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ALGEMENE INLEIDING

In de onderhavige studie zullen wij ons vooral bezighouden met
een onderzoek naar de invloed van de fiscale wetgeving op de
waardering van de voorraden in Nederland en Belgie.
Bij de behandeling van het vraagstuk van de fiscale voorraad-
waardering wordt aan het begrip „voorraden" de betekenis van
vlottende middelen gehecht, en dan nog in het bijzonder voor
zover deze gevormd worden door goederenvoorraden (grond-
stoffen, hulpmaterialen, goederen in bewerking, en gerede pro-
dukten). Dit neemt echter niet weg dat alle activa- en passiva-
bestanddelen in wezen voorraden zijn. Het vraagstuk van de
voorraadwaardering is eigenlijk het vraagstuk van de waarde-
bepaling voor de balans en van de winstbepaling der onderneming.
Vrij algemeen wordt aanvaard dat het vraagstuk van de verhouding
tussen de bedrijfseconomische en fiscale winstbepaling pas tamelijk
recent tot tegenstellingen aanleiding heeft gegeven.
Het kan bevreemding verwekken, dat wij eerst de fiscale voorraad-
waardering in Nederland behandelen, en pas later de Belgische
toestanden in onze studie betrekken. Het is echter minder louter
toevallig dan het zich laat aanzien. De winstbepaling als bedrijfs-
economisch vraagstuk heeft steeds een ruime belangstelling gekend
in Nederland. Aanvankelijk was het vraagstuk van de voorraad-
waardering het voorwerp van zelfstandige studie, juist voor de
tweede wereldoorlog verschenen de sterk in het oog springende

geschriften van de Amsterdamse school; na de oorlogsjaren
kwam de Rotterdamse school aan het bod. Uit de stroom van
publicaties blijkt dat de meningsverschillen over het vraagstuk
van de winstbepaling tot op heden onverminderd voortduren.
Al deze geschriften over de winstbepaling - zoals deze sedert
I 920  tot  ontwikkeling zijn gekomen - vormen een reactie  op  de
nominalistische stelsels van voorraadwaardering. In Belgie heeft
men weinig aandacht besteed aan de winstbepaling als bedrijfs-
economisch vraagstuk. Wellicht komt hierin een wijziging naar
aanleiding van het VIde Vlaams Wetenschappelijk Economisch
Congres van 27 en 28 april I963. De werkzaamheden van de
Commissie „Onze ondernemingen en de belastingpolitiek" hebben
er toe geleid het probleem van de ondernemerswinst onder bedrijfs-
economisch en fiscaal oogpunt aan de orde te stellen. Dit neemt
echter niet weg dat men steeds de vraag kan stellen of de Belgische
wetgever er geen baat zou bij vinden zich te steunen op de Neder-



XI

landse belastingwetgeving om tot een juist fiscaal winstbegrip
te komen, waarin sprake is van substantialistische opvattingen.
Op de volgende bladzijden zal de lezer de nodige elementen
vinden om deze vraag te beantwoorden.

e
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arrest H.R., B.N.B. = arrest  Hoge Raad opgenomen  in  de  ver-
zameling : Beslissingen in Belastingzaken -
Nederlandse Belastingrechtspraak.

B.                = Beslissingen in Belastingzaken (tot en met
I952).

B.H. I95O - Wet Belastingherziening I95O.

B.N.B. = Beslissingen in Belastingzaken - Neder-

landse Belastingrechtspraak.
B.Vpb. I942 = Besluit Vennootschapsbelasting I 942.
E.S.B. = Economisch-Statistische Berichten.

FED = (oorspronkelijk) Fiscaal Economische Do-

cumentatie; (thans) Fantasie en Durf, Los-
bladig Fiscaal Weekblad.

gkg = goed koopmansgebruik.
H.R. = Hoge Raad.
i.b. = inkomstenbelasting.
I.B. Ig I4 = Wet op de Inkomstenbelasting I9I4.
I.B. I94I = Besluit op de Inkomstenbelasting I94I.
m.a.b. = Maandblad voor accountancy en bedrijfs-

huishoudkunde.
Mndbl. Bel. = Maandblad Belastingrecht.
N.V. = De Naamlooze Vennootschap.

uitspraak
Hof..., B.N.B. =  uitspraak van de belastingkamer van een der

vijf gerechtshoven, opgenomen in de ver-
zameling : Beslissingen in Belastingzaken
- Nederlandse Belastingrechtspraak.

Vk. = Vakstudie.
V.N. = Vakstudie-Nieuws.

vpb. = vennootschapsbelasting.
W.F.R. = Weekblad voor Fiscaal Recht.
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B. BELGIE

APB = Aanvullende personele belastingen.
BB. = Bedrijfsbelasting.
B.D.B. = Bulletin van de Directe Belastingen.
B.J. = Belgique Judiciaire.
B.W. = Burgerlijk Wetboek.
GB. = Grondbelasting.
H.I.B. - Wet van 20 november I 962 houdende her-

vorming van de inkomstenbelastingen.
J.PD.P. = Journal Pratique de droit fiscal et financier.
Jur. com. Brux. = Jurisprudence commerciale de Bruxelles.
K.B. = Koninklijk Besluit.

M.B. = Mobilienbelasting.
N.C.B. = Nationale Crisisbelasting.
Pas. = Pasicrisie.
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Rev. soc. = Revue pratique des sociath civiles et com-

merciales.
R.P.D.B. - Rdpertoire Pratique du Droit Belge.

S.W.H.V. 0= Samenschakeling van de wetten op de
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S.W.I.B. = Samenschakeling van de wetten op de
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S.W.N.C.B. = Samenschakeling van de wetten op de
Nationale Crisisbelasting.



DEEL I

DE FISCALE VOORRAADWAARDERING
IN NEDERLAND



INLEIDING

De wijziging van de wettelijke voorschriften inzake de jaarlijkse
winstbepaling bij de Wet Belastingherziening I95O, heeft een
belangrijke verruiming van het fiscale winstbegrip met betrekking
tot de voorraadwaardering gebracht (I).
V66r de wetswijziging van I950 werd door de Nederlandse be-
lastingwetgeving dwingend voorgeschreven (art. IO, lid 2, oude
tekst) dat de voorraadwaardering op basis van de kostprijs of lagere
bedrijfswaarde diende te geschieden.
In Nederland, waar de bedrijfseconomie een belangwekkende
ontwikkeling heeft doorgemaakt, zijn dan ook vele bezwaren
ingebracht tegen de hierboven bedoelde waarderingsmethode.
E6n van de belangrijkste bezwaren is wel de belasting van schijn-
winsten in perioden van een stijgend prijspeil, waardoor - om-
wille van financieringsmoeilijkheden - het voortbestaan der
ondernemingen fel wordt tegengewerkt. Een betere aanpassing
van de door de belastingadministratie gebezigde winstopvattingen
bij de bedrijfseconomische geschriften werd bepleit. De voor-
standers van de moderne winstbepalingsstelsels (2) meenden dat
hun opvattingen een rechtvaardiger grondslag voor de fiscale
winstbepaling zouden vormen.
Met ingang van I januari I950 stelt de Nederlandse belastingwet
echter de eis, dat „de jaarlijkse winst wordt bepaald volgens goed
koopmansgebruik, met inachtneming van een bestendige gedrags-
lijn welke onafhankelijk is van de vermoedelijke uitkomst en welke
slechts gewijzigd kan worden indien bijzondere omstandigheden
dit rechtvaardigen" (art. 7, lid I, Besluit Inkomstenbelasting I95O).
In dit nieuw artikel is er geen sprake meer van het waarderings-
voorschrift van het oude artikel Io, I.B.'4I, maar nu wordt het
begrip goed koopmansgebruik centraal gesteld.
Na de invoering van de wetswijziging werd feller dan ooit de vraag
gesteld of de nieuwe waarderingsmethoden (met name het lifo-
stelsel, het ijzeren-voorraadstelsel en de vervangingswaardetheorie)

(I)   In   een   artikel  over   De  waardering   van  voorraden  op  de jiscale balans, verschenen
in het Maandschrift Economie. Aflevering 7, april 1954, spreekt  Prof.   Dr.  M.  J.  H.
SMEE'rS op blz. 293 over een kleine ..doorbraak" in het fiscale winstbegrip met be-
trekking tot de waardering der voorraden.
(2) De moderne winstbepalingsstelsels wensen de continuiteit der bedrijfshuis-
houdingen te handhaven. Met name worden hier bedoeld : de vervangingswaarde-
theorie, het ijzeren-voorraadsysteem. het lifo-stelsel, het stelsel van Prof. Dr. 0. BAKKER
alsmede eventuele varianten hiervan.



4                                                             INLEIDING

voortaan door de belastingadministraite zouden worden aanvaard.

De opvatting dat het aan de ondernemers geoorloofd was, om met
ingang van I januari I 950 het stelsel van voorraadwaardering te
wijzigen (overgang van het stelsel van voorraadwaardering op basis
van de historische kostprijs naar b.v. het ijzerenvoorraadstelsel)
werd gedeeltelijk om volgende redenen gemotiveerd :
(i) de Wet Belastingherziening I950 vormt op zichzelf reeds een

„bijzondere omstandigheid" in de zin van art. 7, eerste lid,
I.B., waardoor stelselverandering wordt gerechtvaardigd;

(ii) de belangrijkste prijsstijging der grondstoffen sinds I95O,
omwille van het conflict Korea, heeft duidelijk de gebreken
van de voorraadwaardering op basis van de historische kostprijs
aangetoond.

Het is niet mijn bedoeling in deze inleiding een overzicht te geven
van de ontwikkeling der technieken van voorraadwaardering in de
Nederlandse belastingwetgeving tijdens het laatste decennium.
Hierover hebben we in de volgende hoofdstukken nog grondig
te handelen. Veeleer is de Wet Belastingherziening I950 een
uitstekend aanknopingspunt voor de behandeling van het probleem
der bedrijfsvoorraadwaardering in Nederland.
Bedoelde wetswijziging vormt stellig een kleine „doorbraak"
in het fiscale winstbegrip, inzake de voorraadwaardering. M.i.
wordt hier de basis gelegd voor de overgang van de nominalistische
winstopvatting naar een „beperkte" toepassing van de substan-
tialistische winstopvattingen in de Nederlandse belastingwet-
geving. Derhalve zullen we in de volgende hoofdstukken achtereen-

volgens behandelen :
- Het fiscale winstbegrip
- De nominalistische stelsels van voorraadwaardering
- De fiscale winst op basis van substantialistische opvattingen.



HOOFDSTUK I

HET FISCALE WINSTBEGRIP
OP NOMINALISTISCHE BASIS

I.I.   Onderwerp en indeling  van het hoofdstuk

In dit hoofdstuk wordt enkel het fiscale winstbegrip op nomina-
listische basis onderzocht.
Tot goed begrip van ons onderwerp, wordt in het hierna volgende
in beknopte vorm een overzicht gegeven van de belangrijkste
wettelijke voorschriften inzake de fiscale winstberekening tijdens
de laatste decennia. Dit is vooral van belang voor de verwijzingen
naar de vroegere rechtspraak van de Hoge Raad.
Hierna onderzoeken we de voorschriften van de Wet Belasting-
herziening I95O, zoals deze op dit ogenblik nog gelden. In een
volgend hoofdstuk gaan we over tot de studie van de waarderings-
regels op nominalistische basis.

I.2.  Wetteksten

Het Besluit op de Inhomstenbelasting I94I geeft in art. 6, lid I,
(art.    8,   lid    I, oude tekst)   een zeer ruime omschrijving   van   het
winstbegrip als , ... het bedrag der gezamenlijke voordelen die,
onder welke naam en in welke vorm ook, worden verkregen uit
bedrijf of uit zelfstandig uitgeoefend beroep".
Vermits bedoelde wettekst, wat het essentiale betreft, ontleend is
aan de Wet op de Inhomstenbelasting IgI4, kunnen we ons beperken
tot de vermelding van art. 6, lid I, der I.B. I94I. Bij de winst-
berekening geldt hier het z.g. gulden-is-gulden-stelsel, zoals we
later nog zullen zien. De winst is volgens dit nominalistisch winst-
begrip echter niet gelijk aan het aantal guldens dat boven het
beginkapitaal werd verkregen. Bij de berekening van de fiscale
winst door vermogensvergelijking moet ook rekening gehouden
worden met de priv6-onttrekkingen en de latere bijvoegingen aan
het beginkapitaal. Voor de belastingplichtigen, well<e regelmatig
boekhouden met jaarlijkse afsluitingen, werd bepaald (art. 9 en Io,
oude tekst) dat de jaarlijkse winstberekening door vermogens-
vergelijking diende te geschieden.



6 FISCALE VOORRAADWAARDERING IN NEDERLAND

Volledigheidshalve wijs ik er op dat het onderscheid tussen
„onderneming" en „bedrijf" in het Besluit I.B.'4I niet consequent
wordt toegepast. Het valt op dat de termen „bedrijf" en „onder-
neming" herhaaldelijk door elkaar worden gebruikt - dus als
synoniemen. Z6 maakt art. 5, lid I, sub I t.a.v. de belasting van
de ondernemerswinst een onderscheid tussen winst uit een land-
bouwbedrijf (in technische zin) en winsten uit andere bedrijven
(in technische zin). Algemeen wordt aangenomen dat dit onder-
scheid op grond van de volgende overwegingen wordt gemaakt :
(i)  de  vrijstelling  van  art.  6,  lid  2,  I.B.'4  ;  (ii)  bij de invoering
van het besluit  werd  ook een ondernemingsbelasting ingesteld;
daarin werd de winst uit een agrarisch bedrijf vrijgesteld.
Wordt    art. 5 aldus opgevat,   dan    zijn    de    artt.    I 7   en    I 8    (hier
wordt de term „bedrijf" ook in een beperkte technische zin
opgevat) volledig in overeenstemming; dit geldt echter   niet
voor   de   artt.   6,   lid    I,   7,   lid   2,   9   en   39·    Hier zou eigenlijk
de term „bedrijf" vervangen dienen te worden door de term
„ondernerning".
Bij de Wet Belastingherziening I950 werd de tekst van art. 8,
lid   I, oud, nagenoeg gehandhaafd, doch opgenomen   in   art.   6,
lid  I. De bepalingen inzake de berekening  van de jaarlijkse winst
werden als volgt omschreven in art. 7, lid I, „De jaarlijkse winst
wordt bepaald volgens goed koopmansgebruik, met inachtneming
van een bestendige gedragslijn welke onafhankelijk is van de
vermoedelijke uitkomst en welke slechts gewijzigd kan worden
indien bijzondere omstandigheden dit rechtvaardigen". Art. 7,
lid  2,  houdt in „Voordelen uit het bedrijf of zelfstandig uitgeoefend
beroep, welke niet reeds ingevolge de regelen geldende voor de
jaarlijkse winst, in aanmerking worden genomen - zoals ver-
schillen tussen de geldswaarde en de fiscale boekwaarde van tot
het bedrijfs- of beroepsvermogen behorende zaken - behoren
tot de winst van het laatste jaar waarover hier te lande belastbare
winst wordt genoten door degeen voor wiens rekening het bedrijf
of beroep wordt uitgeoefend."
Duidelijk blijkt uit de wetteksten, dat de Wet Belastingherziening
I 950 geen enkele wijziging heeft aangebracht aan het algemene
winstbegrip, zoals dit in het oorspronkelijke art. 8, lid I, van het
Besluit op de Inkomstenbelasting I94I werd omschreven. Belang-

rijk is echter - en nu kunnen we wel spreken van een ingrijpende
wijziging - de in art. 7, lid I, ingevoerde regeling van de jaarlijkse

winstbepaling, waardoor aan de belastingplichtige wederom een
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grotere vrijheid wordt gegeven in de keuze van een stelsel van
winstbepaling (I).
Bij de latere bespreking van de begrippen totale winst en jaarlijkse
winst zullen we de gelegenheid hebben er op te wijzen, dat art. 7,
lid  I, ruimte heeft gegeven voor het toepassen van substantialisti-
sche winstopvattingen, zij het met enige beperkingen.
Tenslotte bepaalt art. 6, lid 2, van het Besluit op de Vennootschaps-
belasting I942, dat voor de winstberekening de reeds vermelde
artikelen van het Besluit op de Inkomstenbelasting I 94 I toegepast
dienen te worden, behoudens enige afwijkingen, welke hier niet
worden vermeld.

I ·3. Het fiscaal winstbegrip

Belangrijk is dat de Nederlandse belastingwetgeving met betrek-
king tot de inkomstenbelasting twee verschillende winstbegrippen
naast elkaar stelt. Meer bepaald: het winstbegrip  van  art.  6,  lid  I,
en  dat  van  art.  7,  lid I. Beide winstbegrippen vormen geen tegen-
strijdigheid, maar vullen elkaar aan, omdat zij betrekking hebben
op verschillende perioden.    Het   art.    6,    lid I, heeft betrekking
op de z.g. totale winst - d.i. de winst welke in de loop van de
totale levensduur van het bedrijf wordt verworven, - terwijl
art. 7, lid I, de z.g. jaarlijhse winstberehening - d.i. de verdeling
van de totale winst in jaarmoten - behandelt, waarbij goed koop-
mansgebruik als grondslag wordt genomen. Om te vermijden dat
winstbestanddelen buiten de heffing vallen (2), werd in art. 7,
lid 2, een bepaling opgenomen, welke er voor zorgt dat bij de
eindafrekening - d.i. het laatste fiscale jaar waarin een belasting-
plichtige belastbare winst geniet - zulke gevallen opgelost
worden.
In hun commentaar  op de redactie  van  art.   7,   lid I, duiden  Prof.
DE LANGEN C.S. (3) aan, dat de verdeling van de totale winst in
jaarmoten afhankelijk is van twee gedragslijnen :

„ (i) de gedragslijn, welke de ondernemer jaarlijks op de balans-
datum volgt bij de waardering van de nog tot het bedrijf
behorende activa  en  van  de  nog niet afgewikkelde passiva;

(I) Arrest H. R., B. N. B. 1953/307·(2) Blijkens het arrest B. no 8336, bevatte de belastingwetgeving v66r de Wet
Belastingherziening I950 een dergelijke lek.
(3) Prof. W. J. DE LANGEN, J. vAN SoEsT en D. BROLL, Het ABC van het belastingrecht,
196I, blz. 40.
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„(ii) en de gedragslijn, welke hij volgt ten aanzien van de tijd-
stippen waarop voordelen en kosten geboekt worden, voor
zoveel deze nog niet uit de onder (i) bedoelde waarderingen
voortvloeien.

„Deze beide geenszins onafhankelijk van elkaar zijnde gedrags-
lijnen moeten binnen de grenzen van het goed koopmansgebruik
blijven".

Naar mijn mening kan men echter ook betogen dat er 66n winst-
begrip is met aanwijzing voor het splitsen in jaarmoten. Hierbij
verwijs ik naar hetgeen op blz. I3 e.v. zal worden opgemerkt.
Uit bovenstaande commentaar volgt m.i. dat de ondernemer
bij de jaarlijkse winstberekening niet alleen het gkg in acht dient
te nemen, maar ook een zelfde gedragslijn op het einde van de
opeenvolgende boekjaren en binnen elk boekjaar zelf dient te
volgen, behoudens in de bij de wet bepaalde uitzonderingsgevallen.
Daarnaast laat het begrip goed koopmansgebruik ruimte voor een
keuze uit verschillende stelsels van winstberekening of gedrags-
lijnen. Eenmaal een keuze gedaan, blijft de ondernemer daaraan
gebonden totdat een bijzondere omstandigheid het overschakelen
op een ander stelsel mogelijk maakt. Het bedrag van de jaarlijkse
winst (dus ook de vraag of de jaarlijkse winst het gedeelte van de
totale winst is, dat in dat jaar verwezenlijkt is) is normaliter af-
hankelijk van het stelsel van winstberekening.
Om uiteenlopende redenen kan de wetgever echter objectieve
vrijstellingen verlenen, d.w.z. bepaalde bedrijfsvoordelen welke
normaal tot de fiscale winst behoren, buiten de fiscale heffing
doen vallen. De vrijstellingen van art. 6, lid 2, I.B., van artt. 9,
IO  en  I I Vpb. alsmede de regeling tot voorkoming van dubbele
belasting gelden algemeen (I), (2), d.w.z. zowel voor de totale
fiscale winst als voor de jaarwinsten.
De verliescompensatie maakt daarentegen naar mijn mening
inbreuk op de rekensom : totaal van de fiscale jaarwinsten = winst
bedoeld in art.  6,  lid  I,  I.B.  Het is immers denkbaar dat de verlies-

(I) Andere objectieve vrijstellingen zijn o. a. de bosbouwvrijstelling (art. 22), de
mvesteringsaftrek Cart. Ba), de franchise (art. 20, lid 3) en de geruisloze overgang
(res. van 2 juni I 947. no I).
(2) M. i. kan men moeilijk spreken van een objectieve vrijstelling t. a. v. de winsten
welke in een zeker jaar beneden het belastbaar bedrag blijven, maar wel van een
objectieve vrijstelling van inhomen. Bijv. een ondernemer die doorgaans meer danf 30·000 verdient, heeft in I963 slechts een winst van f 6.700. Als hij geen andere
inkomsten heeft en hij aftrek voor 6 of meer kinderen geniet. blijft deze f 6.700 on-
belast.
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compensatie   (I)   -   hoe   ruim   deze in Nederland   ook  is,   n.1.   66n
jaar terug en 6 jaren vooruit; voor aanloopverliezen zelfs onbeperkt
vooruit - niet kan worden gerealiseerd. Dit doet zich vooral voor,
wanneer een onderneming in de laatste jaren van haar bestaan
verliezen lijdt; de „carry-back" heeft dan geen of weinig resultaat
en de „carry forward" is uiteraard uitgesloten. De Nederlandse
fiscus gaat zelfs hard te keer tegen de handel in „lege" N.V.'s,
welker aandelen worden opgekocht door bloeiende ondernemingen
om daarna te profiteren van de nog onverrekende verliezen. Een
bijzonder voorbeeld hiervan vormen de cultuurmaatschappijen in
Nederland, die uit hun bedrijfsuitoefening in Indonesie belangrijke
verliezen hebben overgehouden. De winst van bedoelde cultuur-
maatschappijen werd destijds door het Nederlands belasting-
systeem objectief vrijgesteld.
BROLL (2) merkt in dit verband op „De overname der lege N.V.'s
wordt echter doorgaans gevolgd door binnenlandse bedrijvigheid

(I)   Het ligt buiten  het te behandelen onderwerp om hierop verder  in  te  gaan.   Ook
zeer recente arresten van de Hoge Raad met betrekking tot verliescompensaties in
lege N. V.'s blijven derhalve buiten behandeling. Toch meen ik goed te doen het
belang van dit onderwerp met een recent voorbeeld aan te geven.
In de vragenrubriek van de V. N. van 5 juni I963 (blz. 49I) wordt de verliescompensatie
terloops behandeld. Het gaat over een in Nederland opgerichte N. V. (naar Nederlands
recht), welke fabrikant is van bepaalde machines. Alle geplaatste aandelen zijn in het
bezit van een in Zwitserland gevestigde GmbH. Bij overeenkomst is bepaald dat de
GmbH. een vergoeding van de N. V. zal ontvangen (nl. 5 % berekend op de waarde
der in Nederland geconstrueerde machines) voor de door haar aan de N. V. verstrekte
voorlichting bij fabricage, tekeningen van machines e. d. De produktie wordt aangevat
in   I 962. Omwille   van   de hoge aanloopkosten   ziet   de   GmbH.   voor   I962   van  haar
vordering op de N. V. af. De vraag wordt nu gesteld of :
„I.  Kunnen deze kosten  in het algemeen in mindering  op de winst worden gebracht.

nu de GmbH. als groot-aandeelhouder deze kosten aan haar dochter in rekening
brengt".

..2.  Kan de GmbH. van  het in rekening brengen van deze kosten voorlopg bijv.  voor
I962 en I963 afzien, en eerst in I964, wanneer de resultaten van de N. V., naar

mag worden aangenomen gunstiger zijn, daarmede beginnen".
De antwoorden zijn nu :
- I. Hier is sprake van een betaling, well:e niet afhankelijk is van de winst, maar van

de waarde van de geconstrueerde machines, van de omzet derhalve. Indien deze
betaling voortvloeit uit een op zuiver zakelijke gronden gesloten overeenkomst,
levert zij voor de Vpb. een bedrijfslast op";

..2. Indien de moedermaatschappij aldus gaat handelen, toont zij daarmede aan dat
de uitkering in wezen wtl afhankelijk is van de winst en dan is de conclusie onder I
meteen onhoudbaar geworden. Bovendien rijst dan twijfel aan het normaal zakelijk
karakter der betaling. De moedermaatschappij moet dus, als de hele transactie
reeel is, keihard doorgaan met het incasseren der royalty en desnoods in andere
kwaliteit de dochtermaatschappij in de aanloopperiode financieren. Een verlies
in de aanloopperiode geeft ook niet zo veel, als tenminste een nieuwe N. V. werd
opgericht. Dan heeft deze immers aanspraak op onbeperkte verliescompensatie.-

(2) Drs. D. BROLL, De fiscus en de lege N. V.. W. F. R.,  n° 4598.
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en in zoverre valt inderdaad beginselrechtelijk te belasten winst
door verliescompensatie buiten de heffing".
Vervolgens kunnen nog verschillen ontstaan door fouten bij de
aanslagregeling en wel : a) indien de winst te laag is vastgesteld
en de fiscus noch kan navorderen noch de zogenaamde fouten-
arresten kan toepassen; b) indien de winst  te  hoog is vastgesteld
en de termijn voor bezwaar en/of beroep is verstreken en de fiscus
niet ambtshalve verlaging wil toepassen.
Hiermede hebben we de volgorde van de bespreking der fiscale
winstbegrippen gegeven met deze beperking, dat we ons hoofd-
zakelijk gaan bezighouden met de aspecten, welke rechtstreeks
of onrechtstreeks van belang zijn voor ons onderwerp.

