 47 b 47 c 47 d 47
1951 a49 b 56 c 74 d 72
1952 52 59 62 57
1953 50 56 60 58
1954 50 56 61 54 e 1,75
1955 50 56 59 54 e 4,50
1956 50 56 60 52 6,50
1957 50 56 39 32 8,50
1958 50 56 57 32 7,00
1959 50 56 60 55 3,50
1960 50 56 64 53 10,25
1961 50 49 64 55 1l,50
1962 50 43 55 44 8,25
1963 50 47 54 46 9,00
1964 50 56 47 7,25
1965 50 54 47 enz.

1966 50 55
1967 50 55
1968 50 54
1969 50 54
1970 50 52
1971 50 53
1972 50 51
1973 50 52
1974 50 50
1975 50 51

-
1976 50 50
1977 50 50
1978 50 48
1979 50 49
1980 50 47
1981 50 48
1982 50 46
1983 50 47
1984 46 47
1985 47
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a. berekening: afschrijving in 1950
47% hiervan is

b. berekening: afschrijving in 1950
47% hiervan is

c. berekening: afschrijving in 1950
47% hiervan is

d. berekening: afschrijving in 1950
47% hiervan is

e. berekening: investeringsaftrek in 1953
47% hiervan is

kolom 1 en 2 bij grafiek 9 op biz. 60
kolom 3 en 4 bij grafiek 10 op blz, 61
kolom 5 bij grafiek 11 op blz, 61

103
48
in 1950:! X 47 = 35

47 - 35 = 12
47

in 1951:! X 48 = 36
48 - 35 = 13

49

110
52

in 1950:! X 47 = 35
47 - 35 = 12

47

in 1951:! X 52 = 39
52 - 35 = 17

56

132 (97 + 33 + 2)
62

in 1950:! X 47 = 35
47 - 35 = 12

47

in 1951:! X 62 = 47
62 - 35 = 27

74

130 (90 + 33 + 7)
61

in 1950:! X 47 = 35
47 - 35 = 12

47

in 1951:! X 61 = 46
61 - 35 = 26

72

3 (9/12 X 4% v. 100)
1

in 1953: nihil
in 1954: ! X 1 = 0,75

1 - 0 = 1,00
1,75
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BIJLAGE V
verdere uitwerking van tabel 7 op blz. 37

I II III IVWerkelijke
Veronderstelde betaling Verschil

Jaar betaling . (boekwaarde (III - II)o-n' afschrijving
~ '\.(0'" en vervroegde)l·i1"

9~.000
-

1960 nihil - 940.000
1961 940.000 554.600 - 1.494.600
1962 940.000 nihil - 940.000
1963 940.000 122.197 - 817.803
1964 940.000 1.442.466 + 502.466
1965 940.000 894.355 - 45.645
1966 940.000 913.692 - 26.308
1967 940.000 931.287 - 8.713
1968 940.000 947.299 + 7.299
1969 940.000 961.870 + 21.870
1970 940.000 975.132 + 35.132
1971 940.000 987.194 + 47.194
1972 940.000 998.178 + 58.178
1973 940.000 1.008.168 + 68.168
1974 940.000 1.017.262 + 77.262
1975 940.000 1.025.536 + 85.536
1976 940.000 1.033.066 + 93.066
1977 940.000 1.039.917 + 99.917
1978 940.000 1.046.154 + 106.154
1979 940.000 1.051.827 + 111.827
1980 940.000 1.056.991 + 116.991
1981 940.000 1.061.691 + 121.691
1982 940.000 1.065.966 + 125.966
1983 940.000 1.069.855 + 129.855
1984 940.000 1.073.398 + 133.398
1985 940.000 1.076.621 + 136.621
1986 940.000 1.079.552 + 139.552
1987 940.000 1.082.220 + 142.220
1988 940.000 1.084.650 + 144.650
1989 940.000 1.086.857 + 146.857
1990 940.000 1.088.869 + 148.869
1991 940.000 1.090.700 + 150.700
1992 940.000 1.092.363 + 152.363
1993 940.000 1.093.880 + 153.880
1994 940.000 828.795 - 111.205
1995 940.000 1.234.692 + 294.692
1996 940.000 911.800 - 28.200
1997 940.000 897.700 - 42.300
1998 940.000 940.000 nihil

inv.
aftrek 902.400 902.400

saldo 36.660.000 36.660.000 nihil
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BIJLAGE VI
verdere uitwerking van tabel 7 op biz. 37

I II III IV
Werkelijke

Veronderstelde betaling Verschil
Jaar betaling (liniaire af- (III - II)

schrijving en
vervroegde)

1960 940.000 nihil - 940.000
1961 940.000 329.000 - 1.269.000
1962 940.000 nihil - 940.000
1963 940.000 756.700 - 183.300
1964 940.000 1.419.400 + 479.400
1965 940.000 996.400 + 56.400
1966 940.000 996.400 + 56.400
1967 940.000 996.400 + 56.400
1968 940.000 996.400 + 56.400
1969 940.000 996.400 + 56.400
1970 940.000 996.400 + 56.400
1971 940.000 996.400 + 56.400
1972 940.000 996.400 + 56.400
1973 940.000 996.400 + 56.400
1974 940.000 996.400 + 56.400
1975 940.000 996.400 + 56.400
1976 940.000 996.400 + 56.400
1977 940.000 996.400 + 56.400
1978 940.000 996.400 + 56.400
1979 940.000 996.400 + 56.400
1980 940.000 996.400 + 56.400
1981 940.000 996.400 + 56.400
1982 940.000 996.400 + 56.400
1983 940.000 996.400 + 56.400
1984 940.000 996.400 + 56.400
1985 940.000 996.400 + 56.400
1986 940.000 996.400 + 56.400
1987 940.000 996.400 + 56.400
1988 940.000 996.400 + 56.400
1989 940.000 996.400 + 56.400
1990 940.000 996.400 + 56.400
1991 940.000 996.400 + 56.400
1992 940.000 996.400 + 56.400
1993 940.000 996.400 + 56.400
1994 940.000 1.128.000 + 188.000
1995 940.000 1.137.400 + 197.400
1996 940.000 911.800 - 28.200
1997 940.000 897.700 - 42.300
1998 940.000 940.000 nihil

inv.
aftrek 902.400 902.400

saldo 36.660.000 nihil
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