I ·4. De totale winst

Volgens de Wet Belastingherziening I95O omschrijft art. 6,
lid I, van het Besluit op de Inkomstenbelasting I94I (zoals reeds
onder I.2. werd gezegd) de winst als „het bedrag der gezamelijke
voordelen die onder welke naam en in welke vorm ook uit het
bedrijf of het zelfstandig uitgeoefend beroep worden verkregen".
Ogenschijnlijk levert de toepassing van deze bepaling geen moei-
lijkheden op. Nochtans hebben er zich verschillende principiele
vragen gesteld, waarvan wij er enkele zullen behandelen.
Uit de redactie van art. 6, lid I, blijkt dat belastbaar is de winst
uit bedrijf of beroep. Het woordje „uit" vervult een belangrijke
rol in de tekst, vermits het wijst op het bestaan van een oorzakelijk
verband tussen een voordeel en een bedrijf of beroep. In de
fiscale monografie Voorraadwaardering zegt Drs. G. SLOT Op
blz. 22 dat „alle voordelen die oorzakelijk met het bedrijf van
de belastingplichtige verband houden voor hem winst zijn".
KREMER (I) meent  dat  art.   6,   lid   I, alle voordelen verkregen  uit
het bedrijf tot de winst rekent en de indruk wekt dat het fiscale

winstprobleem een causaliteitsvraagstuk is.
Ik ben me wel bewust dat de kwestie van het „oorzakelijk" verband
nog verre van opgelost is, en niet z6 eenvoudig is als hier wordt
beschreven. In de loop van de laatste jaren werd over dit probleem
heel wat geschreven. In dit opzicht vermeld ik de recente publi-

(I)  W. E. KREMER, Overeenkomst en verschil tussen winst bij natuurlijke personen en winst
bij rechtspersonen, Verslag lezing, W. F. R., n° 4402.
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Caties resp. van Prof. SCHENDSTOK,  . VAN  OEST, Prof.  MEETS,

LANdE en NouwEN (I). Daar het „oorzakelijke" bij de voorraad-
waardering slechts sporadisch tot moeilijkheden aanleiding geeft,
meen ik de problemen, welke zowel het al dan niet opnemen als
bestanddeel van het bedrijfsvermogen als het al dan niet aanvaarden
als bedrijfswinst of bedrijfsverlies oproepen, buiten verdere

I beschouwing te mogen laten. Wdl wens ik er op te wijzen dat het
causaliteitsvraagstuk veelal wordt verplaatst door het stellen van
de vraag of het vermogensbestanddeel, dat met het voordeel
verband houdt, al dan niet tot het bedrijfsvermogen behoorde.
Uit de jurisprudentie blijkt dat de Hoge Raad met betrekking tot
de ondernemers drie categorieen van vermogensbestanddelen heeft
onderscheiden :

(i) vermogensbestanddelen die alleen tot het bedrijfsvermogen
kunnen gerekend worden;

(ii) vermogensbestanddelen die alleen tot het priv6-vermogen
kunnen behoren;

(iii) en tenslotte, vermogensbestanddelen waarvan de belang-
hebbende - binnen de grenzen van de redelijkheid - kan
uitmaken bij welk vermogen zij kunnen ondergebracht
worden.

De vraag of een bepaald vermogensbestanddeel al dan niet tot
het bedrijfsvermogen behoort, is afhankelijk van de wil van de
belastingplichtige - zoals die in zijn boekhouding of anderszins
tot uitdrukking komt - doch binnen de grenzen van de rede-
lijkheid (2).
Niet alleen de voordelen welke verband houden met de normale
gang van het bedrijf, maar ook de toevallige baten welke buiten
het eigenlijke bedrijfsdoel vallen, kunnen tot de belastbare winst
gerekend worden. In deze zin luiden verschillende arresten (3),
waarin uitdrukkelijk wordt bepaald dat de voordelen, verkregen
uit vermogensbestanddelen welke voor de uitoefening van het
bedrijf worden gebruikt, tot de opbrengst van het bedrijf behoren,

(I) Prof. Dr. B. ScHENDs·roK, Fiscale winstbegrippen in Nederland, I959 e. v., blz. 37;
Dr. L. LANdt Van causalisten, finalisten en objectivisten, W. F. R., n° 4630; Prof.
Dr. M. J. H. SMEETs, Fiscale winstbegrippen, III, W. F. R., no 4529; C. VAN SOEST,
Overzicht fiscale rechtspraak, W. F. R., no 4494;  L. J· M. NouwEN, Fiscale problemen
Tondom schenkingen, Preadvies Broederschap der notarissen, I 962, blz. 46 e. v.; zie
ook Prof. Dr. P. J. A. ADRIANT, Ontwikkeling en toehomst der fiscale winstbepating,
m. a. b., juni 1951.
(2) Arresten H. R., B. N. B. 1953/272 en arrest H. R., B. N. B. 1954/313·
(3) B. no 3758, B. n° 4278, B. no 4726, B. no 5044 en B. n° 5202.
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zelfs al ligt het verwerven van de voordelen niet binnen het
eigenlijk doel van het bedrijf, daar toch de bedrijfsuitoefening
in staat heeft gesteld tot het verwerven van de voordelen. Samen-
vattend, meen ik dat er een oorzakelijk verband dient te bestaan
tussen bedrijf en voordeel, opdat we zouden kunnen spreken
van winst.
Voor het probleem der voorraadwaardering is het ook van belang,
dat wij er de nadruk op leggen dat bij de winstberekening het
z. g.   gulden-is-guldenstelsel  geldt   (I).
Hieruit spruiten twee belangrijke gevolgtrekkingen voort :
(i) de winst dient in guldens berekend te worden, en niet in

goederen;

(ii) het bedrag van de winst op de goederen is het verschil tussen
het verkoopbedrag en de historische kostprijs, genomen in
ruime  zin.

Dit nominalistische winstbegrip zal in tijdperken van muntstabiliteit
aan weinig kritiek blootstaan. Vooral in perioden van belangrijke
prijsstijgingen wordt de toepassing van een substantialistisch
winstbegrip bepleit. De voorstanders van de vervangingswaardeleer,
van het ijzeren-voorraadstelsel en het lifo-systeem wijzen er op,
dat niet alleen inflatoire prijsstijgingen, maar ook reele prijs-
stijgingen uitgeschakeld dienen te worden (2).
Het fiscale totale winstbegrip is steeds gebaseerd geweest op het
z.g. gulden-is-guldenbeginsel. Vermits de jaarlijkse winst de
maatstaf van de belastingheffing is, diende ook een norm afgeleid
te worden voor de toerekening van de totale winst aan de ver-
schillende belastingjaren. Aanvankelijk geschiedde de verdeling
van de totale winst in jaarmoten ook op basis van het nominalisti-
sche beginsel. Met betrekking tot de jaarlijkse winstberekening
dienen we er op te wijzen, dat de wet met ingang van I950 een
beperkte toepassing van een substantialistische winstbegrip heeft
mogelijk gemaakt. Het is vooral bij de jaarlijkse winstberekening,
gebaseerd op nominalistische grondslag, dat zich in perioden
van scherpe prijsstijgingen problemen stellen in verband met de
continuiteit van het bedrij£

(I) Vgl. in dit verband art. 4 der Wet op de Inkomstenbelasting I914 en art. 7, lid 2,
van het Besluit op de Inkomstenbelasting I94I. Zie ook Leidraad in § I2, lid 7·
(2)  Vgl. o. a. Prof. Dr. 0. BAKKER, De fiscus en de schijnwinsten, N. V., no 7,  I943;
Prof. Dr. B. PRUIJT, Subjectieve schattingen en beleidselementen Mj winstbepaling en
winstbestemming, Ig:4, blz. 2 I.
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I ·5. De jaarlijkse winst

De verdeling over de opeenvolgende jaren van de totale winst
(de verdeling in z.g. jaarmoten), zoals bedoeld in art. 7, lid I,
moet geschieden „volgens goed hoopmansgebruik" met inachtneming
van „een bestendige gedragslijn". De belangrijke eis wordt gesteld
dat de winstberekening in overeenstemming is met goed koopmans-
gebruik en dat een bestendige gedragslijn wordt gevolgd, on-
afhankelijk van de vermoedelijke uitkomst, en slechts te wijzigen
indien bijzondere omstandigheden dit rechtvaardigen.
De wettekst bevat echter een aantal termen, welke nadere uit-
legging behoeven, n.1. goed koopmansgebruik en bestendige
gedragslijn. Het opnemen van de zinsnede welke volgt op de
woorden „goed koopmansgebruik", heeft tot doel twee essenti6le
begrippen, welke eigen zijn aan het door de wetgever ontwikkelde
winstbegrip, in een korte formule samen te brengen. De woorden
„bestendige gedragslijn" brengen de eis tot uitdrukking, dat
stelselverandering enkel geoorloofd is in bijzondere omstandig-
heden. Verder wordt in art. 7, lid I, het verbod ingelast om het
gevolgde stelsel van winstberekening afhankelijk te stellen van de
vermoedelijke uitkomst der winstberekening.
Bij de keuze van het stelsel van winstberekening is de belasting-
plichtige volledig vrij, behoudens enkele algemene beperkingen,
door de belastingwet opgelegd. Het begrip goed koopmans-
gebruik is eigenlijk „het kernpunt" van de belastingwetgeving.
Het jaarwinstbegrip  van  art.   7,   lid   I, komt feitelijh Merop  neer  dat
winst alles is wat - overigens met inachtneming van hetgeen de
artt.  8,  80,  9,   Io  en  I I  I.B.  inhouden  - volgens god koopmans-
gebruih als winst wordt betiteld. De problematiek met betrekking
tot de verschillende stelsels van winstberekening dient in hoofd-
zaak teruggebracht te worden tot de vraag „wat verstaat men onder
goed koopmansgebruik?".
Om het vraagstuk van de voorraadwaardering te benaderen, is
het nodig dat wij aan de begrippen goed koopmansgebruik en
bestendige gedragslijn de nodige aandacht besteden. Dit vormt
dan ook de stof voor de volgende paragrafen.
Vooreerst echter nog een korte aantekening over de eisen waaraan
de boekhouding dient te beantwoorden, opdat men de jaarlijkse
winst volgens goed koopmansgebruik kan bepalen. Uit de juris-
prudentie blijkt, dat het verwerpen van een boekhouding als
grondslag voor de (jaarlijkse) winstberekening enkel geschiedt,
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indien zij verregaand ondeugdelijk of materieel onbetrouwbaar
lS (I).

I.6. Goed koopmansgebruik

Bij de bespreking van de jaarlijkse winst hadden we reeds de
gelegenheid er op te wijzen, dat het begrip „goed koopmans-
gebruik" eigenlijk het kernpunt van de belastingwet uitmaakt.
Het is niet mijn bedoeling een volledig overzicht te geven van het
goed koopmansgebruik. In de loop van de laatste jaren werd over
dit belangrijke, maar vage begrip veel geschreven. Dit belet niet
dat onder de oudere publicaties de belangwekkende studie van
PrOf POLAK  2  nOg actuele waarde heeft in verband met de
ontwikkeling van het fiscale winstbegrip. In het Maandblad voor
Belastingrecht no 7, van mei I957, geeft Pro£ SMEETS een samen-
vatting van de literatuur met betrekking tot het goed koopmans-
gebruik. De laatste bijdrage heeft me enkele nieuwe gezichts-
punten geopend, waardoor ik me heb laten verleiden om een
korte terreinverkenning te maken over het ontstaan en de inhoud
van het begrip goed koopmansgebruik.
Vooral FRAY (3) heeft zich bezig gehouden met de vraag hoe het
begrip „goed koopmansgebruik" in de Nederlandse belasting-
wetgeving is verzeild. Later hebben Koo™AN en Pro£ SCHEND-
sToK getracht het ontstaan van de term goed koopmansgebruik
verder op te sporen (4). De ontwikkelingsgang blijkt deze te zijn,
dat het begrip - onder invloed van de Pruisische wet - reeds
in  de  instructie  bij   de   wet  van   I 893 tot heffing  van een belasting
op de bedrijfs- en andere inkomsten wordt aangetroffen. Meer
bepaald vinden we in § 26 dat men „Bij deze afschrijvingen
de gebruiken van een eerlijk, nauwgezet koopman tot maatstaf
neme". In art. Io, lid 2, van de Wet op de Inkornstenbelasting
I  I 4   wordt   de   term goed koopmansgebruik, in verband   met   de

(I) Zie o. a. arrest H.R., B.N.B. I953/320, arrest H.R; B.N.B. I956/80, arrest H.R..
B.N.B. I 956/I79. arrest H.R., B.N.B. 1956/2I4• arrest H.R.. B.N.B. 1957/7, arrest
H.R., B.N.B. ,957/90·
(2) Prof. Dr. N. J. PoLAK, Goed hoopmansgebruik in verband met de winstbepaling,
Roermond 1960, Overdruk uit de Naamloze Vennootschap. Jaargang I940/41.
(3) J. A. FRAY, Goed hoopmansgebruik, W.F.R.. n° 4270.
(4) H. C. Koo™AN, Goed hoopmansgebruih, W.F.R., no 4288; Prof. Dr. B. ScHEND-
sToK, Goed hoopmansgebruik als rechtshundige norm voor het bepalen uan de belastbare
jaanuinst, Voordracht, Belastingconsulentendag I956.
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afschrijvingen als wettelijke bepaling opgenomen (I). In het
Besluit Winstbelasting I940 dient de waardering van de activa
en passiva te gebeuren volgens goed koopmansgebruik. Tenslotte
werd het begrip goed koopmansgebruik in de Wet Belasting-
herziening I950 als grondslag van de jaarlijkse winstberekening
opgenomen.
Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer van het wetsontwerp
Belastingherziening    I 950 heeft de Minister in verband   met   het
goed koopmansgebruik o.a. opgemerkt :

„Op de vraag van de geachte afgevaardigde of ik verklaren kan,
dat iets tot goed koopmansgebruik kan worden bestempeld,
als slechts enkele ondernemingen een bepaalde gedragslijn
volgen, moge ik het volgende antwoorden.

„Naar mijn mening hangt dit in sterke mate van de desbetref-
fende ondernemingen af. Wanneer het ondernemingen zijn,
die op het gebied der bedrijfsadministratie een zeer goede
reputatie genieten, dan ben ik zeer geneigd om te zeggen :
het feit, dat het er slechts enkele zijn, die een bepaalde
gedragslijn volgen, is geen reden om niet te spreken van goed
koopmansgebruik. Wanneer het echter ondernemingen betreft,
die eigenlijk geen betekenis hebben of van weinig allure zijn,
dan  is er reden om daarover anders te denken".

In verband hiermede merkt Prof.  CHENDSTOK (2) Op dat :

„aanvaardbaarheid in bestendigheid het wezen van goed koop-
mansgebruik     (is); een zekere algemeenheid kan slechts
symptoom zijn, maar zeker niet een vereiste. Ook een on-
gebruikelijke gedragslijn kan goed ondernemingsgebruik zijn".

De inhoud van het begrip goed koopmansgebruik is niet onmid-
dellijk duidelijk. Reeds HOFSTRA (3) heeft als zijn mening voorop
gezet, dat de historische interpretatie weinig bijdraagt tot de
oplossing van de vraag „welke zin en betekenis het goed koopmans-
gebruik kan hebben in het geheel van de belastingheffing, zoals

"deze zich op het moment aan ons voordoet .

(I)  In het reeds voornoemde artikel van Prof. SMEETS, wordt er op gewezen (blz. I IS)
dat het woordje „goed" historisch bij het woord -koopman" behoort, en niet bij
,,gebruik". De Hoge Raad spreekt in zijn interpretaties dikwijls van een .degelijk
en eerlijk gebruik".
(2) Prof. Dr. B. ScHENDs:roK, op. cit., blz. 37·
(3) H. J. HoFsTRA, De beddiseconomische aspecten van het begrip „Goed koopmans-
gebruih". Voordracht op de Belastingconsulentendag I956, blz. 49.
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Het is duidelijk dat het begrip goed koopmansgebruik ruimte laat
voor het toepassen van de verschillende stelsels van winstbereke-
ning. We zegden reeds dat de problematiek inzake de verschillende
stelsels van winstberekening, dient teruggebracht te worden tot de
vraag „wat dient onder goed koopmansgebruik verstaan te wor-
den?". Oorspronkelijk werd in de Wet Belastingherziening I950
met goed koopmansgebruik - net zoals vroeger - de toepassing
van een nominalistisch winstbegrip bedoeld. Later onderging het
jaarwinstbegrip echter wijzigingen. Een eerste ontwikkeling van
het fiscale winstbegrip treffen we aan in een door Minister Lieftinck
gemoduleerde toepassing van het Amerikaanse lifo-stelsel. De
volledige draagwijdte van bedoelde ontwikkeling kwam pas later
in de rechtspraak tot uiting. Met betrekking tot de voorraad-
waardering wordt dientengevolge vanaf het boekjaar waartoe
I januari I950 behoort, een nieuwe inhoud aan het begrip goed
koopmansgebruik gegeven. Naast het bestaande nominalistische
winstbegrip, wordt geleidelijk - gepaard gaande met beper-
kingen - ruimte gelaten voor nieuwe winstbegrippen, de z.g.
substantialistische winstbegrippen.
Zonder overdrijving meen ik te mogen beweren dat het fiscaal-
rechtelijh begrip goed hoopmansgebruih een essentieel dynamische

begdp is. In de loop van de verschillende decennia heeft de recht-
spraak de inhoud van het begrip goed koopmansgebruik omlijnd.
Bij de interpretatie van het jaarwinstbegrip heeft de rechtspraak
kunnen steunen op de bedrijfseconomie. Nochtans zal de bedrijfs-
economie dikwijls ondergeschikt dienen te blijven aan de uit-
legging van de belastingwet. Het fiscale goed koopmansgebruik
zal zeker niet samen vallen met de bedrij fseconomische opvattingen,
omdat het fiscale winstbegrip veel beperkter van inhoud is.
Dit blijkt reeds uit de wettelijke eis van het volgen door de
ondernemer van een bestendige gedragslijn bij de jaarlijkse
winstberekening. De fiscale wet laat immers geen verandering
toe van een eenmaal gekozen gedragslijn, hetgeen zeker niet
in overeenstemming is met de bedrijfseconomische opvattin-
gen. Alhoewel het begrip goed hoopmansgebruih het hernpunt
uitmaaht bij de fiscale voorraadwaardering, mogen we echter
niet uit het oog verliezen dat het ghg niet altijd bij de winst-
berehening  overhee,st.   De   artt.   8,8a,  9,   IO  en   I I   I.B.  en  de
artt. g, I3 en I 8, lid 2, Vpb. bevatten t.a.v. de winstberekening
specifieke bepalingen, welke niet uit het goed koopmansgebruik
voortvloeien.
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Merk op dat de fiscale winst in Nederland autonoom wordt vast-
gesteld, d.w.z. de ondernemer is voor de fiscale winstberekening
niet gebonden aan zijn commerciele boekhouding (I). In dit
verband verwijs ik ook naar het arrest van H.R., B.N.B. I954/I 28,
waar het geschil ging over het invoeren van de ijzeren-voorraad-
waardering door een ondernemer die commercieel het ijzeren-
voorraadstelsel reeds verschillende jaren volgde, doch fiscaal
daarvan vddr I950 had moeten afwijken.
Nochtans blijf ik bij de opvatting dat de rechtspraak geput heeft
uit de bedrijfseconomie - in zover dit in overeenstemming was
met de doeleinden van de belastingheffing - om aan het vage
begrip goed koopmansgebruik een inhoud te geven, waardoor een
hanteerbaar instrument werd verkregen inzake de jaarlijkse winst-
berekening (2). In dit verband kan ik me niet aansluiten met de
opvatting van G. SLoT (3) volgens welke de bedrijfseconomie
noch een objectief noch een algemeen bruikbaar (jaarlijks) winst-
begrip kan geven.
Belangwekkend zijn echter de opvattingen van BLoM (4), wanneer
hij zegt : „Goed koopmansgebruik omvat het complex van regels,
waarnaar de jaarlijkse winst moet worden berekend. Deze regels
zijn deels van bedrijfseconomische en deels van andere aard; het
karakter van de belastingheffing speelt een zeer belangrijke rol
in de samenstelling van de regels. De resultante uit de werking
van deze regels, het gkg voor het concrete geval dus, wordt door
de rechter getrokken; hierdoor geeft de rechter inhoud  aan  het
begrip gkg evenals de rechter dit doet aan bijv. het begrip goed
huisvader".
Tenslotte vermeld ik nog enkele opmerkingen van HOFSTRA
inzake het goed koopmansgebruik (5) :

(I) In het werk Fiscale Winstbegrippen in Nederiand vermeldt Prof. SCHENDSTOK
dat naar Duitse traditie de commerciele boekhouding tot grondslag van de fiscale
winstberekening werd genomen. Prof. SCHENDSTOK onderzoekt (blz. 25/27) de ver-
schillende moeilijkheden waarop de bezettingsautoriteiten in Nederland zijn gestuit
in hun pogingen „dat het B.I. '4I en het B.Vpb. '42 zoveel mogelijk uiterlijke en
innerlijke overeenkomst zouden vertonen met de wettelijke regelingen betreffende
de overeenkomstige Duitse belastingen". Bij de behandeling van de verhouding tussen
commerciele en fiscale balans zal de deugdelijkheid van deze stelling onderzocht
worden.
(2) Prof. Dr. SMEETS, De regelmatige boehhouding met geregelde jaarlijhse afsluitingen,
W.F.R.. n° 449I.
(3) Drs. G. SLoT, Fiscale voorraadwaardering, E.S.B., no 2039
(4) A. BLoM, Enige opmerkingen over de winstbmekening, W.F.R., no 4279·
(5) H. J. HoFsTRA, op. cit., biz. 57·
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„Beschouwt men het fiscale goed koopmansgebruik als auto-
noom begrip dat - los van andere winstbegrippen - eerst
in en door de jurisprudentie van de Hoge Raad inhoud kan
krijgen, dan zal de conclusie wel moeten zijn dat vlag en
lading hier helemaal niets met elkaar te maken hebben.
Neemt men daarentegen aan - zoals ik dus wil doen -,
dat de wetgever in beginsel verwijst naar de resultaten van
die wetenschap - de bedrijfseconomie - die zich onder
andere bezighoudt met de vraag, hoe de goede ondernemer
zijn winst behoort te berekenen, dan is daarmede de inhoud
van het begrip automatisch gegeven, terwijl de uitdrukking
zelf zeker niet ongelukkig is. Wat niet,goed' - d.w.z. bedrijfs-
economisch verantwoord - is, wordt niet aanvaard, ook al
zou de handelswijze bij zeer vele ondernemers gebruikelijk
zijn. Wat nergens wordt toegepast, is geen ,gebruik', en dus
ook  geen goed koopmansgebruik".

Het is ook van belang hier het arrest H.R., B.N.B. I957/208

te vermelden, waarin de Hoge Raad besliste, dat een waarderings-

systeem overeenkomstig met hetgeen in de bedrijfseconomie als
een juiste winstberekening wordt beschouwd, voor de belasting-
heffing als strokend met goed koopmansgebruik behoort te worden
aanvaard. Van deze gedragslijn wordt afgeweken, indien „het
volgen van het bedrijfseconomisch inzicht tot strijd met enig
voorschrift der belastingwetgeving zou voeren" en/of „daardoor
aan den algemenen opzet of een beginsel van de belastingwetgeving
om welker toepassing het gaat te kort zou worden gedaan" (arrest
H.R., B.N.B. I957/208, blz. 537, regels 38-4I). Dit arrest geeft
naar mijn mening duidelijk aan welke betekenis de bedrijfs-
economie heeft voor de fiscale winstbepaling, n.1. een niet be-
slissende  (I); dit neemt  niet  weg,  dat  zij  in  tal van gevallen  een

juist inzicht in de problemen kan bieden en zodoende in belang-
rijke mate bijdraagt tot het geven van inhoud aan het begrip gkg.

In de aanhef van deze paragraaf legde ik er de nadruk op dat
mijn overzicht niet volledig zou zijn, want het begrip gkg is
veelomvattend. Op de volgende bladzijden zal de lezer zich nog
meermalen een oordeel over de inhoud van het gkg kunnen vormen.

(I)   Het   geschil had betrekking  op de waardering van vorderingen op dochtermaat-
schappijen wegens geleverde goederen. Bedrijfseconomisch is het juist dat de daarin
begrepen winst eerst tot uitdrukking komt in het jaar waarin die goederen aan derden
Ejn doorverkocht.
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I.7. De bestendige gedragslijn

Met betrekking tot de bestendige gedragslijn dienen wij enkele
aspecten te belichten; een volledige behandeling achten  wij  in
het kader van ons onderwerp niet noodzakelijk.
Het is moeilijk een allesomvattende en voor immer geldende
omschrijving van de term „bijzondere omstandigheden" te geven.
Bijzondere omstandigheden noemt SLOT (I) „omstandigheden
onder dewelke hij (noot : de ondernemer) niet kan gehouden
worden aan de door hem gedane keuze". HoFSTRA (2) Wenst

„nieuwe feitelijke ornstandigheden van objectieve aard, die,
waren zij reeds aanwezig geweest op het ogenblik, dat de bestendige
gedragslijn werd gekozen, op dat ogenblik tot een andere keuze
hadden kunnen leiden".   Uit de commentaar  van Prof. SMEETS

op de arresten H.R., B.N.B. I957/207 en H.R., B.N .B. I957/208
kan men afieiden dat hij het verbeterd inzicht van de ondernemer
als een bijzondere omstandigheid wil laten gelden. Vooral volgende
zinsnede uit de noot op het arrest H.R., B.N.B. I957/208 is op dit
punt instructief :

„Naargelang een onderneming groeit en zij haar kostprijs-
berekeningen en boekhouding verbetert, is het immers redelijk
dat de fiscus deze vooruitgang niet nodeloos belemmert met
een beroep op het ontbreken van een bijzondere omstandig-
heid, die nodig is om een bestendige gedragslijn - om de
woorden van het arrest te gebruiken -,naar de thans heer-
sende bedrijfseconomische opvattingen', niet langer ,tot de
meest juiste winstberekening leidt' te vervangen door een
betere".

Bedoelde opvatting vormt normaliter een bijzondere omstandig-
heid van erg subjectieve aard. Later heeft de H.R. de gedachte
van Prof. SMEETs in het arrest  H.R., B.N.B. I959/3 I7 verworpen;
het overstappen van goed koopmansgebruik op beter goed koop-
mansgebruik werd niet toelaatbaar geacht. In dit arrest had een
N.V. haar effecten (tijdelijk belegde kasmiddelen) louter gewaar-
deerd op de kostprijs. Aan het einde van het boekjaar I956 waren
de beurskoersen gedaald onder de aanschaffingsprijzen van de
verschillende effecten; de N.V. wenste nu een waardering op

(I)   Drs.   G.  SLoT,  op.  cit.,   biz.  3 I.
(2) H. J. HorsTRA, in zijn noot op het arrest H.R., B.N.B. I956/Io (blz. 30, regels I 2-
I 6).
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bedoelde lagere beurskoersen. Het is duidelijk dat een waar-
deringsstelsel op kostprijs of lagere beurskoers een beter systeem
is dan dat hetwelk eenvoudig op de kostprijs is gebaseerd. Met het
arrest H.R., B.N.B. I 957/207 voor ogen, durfde de N.V. er zich
waarschijnlijk niet op beroepen, dat zij een goed stelsel (waar-
dering op kostprijs) wenste te vervangen door een beter (waar-
dering op kostprijs of lagere beurskoers). Om deze reden trachtte
de N.V. op grond van een ander argument stelselverandering
te bekomen, nl. de waardering van de effecten op de oorspronke-

lijke aanschaffingswaarde zelf is niet in overeenstemming met goed
koopmansgebruik, doordat de mogelijkheid bestaat dat de jaar-
winsten niet op de juiste wijze tot uitdrukking zullen komen
(juist door de waardedaling van de effecten). Het hoogste
rechtscollege overwoog (blz. 828, regels 52-58 en blz. 829,
regelS I-2) :

„dat immers indien een gekozen systeem van waardering door
het zich voordoen van bijzondere omstandigheden er toe
leidt, dat de jaarwinsten niet meer op de juiste wijze tot
uitdrukking komen, het handhaven van dat systeem in strijd
met goed koopmansgebruik is, zodat alsdan het overgaan
naar een ander systeem gerechtvaardigd zo niet geboden
is;

„dat echter het enhele feit, dat zich dergelijke bijzondere om-

standigheden zouden hunnen voordoen, dit systeem niet in stnjd
met goed hoopmansgebruih   doet   zijn;".

Bedrijfseconomisch vertoont het waarderingsstelsel op kostprijs
het gebrek van een onjuiste winstberekening indien aan het einde
van een boekjaar de kostprijs hoger is dan de werkelijke waarde
van de effecten. Het is wellicht merkwaardig dat de Hoge Raad
een dergelijk bedrijfseconomisch slecht stelsel fiscaalrechtelijk w61
aanvaardt. Dit is een schrille tegenstelling met b.v. het arrest
H.R., B.N.B. I956/I 2I, waarin de Hoge Raad t.a.v. de toepassing
van het normale-voorraadstelsel (dus ook een waarderingssysteem)
een aantal voorwaarden stelt, hetgeen er op wijst dat de H.R.
nu reeds rekening houdt met de mogelijke toekomstige gebreken
van het stelsel i.v.m. de juiste winstberekening.
Nochtans kon de H.R. in het hierboven genoemde arrest, B.N.B.
I959/3 I,7 moeilijk het standpunt van de belastingplichtige volgen,

,,dan zou het fiscale winstbegrip ineens veel minder keuzemogelijk-
heden ten aanzien van toelaatbare stelsels hebben bevat dan thans
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het geval is" (I). Het bovenstaande arrest houdt echter niet in,
dat men het waarderingsstelsel op historische kostprijs nooit zou
kunnen verlaten. Er kunnen zich steeds bijzondere omstandig-
heden voordoen, die niet enkel stelselwijziging toestaan, doch
daar ook toe dwingen (2). In ons arrest was de waardedaling van
de effecten echter niet z6 belangrijk, om een stelselwijziging
te rechtvaardigen.
Ook mij komt het voor, dat het redelijk zou zijn, dat de fiscus
zich niet zou verzetten tegen de overgang van een oude waar-
deringsmethode naar een beter waarderingsstelsel (dat ook aan
gkg voldoet). De fiscale wetgever zoekt immers hoe langer hoe
meer aansluiting bij bedrijfseconomische opvattingen. Ik zie niet
in waarom het fiscale winstbegrip niet zou mogen worden aan-
gepast aan de verbeterde bedrijfseconomische inzichten; goed
koopmansgebruik is toch essentieel een dynamisch begrip. Wellicht
tracht de fiscale wetgever, door het stellen van de eis dat het
doorbreken van de bestendige gedragslijn enkel mag geschieden
op grond van bijzondere omstandigheden, zich te beschermen
tegen de toepassing van bedrijfseconomische opvattingen, welke
fiscaal onaanvaardbaar moeten worden geacht (b.v. in strijd met
de fiscale wet op Un of meer punten).
Alhoewel de fiscale wetgever zeker de nodige argumenten zou
kunnen vinden om bijv. de toepassing van de vervangingswaarde-
leer (3) fiscaal mogelijk te maken, heb ik de indruk dat voorlopig
de nodige waarborgen ontbreken om te voorkomen dat bepaalde
onderdelen van de vervangingswaardeleer tot een voor de fiscus
moeilijk aanvaardbare winstverschuiving zouden leiden.
Blijkens het arrest H.R., B.N.B. I955/82 heeft de H.R. immers
beslist dat de vervangingswaardeleer in strijd is met goed koop-
mansgebruik (4). Onmiddellijk voeg ik er echter aan toe dat het
hier geen consequente toepassing van de vervangingswaardeleer betrof.
In bedoelde uitspraak had een N.V. immers op grond van de
Wet Belastingherziening I 950 fiscaal een ander voorraadwaar-

(I)   WUZiging   van de bestendige gedragslijn. in: Nederlandse Industrie, december
I959
(2) Bijv. besliste de Hoge Raad in het arrest H.R., B.N.B. I955/183 : .dat de hand-
having van de boekwaarde van de effecten, welke tussen het tijdstip van aankoop en
de desbetreffende balansdatum een zo aanmerkelijke waardedaling hebben ondergaan
als met de onderhavige effecten het geval is geweest, op de oorspronkelijke kostprijs
met goed koopmansgebruik in strijd is."
(3) In dit waarderingsstelsel ligt eveneens het beginsel besloten om de invloed van
het prijsverloop op de jaarlijkse winst uit te schakelen.
(4) Vgl. BROLL, Fiscaal- en Privaatrecht Tond rechtspersonen, K957, blz. 84/85·
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deringsstelsel - dat zij reeds gedurende vele jaren commercieel
toepaste - ingevoerd, waarbij aan de actiefzijde van de balans
de voorraden (materialen, goederen in bewerking en gereed
produkt) werden gewaardeerd naar de vervangingswaarde op de
balansdatum; aan de passiefzijde werd een correctiepost „Reserve
prijsverschillen voorraden" opgenomen, welke het verschil aan-
duidde tussen de huidige vervangingswaarde en de prijzen van
het jaar I939· De betekenis van de correctiepost „Reserve prijs-
verschillen voorraden" komt echter niet duidelijk tot uiting.
Ook de H.R. wijst de zaak terug naar de r.v.b. om de juiste be-
tekenis van de correctiepost te onderzoeken.
Het is duidelijk dat de H.R. in het onderhavig geval ten hoogste
een waardecorrectie zou kunnen aanvaarden, uitgaande van het
verschil tussen het aan het einde en het aan de aanvang van een
boekjaar bestaande prijspeil.
Het grote belang van dit arrest houdt echter verband met de be-
slissing dat slechts die reserves fiscaalrechtelijk toelaatbaar zijn,

welke in de  artt.  Io en  I I  I.B.  '4I limitatief worden opgesomd.
Feitelijk is het z6, dat de in art. IO genoemde egalisatiereserve
naar de huidige bedrijfseconomische inzichten een voorziening
is, een bedrag dat de grootte van de winst mede bepaalt en dus
geen enkele reserve (ingehouden winst) kan zijn. Met betrekking
tot de andere in artikel IO genoemde reserve - de reserve assu-
rantie eigen risico - lopen de meningen in de bedrijfseconomie
uiteen   (I).

"De correctiepost „Reserve prijsverschillen voorraden well<e
bij toepassing van de vervangingswaardeleer wordt gebruikt, acht
ik in strijd met voornoemde wettelijke bepalingen. Het is immers
onwaarschijnlijk  dat de fiscale wetgever, welke  in  art.  I I  de  ver-
vangingsreserve (voor de gevallen van onvrijwillige vervreemding)
regelde, ook de economische verplichtingen, welke de correctie-
post „Reserve prijsverschillen voorraden" inhoudt, heeft willen
opnemen als passiefpost in de fiscale winstbepalende balans.
Dit vormt in enkele woorden het bezwaar tegen de fiscaalrechtelijke
toepassing van de vervangingswaardeleer.
Nochtans verdedigt Pro£ ADRIANI (2) een andere opvatting. Hij
betoogt : „Als de methode van winstbepaling medebrengt prijs-

(I) Zie uitspraak Hof Leeuwarden, d.d. 22 januari 1963, alsook BROLL, F.E.D., aan-
tekening 34 op art. 7, lid 2, I.B.
(2) Prof. Dr. P. J. A. ADRIANI, Ontwikheling en toekomst der fiscale winstbepating,
op. at.
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verschillen buiten de winst te houden, dan wordt de vraag of dat
is toegelaten niet beheerst door het gebruik in de boekhouding
van het woord „reserve";   men   zal zich moeten afvragen   of  de
gevolgde methode blijft binnen de door de wet gestelde grenzen.
Die grenzen zijn, zover ik kan zien : I0 het voorschrift omtrent
de afschrijving, 2° de bepaling van art. 7 at. 2 bij verandering

"in de persoon van de ondernemer .
De Hoge Raad heeft de vervangingswaardeleer uitdrukkelijk ver-
worpen in het arrest B.N.B. I955/74 met betrekking tot de duur-
zame produktiemiddelen. Het arrest handelde over de afschrijving
op onroerende goederen buiten een onderneming of zelfstandig
beroep; de H.R. zelf brengt echter art. 8 I.B. ter sprake.
Het is duidelijk dat de fiscus met het begrip „bijzondere om-
standigheden" elke ongewenste interpretatie van het goed koop-
mansgebruik weert. Laten we echter de ontwikkeling van het
begrip „bijzondere omstandigheden" in de rechtspraak vervolgen.
Aanvankelijk werd deze erg vage term door de belastingadmi-
nistratie eng geinterpreteerd. Geleidelijk heeft de H.R. de inhoud
ervan verruimd. Wij durven gerust betogen dat het begrip „bij-
zondere omstandigheden" een hele ontwikkeling heeft door-
gemaakt.
Zo heeft de Wet Belastingherziening I950 volgens de H.R. een
belangrijke wijziging gebracht inzake de jaarlijkse winstberekening.
De Minister van Financien verdedigde in de Leidraad bij de Wet
Belastingherziening I950 het standpunt, dat deze gidn bijzondere
omstandigheid was, welke stelselwijziging rechtvaardigde. De
Hoge Raad heeft echter een ander standpunt ingenomen. In het
arrest H.R., B.N.B. I953/307 werd de wijziging van art. 7, lid I,
aangebracht  door  de Wet Belastingherziening,  wll  als  een  bij-
zondere omstandigheid beschouwd, waardoor de belastingplichtige
met ingang van het boekjaar I95O, C.q. I949/50 een nieuw stelsel
van winstberekening mocht invoeren, mits a) het in overeen-
stemming was met de nieuwe bepalingen; b) de toepassing daarvan
door de vroeger geldende bepalingen werd verhinderd   ( I).
In het arrest H.R., B.N.B. I956/Io nam de Hoge Raad het tot dan
toe ongewone standpunt in, dat 66n van zijn vroegere arresten
(met name het arrest H.R., B.N.B. I953/307) een „bijzondere
omstandigheid" vormde en voor de belastingplichtige de mogelijk-

(I) Een herhaling van deze „bijzondere omstandigheid" vindt men in het arrest H.R.,
B.N.B. I954/128.
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heid opende om over te gaan op een ander stelsel van waardering,
waarvan de toepassing door de toen geldende bepalingen on-
mogelijk was. Ook heeft de Hoge Raad beslist dat een belasting-
plichtige die de mogelijkheid van stelselwijziging in I950 niet
had benut, zulks nog kon doen met ingang van het eerste boekjaar,
waarin hem het bestaan van deze mogelijkheid duidelijk moet zijn
geworden (arrest H.R., B.N.B. I960/254; bedoeld arrest is een uit-
breiding van het arrest H.R., B.N.B. I956/Io).
De vraag stelt zich nu in welke mate een arrest van de Hoge Raad
als een bijzondere omstandigheid kan gelden (I). De mogelijkheid
om in het arrest H.R., B.N.B. I956/Io een gelegenheidsarrest te
zien, werd in het arrest H.R., B.N.B. I958/58 definitief weggewerkt.
Hierin werd beslist dat de bijzondere omstandigheden welke
aanleiding mogen geven tot een afwijking van de bestendige

gedragslijn hunnen liggen in een beslissing van de Hoge
Raad (2).
Andere voorbeelden van arresten waarbij de Hoge Raad heeft
beslist, dat zelfs in bepaalde gevallen een door hem gewezen
arrest een „bijzondere omstandigheid" is, welke voor ieder onder-
nemer de gelegenheid opent alsnog van stelsel te veranderen zijn
o.a. de arresten van de H.R., B.N.B. I956/222, I959/304 en Ig6I/272
(welke hierna nog worden besproken in Hfdst. II, onderdeel 2.2 I)
en het hierboven reeds genoemde arrest H.R., B.N.B. I96O/254,
waarin werd beslist dat de overgang van een vorig stelsel van
waardering op dat van de normale voorraden niet altijd behoeft
plaats te grijpen met ingang van het eerste boekjaar waaromtrent
nog een beslissing dient te worden genomen. In bepaalde om-
standigheden mag de overgang later ingaan (3).
Het komt ons voor dat ook belangrijke veranderingen in de wijze
van de bedrijfsuitoefening (b.v. een grote uitbreiding (4), een
geheel nieuw produktieproces, het vervangen van bepaalde
machines door anders gebouwde, het verbeterde inzicht van de

(I) F. W. WORMER, Een bijzonder arrest over de.bijzondere omstandigheden" van
art. 7, I.B., W.F.R., n° 4392.
(2) De overgang van een fiscaalrechtelijk aanvaardbaar waarderingsstelsel naar een
ander - vermoedelijk beter fiscaalrechtelijk aanvaardbaar waarderingsstelsel - is niet
in overeenstemming met goed koopmansgebruik.
(3) Vgl. de belangwekkende beschouwingen van F. W. WoRMER over „Het moment,
waarop een belastingplichtige zijn stelsel van winstberekening moet wij zigen", W.F.R.,
no 4395· Bedoelde publicatie is van belang t.a.v. de ontwikkeling van deze materie
tot en met het arrest H.R., B.N.B. I958/58.
(4) Uitspraak Hof den Bosch, B.N.B. 1958/287· Hier vormde een vergrote omzet
van autobussen een ..bijzondere omstandigheid" om een garantiereserve m te voeren.
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ondernemer in zijn produktiemethode (I)) aanleiding kunnen
geven tot stelselverandering. Zelfs elke objectief belangrijke
verandering in het produktieproces (handel inbegrepen) kan m.i.
een bijzondere omstandigheid zijn. Bij het vooropzetten van deze
opvatting steun ik vooral op het arrest H.R., B.N.B. I960/I79,
waaruit volgt, dat een architect op grond van een objectief belong-
rijhe verandering in het bedrijfsgebeuren verplicht werd het kas-
stelsel (2) te verlaten. In dit verband is de volgende aanhaling
uit dit arrest  (blz. 537, regels 4-II)van betekenis   :

„dat voor een architect een stelsel van berekening van zijn
jaarlijkse winst, waarbij de uit zijn beroepsuitoefening ont-
stane vorderingen en schulden, die aan het einde van het jaar
nog niet zijn voldaan, niet in aanmerking worden genomen,
alleen toelaatbaar is ingeval die beroepsuitoefening een zodanig
bescheiden karakter draagt, dat van hem verwacht noch
verlangd kan worden, dat hij een boekhouding voert, waarin
de  aan het einde  van  het jaar declarabele vorderingen  en
openstaande schulden tot uitdrukking worden gebracht".

BROLL (op. cit., blz. 75) ziet daarentegen geen bijzondere om-
standigheid in de geleidelijke wijziging der omstandigheden,
zoals b.v. „de gestadige groei van een bedrijf, geleidelijke overgang
op andere leveranciers of afnemers, e.d.".
Het voorgaande laat ons toe te betogen dat de „bijzonder om-
standigheden", welke aanleiding mogen geven tot een wijziging
in de bestendige gedragslijn kunnen liggen :
- in een wijziging van de belastingwetgeving;
- een arrest van de Hoge Raad;
- en, een objectief feit in het bedrijfsgebeuren.
Hieruit volgt tevens dat een verbeterd bedriifseconomisch inzicht op
zich zelf voor de ondernemer geen argument vormt tot het over-
schahelen op een ander - vermoedelijk beter - fiscaairechtelijh
aanvaardbaar systeem, in de gevallen waarin de H.R. zowel het
vroegere als het verbeterde systeem tot gkg rekent. Het verbeterd
bedrijfseconomisch inzicht moet volgens de fiscus gepaard gaan

(I) Uitspmak Hof den Bosch, B.N.B. I958/277 met betrekking tot de vorming van
een kostenreserve voor onderhoudskosten van stookolietanks. Het verbeterde inzicht
van de ondernemer vormde hier een -bijzondere omstandigheid".
(2) Het kasstelsel komt hierop neer „dat men vorderingen en schulden op de balans,
zo al aanwezig, niet opvoert, en slechts ontvangsten als winst, betalingen als verlies
beschouwt". Deze omschrijving is ontleend aan Prof. DE LANGEN cs., op. cit., blz. 53·
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met een bijzondere omstandigheid - van de aard zoals hierboven
wordt aangegeven - waardoor de ondernemer de gelegenheid
krijgt tot een „overstapje".
Moeilijk kan ik me verenigen met de opvatting van  ORMER (I)
„dat ieder belastingplichtige op grond van een arrest van de Hoge
Raad tot wijziging van een stelsel van winstberekening mag besluiten".
Ik ga hiermede akkoord voorzover de Hoge Raad aan zijn beslissing
een algemene strekking heeft willen geven, welke afwijking van
de tot dusver gevolgde gedragslijn mogelijk maakt voor ieder
belastingplichtige, die in een gelijksoortig geval verkeert (b.v.
het arrest H.R., B.N.B. I956/Io, was van groot belang voor de
ondernemers, die niet tijdig op een nieuw stelsel van voorraad-
waardering waren overgestapt).
Nochtans kan ik moeilijk in elk arrest van de H.R. een bijzon-
dere   omstandigheid   zien; alle geschillen welke   door  de   Hoge
Raad worden behandeld, zijn immers in de eerste plaats incidentele

gevallen. Het is zeer goed mogelijk dat de Hoge Raad in een
geval A op grond van een uitspraak van een gerechtshof in de
ene zin oordeelt, en in een gelijksoortig geval B op grond van
een uitspraak van een gerechtshof in de andere zin een beslissing
treft. Alhoewel in beide gevallen een zelfde geschilpunt werd
verondersteld, zullen de bijkomstige omstandigheden gewoonlijh
anders liggen. Dit verklaart waarom de strekking van een arrest
van de H.R. meestal niet uitgaat boven een beslissing in een
incidenteel geval.
Elke ondernemer moet bij de aanvang van zijn bedrijfsuitoefening
een bepaalde waarderingsmethode kiezen voor elke groep van
activa- en passivabestanddelen (2). Deze keuze dient ernstig
overwogen te worden, omdat het eenmaal door de ondernemer
gekozen stelsel van waardering de wijze van winstberekening
voor de verdere duur van de bedrijfsuitoefening bepaalt. Enige
beperking van de onder de geldende wetgeving bestaande vrijheid
van winstberekening wordt hiermede niet beoogd.  In art.  7,  lid  I,
I.B. verbiedt de wetgever het volgen van een waarderingsstelsel,
waarbij het vermoedelijk gunstige of vermoedelijk slechte resultaat
van een boekjaar van te voren invloed heeft op de waarderingen.

(i) F. W. WORMER, Een bijzonder arrest over ..bijzondere omstandigheden" van art. 7.
I.B., op. cit. (blz. 2IO).
(2) Ook geldt dit voor een ondernemer die een bedrijf overneemt; hij is terzake van
de winstberekening niet gebonden aan de gedragslijn van de vroegere ondernemer.
HetzeIfde geldt voor de erfgenamen, welke niet gebonden zijn aan de stelsels van de
erflater.
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Het woordje „bestendig" sluit geenszins een verandering van
stelsel van winstberekening  uit; het heeft enkel tot bedoeling
willekeurige veranderingen uit te schakelen, waardoor willekeurige
verschuivingen van het resultaat tussen de verschillende boek-
jaren worden vermeden.
Met de eis der onafhankelijkheid van de vermoedelijke uitkomst
richt de fiscale wetgever zich m. i. tegen een veelvuldig toegepaste

practijk om bijvoorbeeld het afschrijvingsbedrag op duurzame
bedrijfsmiddelen pas na de winstbepaling vast te stellen, teneinde
het uit te keren dividend te stabiliseren. Deze handelwijze is
fiscaal niet toegelaten. De fiscus wenst een bestendige manier
van afschrijven onafhankelijk van de grootte van de winst. Ik
heb ook de indruk dat een afschrijvingspolitiek welke er enkel
naar streeft de te verdelen winst te nivelleren evenmin bedrijfs-
economisch kan gerechtvaardigd worden.
Slechts „bijzondere omstandigheden" (zie de tekst van art. 7,
lid I, I.B.) kunnen de wijziging van een reeds door de ondernemer
gekozen gedragslijn rechtvaardigen. V66r de Wet Belasting-
herziening I950 werd in de rechtspraak reeds aanvaard dat een
wijziging van de bestendige gedragslijn slechts kon plaats vinden
indien zich bijzondere omstandigheden voordeden (I). HOFSTRA  2 
wijst er op dat een wijziging van de eenmaal gekozen gedragslijn
slechts geoorloofd was, indien bijzondere omstandigheden daartoe
dwongen, terwijl de nieuwe tekst het voldoende acht, dat bij-
zondere omstandigheden de wijziging rechtvaardigen, hetgeen het
midden houdt tussen toelaten en dwingen (3).
C. VAN SOEST (4) betwijfelt of het opnemen van de woorden
„bijzondere omstandigheden"  in  het  art.  7,  lid  I,  I.B. iets nieuws
heeft gebracht, daar het goed koopmansgebruik een wijziging
onder die omstandigheden insluit (5). Hij ziet in de aanvulling
zelfs een beperking. Volgens VAN SOEST is thans gecodificeerd

(I) Als bijzondere omstandigheden, welke stelselwijziging rechtvaardigen, gelden
o.a. volgende gevallen ontleend aan de oudere rechtspraak : - grote daling op de
huizenmarkt, waardoor het vroegere waarderingssysteem een veel te gunstig beeld
van de stand van het bedrijf geeft (B. no 6096 en B. no 6580); - het in- en uittreden
van vennoten (B. n° 7I 37)·
(2)  H. J.  HoFSTRA,  Overzicht van nieuwe fiscale Techtspraak, N. V., Oktober 1950
(3) De uitspraak van Hofstra werd ook opgenomen in een artikel van F. W. WORMER,
Een bijzonder arrest over de .,bijzondere omstandigheden" van art. 7 I.B., op. cit.
(4) C. vAN SoEsT, Het ontwerp uan Wet Belastingherziening I950 volgens de laatste
editie (mei r950), W.F.R., n°' 3995/6
(5) Prof. ADRIANI, Ontwikheling en toehomst der fiscale winstbepaling, op. cit., heeft
reeds van de aanvang betoogd dat ook een ander waarderingsstelsel voor de voorraden
is mogelijk geworden.
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dat de afwijking van de eenmaal gekozen gedragslijn alleen mogelijk
is, indien bijzondere omstandigheden zulk een afwijking recht-
vaardigen.
Ziedaar enkele beschouwingen over het begrip „bijzondere
omstandigheden" in de zin van art. 7, lid I, I.B. Bij de bestudering
van de stelsels van voorraadwaardering zullen we nog de gelegen-
heid hebben om ons verder in deze materie te verdiepen. Tevens
blijkt uit het voorgaande, dat de zinsnede ,,bestendige gedragslijn"
geenszins een stelselverandering uitsluit. De wetgever wenst enkel
tot uitdrukking te brengen dat willekeurige verandering van de
gedragslijn uit de boze is.
Alhoewel het goed koopmansgebruik het kernpunt vormt bij de
fiscale voorraadwaardering - en de bestendige gedragslijn hieraan
nevengeschikt is - zou ik volledigheidshalve willen wijzen op de
opvattingen van Prof. SCHENDSTOK in Belastingbeschouwingen
(Winst 8 - maart I959/Winst I3 - juli I959) naar aanleiding
van de arresten H.R., B.N.B. I959/45 en H.R., B.N.B. I959/4I.
Het eerstgenoemde arrest heeft betrekking op het vormen van een
reserve-assurantie-eigen-risico waarbij de jaarwinst werd bepaald
met inachtneming van een bestendige gedragslijn zonder dat goed
hoopmansgebruik hierbij te pas kwam (I). Het tweede arrest
behandelt de overdracht van een artsenpractijk waarbij de over-
drachtwinst door het overlijden van de arts (v66r de datum van
overdracht, doch na het sluiten van de overeenkomst) als slotwinst
I952 werd behandeld in plaats van als jaarwinst I953 (de over-
drachtwinst ontstond niet op de dag van de overeenkomst).
In dit geval werd de winst belast op grond van goed hoopmans-
gebruik zonder inachtneming van de bestendige gedragslijn.
Vermelden we tenslotte, dat het bestendigheidsbeginsel niet hetzelfde
is als het continuiteitsbeginsel. Bij het verantwoord overgaan van
b.v. een voorraadwaarderingsstelsel volgens de historische kostprijs
op een normaal-voorraadstelsel wordt w&1 de bestendige gedragslijn
doorbroken, maar wordt geen afbreuk gedaan aan het beginsel
van de balanscontinuiteit. De balanscontinuiteit wordt immers
behouden, doordat de ondernemer van de laatste boekwaarde
moet uitgaan. Het beginsel van de balanscontinuiteit heeft voor-
rang op de juiste winstberekening in het jaar van overgang (vgl.
o.a. arresten H.R., B.N.B. I954/I28, H.R., B.N.B. I955/82). Het

(I) Ook het arrest H.R., B.N.B. I957/57 in verband met de overgang van een ver-
mogensbestanddeel van het bedrijfsvermogen naar het priv6vermogen.
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beste komt dit echter tot uiting in het arrest H.R., B.N.B. I 957/I 00,
waaraan we volgend citaat (blz. 277, regels 40-44) ontlenen :

„aangezien, ook indien van een stelsel van winstberekening,
waarbij niet wordt boekgehouden met geregelde jaarlijkse
afsluitingen, wordt overgegaan op een stelsel waarbij dat
wal het geval is, de continuiteit van de winstberekening zo
min mogelijk behoort te worden doorbroken".

In zijn commentaar op het arrest H.R., B.N.B. I962/294 Wijst
Prof. SMEETs er op dat de uit artt. 6 en 7 volgende continuiteits-
regel dient te worden toegepast : de fiscale beginbalans in een
bepaald boekjaar moet aansluiten bij de fiscale eindbalans van
het vorig jaar. Dit geldt ook t.a.v. de afzonderlijke activa en
passiva.

I.8.   Over de verhouding commerciele en fiscale
winstberekening

De problematiek van de verhouding tussen commerciele en fiscale
winstbepaling vormt een breed terrein van onderzoek en heeft
steeds ruime belangstelling gekend in de gespecialiseerde vak-
literatuur zowel in Nederland als elders, in het bijzonder in
Duitsland.
Alhoewel de commerciele en fiscale balans de jaarlijkse winst-
bepaling beogen, bestaan er belangrijke verschilpunten tussen
beide soorten van balansen. Prof. VAN BERKUM  I  omschrijft de
commerciele en de fiscale balans als volgt :

„Van de ondernemingsbalans kan gezegd worden, dat zij op
grond der regelmatig gevoerde en door de balans periodiek
afgesloten boekhouding, te zamen met de verlies- en winst-
rekening, een oorspronkelijk en direct met de boekhouding
samenhangend karakter heeft.

„De belastingbalans daarentegen is in comptabele betekenis
hier bedoeld niet een oorspronkelijk, maar een afgeleid stuk.

(I) Prof. Dr. P. P. VAN BERKuM, De balans van ondernemings- en vanfiscaal standpunt.
Maandschrift Economie, mei I943; zie ook Prof. Dr. M. J. H. SMEETs, De ondernemings-
en de belastingbalans, Maandschrift Economie, mei I943; alsook C. J. SLEDDERING.
Commerde-le en fiscate winstrekening,  W.F.R., no 45 I I  en W. A. ScHoT. Commercille
en fiscale  winstrekening,  W.F.R.,  no  45 I9; alsook Prof. SMEETs,  De  regelmatige  boek-
houding met geregelde jaarlijkse afsluitingen, op. cit.
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Zij wordt telkenjare, nadat de ondernemingsbalans tot stand           
is gekomen, met inachtneming van de sinds de vorige af-
sluiting daarop aangebrachte mutaties in de vermogens-
toestand, in aansluiting aan de voorafgaande fiscale balans
opgesteld. Zij staat dus niet geheel los van de boekhouding,
want de ondernemingsbalans blijft voor haar een verbindende
schakel.

„De gegevens van de laatste worden aan fiscale criteria getoetst
en gecorrigeerd in dier voege, dat het steeds mogelijk blijft
na te gaan, hoe en waarom afwijkingen tussen de beide
balansen zijn ontstaan".

De belangrijkste verschilpunten welke de fiscale balans met de
commerciele balans vertoont, worden m.i. veroorzaakt door :
- afwijkingen in de waardering van de duurzame en vlottende

middelen;
- het bestaan van allerlei voorzieningen welke de fiscus als

winst beschouwt, terwijl dezelfde voorzieningen in de com-
merciele balans ondergebracht worden bij de bedrijfslasten;

- de aanwezigheid van vroegere verliezen welke door de fiscus
niet   langer als compensabel worden beschouwd; meestal
zullen de verliezen over vorige jaren fiscaal een andere grootte
hebben dan de commerciele verliezen voor dezelfde boekjaren;

- het bestaan van diverse fiscale gunstmaatregelen, bijv. het
„doorschuiven" van reele winsten, de deelnemingsvrijstel-
lingen.

Nochtans voeg ik er onmiddellijk aan toe dat zowel de commer-
citle als de fiscale winstbepalende balans gemeen hebben,  dat zij  een
technisch hulpmiddel bij de jaarlijkse winstberekening uitmaken.
Het is wel overbodig er op te wijzen dat volgens de moderne
inzichten aan de balans in de jaarlijkse boekhouding primair de
betekenis van een hulpmiddel bij de resultatenrekening wordt
gegeven; zelden wordt de balans gebruikt in de zin van een
vermogenbalans, bijv. bij faillissement of likwidatie en in andere
gevallen waarin men nauwkeurig het zuiver vermogen wil kennen.
Op het verschil tussen de winst- en vermogensbepalende balans
kan ik hier moeilijk ingaan; wel moet ik opmerken dat een fiscale
(winstbepalende) balans doorgaans een betere benadering van
het vermogen geeft dan een commerciele balans.
Hieruit zou men kunnen opmaken dat de fiscale en de commer-
ciele balans een eigen bestaan leiden en nimmer elkaar geheel
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dekken. ZO zal men bijv. in een naamloze vennootschap ook het
onderscheid maken tussen een commerciele- en fiscale winst-
bepalende balans. De commerciele balans wordt door het hoogste
orgaan, nl. de algemene vergadering, goedgekeurd; met het
oog op de fiscale verplichtingen wordt ook een fiscale balans
opgesteld, welke een „rechtzetting" behelst van de op de com-
merciele balans voorkomende gegevens. Belangrijk is nu dat de
„rechtzettingen" geen enkele invloed hebben op de commerciele
winstverdeling; de vennootschap is er enkel toe gehouden de
vastgestelde of te verwachten belastingsom in aanmerking te
nennen.

Het voorgaande geeft nog ruimte voor de opvatting dat de com-
merciele balans de verbindende schakel vormt tussen de fiscale
balans en de boekhouding. In aansluiting met de recente ontwihke-
lingsgang in de Nederlandse jurisprudentie zou ih de verhouding
tussen de commercitle- en fiscale balans nog iets scherper willen
formuleren, nt. dooT te beweren dat de fiscale boehhouding autonoom
is en zij in beginsel niet steunt op de commerciele boehhouding, be-
houdens enkete uitzonderingen (o.a. aanwezigheid van een agio) (I).
In de praktijk is het nagenoeg uitgesloten 66n winstberekening
te maken, welke zowel de fiscus als de ondernemer voldoening
schenkt. Bij het opstellen van de commerciele balans bestaat
immers een te grote mate van vrijheid.
Hier kan ook de vraag gesteld worden in hoeverre de onder-
nemer voor de fiscale winstberekening gebonden is aan de com-
merciele winstberekening. Het antwoord op deze vraag ligt
besloten in het verschil tussen de commerciele en fiscale balans.
De ondernemer heeft een grote mate van vrijheid doordat hij
in zijn commerciele balans voor diverse posten meer waarderings-
mogelijkheden heeft dan in zijn fiscale balans. Hij zal b.v. com-
mercieel in een bepaald boekjaar de schatting van de omvang
van het risico van wanbetaling der debiteuren in functie stellen
van het vermoedelijk bruto-resultaat. De kritische beoordeling
van een dergelijke stille reserve door de fiscus zal dikwijls leiden
tot verschillen tussen de commerciele en de fiscale balans. In
het algemeen zal de waardering van de activa- en passivabestand-
delen geschieden volgens het subjectieve inzicht van de onder-
nemer; meermalen kent hij daarbij invloed toe aan het uit te keren
winstbedrag in het licht van de hem bekende omstandigheden.

(I) Prof. Dr. B. SCHENDsToK, op. cit., blz. 25-27·
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Bij de fiscale winstberekening is de ondernemer echter gebonden
aan het fiscale goed koopmansgebruik En aan het volgen van een
bestendige gedragslijn. Voor elke groep van activa en passiva
dient de ondernemer een bepaald waarderingssysteem te kiezen,
dat onafhankelijk is van het vermoedelijk resultaat en dat hij elk
jaar behoort te handhaven. Alleen in bijzondere omstandigheden
kan de bestendige gedragslijn doorbroken worden. De strenge
eisen van de fiscale wetgeving verklaren soms belangrijke ver-
schillen tussen de commerciele en de fiscale balans. Gewoonlijk
zal de ondernemer in zijn fiscale balans - binnen het kader van
zijn waarderingssysteem - voor elk activabestanddeel de laagst
toelaatbare waardering en voor elk passivabestanddeel de hoogst
toelaatbare waardering toepassen, omdat hij alleen reeds om
likwiditeitsvoordelen een fiscaal zo laag mogelijk verantwoorde
jaarwinst wil becijferen. Op zijn laatst bij het einde van de
onderneming zal hij een hoge eindafrekening te dragen hebben.
Prof. DE LANGEN   CS (I) betoogt terecht  dat de ondernemer   hier-
tegen geen bezwaren zal hebben, want :
(i) het tijdstip van belastingbetaling over het saldo van de eind-

afrekening ligt nog ver verwijderd en in de tussentijd behaalt
hij intrestvoordeel. Het uitstel van betaling verbetert tevens
de likwiditeit van het bedrijf.

(ii) het verschuldigde belastingbedrag over het saldo van de
eindafrekening is soms veel lager dan de progressieve be-
lasting op de hogere jaarwinsten.

Het is van belang de jurisprudentie te doorlopen, om de boven-
genoemde stelling - dat de fiscale boekhouding autonoom is en zij
in beginsel niet steunt op de commerciele boekhouding - kracht
bij te zetten. Het is niet mijn bedoeling een volledig overzicht
te geven van de rechtspraak over dit belangrijke punt. Pro£
SCHENDSTOK <2) en  LEDDERING (3) hebben reeds de rechtspraak
van de Hoge Raad t.a.v. deze materie behandeld, alhoewel beide
auteurs tot tegengestelde besluiten kwamen. Immers SCHENDSTOK

betoogt dat de commerciele en de fiscale balans volkomen auto-
noom Zijn, terwijl SLEDDERING de fiscale balans ondergeschikt
acht aan de commerciele balans.
In het hierna volgende beperk ik me tot het belangrijke arrest
H.R., B.N.B. I957/I 84. Om duidelijk aan te tonen hoe de Neder-

(I) Prof. DE LANGEN, VAN SoEST en BROLL, op. cit., blz. 42.
(2)   Prof.   Dr.   B.   ScHENDs·roK,   Fiscale   U/instbegrippen   in   Nederland,   op.   cit.,   blz.   3 I.
(3) C. J. SLEDDERING, Commercille en fiscale winstrehening, op cit.
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landse fiscus de problematiek tussen de commerciele en de fiscale
balans beschouwt, is het van belang het volgende citaat uit het
arrest   (blz. 476, regels   I -9)   weer te geven   :

„dat art. 7 van het Bestuit op de Inkomstenbelasting I94I
voorschrijft, dat de jaarlijkse winst moet worden bepaald
volgens goed koopmansgebruik;

„dat dit voorschrift ten aanzien van een vrij beroep als dat
van notaris zich er niet tegen verzet een stelsel van winst-
berekening toelaatbaar te achten, waarbij ter bepaling van de
jaarlijkse winst enkel wordt rekening gehouden met hetgeen
ter zake van de door den notaris verrichte diensten in een
jaar werkelijk door hem is ontvangen en daarbij niet in
aanmerking worden genomen declarabele en nog niet de-
clarabele aanspraken;".

Hier ligt een duidelijk bewijs dat de fiscale boekhouding volledig
autonoom is en los staat van de commerciale boekhouding. Zelfs
wanneer men aanvaardt dat de fiscale winst autonoom wordt bepaald,
is het echter merkwaardig dat de Hoge Raad bij een notaris met
een vrijwillige commerciale boekhouding (de commerciele winst-
berekening geschiedt op omzet-basis, d.w.z. met activering van
declarabele en nog niet-declarabele vorderingen) niettemin fiscaal
het hasstelsel toelaat dat hij toepast.



HOOFDSTUKII

DE NOMINALISTISCHE STELSELS VAN
VOORRAADWAARDERING

2.I. Inleidende begrippen

V66r de wetswijziging van I950 behoorden de ingekochte en
vervaardigde voorraden te worden gewaardeerd op hun historische

kostprijs (werkelijke aanschaffings- of voortbrengingskosten) of
op hun aantoonbaar lagere bedrijfswaarde, indien de bedrijfswaarde
van de voorraden op de balansdatum beneden de kostprijs was
gedaald.
Volledigheidshalve moeten we wijzen op het eigenaardige fiscaal-

rechtelijk begrip „bedrijfswaarde" dat - onder druk van de
bezettingsautoriteiten - in art. Io (oud) van het Besluit op de
Inkomstenbelasting I94I werd opgenomen. Het art. Io, lid 2,
was opgesteld als volgt :

„De activa worden ten minste op de werkelijke aanschaffings-

of voortbrengingskosten gewaardeerd. Bij de waardering van
zaken, welke voor de uitoefening van het bedrijf of beroep
worden gebruikt, wordt echter rekening gehouden met de
volgens artikel II te verrichten afschrijvingen. Waardering

op een lager bedrag dan uit de beide vorige zinnen voort-
vloeit, is slechts geoorloofd, voor zover en zolang de bedrijfs-
waarde van het voorwerp der waardering aantoonbaar lager
is."

„Onder bedrijfswaarde wordt verstaan de waarde, welke

een verkrijger, bij overneming van het gehele bedrijf of
beroep, zou toekennen aan het afzonderlijke activum, indien

hij zou uitgaan van de ondernemingswaarde van het geheel
en voornemens zou zijn, de uitoefening van het bedrijf of
beroep voort te zetten".

In aansluiting hiermede maakte Prof. SCHENDSTOK volgende op-

merkingen :
„De gecursiveerde beperking, die niet aan het Duitse recht

was ontleend, had kennelijk tot taak om, vooral met betrekking
tot gebouwen, machines, schepen en dergelijke bedrijfs-
middelen, het waarderen op een lager bedrag dan aan-
schaffingsprijs min afschrijvingen minder aantrekkelijk te
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maken dan het anders zou zijn geweest en daarmee de weg
naar afschaffing, vervanging of verruiming van het voor-
schrift na de bevrijding wat meer open te houden dan zij
opengehouden zou zijn onder het practische effect van de
gecursiveerde woorden. Bij vervangbare voorraden komt
de ,Teilwert' natuurlijk uit op de vervangingswaarde. Hier
bewerkte zij - ook met de beperking ,en zolang' - geen
verandering  t.o.v. de vooroorlogse fiscale winstbepaling".

Naar mijn mening kan hier ook de vraag gesteld worden in hoeverre
de waardering op lagere bedrijfswaarde (van art. Io, oud, I.B.'4I)
identieh is aan de waardering op de lagere marhtwaarde. Ik heb
namelijk de indruk dat de bedrijfswaarde nooit lager kan zijn
dan de marktprijs (inkoopwaarde). De grondgedachte van het
begrip bedrijfswaarde bestaat er in dat de zaken welke tot een
bepaalde bedrijfshuishouding behoren, samen genomen een
hogere waarde vertegenwoordigen dan de afzonderlijke delen van
het bedrijfscomplex. Bij de waardering van het bedrijfscomplex
baseert men zich op de waarde, welke een verkrijger - bij over-
neming van het gehele bedrijf - zou toekennen aan de afzonder-
lijke activa, indien hij uitgaat van de volledige waarde van het
bedrijfscomplex en het inzicht heeft om het bedrijf verder uit
te baten. Het is duidelijk dat de bedrijfswaarde van een bepaald
activabestanddeel afhankelijk is van de rentabiliteit en de toekomst-
mogelijkheden van het bedrijf op zichzelf genomen, alsook van het
belang van het te waarderen voorwerp in het kader van het bedrijf.
Wanneer b.v. een grootwarenhuisconcern zich, door de aankoop
van enkele bouwpercelen in een belangrijke handelswijk, de
mogelijkheid schept om de aldaar reeds bestaande verkoopruimten
uit te breiden (de aangekochte bouwpercelen worden ingesloten
door de reeds bestaande gebouwen van het concern), zal de
bedrijfswaarde van deze percelen hoger liggen dan hun markt-
waarde.
Hieruit leid ik af dat de schatting van de bedrijfswaarde groten-
deels berust op subjectieve omstandigheden zoals b.v. de ver-
hoging van waarde en vooruitzichten van het winkelcomplex door
de toevoeging van nieuwe verkoopruimte. Meermalen is de
bedrijfswaarde hoger dan de veronderstelde marktwaarde, omdat
de belastingplichtige-ondernemer een groter belang bij het object
heeft dan willekeurige derden, en daardoor op de inkoopmarkt een
hoger bod zal doen dan die derden. De marhtprijs komt tot stand
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door de vergelijkingen van op subjectieve verwachtingen gebaseerde
biedingen en vraagprijzen; de marktprijs noemt men objectief
en men neemt aan, dat zolang hij onder gelijk blijvende omstandig-
heden dezelfde blijft, ook de marktwaarde is. Wanneer het echter
een object met sterk wisselende prijzen betreft of een object met
een geisoleerde markt, stelt zich de vraag of men van „objectieve
omstandigheden" mag spreken.
Bij de wetswijziging schreef de wetgever voor dat de waardering
moest geschieden volgens goed koopmansgebruik met inacht-
neming van een bestendige gedragslijn. De Minister was van
mening dat alles bij het oude bleef, doch de rechtspraak heeft
hierover anders beslist. Bij de bespreking van de substantialis-
tische stelsels van voorraadwaardering wordt nagegaan welke
nieuwe „niet in strijd met goed koopmansgebruik" zijnde waar-
deringsstelsels mochten worden ingevoerd.
Vooraleer de nominalistische stelsels van voorraadwaardering,
welke zich bij de winstberekening baseren op het instandhouden
van het nominale bedrijfsvermogen, te bespreken, volgen hier
enkele voorafgaande opmerkingen over de definitie van voorraden
en de bepaling van hoeveelheid en waarde per balansdatum.
Inzake het fiscaal begrip voorraad bestaat er met de bedrijfs-
economische opvatting slechts een afwijking in de omschrijving,
echter niet in wezen (I). Bedrijfseconomisch zijn voorraden passieve

produktiemiddelen, welke bij de eerste aanwending economisch
geheel overgaan in het produkt (2). In de arresten H.R., B.N.B.
I953/272 (met kritiek van Prof. SMEETs op het door de H.R.
omschreven begrip voorraad; er zijn hulpstoffen die niet worden
bewerkt of verwerkt) en H.R., B.N.B. I957/238 heeft het hoogste
rechtscollege de voorraad omschreven „als het geheel van zaken,
die ter bewerking, verwerking, of verkoop en derhalve als bestemd
voor de omzet in het bedriif aanwezig zijn. , ,

In het arrest H.R., B.N.B. I957/238 is het hoogste rechtscollege
van de bedrijfseconomische opvatting afgeweken en worden voor
toepassing van art. 20 I.B. (de overdrachtwinst) de onderhanden
grond- en bouwkundige werken niet tot de voorraad gerekend.
De Hoge Raad voegde aan zijn definitie toe „dat echter niet al wat
ornzet vormt, zolang de afzet er van niet is voltooid, als voor-
raad is aan te merken" en „dat dit zeker niet het geval is met

(1)  Pro£ SMEETS volgens collegedictaten.
(2) BROLL, Fiscaal- en Privaatrecht Yond rechtspersonen, op. cit., blz. 78.
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onderhanden grond- en waterbouwkundige werken, een omzet
welke niet uit zaken bestaat, waaruit vorderingen op opdracht-
gevers ontstaan" (I). In de practijk worden bij de waardering
van onderhanden werken echter dezelfde methoden toegelaten
als bij de waardering van goederenvoorraden. Zo besliste de Hoge
Raad in zijn arrest H.R., B.N.B. I96I/272 dat bij de winstberehening,
de waardering van de onderhanden werken gelijkgesteld wordt
met „voorraden". Voor de toepassing van art. 20, lid 2, I.B. zijn
zij derhalve geen voorraden.
Volledigheidshalve vermelden we nog de arresten H.R., B.N.B.
I957/I2I en H.R., B.N.B. I959/330, waarin de Hoge Raad besliste
dat de in de grond staande vruchtboompjes van een boomkwekerij,
resp. de bosgrond voor verkoop bestemd (na de terreinverbetering
en wegenaanleg) tot de handelsvoorraad behoren. Ook het handels-
vee valt onder de voorraden (arrest H.R., B.N.B. I956/I IS)· Echter
de veldinventaris van een landbouwer mag niet tot het begrip
voorraad gerekend worden (arrest H.R., B.N.B. I962/69) (2);
nochtans heeft de jurisprudentie de vraag of de veldinventaris
al dan niet tot de „voorraad" behoort, slechts behandeld t.a.v.
art. 20 I.B. Volgens de uitspraak van het Hof Den Bosch, B.N.B.
I963/I34 wordt de plantenopstand van een boomkweker daaren-
tegen als een voorraad beschouwd.
Wat de bepaling van hoeveelheid en waarde per balansdatum
betreft, moet een onderscheid gemaakt worden tussen (i) de feiten
waarop het opnemen van activa en passiva op de balans berust (3)
en (ii) het vaststellen van de omvang en van de waarde van elk
feit.

2.I I. DE FEITEN

In het arrest B. no 7687 werd door de Hoge Raad beslist :
"dat goed koopmansgebruik medebrengt, dat de bepaling van

de waarde van goederen en voorraden op het einde van een
kalender-boekjaar geschiedt naar de feiten en omstandig-
heden, zoals die op dat tijdstip lagen, doch dat voor de vraag,

welhe die feiten en omstandigheden zijn geweest, de koopman
zich richt naar de gegevens hieromtrent, welke hem ten tijde

(I) Vakstudie, deel Inkomstenbelasting, art. 20, aantekening I3·
(2) De afbakening van „voorraden" tegenover .,bedrijfsmiddelen" en de gevallen
met dubbele aanwendingsmogelijk worden hier niet behandeld.
(3) Bedoelde feiten moeten op de balansdatum hebben bestaan.
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van het opmaken van de balans ten dienste staan, ook al
zijn zij hem eerst na het einde van het kalender-boekjaar
bekend geworden".

Hieruit kunnen we de regel afleiden dat na de balansdatum op-
getreden feiten geen invloed mogen uitoefenen op de balans en
evenmin op de winst welke met behulp van die balans is bepaald.
In dezelfde zin luidden ook de latere arresten van de H.R.,
opgenomen in B.N .B. I955/223, B.N.B . I957/326 en B.N.B.
I958/6.
Ook  in het arrest   B.   no   53 I 5 overwoog   de   Hoge   Raad,   dat   de
ondernemer zich bij de bepaling van de waarde van een vordering
op het einde van het boekjaar, zal moeten bezinnen omtrent
datgene, wat hem op dat ogenblik bekend is en wat ook van belang
is voor de waardering. Hij kan daarbij echter geen rekening houden
met feiten, die buiten zijn bereik liggen en waarvan hij kwalijk
kennis kan dragen.
De winst (uit onderneming en beroep) is slechts gedeeltelijk af-
hankelijk van de feitelijke bedrijfs- of beroepshandelingen. De
fiscale wetgever opent echter de mogelijkheid om de jaarwinst,
gebaseerd   op de feiten   in   enge   Zin   (I), naar boven of beneden
te verschuiven door het toelaten van bepaalde keuzen. Deze keuze-
rechten behoren tot de feiten in ruime zin, maar behoeven op de
balansdatum nog niet te bestaan. De wet heeft heel wat keuzen
toegelaten, o.a. het al of niet toepassen van de vervroegde af-
schrijving op duurzame produktiemiddelen, van het aanleggen
van een reserve volgens art.  Io of  I I I.B. alsmede het toevoegen
aan de winst  van de reserve volgens  art.   I I  I.B.  en  van  de  zo-
genaamde nieuwe onbelaste reserve (waarop hier niet kan worden
ingegaan).
Het is niet mijn bedoeling de hierboven vernoemde keuzen of
wilsverklaringen (2) grondig te bespreken. Ik wens me enkel te
beperken tot het vluchtig vermelden van de draagwijdte van
dergelijke keuzen op de goederenvoorraadwaardering. Bij de
voorraadwaardering zijn m.i. dergelijke keuzen van belang als
een onderneming begint of om bepaalde redenen van waarderings-
stelsel mag veranderen.

(I) Voorbeelden van feiten in enge zin zijn: het al of niet bestaan van voorraden,
vorderingen, schulden e.d.
(2) De belastingplichtige moet zijn wil rechtstreeks of onrechtstreeks laten blijken,
bijv. 8 de belastingaangifte of in de jaarstukken waarop de aangifte van de bedrijfs-
winst is gebaseerd.
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De overgang van een stelsel op een dat aan goed koopmans-
gebruik beantwoordt, kan slechts plaats hebben, indien beroep
kan gedaan worden op een bijzondere ornstandigheid (bijv.
wijziging in de belastingwetgeving; uitspraak van de Hoge Raad;
belangrijke wijziging in de bedrijfsvoering, zie arrest H.R., B.N.B.
I960/I79). Hierbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen
een oud stelsel, dat :
- beantwoordde aan gkg, doch vervangen wordt door een ander

stelsel dat eveneens - wellicht beter - met gkg overeenstemt;
- strijdig was met gkg en wordt vervangen door een systeem

dat w&1 met goed koopmansgebruik overeenkomt.
In het laatste geval krijgt men te doen met het vraagstuk van
herstel der in het verleden gemaakte fouten, welke in het heden
doorwerken dn bovendien invloed hebben gehad op de winst-
bepalingen van de vorige boekjaren.
De Hoge Raad neemt de volgende twee regels tot uitganspunt
t.a.v. het herstel der fouten :
(i) de jaarwinst dient te worden berekend met inachtneming van

de juiste voor dat boekjaar bestaande gegevens (I);
(ii) het beginsel van de totale winst mag niet doorbroken wor-

den (2).

Gewoonlijk heeft de eerste regel voorrang. Indien het beginsel
van de totale winst van de balanscontinuiteit de voorrang heeft,
wordt de in het verleden gemaakte fout, welke blijft doorwerken,
in het heden herstelt, nl. in het oudste boekjaar waarover de
definitieve aanslag nog dient opgelegd te worden.
Door het herstellen van de fout kan in het bedoelde boekjaar een
waardesprong ontstaan, welke het winstcijfer van het betrokken
boekjaar zal verhogen. Derhalve sluit de beginbalans van dit
boekjaar aan bij de eindbalans (alhoewel deze foutief was) van
het vorig boekjaar.
Nochtans heeft de Hoge Raad ook het herstel van bepaalde fouten
uitzonderlijk in de toekomst voorgeschreven. Dit is het geval
indien de belastingadministratie eist dat een belastingplichtige,
welke onder toepassing van de inkomstenbelasting valt, een
vroeger door de belastingadministratie (in feite tegen goed koop-
mansgebruik indruisend) aanvaard stelsel van voorraadwaardering
dient te verlaten.

(1) B. no 853 I.

(2) B. no 9293, arrest H.R., B.N.B. I953/I 89, arrest H.R., B.N.B. I955/I62, arrest
H.R., B.N.B. I956/335 en arrest H.R., B.N.B. I957/227·
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De waardesprong welke door bedoelde verbetering ontstaat,
mag in het jaar waarin de inspecteur de fout naar voren brengt,
niet in de inkomstenbelasting worden belast. Deze waardesprong
valt onder toepassing van art. 7, lid 2, I.B., en zal in de toekomst
belast worden bij overlijden, overdracht of likwidatie van de
ondememing (I).
We wezen er reeds op dat een oud stelsel dat aan gkg beantwoordt,
door een ander eveneens met gkg overeenstemmend waarderings-
stelsel kan worden vervangen, mits een beroep kan worden gedaan
op een bijzondere omstandigheid. Volgens het arrest H.R., B.N.B.
I96I/284 kan de overgang van een waarderingsstelsel op historische
kostprijs naar het normale-voorraadstelsel geschieden met ingang
van het eerste boekjaar waaromtrent - nadat aan de ondernemer
deze mogelijkheid duidelijk moet zijn geworden - nog een
beslissing behoort te worden genomen.
Practisch komt dit er m.i. op neer dat alles wat in overeenstemming
is met gkg nog voor het eerst kan worden toegepast in een beroep-
schrift. Dit is dan ook de laatste gelegenheid om een aanvankelijk
toegepaste gedragslijn te vervangen door een andere (in zoverre
ze niet in strijd is met gkg).

2.I 2.    OMVANG EN WAARDE   VAN   ELK   FEIT

In verband met de vaststelling van de omvang en de waarde van

de op de balans opgenomen feiten, wijs ik op de omvangrijke
jurisprudentie t.a.v. de vorderingen. We beperken ons enkel
tot het aanduiden van de hoofdlijnen.
De waardering van de vorderingen op de winstbepalende balans
dient te geschieden volgens het nauwgezette subjectieve oordeel
van de ondernemer. In het arrest H.R., B.N.B. I956/56 (2) heeft
het hoogste rechtscollege het standpunt ingenomen dat waardering
kan gebeuren volgens het binnen de perken van gkg blijvende
subjectieve inzicht van de belastingplichtige (3), terwijl daaren-
tegen bij het opstellen van de afrekeningsbalans de objectief

bepaalde geldswaarde beslissend is.

(I) Arrest H.R., B.N.B. I955/I 58.
(2)  Zie ook o.a. de arresten  H.R.,  B.N.B.  1953/295•  H.R.  B.N.B.  I958/I 13  en  H.R.,
B.N.B. I958/I 27·
(3) De formulering van de H.R. waarbij het subjectieve oordeel van de belasting-
plichtige beslissend is voor de waardebepaling van de vordering, treffen we ook aan
in de vroegere arresten B. no 5315 en H.R., B.N.B. I953/295
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Volgens de Hoge Raad dient voor de bepaling van de objectieve
geldswaarde mede rekening te worden gehouden met de eerst
later bekend geworden omstandigheden, welke op de destijds
bestaande toestand licht kunnen werpen.
In het arrest H.R., B.N.B. I958/I I2  (blz. 29I, regels 38-43) leert
de Hoge Raad het volgende :

„dat waardering van vorderingen ter bepaling van de jaar-
lijkse winst volgens goed koopmansgebruik heeft te geschieden
met inachtneming van alle omstandigheden, waardoor de
grootte of de waarde der vorderingen op den balansdatum
kan worden beinvloed, zoals die omstandigheden den be-
lastingplichtige ten tijde van het opmaken van de balans

"bekend zijn of na onderzoek bekend kunnen zijn .
Instructief is naar mijn mening ook het arrest H.R., B.N.B.
I958/22, waarin de H.R. verschillende methoden voor het waar-
deren van dubieuze vorderingen toelaat.
Na deze inleidende beschouwingen homen wij aan het eigenlijke
onderwerp van ons proefschrift: hoe dient de ondernemer de voorraden
op de fiscale balans te waarderen,
Wij maken bij de bespreking onderscheid tussen nominalistische
en substantialistische waarderingsstelsels.
Terwille van een systematische behandeling worden de nomina-
listische stelsels als volgt gerubriceerd :
(i) waardering op de kostprijs of
(ii)  op lagere marktwaarde;
Ik merk op dat (i) en (ii) samen het z.g. minimumwaarderings-
beginsel („Niederstwertprinzip") vormen, maar bovendien afzon-
derlijk worden behandeld.
Bovendien wordt nog besproken : (iii) waardering beneden de
kostprijs en zelfs beneden de lagere marktwaarde.

2.2. Waardering op de kostprijs

In het „Rapport van de commissie ter bestudering van de mo-
gelijkheden van toepassing van substantialistische winstopvattingen
op het fiscale terrein" (I) wordt de nadruk  er op gelegd  dat tot
en met I949 weinig aandacht werd besteed aan de juiste inhoud

( ) Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap, n° r03, I960, biz. I 3·



42 FISCALE VOORRAADWAARDERING IN NEDERLAND

van het begrip aanschaffings- of voortbrengingskosten. Bij het
volgen van een waarderingsstelsel, waarin de aanschaffingswaarde
een rol speelt, is het van belang de methode te noemen, welke
is gevolgd ter (fictieve) identificatie van de voorraden op de
balansdatum. Als methode vermeldt men de veronderstelling dat :
-   de oudste voorraad eerst wordt verkocht   (fifo);
-   de jongste voorraad eerst wordt verkocht   (lifo);
- na elke aankoop een gemiddelde aanscha ingsprijs van de

voorraad wordt opgemaakt.
Tot en met I 949 was slechts het fifo-stelsel toelaatbaar, alhoewel
om practische redenen het systeem van de gemiddelde aan-
schafftngsprijs werd aanvaard. Toepassing van het lifo-stelsel
was uitgesloten. Op het laatste kom ik terug in Hfdst. III, onder-
delen  3.2  en  3.4.
Ogenschijnlijk vertoont het fiscale begrip kostprijs geen punten
van verschil met het bedrijfseconomische begrip kostprijs. Bij
nader onderzoek blijkt de Hoge Raad bij de opbouw van het
fiscaalrechtelijk begrip goed koopmansgebruik af te wijken van de
bedrijfseconomische opvattingen inzake de elementen van de
kostprijs. Vandaar dat het aanbeveling verdient om een korte
terreinverkenning te maken in het domein van de rechtspraak.
Vooreerst echter een ornschrijving van de bedrijfseconomische
begrippen directe en indirecte kosten, constante en variabele
kosten, integrale en differentiele kostprijs.
Het belang van de onderscheidingen der kosten houdt verband
met de bedrijfseconornische problemen rond de verbijzondering
der kosten, d.i. de toerekening der diverse kostensoorten aan de
eenheden produkt al dan niet door toerekening aan de kosten-
plaatsen (I). Bedoelde onderscheidingen worden ook in de be-
lastingrechtspraak en fiscale vakliteratuur gebruikt. Onder kosten

verstaan wij de geldswaarde van de voor de produktie en afzet nodige
productierniddelen (totale kosten = produktiekosten + afzet-
kosten). Wij onderzoeken voornamelijk de produktiekosten.
Bij de onderscheiding van de directe en indirecte hosten gaat men
uit van het produkt. Directe kosten dienen niet te worden „ver-
bijzonderd", omdat reeds bij hun ontstaan het oorzakelijk verband
met de eenheid produkt bekend is. Bij indirecte kosten is bedoeld

oorzakelijk verband bij hun ontstaan nog niet bekend.

( I)   Vgl.  ook  J·  J.   HoF, Raahpunten bedriifseconomie en belastingen  naar de winst,   I957•
blz. 23·
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Een belangrijk onderscheid dient nog gemaakt tussen de constante
(of capaciteitskosten) en de variabele hosten.
De bepalende factor van de onderscheiding is de produktie-
omvang (of bedrijfsdrukte). De constante kosten vertonen de
eigenschap dat zij niet fluctueren met de produktieomvang. Wij
spreken echter van variabele kosten, indien bepaalde kosten
onmiddellijk reageren op een wijziging in de produktieomvang,
hetzij proportioneel (eerder zeldzaam), hetzij degressief (minder
dan evenredige toeneming met de bedrijfsdrukte) of progressief
(meer dan evenredige toeneming met de bedrijfsdrukte). Nochtans
is dit onderscheid slechts geldig, wanneer we een gegeven onder-
neming in de korte terrnijn bestuderen. In de lange termijn zijn
er geen constante kosten (bijv. na produktieuitbreiding). Ik durf
zelfs betogen dat het onderscheid constante en variabele kosten
enkel geldig is op korte termijn.
Bij de integrale kostprijsberekening worden alle aan een produkt
toe te rekenen kosten in de kostprijs opgenomen. Bij een diffe-
rentiele kostprijsberekening wordt enkel rekening gehouden met
de differentiele kosten.
De differentiele (of marginale) kosten vormen het verschil tussen
de totale kosten bij een bepaalde produktieomvang en de totale
kosten bij een uitbreiding van de produktieomvang. Voor de
additionele eenheden product kan een kostprijs opgemaakt worden,
welke enkel rekening houdt met de marginale (ook differentiele)
kosten. Bedoelde kostprijs vormt de minimumgrens bij aanbieding
van het product. Nochtans is de differentiele kostprijsbeschouwing
gevaarlijk, omdat ze tot bederf van de stamproduktie kan leiden.

2.2I. DE ONTWIKKELING  VAN DE INTEGRALE- EN DIFFERENTIELE
KOSTENBESCHOUWING IN DE BELASTINGRECHTSPRAAK

De huidige stand van de rechtspraah is, dat bij het waarderen van
de voorraad het opnemen van de constante kosten, verbonden aan
de algemene opzet van het bedrijf - ook wel ,capaciteitskosten'
genoemd - achterwege mag blijven, omdat de ondernemer
zich op het standpunt kan en mag stellen, dat deze kosten niet naar-
gelang van het vorderen van de verkoop worden terugverdiend (I).

(I) G. SLoT, op. cit., blz. 39, legt in tegenstelling tot de H.R. een causaal verband
met de normale produktie.
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Het variabele gedeelte van de in werkelijkheid uitgegeven algemene
bedrijfskosten daarentegen moet volgens goed koopmansgebruik

..wdl in de kostprus worden opgenomen. Dit standpunt van de Hoge
Raad geldt niet alleen bij produktie op voorraad, maar ook bij pro-
duhtie op bestelling.
Nochtans mag de ondernemer ook heden nog steeds voor de balans
integraal waarderen; een dergelijke waarderingswijze is stellig
in overeenstemming met gkg. Het gaat er alleen om in welke
gevallen ook een differentiele waardering aan gkg voldoet.
Thans veroorloof ik me een korte schets te maken van de ont-
wikkelingsgang van de integrale en differentiele kostenbeschouwing
in de belastingrechtspraak.
Uit de oudere rechtspraak vermeld ik in de eerste plaats de
arresten B. no 3225 en B. no 4069, waaruit volgt dat onder de
kostprijs ook de aankoopkosten worden gerekend. Aankoopkosten
zijn o.a. vervoerkosten, provisie, notariskosten en overschrijvings-
kosten. In een meer recent arrest B. n° 8390 besliste de Hoge Raad
dat ook bij de vaststelling van het kostprijsbedrag rekening  moet
gehouden worden met de aankoopkosten. Op het eerste zicht
blijkt er hier overeenstemming te bestaan met de bedrijfsecono-
mische opvattingen. Bij nader onderzoek zijn de vervangingswaarde-
theoretici echter v66r integrale kostenbeschouwing;  bij de anderen
is er verscheidenheid van opvatting 66k binnen het marginale.
Bij de waardering van onderhanden werhen op de fiscale balans
bevat de kostprijs niet alleen de kosten welke rechtstreeks be-
trekking hebben op de werken in uitvoering, doch ook een even-
redig deel van de sociale lasten en de algemene (of gemene) bedrijfs-
kosten. Meer in het bijzonder overwoog het hoogste rechtscollege
in het arrest H.R., B.N.B. I956/4 (blz. Io, regels 26-33) :

„dat   tot die kosten    (I) niet enkel behoren de kosten welke
rechtstreeks op de in uitvoering zijnde werken betrokken zijn,
zoals de koopprijzen der verwerkte materialen  en  de  voor
de verrichte arbeid betaalde arbeidslonen, doch evenzeer een
evenredig deel van de lasten der sociale voorziening ten behoeve
van de arbeiders en van de algemene kosten van het bedrijf;

„dat de bedoelde lasten en algemene kosten toch mede bepalen
wat de uitvoering van de werken, het bedrijf kost en daarmee
ook bij de berekening van de daarvoor bedongen aannemings-

"sornmen rekening zal zijn gehouden .

(I) De kosten van de voorradige goederen worden hier bedoeld.
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Een belangwekkend arrest is H.R., B.N.B. I956/222, waarbij
een ondernemer zijn voorraad halffabrikaten gaat waarderen
op basis van het loon en kosten van materiaal (directe hosten),
verhoogd   met een vaste toeslag  van   I 80  %   van  het  loon  voor  de

gemene (bedrijfs-) of indirecte hosten. Volgens de Hoge Raad
is een dergelijke omslagsleutel, waarbij geen rekening wordt
gehouden met de werkelijke hoogte der kosten, in strijd met goed
koopmansgebruik. Verder besliste de Hoge Raad dat een diffe-
rentiele methode van voorraadwaardering, waarbij op de voorraad
halffabrikaten een toeslag voor de gemene bedrijfskosten wordt
toegepast, waarin enkel de variabele kosten zijn begrepen, niet
in strijd is met goed koopmansgebruik. Het hoogste rechtscollege
motiveerde zijn standpunt als volgt (blz. SIS, regels 47-52; blz. SI6,
regels I-23) :

„dat art. Io, lid 2 (oud) bepalende, dat de activa ten minste
op de werkelijke aanschaffings- of voortbrengingskosten
worden gewaardeerd, daarbij het oog heeft enerzijds op de
activa, welke, zoals materialen en handelsvoorraden, bij
anderen worden ingekocht, anderszijds op activa, welke,
zoals fabrikaten en halffabrikaten, in het bedrijf zelf worden
vervaardigd;

„dat nu, zoals ten aanzien van materialen en handelsvoorraden
onder aanschaffingskosten in de zin van voormeld artikel
moet worden verstaan : de uitgaven voor de inkoop van deze
goederen gedaan, ten aanzien van fabrikaten en halffabrikaten
de voortbrengingskosten zijn de uitgaven, welke bepaaldelijk
door de vervaardiging van deze goederen worden opgeroepen;

„dat hiertoe noch in het ene, noch in het andere geval behoort
het constante deel van de algemene bedrijfskosten daar,
zolang het bedrijf op de bestaande voet wordt in stand
gehouden, deze kosten onafhankelijk van de omvang van
inkoop en productie worden uitgegeven, dat voorts, wat het
goede koopmansgebruik betreft, uiteraard een ten dienste
van de bedrijfsvoering naar bedrijfseconomische gezichtpunten
opgestelde hostprijscalculatie ten aanzien van fabrikaten en
halffabrikaten, naast materiaal en loon, zowel het variabele
als het constante deel van de algemene bedrijfskosten moet
omvatten, doch dit wil niet zeggen, dat met al deze kosten
ook moet worden rekening gehouden, indien de voorraad
met het oog op de winstberekening moet worden gewaar-
deerd;
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„dat immers bij een voorraadwaardering met dit doel op de
voorgrond moet worden gesteld, dat goed koopmansgebruik
nimmer gebiedt als een reeds verworven bate tot uitdrukking
te brengen hetgeen  nog  niet als zodanig is gerealiseerd;

„dat met het oog hierop activering in de voorraad van de
constante aan de algemene opzet van het bedrijf verbonden
kosten achterwege mag blijven, omdat de koopman zich op
het standpunt kan en dus mag stellen, dat deze kosten niet
naar gelang van het vorderen van de verkoop worden terug-
verdiend".

Tot zover dit arrest.
Over het arrest H.R., B.N.B. I956/222 is in de vakliteratuur veel
geschreven (I). Het is niet onze bedoeling de uiteenlopende
meningen van de bedrijfseconomen te bespreken. We wensen
ons enkel tot het volgende te beperken :
i) vergelijking van dit arrest met de overwegingen van de Hoge

Raad in zijn beslissing H.R., B.N.B. I956/4, toont duidelijk
aan dat de overwegingen, welke in beide arresten naar voor
worden gebracht, elkaar niet volledig dekken. De verklaring
hiervoor dient, zoals TEKENBROEK in zijn uitstekende noot
op het arrest H.R., B.N.B. I956/222 aanstipte, gezocht te
worden in de omstandigheid dat het arrest H.R., B.N.B.
I956/4 betrekking heeft op een bedrijf dat op bestelling
werkt, terwijl in het geval van het arrest H.R., B.N.B. I956/222
een bedrijf dat op voorraad werkt, wordt bedoeld (2).

ii) De Hoge Raad heeft verder een onderscheid gemaakt tussen
de kosten, welke in de bedrijfseconomische kostprijs worden
opgenomen en die welke in aanmerking komen voor de
winstberekening;

(I) Vgl. o.a. H. J. HOFSTRA, Overzicht van niettwe fiscale rechtspraak, N.V., oktober
I956; J· J. HoF, De betekenis van de balans uooT de beretening van de winst in verband
met de bepalingen van het Besluit op de Inkomstenbelasting I94I, W.F.R., no 4324;
G. SLoT, op. cit., blz. 37; BROLL, op. cit., blz. 79; voor een overzicht van het verloop
der constante-kosten-arresten verwilzen we naar D. A. M. MEELEs, Constante hosten
in het hader  van de fiscale winstbepating,  m.a.b., oktober  196I.
(2) TEKENBROEK merkt het volgende op : .,Elk bedrijf, dus ook een aannemersbedrijf
of een fabrieksbedrijf dat op bestelling werkt, heeft algemene kosten, die onafhankelijk
zijn van de graad van bezetting van het bedrijf. Een van de grootste zorgen van een
ondememer, welke de aard van zijn bedrijf ook moge zijn. zijn juist die vaste jaarlijks
terugkomende kosten waarvan de omvang door de toenemende kapitaal-intensiviteit
van de produktie zo sterk gestegen is. Het is m.i. alleszins in overeenstemming met
goed koopmansgebruik te achten, als die jaartijks terugkerende vaste kosten bij de
winstberekening als een jaarlijkse last genomen worden en niet aan eigen fabrikaat
of onderhanden werk worden toegerekend".
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Voor de fiscale winstberekening mag de kostprijs differentieel
worden gecalculeerd.

iii) Ik heb de indruk dat men uit bovenstaande arresten mag
afieiden dat er geen enkele verplichting bestaat om winsten
in te calculeren zolang deze niet verwezenlijkt worden.
Hierop berust het onderscheid dat de H.R. maakt tussen
werken voor de markt en werken op bestelling. In het arrest
H.R., B.N.B. I956/4 stelt de H.R. immers de eis dat bij de
kostprijsbepaling van werken in uitvoering de algemene
kosten dienen opgenomen te worden, terwijl in het arrest
H.R., B.N.B. I956/222 de ondernemer zich - met betrekking
tot de werken voor de markt - op het standpunt mag stellen,
dat het constante deel der algemene kosten niet naar gelang
van het vorderen van de produktie, maar naar gelang van
het vorderen van de verkoop wordt terugverdiend. De
beslissing van de Hoge Raad, waarbij de totale kosten van
de werken in uitvoering moeten worden geactiveerd, wordt
gemotiveerd door het geringe risico dat de gemaakte kosten
niet zouden teruggevonden worden in de aannemingssommen.
Nochtans wens ik er op te wijzen dat bedoelde beslissing
niet voor alle problemen een oplossing geeft. Het kernpunt
ligt hier bij het afwegen van het risico. Dit risico is echter
afhankelijk van de aard der ondernomen werken. Wanneer
er helemaal geen risico is, zal de winst groeien naarmate
de voltooiing van het aangenomen werk. Naar mijn mening
is het dan niet in strijd met goed koopmansgebruik om de
winst te verdelen over de verschillende jaren, waarin er
gewerkt wordt, op voorwaarde echter dat het werk verloopt
volgens de gemaakte begrotingen.
Bij andere werken zoals bijv. bruggenbouw of dijkenaanleg
valt het risico pas weg bij de goede voleindiging van het werk.
Enkel bij de voltooiing van de werken kan hier gesproken
worden over winst. In het later nog te bespreken arrest H.R.,
B.N.B. I959/304 heeft de H.R. z'n standpunt herzien. Terloops
wijs ik er op dat een architect zich op het einde van een
boekjaar in dezelfde positie kan bevinden als een aannemer
van onderhanden werken, indien zijn vordering - welke
bestaat uit zijn honorarium, de arbeidskosten van de tekenaars
resp. opzichters en de vooruitbetaalde kosten zoals licht-
drukken (vgl. Vakstudienieuws, Vragenrubriek, 5 juni I963,
blz. 490-49I) - nog niet eisbaar is. Bij de waardering van de
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vordering zou de architect verschillende standpunten kunnen
opnemen : de vordering waarderen op een bedrag waarin zijn
ereloon volledig is opgenomen ofwel waarderen exclusief
winstopslag. Het belangrijkste bezwaar dat eigen is aan de
beide methoden ligt wel in de sterke fluctuatie van de winsten
omwille van het onregelmatig gereedkomen der bouwwerken.
Dit bezwaar geldt eveneens voor het z.g. kasstelsel. Voor-
zichtigheidshalve dient de architect naar mijn mening zijn
vordering fiscaalrechtelijk op de kostprijs vermeerderd met
een winstopslag (winstverdeling over de jaren waarin het werk
wordt uitgevoerd)  (I) te waarderen.

In het arrest H.R., B.N.B. I956/335 besliste de H.R. dat de
waardering van de onderhanden werken op basis van de directe
kosten in strijd is met goed koopmansgebruik, indien geen rekening
wordt gehouden met de indirecte kosten. Hiervan mag afgeweken
worden, indien de indirecte kosten een gering bedrag vertegen-
woordigen. Het arrest heeft betrekking op een aannemer die
voor het waarderen van onderhanden werken geen rekening
hield met de indirecte kosten. Op het einde van het boekjaar
I952 vond hij dat zijn vroegere gedragslijn onjuist was, en hield
hij wal rekening met de indirecte kosten voor de waardering
op de fiscale balans.
De H.R. weigerde een uitstel van betaling van de belasting over

"
de daardoor ontstane „waardesprong . In zijn noot op arrest
H.R., B.N.B. I959/304 verdedigt Prof. SMEETs de stelling dat
„het onzeker is of de bedoelde indirecte kosten (B.N.B. I956/335)
overeenkomen met de constante kosten van het arrest B.N.B.
I956/222, doch indien de indirecte kosten ook constante kosten
bevatten, is het in het standpunt dat de Hoge Raad thans (B.N.B.
I959/304) inneemt niet duidelijk, waarom hij niet in oktober I956
de waardering van het onderhanden werk, geheel of ten dele
teruggebracht heeft tot het bestendig gevolgde stelsel" (2).
In het arrest H.R., B.N.B. I959/304 heeft het hoogste rechts-
college t.a.v. de voorraden welke op bestelling worden vervaardigd,
alle twijfel weggenomen, inzake het al of niet opnemen van de
constante kosten  in de waardering der bedrij fsvoorraden  op  de
fiscale balans.

(I) Vgl. het arrest H.R., B.N.B. 1956/24 betreffende de winstverdeling door een
aannemer op bouwwerken.
(2) D. A. M. MEELES, Constante hosten en balanswaardering, Belastingbeschouwingen.
Winst I 5, oktober I959
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De belastingplichtige is sindsdien vrij om de vaste, van de omvang
der produktie in beginsel onafhankelijke, kosten niet in de waar-
dering der produkten tot uitdrukking te brengen en deze kosten
eerst als terugverdiend aan te merken, naarmate de produkten
worden gerealiseerd, d.w.z. als zij door levering aan de voorraad
zijn onttrokken en de koopprijs ontvangen is of als vordering in
de boeken wordt opgenomen.
In dezelfde zin luidt ook het arrest H.R., B.N.B. I96 I/272 van
de Hoge Raad, waarbij wordt aanvaard dat in overeenstemming
is met gkg de constante algemene kosten buiten aanmerking te
laten bij de waardering van aangenomen werk van een aannemers-
bedrijf. In het Maandblad voor Belastingrecht van oktober I96I
meent J. J. HoF dat bedoeld arrest aan de vroegere motieven niets
wezenlijks heeft toegevoegd. De motivering is niets anders dan :
constante kosten zijn lasten welke onafhankelijk van de bedrijfs-
drukte worden gemaakt en behoeven daarom eerst bij levering
als,terugverdiend' te worden beschouwd.
Uit bovenstaand arrest kan men naar mijn mening afleiden dat
de arresten H.R., B.N.B. I956/222, H.R., B.N.B. I959/304 en
tenslotte H.R., B.N.B. I96I/272 als een „bijzondere omstandig-
heid" gelden voor de aannemersbedrijven. Bij de waardering op
de fiscale balans, behoeft men voortaan geen rekening te houden
met het constante deel van de algemene bedrijfskosten.
Verder vermeld ik nog twee arresten, waaruit blijkt op welke
wijze het aandeel van de afschrijving in de kostprijs moet worden
opgenomen.
Volgens een beslissing van het Hof te Amsterdam (B.N.B. I96I/
I 26) dienen de afschrijvingen op machines en gereedschappen
opgenomen te worden in de waardering van voorraden, half-
fabrikaat en fabrikaat. Met de vaste kosten, zoals de afschrijvingen
op gebouwen, welke onafhankelijk zijn van de bedrijfsdrukte,
wordt geen rekening gehouden.
In het arrest H.R., B.N.B. I96I/274 (hetwelk betrekking heeft
op de zo juist bedoelde uitspraak van het Hof A'dam, B.N.B.
I96I I 26) besliste de Hoge Raad bij de waardering van voorraden
of van  een  werk in uitvoering  op de fiscale balans de afschrij-
ving op directe produktiemiddelen (I)i n aanmerking te nemen.

(I)  Due term staat z6 niet in het arrest. Kortheidshalve leid ik dit weI af uit de zin-
snede „nutsprestaties of werkeenheden afkomstig van machines en gereedschappen
die rechtstreeks aan de produktie dienstbaar zijn".
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Goed koopmansgebruik vereist bij de waardering van fabrikaten
en halffabrikaten in voorraad rekening te houden met nuts-
prestaties of werkeenheden afkomstig van machines en gereed-
schappen die rechtstreeks aan de produktie dienstbaar zijn.
In verband met de huurkooptransacties bij de z.g. financierings-
maatschappijen, zou ik de vraag durven opwerpen of de arresten
H.R., B.N.B. I96I/272, H.R., B.N.B. I96I/273 en H.R., B.N.B.
I96I/274 als een bijzondere omstandigheid zouden kunnen gelden
voor de financieringsbedrijven. Laat ik eerst nagaan hoe de winst-
neming werd geregeld in de rechtspraak.
Reeds in het arrest H.R., B.N.B. I955/220 had het hoogste rechts-
college beslist dat het in overeenstemming is met gkg de winst
op de huurkooptransacties in aanmerking te nemen naarmate de
termijnbetalingen plaats grijpen. Meer voldoening schenkt het
standpunt van de Hoge Raad in het arrest B.N.B. I959/307, waarbij
de winstneming werd uitgesteld tot op het ogenblik dat de af-
betaalde termijnen de gehele kostprijs van de verzochte zaak goed-
maken. Het is duidelijk dat de verschuiving van het tijdstip van
winstneming verband houdt met de omstandigheid dat aan de
afwikkeling van een financieringscontract bijzondere risico's ver-
bonden zijn. In de uitspraak Hof Den Haag B.N.B. I963/I 32
werd bepaald dat bij de winstberekening op een huurkooptransactie
gkg niet eist dat de in de financieringsrente begrepen bedragen, nl.
te betalen interesten, agentenprovisie en algemene kosten, worden

geactiveerd. Het Hof overwoog :

„dat in het onderhavige geval naar gkg geoorloofd dient te
worden geacht het stelsel van winstberekening, hetwelk belang-
hebbende met ingang van het jaar I955 wenst toe te passen,

en waarin de brutowinst op elke huurkooptransactie eerst tot

uitdrukking wordt gebracht wanneer en naar gelang het bedrag
der afbetaalde termijnen de kostprijs van het in huurkoop
verkocht object gaat overtreffen;

„dat dit stelsel geenszins in zich sluit, dat de door belang-
hebbende te betalen interest, agentenprovisie en algemene

kosten, welke anders zouden komen ten laste van de winst
van het jaar van hun ontstaan, thans zouden dienen te worden
geactiveerd, zodat in feite slechts het tot uitdrukking brengen
van het bedrag der nettowinst uitstel zou ondergaan;

„dat deze kosten, naar zonder nadere toelichting duidelijk is, niet
deel  uitmaken van de kostprijs van de gefinancierde objecten".
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Omwille van de bijzondere risico's verbonden aan de financierings-
bedrijven heeft de Hoge Raad een afzonderlijk regime aanvaard
voor de financieringsbedrijven. Naar mijn mening dient de onder-
nemer de bovenbedoelde arresten H.R., B.N.B. I96I/272 e.d.
niet buiten beschouwing te laten. Immers in de kostprijs tot aan het
opnemen van de goederen in het magazijn of in de winkel kunnen
toch ook constante kosten opgenomen zijn, welke niet noodzakelijk
geactiveerd moeten worden. Ik heb de indruk dat het bijzondere
van de arresten over de afbetalingsverkopen er in bestaat dat de
arresten H.R., B.N.B. I96I/272 e.d. niet slaan op de afzethosten
(dit zijn de kosten welke verband houden met de verkoop). Noch-
tans wijs ik er op dat de Staatssecretaris in zijn noot op arrest
H.R., B.N.B. I963/I 32 zijn overwegingen voor het niet instellen
van cassatie steunt op de zienswijze dat de ondernemer (finan-
cieringsbedrijven) de arresten H.R., B.N.B. I96I/272 e.d. buiten
beschouwing heeft te laten.
Bij het einde van onze beschouwingen over de kostprijs, meen ik
dat het van belang is even te herhalen wat volgens de huidige
stand van de Nederlandse rechtspraak onder „het constante deel
der algemene kosten"  Valt (I) : normale afschrijvingen en onder-
houdskosten van gebouwen, salarissen hoofdpersoneel, directietan-
tiJmes, indirecte lonen fabriek, gebruikskosten kantoorruimten, ho-
norarium externe accountant, assurantie van gebouwen en machines.
Daarentegen worden normale afschrijvingen en onderhoudskosten
van machines en gereedschappen opgenomen in de balanswaar-
dering (2).
Volledigheidshalve  ga ik thans  in  op de fiscaalrechtelijke kritiek
welke men maakt naar aanleiding van de toepassing der integrale
kostprijs bij de waardering der voorraden.

(I) Dit overzicht werd ontleend aan F.E.D., Fava, volgnummer 58.
(2) In het reeds vermelde artikel van J. J. HoF in het Maandblad voor Belastingrecht,
geeft hij op grond van de arresten H.R., B.N.B. I96I/272. H.R., B.N.B. I96I/273
en H.R., B.N.B. I96I/274 een overzicht van de niet te activeren hosten (Financierings-
kosten; Huisvestingskosten. waaronder kosten terrein. afschrijving en onderhoud
gebouwen, verzekering en belasting gebouwen. Onder gebouwen zijn de fabrieks-
gel)ouwen, kantoorgebouwen, magazijnen, expeditieruimten, showrooms te begrijpen;
Kosten van leiding en toezicht. Commissarissen- en directiesalarissen, gratificaties en
tantiemes vallen hieronder, evenals lonen toezichthoudend personeel, representatie-
en autokosten; Administratiekosten; Verkoopkosten; Van de machinekosten behoeven
de verzekeringspremien niet te worden geactiveerd. Verder niet de kosten van kracht-
opwekkingsmachines en andere machines die slechts indirect aan de voortbrenging
deelnemen) alsook van de w l te activeren hosten (Directe loonkosten. met inbegrip
van sociale lasten doch met uitzondering van winstaandelen; Kosten van grond- en
hulpstoffen; Machinekosten, voorzover de machines rechtstreeks aan de produktie
deelnemen  en met uitzondering  van de assurantiepremien).
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Voornamelijk bestaat de kritiek hierin dat men kan uitgaan van
het standpunt dat de waardering van de voorraden op de (fiscale)
winstbepalende balans tegen integrale hostprijs fiscaalrechtelijk
vrijwel uitgesloten is, omwille van de ,toerekening' der aan-
schaffings- of voortbrengingskosten van elk duurzaam produktie-
middel, welke het art. 8, lid I, I.B., aan elk der gebruiksjaren
voorschrijft. Het totale bedrag der te verdelen kosten wordt
volgens dit artikel bepaald door de historische aanschaffingsprijs
verminderd met de residuwaarde (I).
Het verschil tussen deze twee bedragen wordt verdeeld over de
jaren, waarin het activum deelneemt aan het produktieproces
(deze gebruiksduur stemt gewoonlijk overeen met de economische
levensduur van het goed).
Alhoewel de tekst van art. 8, lid I, I.B., een beperking van het
rechtsbegrip gkg kan medebrengen (omdat het de materie van de
afschrijvingen regelt), brengt art. 8 geen oplossing voor alle
problemen welke t.a.v. de duurzame produktiemiddelen kunnen
voorkomen. In de jurisprudentie der laatste jaren zijn verschil-
lende voorbeelden aan te wijzen, waarbij het gkg in het geding
werd gebracht met het art. 8 (2), meer bepaald t.a.v. de wijze
van afschrijven (arrest H.R., B.N.B. I955/I77), de waardering
van de duurzame produktiemiddelen (arrest H.R., B.N.B. I956/
I 02), de grootte van de residuwaarde (arrest H.R., B.N.B.
I958/56), bepaalde onderdelen van een bedrijfsmiddel (arrest
H.R., B.N.B. I959/354) (3)·
Ik zou zelfs het standpunt durven verdedigen dat het begrip
gkg ook t.a.v. de afschrijvingen voorop staat. Wtl is het juist
dat het art. 8 naargelang het geval de inhoud van het begrip
goed koopmansgebruik verruimt of inkrimpt. Als voorbeeld van
verruiming zou ik kunnen wijzen op de vervroegde afschrijving
terwijl het niet toepassen van het normale-voorraadstelsel op de
duurzame produktiemiddelen als voorbeeld van een inbreuk op
het rechtsbegrip gkg kan gelden.

(I)  Is de waarde welke een object zal hebben, indien het niet meer voor de uitoefening
van het bedrijf geschikt is (B. no 4750); vgl. ook Prof. SMEETs in zijn noot op arrest
H.R., B.N.B. I962/294·
(2)   Art.   8,   lid   L I.B., luidt   : -De afschrijving op zaken welke  voor de uitoefening
van het bedrijf of beroep worden gebruikt (bedrijfsmiddelen) wordt jaartijks gesteld
op het gedeelte van de nog niet afgeschreven aanschaffings- of voortbrengingskosten
dat aan het jaar kan worden toegekend."
(3) Hier bepaalt de H.R. dat het aanmerken van de autobusbanden als bedrijfs-
middelen op gkg zou berusten.
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De H.R. heeft t.a.v. de waardering van voorraden en onderhanden
werken bepaald, dat de capaciteitskosten op grond van het gkg
mogen verwaarloosd worden. Hierbij wijs ik terloops op de ruime
omschrijving van gkg welke door de H.R. wordt toegepast :
het gebruik dat „in overeenstemming is met het voorzichtig beleid
van een ondernemer" (Vgl. arrest H.R., B.N.B. I96I/272 en
arrest H.R., B.N.B. I96I/273)·
Ik ben van mening dat de Hoge Raad de afschrijvingen op de
duurzame produktiemiddelen niet had moeten opnemen in
de capaciteitskosten. Ik bedoel hier natuurlijk het fiscaalrechtelijk
goed koopmansgebruik. Opmerkelijk is dat de Hoge Raad de
stelling verdedigt dat in de door hem voorgestane waardering geen
inbreuk wordt gemaakt op het art. 8 (zonder bewijsvoering echter).
Een verwonderlijke samenloop van omstandigheden maakt dat
het nu precies het art. 8 is dat de uitbreiding van het normale
voorraadstelsel tot de duurzame produktiemiddelen in de weg
staat.
Voorzover mij bekend vindt men de voorstanders van waardering
tegen integrale kostprijs vooral onder de aanhangers   van   de
vervangingswaardetheorie. Het is te verwachten dat de Hoge Raad
op het standpunt zal blijven staan dat de voorraadwaardering
op de integrale kostprijs in overeenstemming is met het goed
koopmansgebruik.
Prof. SMEETs heeft in zijn noot op de arresten H.R., B.N.B.
I96 I/272 en I96I/274 terecht gesteld dat de draagwijdte van het
activeren der capaciteitskosten nog niet duidelijk is omlijnd.
Zo heeft de H.R. nog geen beslissing getroffen inzake de volgende
punten :
(i) De Hoge Raad heeft beslist dat de directietantitmes tot de

capaciteitskosten behoren. De vraag stelt zich of de winst-
aandelen aan stafpersoneel en aan de andere werknemers
toegekend op grond van de statuten of collectieve arbeids-
overeenkomsten, ook onder „het constante deel der algemene
kosten" vallen.

(ii) De Hoge Raad heeft in de arresten H.R., B.N.B. I956/222
H.R., B.N.B. I959/304 hetin rekening brengen van de varia-
bele kosten beperkt tot „de uitgaven voor de inkoop van deze
goederen gedaan" (in een handelsbedrijf) en tot „de uitgaven
welke bepaaldelijk door de vervaardiging van deze goederen
worden opgeroepen" (in een industrieel bedrijf).
Hier stelt zich de vraag of de handelaar afschrijvingsbedragen
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betreffende machines (verpakkingsmachines) dienstbaar aan
de levering van produkten in de voorraadwaardering dient
op te nemen dan wel mag verwaarlozen.

2.3. De waardering op de lagere marktwaarde

De ondernemer welke zijn bedrijfsvoorraden waardeert op de
historische kostprijs of op de aantoonbaar lagere marktwaarde

indien de marktwaarde van de voorraden per balansdatum
beneden de kostprijs is gedaald - volgt het z.g. minimumwaar-
deringsbeginsel als gedragslijn t.a.v. de voorraadwaardering.

Het belang van dit waarderingsstelsel bestaat er naar mijn mening
in dat geen rekening wordt gehouden met nog niet gerealiseerde
winsten, doch dat de te verwachten nog niet geleden verliezen
wel tot uitdrukking worden gebracht (door te waarderen op de

lagere marktwaarde per balansdatum). Het minimumwaarderings-
beginsel is in feite een combinatie van twee andere aanvaardbare
methoden van waardering (dit verklaart waarom we de onderdelen
van het minimumwaarderingsbeginsel afzonderlijk bespreken), met
name het hostprijssysteem, waarbij de goederen zolang zij niet
zijn verkocht op de kostprijs worden gewaardeerd, en het systeem
van waardering tegen (lagere) marktwaarde, waarbij de goederen

worden gewaardeerd tegen de beneden de kostprijs gedaalde

marktwaarde   ( I).
Bij de toepassing van het minimumwaarderingsbeginsel worden
de begrippen marktprijs en marktwaarde dikwijls door elkaar

gebruikt. Gewoonlijk verstaat men onder marktprijs de actuele

marktprijs (de vervangingswaarde). Bij de marktwaarde legt men
de nadruk op de vermoedelijk te maken prijs. Belangrijk is dat
men onder marktwaarde de prijs per balansdatum van de goederen
op de inhoopmarht verstaat.
In deze zin besliste de H.R. in het arrest H.R., B.N.B. I959/262
t. a. v. incourante goederen. Aldus ook G. SLoT (2). BROLL (3)
huldigt een andere opvatting : de marktwaarde is de op de verkoop-
markt te bedingen prijs. Waarschijnlijk bedoelt BROLL hier de

gereed gekomen produkten voor de verkoopmarkt. Ik ben er

(I)  Mr. M.  V. M. VAN LEEUWE,  Effectenwaardering ten behoeve van de Jiscale winst-
bereke,ling,   Mndbl. Bel., januari   1957•   blz.   47-5 I.
(2) Drs. G. SLOT, Op. Cit., blz. I 2 en 43·
(3) Drs. D. BROLL, op. cit., noot op blz. 79.
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echter stellig van overtuigd dat de marktwaarde de prijs van de
goederen is op de inkoopmarkt (en niet de opbrengst bij de ver-
koop).

Deze opvatting kan men het best verdedigen door het begrip
bedrijfskolom voor ogen te houden. De ondernemer betrekt
immers grondstoffen, hulpstoffen, gereed produkt e.d. uit de
voorgaande bedrijfstakken. Onder marktwaarde verstaat de onder-
nemer dan klaarblijkelijk de prijs welke hij op de inkoopmark
(voorgaande bedrijfstakken) moet betalen om de goederen aan
te schaffen.
Reeds onder de werking   van   de Wet Inkomstenbelasting   I9 I4
werd algemeen aanvaard dat de fiscale voorraadwaardering volgens
het minimumwaarderingsbeginsel in overeenstemming was met
het begrip goed koopmansgebruik (Zie o.a. het hierna in onder-
deel   4. I.   nog te bespreken arrest   B.   no   3259).   In het Besluit   op
de Inkomstenbelasting I94I werd het begrip goed koopmansge-
bruik t.a.v. de voorraadwaardering door het reeds besproken art. IO,
oud, aan banden gelegd. Alhoewel de tekst eenvoudig een waardering
op de historische kostprijs of de lagere bedrijfswaarde aangeeft
voor zover en zolang de bedrijfswaarde aantoonbaar lager is, bleken
er vrij spoedig moeilijkheden te zijn. De moeilijkheden waartoe de
wettelijke voorschriften aanleiding gaven hadden voornamelijk
betrekking op (i) de integrale en differentiele kostprijscalculatie,
waarover in het onderdeel 2.2. in het kort werd gehandeld, en
(ii) de waardestijging van voorraden welke veroorzaakt wordt door
tijdsverloop en zich uit door een kwaliteitsverhoging. In dit laatste
geval denk ik aan het arrest H.R., B.N.B. I955/I38 (had betrekking
op een boekjaar vddr I95O), waarbij de H.R. met betrekking tot
de waardering van een wijnvoorraad overwoog „dat als regel geldt,
dat het met goed koopmansgebruik in overeenstemming is activa
te waarderen op hun werkelijke aanschaffingswaarde, zonder bij
die waardering rekening te houden met waardestijging, waardoor
wordt voorkomen, dat voordelen tot uiting komen, welke niet zijn
gerealiseerd". Tengevolge  van deze beslissing  kwam de kwaliteits-
verhoging van de wijn door het ouder worden niet tot uiting in de
kostprijs en bleven ook alle kosten van opslag en verzorging van
de wijn buiten het bedrag waarvoor de wijn op de balans werd
opgenornen.
Volledigheidshalve merk ik op dat de jurisprudentie t.a.v. het
minimumwaarderingsbeginsel toegepast op de voorraadwaardering
niet erg talrijk is. WJl bestaat er een uitgebreide rechtspraak
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betreffende de effectenwaardering. Het minimumwaarderings-
beginsel wordt dan iets anders geformuleerd, men spreekt
namelijk van de historische kostprijs of de lagere beurswaarde (I).

2.4. De waardering beneden de kostprijs en zelfs beneden
de lagere marktwaarde

2·4I.   TOEGEPAST OP COURANTE VOORRADEN

In de jurisprudentie zijn er verschillende arresten aan te wijzen,

waarbij de waardering van de goederenvoorraden op de kostprijs
of de lagere marktwaarde in het geding werd gebracht. Opmerkelijk
is dat het verschil van mening tussen de fiscus en belastingplichtige
bij de waardering van courante voorraden heel wat groter is dan
bij de waardering van de incourante voorraden. De vaststelling
dat de incourante voorraden gewoonlijk een onbelangrijk onderdeel
van de totale voorraden vormen, zal hier wel niet vreemd aan zijn.
Met betrekking tot de waardering van courante voorraden vermeld
ik het arrest B. no 7035 waarbij de H.R. - in toepassing van de
Wet op de Inkomstenbelasting  IgI4 - besliste dat de waardering
van handelsvee volgens het vaste-waardesysteem (dit stelsel wordt
bij de behandeling van de voorlopers van het ministeriele lifo-
stelsel nader besproken) niet in overeenstemming is met goed
koopmansgebruik. Bij het arrest B. n0 3408 werd t.a.v. het gemengd
landbouwbedrijf tevens bepaald dat met een eventuele waarde-
vermeerdering van het handelsvee rekening moet worden ge-
houden.

Een stelsel van voorraadwaardering, waarbij op de kostprijs een
aftrek van IO % werd toegepast met het oog op de mogelijkheid
in het algemeen, dat zich ten aanzien van de waar, welke gedu-
rende ruime tijd moet worden opgelegd, een prijsdaling zal voor-
doen, is volgens het arrest H.R., B.N.B. I956/59 niet in overeen-
stemming met gkg.
Volledigheidshalve wijs ik er op dat de H.R. t.a.v. het normale-
voorraadstelsel de waardering beneden de lagere marktwaarde
heeft toegelaten (zie Hfdst. IV). Ook bij de waardering volgens lifo
kan in de nominalistische opvatting de waardering reeds beneden
de lagere marktwaarde komen. Sinds het arrest H.R., B.N.B.

(I) Zie o.a. arrest H.R.. B.N.B. I953/I66.
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I96I/350 heeft de techniek van het „last-in first-out" weer actuele
betekenis gekregen. Voor de behandeling van dit arrest verwijs
ik ook naar Hfdst. IV.

2·4 . TOEGEPAST OP INCOURANTE VOORRADEN

MEELES ( I) omschrijft de incourante voorraden als „die voorraden,
welke niet de voor hun functie normaal te achten omloopsnelheid
bereihen. De bevoorrading is op dit punt dus niet afgestemd op
de behoeften van het bedrijf of zijn afnemers".
Deze omschrijving van incourante voorraden houdt in, dat niet
alle goederen met een geringe ornloopsnelheid tot de incourante
voorraden zouden kunnen worden gerekend. In dit verband
merkt MEELES op : „Indien uit hoofde van een bepaald assortiment
goederen worden aangeschaft waarvan bij voorbaat vaststaat
dat er weinig kans is op verkoop tegen normale voorwaarden,
is er geen sprake van incourante voorraden zolang deze goederen
hun functie in het assortiment nog ten volle vervullen". HoF (2)
houdt het bij een andere omschrijving van de incourante goederen.
Hij beschouwt de incourante goederen als voorraden die anders dan
door algemene conjunctuurinvloeden slechts door verlaging van de
verkoopprijs afzet vinden.
Bij het doorlopen van de jurisprudentie t.a.v. incourante goederen
blijkt dat de Hoge Raad in het arrest H.R., B.N.B. I957/300 de
gedragslijn van een ondernemer, welke een voorziening („de-
moderingsreserve") van Io  % trof van het bedrag van de confectie-
grondstoffen welke in bestelling waren, heeft verworpen. Het is
niet in overeenstemming met gkg om ten laste van de winst van
enig jaar verliezen tot uitdrukking te brengen welke kunnen
ontstaan als gevolg van factoren welke eerst in het volgend jaar
optreden.
In dezelfde zin luidde ook het arrest H.R., B.N.B. I96O/24 be-
treffende de toepassing van een korting op de historische kostprijs
van afgeprijsde goederen.
Van groter belang is tenslotte het arrest H.R., B.N.B. I959/262.
Hier ging de ondernemer bij de waardering van zijn voorraden
uit van de oorspronkelijke aanschaffingsprijs, verminderd met een

(I) D. A. M. MEELES, Waardering van incourante voorraden, Belastingbeschouwingen.
Winst   I 4, september   I959·
(2) J· J. HOF, Enige opmerkingen over de waardering van incourante voorraden, Mndbl.
Bel., mei 1960, blz. I06.
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geschat percentage voor incourantheid. Vervolgens werd voor de
balanswaardering de verwachte opbrengst verminderd met 30 %,
resp.   2 I  %   voor de dekking   van de verkoopkosten   en   resp.   9  %

voor winstopslag. De H.R. overwoog :
„dat dit systeem, dat ten aanzien van de courante goederen

neerkomt op een benadering van den werkelijken inkoopprijs
en ten aanzien van de, door belanghebbende in prijs verlaagde
incourante goederen, op een benadering van den prijs,
welke ten tijde van waardering bij inkoop betaald zou moeten
worden, in overeenstemming  is  met goed koopmansgebruik;

„dat aldus op die incourant geworden goederen weliswaar
een bepaald verlies tot uitdrukking wordt gebracht, dat men
bij verkoop dier goederen denkt te kunnen inhalen, doch zulks
niet zonder grond geschiedt, daar het naar den maatstaf
van de inkoopwaarde - waarnaar de koopman zich bij zijn
voorraadwaardering mag richten - in het jaar waarin het
incourant worden geconstateerd wordt, ook werkelijk geleden
is".

Het is niet geheel duidelijk wat de H.R. bedoelt t.a.v. incourante
voorraden met een benadering van de prijs, welke ten tijde van de
waardering bij inkoop betaald zou moeten worden.
„Vermoedelijk was er geen sprake van een feitelijke daling van de
inkoopprijzen der incourante goederen" meent MEELES t.a.p.
„(deze daling van de marktwaarde zou anders door de Inspecteur
of Hof als motief voor de gevolgde handelswijze zeker zijn aan-
vaard), doch ging het om goederen, welke op de inkoopmarkt
niet meer verkrijgbaar waren". Hij is tevens van mening dat het
arrest voor een deel van de voorraad de aanvaarding van een
functionele vervangingswaarde zou kunnen inhouden, d.w.z.
„de prijs, welke zou moeten worden betaald voor goederen, die
voor de inkomensvorming van het bedrijf dezelfde betekenis
hebben  als  de te waarderen goederen".



HOOFDSTUK III

DE FISCALE WINST OP BASIS
VAN SUBSTANTIALISTISCHE OPVATTINGEN

3.I. Inleiding, totale winst en jaarlijkse winst

In de voorgaande hoofdstukken werd reeds voldoende aangegeven,
dat de regering van oordeel was, dat de Wet Belastingherziening
I950 geen materiele wijziging van het winstbegrip zou brengen.
Om herhalingen te vermijden beperk ik me tot volgende losse

opmerkingen.
Bij de toerekening van de totale gulden-is-gulden-winst aan de
verschillende belastingjaren, had de regering in de redactie van
art. 7, lid I, geen wijziging - vergeleken bij het vroegere winst-
begrip van het besluit I.B. '4I - willen brengen. Alhoewel het

" "
„minimumwaarderingsbeginsel en de „bedrijfswaarde niet

meer werden opgenomen in de wettekst, meende de regering
dat alles nagenoeg bij het oude bleef.
Hoewel de Minister van Financien om opportuniteitsredenen
- om de scherpe prijsstijgingen met de hieruit voortvloeiende
financieringsmoeilijkheden voor de ondernemingen te over-
bruggen - later (in I95 I) een modulatie van het Amerikaanse lifo-
stelsel toeliet (zie 3.4. hierna), beschouwde de Hoge Raad einde
I953 (arrest B.N.B. I953/27I) de wijziging van art. 7, lid  , w l
als een bijzondere omstandigheid, welke een afwijking van de tot
dusver gevolgde gedragslijn rechtvaardigde, mits :
- het nieuwe stelsel aan art. 7, lid I, I.B. beantwoordde;
- en voorheen de toepassing daarvan door de toen geldende

bepalingen werd verhinderd.
Hieruit volgt dat de H.R. aan de Wet Belastingherziening I950
het karakter van een bijzondere omstandigheid verleende welke
de deur opende voor een beperkte toepassing van substantialistische
waarderingsstelsels. Bij een substantialistische winstopvatting is de
winstberehening „gericht op het instandhouden van het reale bedriifs-
vermogen, d.w. z. op het bedriifscomplex dat zo mogelijh ongeschonden
als winstbron gehandhaafd moet blijven" (I).

(I) Omschrijving ontleend aan het Geschrift no 103 van de Vereniging voor Belasting-
wetenschap, blz. g, op. cit.
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Ook verwierp de H.R. in het arrest B.N.B. I953/307 een tijdelijke
toepassing van het Lie-stelsel (dit stelsel wordt in onderdeel 3.4
omschreven) „zolang (de ondernemer) als koopster, verkoopster
en/of tussenpersoon op de wolmarkt een aanmerkelijke invloed
van de Korea-hausse ondervindt" omdat hier de bestendige
gedragslijn tijdelijh zou worden onderbroken om de verwachte
ongewenste resultaten te ontlopen.
Verschillende ondernemers hebben in de loop der jaren juris-
prudentie uitgelokt over een nagenoeg op het ijzeren-voorraad-
stelsel lijkende waardering. Een belangrijk deel van het bedrijfs-
leven heeft geleidelijk overgeschakeld op het door de H.R. op-
gebouwde stelsel van normale voorraden, toen bleek dat de H.R.
nogmaals de Wet Belastingherziening I95O (I) als een bijzondere
omstandigheid beschouwde, en later zelfs besliste dat het arrest
B.N.B. I953/307 een „bijzondere omstandigheid" vormde welke
een wijziging in de bestendige gedragslijn rechtvaardigde (2).
Een dergelijke overschakeling gebeurde nogmaals na het bekend
worden van het arrest H.R., B.N.B. I956/I 2I betreffende het
normale-voorraadstelsel met manco-voorziening.
Onder welke voorwaarden de toepassing van het Lie-stelsel en
het normale-voorraadstelsel met inbegrip van de z.g. manco-
voorziening voortaan konden toegepast worden, zullen we in de
hierna volgende bladzijden bespreken.
Het voorgaande volstaat echter om de stelling te verdedigen,
dat bij de Wet Belastingherziening I950 aan het nominalistisch
karakter van het totale winstbegrip niet werd getornd; alles wat
bij het einde van een onderneming nog niet is belast, wordt
immers bij likwidatie of overdracht (art. 7, lid 2 en art. 20 I.B.
en art. 6 Vpb.) dan wel bij het overlijden of het vertrek naar het
buitenland (met medenemen van het bedrijf) (zie blz. 7 e. v. als
slotwinst getroffen.
De Hoge Raad heeft met betrekking tot de voorraadwaardering
een veel ruimer standpunt ingenomen, dan de Minister, waardoor
aan het jaarlijks winstbegrip tot op zekere hoogte een substantia-
listische inhoud werd gegeven.
Deze interpretatie was slechts mogelijk, omdat de stringente
waarderingsregels van art. Io (oud) van het Besluit op de In-

(I) Arrest H.R., B.N.B. I954/108, arrest H.R.. B.N.B. 1954/I28.
(2) Arrest H.R., B.N.B. I956/IO.
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komstenbelasting I94I niet werden opgenomen in de nieuwe
wettekst.
Als vervolg op de behandeling van de draagwijdte van de Wet
Belastingherziening I95O vermelden we nu de volgorde van de
hierna te behandelen substantialistische waarderingsstelsels in de
Nederlandse belastingwetgeving :
3.2. Het oorspronkelijke lifo-stelsel
3.3. De voorlopers van het ministeriele lifo-stelsel
3.4. Het ministeriele lifo-stelsel (het z.g. Lie-stelsel)
en, afzonderlijk, onder Hfdst. IV het normale-voorraadstelsel.

3.2. Het oorspronkelijke lifo-stelsel

In zijn eenvoudigste vorm gaat het lifo-stelsel van de fictie uit,
dat de laatste gekochte eenheden ook het eerst worden verkocht.
In het fifo-stelsel echter worden de eerst gekochte eenheden het
eerst verkocht. Beide waarderingsmethoden zullen bij de winst-
berekening geen verschil vertonen, indien de prijzen in de loop
van het boekjaar dezelfde blijven. Bij een oplopend prijspeil
echter zal het lifo-stelsel de nadelen welke verbonden zijn aan
het fifo-stelsel ondervangen (bij het fifo-stelsel wordt nl. bij
stijgende prijzen, de opbrengst gesteld tegenover de lagere kost-
prijs).

„The result of the Lifo method - is volgens MCANLY (I) -
that the inventory at the end of a year is valued at cost levels
at the beginning of the year, except for any increase in the
aggregate quantity of inventory; hence, profits are not dis-
torted by inventory price appreciation (or depreciation) when
lifo is used.

„In periods of rising prices, it eliminates from taxable income
the additional dollars needed to carry the same quantity of
inventory. Neither taxes nor dividends can be paid from such
inventory appreciation".

Het lifo-stelsel werkt winstnivelerend, omdat in de jaren van
prijsstijging de winst wordt gedrukt (de hogere kostprijs wordt
gesteld tegenover de opbrengst). De toepassing van het lifo-stelsel

(I)  Herbert  T.   Mc  ANLY,   The  current  status  of 140  (overgenomen uit Journal  of
Accountancy, May I958) in : Keur, Jrg. I, no 2, blz. 65-79·
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geeft een fiscaal juistere winstberekening, vermits de winsten
bij stijgende prijzen meestal schijnwinsten zijn.
Ik voeg hieraan toe dat de fictie van het lifo-stelsel herhaaldelijk
niet in overeenstemming is met de practijk; zij lijkt mij erg ge-
kunsteld. Een ondernemer zal immers in het algemeen eerst het
oudste deel van zijn goederenvoorraad afstoten (en niet het deel
van de voorraad dat hij juist heeft ingekocht), omdat hij het
bederf, de slechte conditionering, het incourant worden, het
verouderen van marktartikelen e.d. van zijn goederenvoorraad
wenst te voorkomen. Ik heb sterk de indruk dat een ondernemer
in het kader van zijn voorraadbeleid in het algemeen het first-in
first-out beginsel toepast, en bij de winstbepaling het last-in
first-out beginsel.
Het is van belang er op te wijzen dat het lifo-stelsel een boehhoud-
technisch stelsel is, en geen bedrilfseconomische fundering kent.
Nochtans leggen verschillende auteurs   (I)   er de nadruk   op,   dat
de winstberekening op grond van het lifo-stelsel een goede be-
nadering geeft van een op bedrijfseconomische grondslagen
berekend resultaat.

Bij de practische toepassing van het lifo-stelsel wordt een onder-
scheid gemaakt tussen het individuele lifo-stelsel (ook genoemd het
„echte" lifo-stelsel) en de vereenvoudigde techniek van het lifo-
stelsel (lifo in vereenvoudigde vorm).
Een sterk vereenvoudigd voorbeeld ter illustratie :
- Bij een bepaalde onderneming hebben zich in de loop van het

boekjaar I 962 volgende wijzigingen in de voorraad voorgedaan :
jan.   I - beginvoorraad Io.000 eenheden met een totale

waarde van f IO.000;
jan.  27 - inkoop van 3.000 eenheden voor een bedrag van

f 6.000;
febr.   9 - verkoop van 5.000 eenheden tegen f I 2.500;
mit.  I 8 - verkoop van 7.000 eenheden tegen f 2 I.000;
jun.   6 - inkoop van 6.000 eenheden voor een bedrag van

f I 5.000;
okt.   30 - verkoop van 3.200 eenheden tegen f 9.600;
dec.  3 I - eindvoorraad van 3.800 eenheden; de daginkoop-

prijs bedraagt f 3,50·

(1) J. P. JoosT , Het lifo-stelsel en zijn toepassing, W.F.R., n°' 4084, 4085 en 4086;
Pro£ Dr. J.  L. MEIJ. Fiscale winstbepaling, m.a.b., juni  I95I; J.  F. BIK, De Last-in-first-
out methode als middel ter berekening van de jiscale winst, W.F.R., juli/augustus  I948.
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(i) Volgens de leer van de historische hostprijs met toepassing van
,'„first-in first-out maakt de ondernemer een winst van :

Begin- Inkopen Verkopen

voorraad \  /instin aantal eenheids- aantal eenheids-
eenheden eenheden prijs eenheden prijs

jan. I beginvoorr. 0.000                     f I
jan.  27 inkoop 3·000       f 2

febr.  9 verkoop -
5.000 5000           f 2,5 f 7.500

blijft 5.000 3.000
mrt.    I 8 verkoop - 5.000 - 2.000 7.000 f 3 f I 2.000

blijft                                -                      I.000
juni  6 inkoop 6.000 f 2,5

okt.  30 verkoop - 3.200 3.200            f 3             f   2. IOO

blijft 3.800

dec.    3 I eindvoorraad 3.800 f 2 . 600

De eindvoorraad wordt op de balans gewaardeerd tegen f 2,50
dus  voor f 9.500.

(ii) Met toepassing van het „echte" lifo-stelsel bedraagt de winst
van de ondernemer (deze wordt per elke verkochte partij
berekend door het vergelijken van iedere opbrengst met de
kostprijs van de laatst ingekochte partij):

Begin- Inkopen Verkopen

voorraad Winstin aantal eenheids- aantal eenheids-
eenheden eenheden prijs eenheden prijs

jan.  I beginvoorr. 0.000                       f I
jan.  27 inkoop 3·000        f 2

febr. 9 verkoop - 2.000 - 3.000 5.000 f 2,5 f I.500
blijft 8.000 - f 3.000

mrt.    I 8 verkoop - 7.000 7.000 f 3 f I 4.000
blijft I.000

juni 6 inkoop 6.000        f 2,5
okt.  30 verkoop - 3·200 3.200   f 3   f I.600

blijft I.000 2.800

dec.    3 I eindvoorraad I.000 2.800 f 20. IOO
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De balanswaarde van de eindvoorraad bedraagt :
I.000  eenheden  &  f I       = fI.000
2.800  eenheden   A  f 2,5  - f 7 .000

f 8.000
(iii) Met toepassing van de vereenvoudigde technieh van het lifo-

stelsel verkrijgt de ondernemer als winst :

Goederenrekening
beginvoorraad Io.000 eenh. f Io.000 verkopen I5200 eenh. f 43·I00
inkopen 9·000  eenh.  f 2I.000 eindvoorraad 3.800 eenh. f 3.800
winst f IS·900f 46.900 f 46.900

Bij toepassing van de vereenvoudigde techniek wordt de eind-
voorraad als volgt gewaardeerd :

3.800  eenheden xf I (waarde oudste voorraad)  = f 3.800
Het belangrijkste verschil tussen het „echte" lifo-stelsel en de
vereenvoudigde techniek bestaat hierin dat de eindvoorraad in
het laatste geval wordt gewaardeerd op de basiswaarde van de
oudste voorraad, resp. voorraden. De lagere waardering van de
eindvoorraad verklaart tevens het winstverschil (f4.200).
De vereenvoudigde techniek houdt gewoonlijk in, dat de winst
bepaald wordt door het verschil tussen de opbrengst van de
verkopen in het jaar en het totaalbedrag der aankopen in dat
zelfde jaar, d.w.z. dat - indien men eenvoudigheidshalve de
voorraad  aan het einde  van  het jaar gelijk stelt  aan  die  in  het
begin van het jaar - de laatst aangekochte of geproduceerde
voorraden ook geacht worden het eerst verbruikt te zijn. In ons
voorbeeld echter wordt van bedoelde omschrijving der techniek
afgeweken, omdat de eindvoorraad kleiner is dan de beginvoorraad.
Mijn bedoeling is aan te tonen dat er geen noodzaak van een vaste
hoeveelheid in het lifo-stelsel bestaat. Deze opmerking geld zowel
voor het „echte" lifo-stelsel als voor de vereenvoudigde techniek.
Met betrekking tot het „echte" lifo-stelsel en de vereenvoudigde
techniek van het lifo-stelsel is het van belang om ons op een
tweetal punten duidelijker uit te drukken, n.1. wat betreft (a) de
hoeveelheid van de voorraad (b) de basiswaarde van de voorraad.
Het ligt in mijn bedoeling nog duidelijker er op te wijzen dat zowel
het „echte" lifo-stelsel als de vereenvoudigde technieh van het lifo-
stelsel geen vaste hoeveelheid kennen. Bovendien kan men bij het
„echte" lifo-stelsel niet spreken van een eigenlijke basiswaarde.



FISCALE WINST OP BASIS VAN SUBSTANTIALISTISCHE OPVATTINGEN      65

Uitsluitend in het vereenvoudigde lifo-stelsel wordt de eind-
voorraad gewaardeerd zoals de beginvoorraad, mits de eind-
voorraad gelijk of lager is dan de beginvoorraad. Is de eind-
voorraad (E) echter groter dan de beginvoorraad (B) dan moet
men bij de waardering als volgt te werk gaan : B eenheden tegen
de waarde op de beginbalans en E-B eenheden tegen de waarde
van de eerst ingekochte partij in de laatste boekhoudperiode.
Aan de hand van volgende verrichtingen, welke zich in de loop van het
tweede boekjaar (I963) in dezelfde onderneming hebben voorgedaan,
ga ik de draagwijdte van de door mij vooropgezette opvattingen na.
jan. I - beginvoorraad 3.800 eenheden met een totale waarde

van f 8.000  in het „echte" lifo-stelsel  resp. f 3.800 in
het vereenvoudigde lifo-stelsel;

jan.     29 - inkoop van 2.700 eenheden voor een bedrag vanf8.640;
febr.   I.7 - inkoop van I.650 eenheden voor een bedrag vanf4.950;
mrt.    3I   -   f erkoopvan 8.Isoeenhedenvoor een bedrag vanf32.600;
jUli      I4 - inkoop van 8.500 eenheden voor een bedrag vanf 29.750;
nov.     6  -  verkoop van 900 eenheden tegen f 3.960;
okt.     23 - verkoop  van  7. IOO eenheden tegen f 29. I IO;
dec.  3 I - eindvoorraad bedraagt Soo eenheden; de daginkoop-

prijs bedraagt f 3,75·
(i) Met toepassing van het „echte" lifo-stelsel bedraagt de winst

van de ondernemer op het einde van het tweede boekjaar :

Begin- Inkopen Verkopen
voorraad

in          aantal |
eenheids- aantal eenheids- Winst

eenheden eenheden  
prijs eenheden prijs

(I.000)
Jan,

I    beginvoorr.    
                 3.8

00                  
                  <f

 If 2,5
(2.800)

jan. 29 inkoop 2.700 f 3,2
febr.   I 7 inkoop I.650 53
mrt.   3 I verkoop - 3.800 - 4·350 8150 f# fII.010

bl"ft              -         -                                           (I)1J

jUli       I 4 inkoop 8.500 53,5
okt.  23 verkoop - 7. Ioo 7·Ioo f 4,I f 4·260

blijft I.400
nov.  6 verkoop - 900 9oo f 4,4 f   8IO

bl"ft SOo1J

dec.    3 I eindvoorraad 500 f I 6.080

(I)  De winstbepaling geschiedt als volgt : I .650 x U 4 - f 3)  - f I .650;  2.700 (f 4 -
f 3,2) - f 2. I60;  2.800 X (f 4 -f 2.5) - f 4·200;  I .000 X (f4 - f I) = f 3.000; totaal
-f II.OIO.
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De balanswaarde van de eindvoorraad bedraagt :
500 eenheden A f 3,50 - f I.750·
Hieruit volgt dat men in het „echte" lifo-stelsel eigenlijk
niet kan spreken van een basiswaarde. Die waarde is aan het
einde van het eerste boekjaar gelijk aan f I (de oudste inkoop-
prijs);   aan het einde   van het tweede boekjaar   moet   men   de
voorraad  van 500 eenheden waarderen tegen  f 3,50 omdat  de
3.800  eenheden  van f I  en f 2,50  oP  3 I maart  na de verkoop
van 8.Iso eenheden verdwenen zijn. Zodra   in een boekjaar
de oudste voorraad nul is geworden, moet in het „echte" lifo-
stelsel een andere waarde voor de eindvoorraad worden ge-
nomen dan in het vereenvoudigde lifo-stelsel.

(ii) Met toepassing van de vereenvoudigde technieh van het lifo-stelsel
verkrijgt de ondernemer als winst :

Goederenrekening

beginvoorraad  3·800 eenh. f 3·800 verkopen I6.150 eenh. f 65.670
inkopen I2.850 eenh. f 43·340 eindvoorraad 500 eenh. f 500
winst f Ig.030

f 66. I 70 f 66. I 70

Bij toepassing van de vereenvoudigde techniek wordt de eind-
voorraad van Soo eenheden A f I gewaardeerd. Het winstverschil
van f 2.950 wordt hier verklaard  door de lagere waardering  van
de begin- en eindvoorraad bij toepassing van de vereenvoudigde
techniek van het lifo-stelsel, nl. verschil in waardering bij de
beginvoorraad f 8.000 -f 3.800 -

mUT winst f 4.200
lagere winst door het verschil in waardering van de eindvoorraad
f I .7so -f 500  - fI.250

blijft een hogere winst  van  f 2.950.

V66r de tweede wereldoorlog werd de vereenvoudigde techniek
van het lifo-stelsel reeds in de fiscale wetgeving van de V.S.
toegepast, met talrijke beperkingen echter (o.a. de hoeveelheden
en prijzen van de goederen moesten bekend zijn; slechts identieke
goederen, welke de verkochte vervingen, kwamen in aanmerking).
Het stelsel kon pas algemene toepassing vinden na de tweede
wereldoorlog, nadat de Tax Court de bovenbedoelde beperkingen
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vervallen had verklaard en het gebruik van indexcijfers werd
toegelaten   (de z.g. „dollar value" methode)   ( I). Bedrijven welke
een belangrijk aantal artikelen verhandelden (grootwarenhuizen,
kleinhandelsbedrijven), konden toen gemakkelijk overstappen op
het vereenvoudigde lifo-stelsel.
Volledigheidshalve wijs ik er op dat het nog later te bespreken
Lie-systeem stellig een vereenvoudigde lifo-techniek vormt.
Bij de behandeling van de voorraadwaardering in Belgie neem ik
me voor te onderzoeken of de hier behandelde methodes van
voorwaardering in Belgie binnen het hader van de waardering van
de voorraden tegen historische hostprijzen ook een kans kunnen
maken (2). In Nederland heeft de H.R. dit stellig toegestaan met
betrekking tot het echte lifo-stelsel en waarschijnlijk ook ten
aanzien van het vereenvoudigde lifo-stelsel (zie arrest H.R.,
B.N.B. I96I/350, dat in onderdeel 4.922 wordt besproken).

3·3· De voorlopers van het ministeriele lifo-stelsel

In de Nederlandse belastingrechtspraak worden met betrekking
tot de voorraadwaardering enige arresten, uitspraken en ministeriele
richtlijnen aangetroffen, waarin sprake is van waarderingsstelsels
welke op het hierna te bespreken ministeriele lifo-stelsel min of
meer vooruitliepen. Met name bedoelen we hier het vaste-waarde-
systeem en de veldinventaris (3).

3·3I. HET VASTE-WAARDESYSTEEM  (4)

Bij toepassing van het vaste-waardesysteem op een veehouders-
bedrijf worden de rundveestapel en de paarden ondergebracht in
rubrieken. In elk dier rubrieken wordt elk stuk vee op een vast

(I) Vgl. G. SLor, op. cit., blz. IOS/I06.
(2) J.  F. BIK, De hoopman en de Nederlandse fiscus, N.V., mei  I948, blz.  44-46.  Bij
de bespreking van de mogelijkheid van herwaardering van gebouwen in de Belgische
fiscale wetgeving laat Bik vermoeden dat de fiscus ook t.a.v. de bedrijfsvoorraden het
historische kostprijsbegrip heeft verlaten. Deze mening vergt groot voorbehoud.
(3) Op het gemiddelde vaste-waardesysteem wordt hier ntet ingegaan. M.i. kan men
betwijfelen of bedoeld waarderingssysteem wel een voorloper is van het ministeriele
lifosteIsel. In de grond is het gemiddelde vaste-waardesysteem niets anders dan een
vereenvoudigde historische kostprijsberekening.
(4)   Vgl.  C.  VAN  SoEST,   Waardering  van  de  veestapel;  vastewaardesysteem  verworpen  en
toegelaten, W.F.R., no 4242; Mr. E. R. ZwEEp, De doodshlok over het vaste waarde-
Esteem, W.F.R., no 4262; IDEM, De beNndiging van het vaste-waardesysteem vooT gebmiks-
vee, W.F.R., no 4273·
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bedrag gewaardeerd. Deze bedragen worden gedurende de gehele
levensduur van het bedrijf aangehouden onafhankelijk van de
stijging of daling van de aanfok- of koopsommen. Het aanvullen
en afstoten van onderdelen van de rundveestapel en de paarden
geeft aanleiding tot verhoging of verlaging van de (totale) boek-
waarde per rubriek.
Het vaste-waardesysteem heeft 66n element van het normale-
voorraadstelsel, n.1. de vaste basiswaarde, doch niet het andere
element van het normale-voorraadstelsel, de vaste hoeueelheid.
In het vaste-waardesysteem kan het aantal stuks vee van elke soort
immers veranderen, doch de waardering geschiedt tegen het voor
iedere rubriek bepaalde vaste bedrag (per stuk vee).
Wellicht vertoont het vaste-waardesysteem meer overeenstemming
met het vereenvoudigd lifo-stelsel, d.i. geen beperking van de
hoeveelheid (per rubriek)    tot die vermeld    op de beginbalans;
deze hoeveelheid wordt gewaardeerd op de basiswaarde van de
oudste voorraad, zolang de eindvoorraad gelijk of lager is dan de
beginvoorraad. In het vaste-waardesysteem echter worden ook
de aan het einde van een boekjaar mur aanwezige een-
heden gewaardeerd op het vaste bedrag voorzien voor elke
rubriek.
De toepassing van het vaste-waardesysteem dateert voornamelijk
uit de jaren twintig. Onder de werking van de Wet op de In-
komstenbelasting I9 I4 besliste de Hoge Raad eerst in I939 (I),
dat de waardering van het vee volgens het vaste-waardesysteem
in strijd was met goed koopmansgebruik. In het arrest B.N.B.
I955/I58 heeft de Hoge Raad een beslissing in dezelfde zin ge-
troffen. Dit stelsel zou z.i. wellicht aanvaard kunnen worden,
indien de waardering naar een vaste waarde zou beperkt worden
tot het gebruiksvee, dat naar aard en kwaliteit overeenkomt met
het beslag, waarmede het bedrijf werd aangevat. Ook heeft het
hoogste rechtscollege de periodieke herziening van de vaste waarde

verworpen. Vermits de belastingadministratie bedoeld stelsel
vroeger uitdrukkelijk had aanvaard (zie Leidraad  §   I 8,  lid   I I),
mocht zij volgens de Hoge Raad de belastingplichtige niet on-
voorwaardelijk een nieuw wettelijk stelsel van waardering op-
dringen. Derhalve diende de belastingadministratie de volgende
richtlijnen in acht te nemen :

(I) B. no 7035·
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-  de belastingplichtige heeft de keuze van een nieuw waarderings-
stelsel, mits dit in overeenstemming is met gkg;

- verder, dat niet enkel de eindbalans van het betrokken jaar
doch ook de beginbalans moet worden aangepast aan het nieuwe
waarderingsstelsel (I).

De z.g. „waardesprong" (d.i. het verschil tussen de waardering
van het vee per de aanvang van het boekjaar, waarin de overgang
op het nieuw stelsel plaats vindt en de waardering van het vee
per het einde van het daaraan voorafgaande boekjaar) wordt eerst
belast in het jaar van overdracht of likwidatie van het bedrijf,
of bij het overlijden van de ondernemer. Bij resolutie, opgenomen
in B.N.B. I955/3I7, heeft de Minister de afkoop van de waarde-
sprong tegen een uiterst matig tarief toegelaten (hiertoe bestond
gelegenheid in de boekjaren I954, I955 en I956). Merk op dat
de uitzonderlijke oplossing van het veearrest H.R., B.N.B. I955/I58
niet mag toegepast worden in de vennootschapsbelasting (2).
Het vaste-waardesysteem is voornamelijk toegepast in de provin-
cies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht, waar de meeste
op melkproduktie gerichte bedrijven gevestigd zijn. In deze be-
drijven spelen de koop en verkoop van vee een ondergeschikte
rol; hier wordt geen kwaliteitsverbetering beoogd  maar  wel  een
vergroting van de melkplas.
In een melhbedriif worden de melhhoeien beschouwd  als een bedriifs-
middel, omdat dit vee niet wordt gekocht of voortgebracht met de
bedoeling om het te verhandelen, doch uitsluitend bestemd is voor
melkopbrengst. Nochtans ontstaat er ook voorraad, doordat de
overtollige vaarskalveren niet worden opgefokt tot melkvee en
kort na de geboorte verkocht worden samen met de stierkalveren
uit eigen aanfok (vgl. de noot van D. BROLL op de uitspraak Hof
Leeuwarden,  d.d.   I I  februari  I963  in  Fed,  I.B.,  art.  20  (I)   :
I  en  2;  alsmede het volgens BRULL verwarrende arrest  van  de
H.R., B.N.B. I956/I IS)·

(I) Prof. SMEETS heeft in zijn colleges betoogd. dat het na het arrest H.R., B.N.B.
I96 I/350 twijfelachtig is of het arrest H.R., B.N.B. I955/I58 nog betekenis heeft.
Het arrest H.R., B.N.B. 196I/350 opent zijns inziens immers de mogelijkheid om
ook bij wisselende voorraden een lage basiswaarde te verkrijgen, n.1. door de kostprijs
te berekenen volgens de grondgedachte van het lifo-stelsel. Indien een landbouwer
in  1962 bijv. Io stuks koeien heeft en hij  in  I939 6 koeien had, gewaardeerd op f 300
per stuk, kan in het vereenvoudigd lifo-systeem worden betoogd, dat die 6 koeien
mogen worden gewaardeerd op f 300 per stuk; de andere 4 koeien worden gewaardeerd
naar de aankoopprijzen uit de jaren na 1939, al naargelang van de uitbreiding van de
veestapel.
(2) Arrest H.R., B.N.B. I958/8.
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Overigens is het nog de vraag, of het vee in een veehoudersbedrijf
steeds tot de duurzame produktiemiddelen behoort. De H.R.
heeft in het arrest B.N.B. I955/I58 voor het gebruiksvee praktisch
de normale-voorraadtheorie willen toepassen en zich niet met
zoveel woorden uitgesproken over de vraag of melkvee voorraad of
bedrijfsmiddel is. Op grond van de samenstelling van de vee-
stapel zou men ter zake van het in dat arrest bedoelde vee kunnen
opwerpen of het niet meer voorwerp van handel was dan bestemd
voor de melkwinning. Er zijn echter verschillende aanwijzingen
in het arrest H.R., B.N.B. I955/I58, welke aan het rundvee in dat
melkbedrijf overwegend het karakter van een (duurzaam) bedrijfs-
middel toekennen.
Vermoedelijk hebben wij hier te maken met een grensgeval tussen
„voorraad" en „bedrijfsmiddel". Ik heb echter sterk de indruk
dat de H.R. de veehouder de keuze laat tussen „voorraad" en
„bedrijfsmiddel".
In dit verband merkt Pro£ SMEETS   (I)   Op   :

„Ook zou men kunnen betogen, dat men bij melkvee te maken
kan krijgen met een objekt met dubbele aanwendingsmogelijk-
heid, althans met een grensgeval tussen voorraad en (duur-
zaam),bedrijfsmiddel' en dat alsdan de regels gelden, welke
de H.R. in het arrest van 30 Sept. I959, B.N.B. I959/354
t.a.v. grensgevallen - zij het, dat deze op een geheel ander
terrein lagen - heeft gegeven. Dit brengt mede : eerst letten
op de functie en de plaats van het objekt in het bedrijf (dit
deed ook het hof te Leeuwarden in zijn in de aanhef genoemde
uitspraak) (2); als functie en plaats niet noodzakelijk de
oplossing kunnen brengen, dient de behandeling door de

"ondernemer de doorslag te geven .

Ook Mr. ZWEEP (3) heeft de uitspraak van  het Hof Leeuwarden
d.d.   I I   februari I963 onderzocht, waarbij hij vooral aandacht
besteedt aan de veestapel als bedrijfscomplex. Het komt mij voor,
dat ZwEEp het rundvee in een melkveehoudersbedrijf als een
bedrijfsmiddel beschouwt. ZWEEP schrijft immers dat het karakter
van een bedrijfsmiddel bepaald wordt door de functie en de plaats,
welke een zaak in het bedrijfsvermogen inneemt. Hieruit volgt

(I) Prof. Dr. M. J. H. SMEETs, De mndveestapel als duurzaam bednifsmiddet of als
handelsvoorraad, W.F.R., n° 4673·
(2) Bedoeld wordt de uitspraak Hof Leeuwarden,  d.d.  I I  februari  I963·
(3) Mr. E. R. ZWEEP, De veestapel als bedriifsmiddel en handelsvoonaad, W.F.R.,
n° 466g.
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dat de functie en de plaats van het rundvee in een veehouders-
bedrijf de melkproduktie is.
Het is ook nuttig in te gaan op de wijze van waardering van het
vee als handelsvoorraad en als bedriifsmiddel.
Wanneer in een bepaald bedrijf voornamelijk vee wordt ingekocht
en verkocht - de melkwinning is dus bijkomstig - dan vormt het
vee eigenlijk een handelsvoorraad, waarop elk waarderingssysteem
- voor zover het in overeenstemming is met gkg - mag worden
toegepast.
In een melkveehoudersbedrijf wordt het vee echter primair be-
schouwd als een duurzaam bedrijfsmiddel in de zin van art. 8 I.B.
In het reeds aangehaalde artikel van Prof. SMEETS wordt er op
gewezen, dat men ten behoeve van de jaarlijkse winstbepaling
- voor de waardering van de in art. 8 I.B. bedoelde bedrijfs-
middelen - als waarderingsregels kan toepassen :
(i) waardering op grond van de aanschaffings- of voortbrengings-

kosten, verminderd met de tot op dat tijdstip toegepaste
afschrijvingsbedragen;

(ii) rechtstreekse waardering volgens een methode welke in over-
eenstemming is met het gkg van art. 7 I.B.

Hieruit volgt dat bij een jaarlijkse waardering van het melhuee
ook de waarderingsregels van het art. 7 I.B. gelden en dat men niet
verplicht is uit te gaan van de historische kostprijs van elk bedriifs-
middel, zoals het art. 8 bepaalt, uitsluitend indien de ondernemer
gaat afschrijven.
Vermoedelijk vormt het voorgaande de rechtsgrond waarop de
H.R. zich heeft gebaseerd om bij het gebruiksvee de toepassing van
het normale-voorraadstelsel in het vaste-waarde arrest B.N.B.
I955/I58 - in beginsel - te aanvaarden. Hij stelde echter als
voorwaarde (blz. 369, regels 29-32) :

„dat zodanig stelsel wellicht aanvaardbaar zoude zijn, indien
het aldus kon worden ingericht, dat de waardering naar een
vaste waarde beperkt wordt tot het vee, dat naar aantal en kwali-
teit overeenkomt met het beslag, waarmede het bedrijfbegon;".

Ook hier blijft het gebruiksvee een „bedrijfsmiddel" dat onder
toepassing valt van art. 8 I.B.; in deze opvatting is het logisch,
dat de H.R. het gebruiksvee niet tot de „voorraad" in de zin
van art. 20 I.B. rekent.
Het is ook van belang te wijzen op de belangrijke gevolgen van
het arrest H.R., B.N.B. I96I/350 t.a.v. de waardering van het vee.
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Het is immers mogelijk dat een beginnende melkveehouder als
waarderingsstelsel het „lifo" (het Amerikaanse lifo-stelsel, het
Lie-stelsel of een andere vereenvoudiging van lifo) kan toepassen
binnen het kader van de historische kostprijsberekening. Boven-
dien kan een veehouder op grond van een bijzondere omstandig-
heid overstappen op een waarderingsstelsel dat overeenstemt met
het normale-voorraadstelsel (met manco-voorziening) of de lifo-
gedachte van het arrest H.R., B.N.B. I96I/350·

3·32. DE VELDINVENTARIS

In het Hfdst. II (onderdeel   2. I)  werd  bij de behandeling  van  het
begrip voorraad opgemerkt dat bij de toepassing van het art. 20 I.B.
(te belasten winst bij overdracht of likwidatie) de veldinventaris
fiscaalrechtelijk niet tot de voorraad wordt gerekend. De vraag
of de veldinventaris al dan niet tot de „voorraad" behoort, werd
- zoals vroeger reeds is opgemerkt - in de jurisprudentie slechts
behandeld t.a.v. art. 20 I.B. Ik heb echter de indruk - op grond
van de aantekening van BROLL in FED, I.B. art. 20 (I) :2- dat
de veldinventaris dient beschouwd te worden als voorraad. De
veldinventaris bestaat immers uit grondstoffen, ook al zijn die
tot het maaien, oogsten e.d. niet roerend. Niettemin is het van
belang hier gewag te maken van deze tweede voorloper van het
ministeriele lifo-stelsel.
Ook bij de waardering van onderhanden werken laat de H.R.
(arrest B.N.B. I96I/272) op grond van art. 7 dezelfde regels

gelden als bij voorraden goederen (bij de waardering op de fiscale
balans mogen bijv. de constante kosten buiten beschouwing
blijven);  bij de toepassing  van  art. 20 beschouwt  de  Hoge  Raad
de onderhanden werken  niet als „voorraden".
Onder veldinventaris wordt verstaan het bedrag van de door de
landbouwer op de balansdatum gedane uitgaven voor het veld-
gewas. Hieronder rekent men : het loon, de sociale lasten, paarde-
kosten, zaai- en pootgoed, bemesting en kosten van werktuigen.
Bij ministeriele resoluties van 27 juli I948 no I92 en van 7 april
I954 n° I69 werd voor de akkerbedrijven een belastingvrije
(eerste) waardering van de veldinventaris met betrekking tot de
boekjaren I946 resp. I952 voorgeschreven. Uit deze voorschrif-
ten volgt dat de belastingplichtigen de veldinventaris mochten

(I) Arrest H.R., B.N.B. I958/8.
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opnemen  voor   een vast bedrag  van  f 250  per ha gemeten akker-
bouwland en f ss  per ha gemeten weiland.  Ook hier geen absoluut
vast bedrag voor al het land, doch een vast bedrag per ha.
De Hoge Raad ging echter verder; hij besliste dat goed koop-
mansgebruik zich t.a.v. het veehoudersbedrilf er niet tegen verzet
de jaarlijkse terugkerende uitgaven van bemesting, welke betrek-
king hebben op de veldinventaris, ten laste te brengen van het
jaar waarin zij worden gemaakt (I). M.a.w. de veldinventaris
mag fiscaalrechtelijk op nihil worden gewaardeerd.
In dezelfde zin luidde de beslissing van de H.R., B.N.B. I960/67
met betrekking tot het ahkerbouwbedriif. Hiermede werd dan
een einde gesteld aan de onzekerheid nopens de vraag of de op-
nihil-waardering van de veldinventaris ook zou gelden voor een
landbouwbedrijf (akkerbouwbedrijf). Hier zijn immers de uitgaven
voor de veldinventaris heel wat belangrijker. Beide beslissingen
berusten m.i. vermoedelijk hierop, dat men bij een gelijkblijvend
areaal en gelijksoortige produkten geen vertekend beeld van de
bedrijfsresultaten verkrijgt. Met betrekking tot de veldinventaris
behoefde de H.R. zich eigenlijk niet uit te spreken nopens de vraag
of de veldinventaris al dan niet voorraad is. De H.R. zegt alleen
dat men van de veldinventaris niets behoeft te activeren. M.a.w.
de waarde van de veldinventaris mag op nihil gesteld worden
onafhankelijk van de vraag of het nu voorraad is dan niet. C. VAN
SOEST (2) meent dat de H.R. bij het al dan niet activeren van de
veldinventaris voor de landbouw meer speling toelaat dan bij
andere bedrijven.
Verder wens ik te wijzen op de uitspraak Hof Leeuwarden B.N.B.
I962/296 waarin werd beslist dat een waardering van de veld-
inventairs op nihil niet in strijd is met goed koopmansgebruik (3).
De  geldswaarde  van de veldinventaris vormt  bij het overlijden
van de ondernemer geheel overlijdenswinst.
Volledigheidshalve vermeld ik een uitspraak van het Hof te
Arnhem opgenomen in B.N.B. I96I/3 IO (4) waarin werd bepaald,
dat een aspergeteler die zijn bedrijf uitbreidt met champignonteelt,
de veldinventaris wJl dient te activeren. Tot goed begrip van de

(I) Arrest H.R., B.N.B. 1958/8.
(2) Toerekening van bedriifshosten, W.F.R., no 4657·
(3) Dit is in overeenstemming met de vroegere arresten H.R., B.N.B. 1958/8 en
H.R., B.N.B. I 960/67·
(4) Vgl. de bespreking van deze uitspraak door Mr. L. J. SCHIETHART, Mndbl. Bel.,
april I963, blz. I06.
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„veldinventaris" bij een champignonkweek is het van belang te
vermelden dat de champignonkweek nagenoeg 4 teelten per jaar kent.
Na afloop van iedere oogst worden de cellen geheel geruimd en
ontsmet; zij worden van nieuwe teeltaarde en mest voorzien;
liggen 2 weken braak; vervolgens wordt het broed uitgezet,
waarvan de groeitijd 3 weken bedraagt; en tenslotte volgt de pluk,
welke ongeveer 8 weken later plaats grijpt.
Op een balansdatum kunnen de cellen theoretisch in elk van
voormelde stadia verkeren met als uitersten : juist geruimd en in
volle pluk. In het eerste geval is er eenvoudig geen investering,
terwijl in het tweede geval de investeringsuitgaven hun maximum
bereiken (n.1. produktiekosten in de vorm van teeltaarde, bemesting,
broed, verwarming en lonen).
In het onderhavige geval beliepen de kosten wegens voorraad
champignons in bewerking in de champignoncellen  per  3 I  decem-
ber I957 f 2.I46,25·
In de voorafgaande jaren had de champignonkweker nooit een post
opgenomen van de per balansdatum aanwezige voorraad champi-

gnons in bewerking. De vraag stelde zich nu of de winstverhoging
wegens de voorraad champignons een doorbreking betekende van
het beginsel van de balanscontinuiteit.
Tevens moet er op gewezen worden dat de belastingplichtige in
het geval waarop onderhavige uitspraak betrekking had zich tot
I95I enkel bezig hield met aspergeteelt op koude grond.
Voor de aspergeteelt hield hij wel rekening met de veldinventaris
door  hiervoor  een vast bedrag  (f 225)  in zijn balans  op te nemen.
Toen hij overging tot de uitbreiding van zijn landbouwbedrijf
met de teelt van champignons werd de vaste waarde van de veld-
inventaris niet verhoogd. Immers de ministeriele resolutie van
27 juli I 948, no I 20 heeft enkel betrekking op akkerbouw- en
weidebedrijven; de champignonteelt valt moeilijk onder akker-
bouw te rekenen. De kweker beperkte er zich toe de tot op de
balansdatum voor de lopende of eerstvolgende oogst gedane
uitgaven ten laste te brengen van het jaar, waarin ze zijn gedaan.
Het hoogste rechtscollege kon moeilijk de opvatting van de kweker
delen en overwoog (blz. 858, regels I4-20) :

„nu vaststaat dat het stadium van ontwikkeling waarin van jaar
tot jaar een champignon-aanplant zich op de balansdatum
bevindt, sterk kan uiteen lopen en dienovereenkomstig de
daarvoor gedane uitgaven aanmerkelijk kunnen verschillen,
immers achterwege laten van activering voor de bepaling
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van de winst met het oog op de heffing van een belasting,
waaraan de jaarlijkse winst ten grondslag ligt, onder die
omstandigheden tot onzuivere onkomsten moet leiden, welke

"met goed koopmansgebruik onverenigbaar voorkomen .

Dit arrest kunnen wij ook beschouwen als een voorbeeld van
foutenregeling, waarop ik overigens in dit geschrift niet diep kan
ingaan. In de voorgaande jaren had de inspecteur zich nimmer
verzet tegen het door de belastingplichtige toegepaste waarderings-
systeem t.a.v. de champignonteelt. Het hoogste rechtscollege
voegt er echter onmiddellijk aan toe, dat de belastingadministratie
bedoelde handelswijze niet heeft onderkend en er nimmer uit-
drukkelijk mee heeft ingestemd. Op grond van het beginsel der
balanscontinuiteit dient de winst - ontstaan door een wijziging
van het door de champignonkweker toegepaste waarderings-
systeem - bij de winstberekening van het onderhavige jaar in
aanmerking genomen.
Volledigheidshalve wil ik er op wijzen dat de houding van de
fiscus t.a.v. de wijnwaardering, het vee en de veldinventaris
niet dezelfde is.
Met betrekking tot de waardering van de wijn - welke onbetwist

" "
„voorraad is, waarvoor echter alleen nog „verkoopkosten
worden gemaakt (het produceren in enge zin is dan reeds af-
gelopen) - neemt de H.R. (B.N.B. I955/I38) het standpunt in dat
zaken well<e geen materiele wijziging hebben ondergaan (blijvend)
dienen gewaardeerd te worden op historische kostprijs.
Ook durf ik beweren (dit staat echter niet in het arrest) dat deze
regel mede geldt, indien die zaken in waarde zijn toegenomen
o.a. door groei in omvang (veldinventaris) of kwaliteitsverbetering
door tijdsverloop zoals dit bij bepaalde soorten wijn (wijnwaar-
dering) het geval is.
Alhoewel de jurisprudentie zich nopens de vraag of de veld-
inventaris al dan niet tot de voorraad behoort, enkel heeft uit-
gesproken t.a.v. art. 20 I.B., ben ik van mening dat de veld-
inventaris als voorraad dient te worden beschouwd onder toe-
passing van art. 7 I.B. Men zou zich ook nog kunnen afvragen
of de veldinventaris een (duurzaam) „bedrijfsmiddel" is; m.i. kan
dit niet het geval zijn, omdat hij in feite grondstof is, althans
een halfprodukt.
Bij de waardering van het vee op grond van het vaste-waarde-
systeem wordt echter - in niet onbelangrijke mate - rekening
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gehouden met de waardevermeerdering van het vee. Immers de
rundveestapel en de paarden worden onderverdeeld in rubrieken.
Zo zal bijvoorbeeld een jong kalf na verloop van een zekere tijd
verdwijnen uit de rubriek kalveren en opgenomen worden onder
de rubriek pinken, waar het gewaardeerd zal worden op het vast
bedrag vastgesteld voor pinken. Hieruit volgt dat de boekwaarde
voor de kalveren zal verminderen (afstoting van 66n eenheid)
en deze voor de pinken zal verhogen (aanvulling van din eenheid).
Het komt mij voor, dat twee redenen dit ogenschijnlijk anders
handelen kunnen verklaren :
a) De groei van vee is in sterkere mate van arbeidsverrichtingen
(voeding, goede verzorging) afhankelijk dan de kwaliteitsverbete-
ring van de wijn (verzorging, die bovendien tot de verkoopkosten,
althans tot de constante vaste kosten worden gerekend). De groei
van de veldinventaris laat de H.R. om efficiency redenen buiten
beschouwing (het zou neerkomen op jaarlijks hetzelfde bedrag
activeren).
b) G.k.g. laat toe de veldinventaris bij gelijkblijvend areaal te
verwaarlozen en het jonge vee eenvoudshalve te waarderen op de
waarde op de inkoopmarkt (I). Bij wijn geeft de kwaliteitsver-
betering geen aanleiding tot hoger waarderen, omdat de daarmede
gemoeide kosten niet behoeven te worden geactiveerd (zie onder a).

3·4· Het ministeriele lifo-stelsel

3·4I. DE TOEPASSINGSVOORWAARDEN VAN HET STELSEL

Na de wetswijziging van I950 werd de eerste beperkte toepassing
van een substantialistische winstopvatting niet door de H.R.
gesanctionneerd - dit zou, in verband met de tijd welke pro-
cedures nu eenmaal vergen, ook moeilijk zijn geweest -, maar
wel door de Minister van Financien toegestaan. Bij resolutie
van  7  maart   I95 I,   no I27 heeft de Minister met ingang  van  het
boekjaar I95O inzake de fiscale winstberekening een wijziging
van het stelsel van voorraadwaardering aanvaard. Uit de tekst
van de resolutie blijkt, dat de Wet Belastingherziening I950
geen bijzondere omstandigheid werd geacht, welke de overgang

(I) Zie Prof. SMEETs, De Tundveestapel als duurzaam bedriifsmiddel of als handels-
voonaad, onderdeel 6.
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naar een ander waarderingssysteem rechtvaardigde. Dit zou wel
het geval zijn, indien het fiscaal winstbegrip een wezenlijke
wijziging had ondergaan. De Minister was echter van oordeel
dat de onverwachte en scherpe prijstijgingen in I950, vooral ten
gevolge van het Koreaanse conflict, met de hieruit ontstane
financieringsmoeilijkheden een bijzondere omstandigheid vormden,
en derhalve de overgang naar een „soort van lifo-stelsel" wettigden.
In verschillende arresten heeft de Hoge Raad naderhand de wets-
wijziging wll als een bijzondere omstandigheid betiteld.
De voorwaarden, waaronder een ondernemer op het ministeriele
lifo-stelsel mocht overgaan, waren erg streng. De Minister van
Financien   liet de overgang slechts  toe   (I) :

"... indien het bedrag van de waardestijging van de voorraad

over het boekjaar waartoe I januari I950 behoort, tenminste
bedraagt 25 % van het zuiver bedrijfsvermogen bij de aanvang
van dat jaar nadat op dit vermogen enige correcties zijn aan-
gebracht. Bij het bepalen van het gecorrigeerde zuiver bedrijfs-
vermogen kunnen nl. de onder de activa begrepen deel-
nemingen en de daarmede rechtstreeks in verband staande
schulden buiten aanmerking worden gelaten; onder de passiva
voorkomende obligatieleningen worden bij het bedrijfs-
vermogen geteld. Vorenbedoelde grens van 25 % wordt
verminderd tot 20 % in de gevallen waarin in de loop van
het jaar een aan het einde van het jaar nog bestaande prijs-
stijging van de voorraad van 40 % of meer is opgetreden;
ter beoordeling of dit percentage wordt bereikt moet de in
de eerste alinea van dit lid bedoelde waardestijging van de
voorraad worden vergeleken met de waarde van de beide
balansdata aanwezig geachte goederen, zoals deze worden
gewaardeerd   op de beginbalans   van  het  jaar".

Hieruit volgt dat de Minister meende dat er een bepaald verband
tussen prijstijging en fiscaal vermogen bestond. M.i. bestaat er
bedrijfseconomisch geen enkel verband tussen het fiscaal ver-
mogen - zelfs ook niet na correctie - en de waardestijging van
de voorraden.
Omwille van de strenge toepassingsvoorwaarden valt het wel te
betwijfelen of het ministeriele lifo-stelsel de financiering van de
voorraden in veel gevallen heeft vergemakkelijkt. Nochtans kan ik

(I) Resolutie van 7 maart I95 I, no I27, punt 7; alsook Vkst., deel Inkomstenbelasting.
aantekening I 02 op art. 7 I.B.
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me   aansluiten   bij de opvatting van HoEFNAGELS   (I)   dat   het   de
bedoeling was om een systeem van winstberekening in te voeren,
waarbij de jaarwinst niet wordt gellatteerd door een geldbedrag,
voorstellend de hogere waarde van de bedrijfsvoorraden, welke
noodzakelijk waren voor de voortzetting van het bedrijf en die
complementair zijn verbonden met het productieapparaat. In
een belangwekkend opstel merkt JOOSTEN terecht op (2) dat het
lifo-stelsel een methode is „om de winst in jaren van prijsstijging
te verschuiven naar jaren van dalende prijzen. De winsttoppen
worden gladgestreken, hetgeen in verband met de progressieve
belastingtarieven van veel belang kan zijn, maar bovendien werkt

"
als,carry-back' en liquiditeits- en rentevoordeel oplevert .
Essentieel is dat, volgens het standpunt van de Minister, de
invoering van het lifo-stelsel verband houdt met de financierings-
moeilijkheden der ondernemingen. De invoering van een nieuw
waarderingsstelsel werd door de textielfabrikanten uit Brabant
en Twente bepleit, omwille van de invloed van de Koreahausse
op de wolmarkt en de hiermede verband houdende herbevoor-
radingsmoeilijkheden voor de fabrikanten. De hoogleraren HELLEMA
en  MEETS hebben de wensen van de textielfabrikanten uitgewerkt
in een advies (3).
De financieringsmoeilijkheden waarvan sprake is in de ministeriele
resolutie van 7 november I95I no I 27 behoorden echter, wilden
zij voor de onderneming een systeemverandering rechtvaardigen,
van zodanige aard te zijn en met name, mede als gevolg van de
fiscale consequenties van het toen gebruikelijke waarderingsstelsel,
van zodanige omvang, dat uit dien hoofde van de ondernemer
een bestendiging vanuit een oogpunt van goed koopmansgebruik
in redelijkheid niet kon worden gevergd.

3·42. DE „KERN" VAN HET WAARDERINGSSTELSEL

Thans enkele woorden over de opbouw van het vrij ingewikkelde
Lie-stelsel.

(I)  Drs.  W.  L.  G.  HoEFNAGELS, Het ijzerenvoorraadstelsel en de fiscale winstbepaling.
W.F.R., n° 4343·
(2) Mr. J. P. JoosTEN, Het lifo-stelsel van Minister Lieftinch, Winst en Verlies (Het
winstbegrip nu en straks), Amsterdam I953
(3) Aldus Prof. Mr. H. J. HELLENA, in : Rapport van de commissie ter bestudering van
de mogelijkheden van de toepassing der substantialistische winstopvattingen op het fiscaai
teTTein, Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap, no I05, blz. 33
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Het stelsel van voorraadwaardering dat Minister Lieftinck toeliet,
was niet precies hetzelfde als hetgeen met het in onderdeel 3.2.
beschreven „oorspronkelijke lifo-systeem" werd bedoeld. Het
Lie-steisel Meld in, dat het een naar omvang gelijhblijvende voorraad
op dezelfde wijze waardeerde op de begin- en eindbalans, zodat er geen
rekening werd gehouden met hetgeen er binnen het jaar gebeu7*de t.a.v.

de voo™tad, noch met de eventuele prijsstijging van de voorraad.
Het Lie-stelsel wordt aldus algemeen omschreven. Nochtans kan
deze omschrijving tot misverstand leiden, omdat de vaste voorraad
maximaal wordt beperkt tot die op de beginbalans. Ik heb echter
sterk de indruk dat de H.R. dit blijkbaar onvoldoende acht voor
een „normale" hoeveelheid. M.i. kan men dit afleiden uit het
arrest H.R., B.N.B. I96I/350 (blz. 977, regels 7-I7) :

„ ...  het  stelsel van voorraadwaardering, dat belanghebbende
met ingang van I januari I955 wil zien toegepast, onverschillig
of dit stelsel moet worden opgevat als een ijzeren voorraad-
stelsel voor een normale voorraad plus een lifo-systeem
voor de surplus-voorraden, dan wel als een lifo-systeem
met de mogelijkheid van een manco-reserve, als voornaamste
bestanddeel inhoudt, dat de normale (ijzeren) voorraden van
grondstoffen en van producten telken jare worden gewaardeerd
op de prijzen van I januari I955, terwijl, indien van bepaalde
grondstoffen of producten op de balansdatum een kleinere
dan de normale hoeveelheid aanwezig is, de ontbrekende
hoeveelheid tegen marktprijs op den balansdatum in mindering
wordt gebracht van den normale voorraad".

Bij de bespreking van de toepassingsvoorwaarden van het Lie-
stelsel werd reeds gewezen op het nut van bedoeld waarderings-
stelsel. JOOSTEN heeft (I) opgemerkt    dat het ministeriele    lifo-
stelsel geen zuiver lifo-stelsel is, maar w&1 een vorm van ijzeren-
voorraadstelsel en lifo-stelsel. Hij betoogt :

„Met ijzeren-voorraadstelsel komt het hierin overeen, dat de
begin- en eindvoorraad op dezelfde wijze wordt gewaardeerd.
Met de vervangingsplicht van het ijzeren-voorraadstelsel
wordt echter evenals bij het echte lifo-stelsel geen rekening
gehouden.

„Van het echte lifo-stelsel verschilt het hierin, dat slechts
gelet wordt op de goederenvoorraden op de begin- en eind-

(I) Mr. JOOSTEN, Op. Cit.
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balans en niet op datgene wat binnen de door deze twee
balansen begrensde periode met elke partij geschiedt".

M.i. is de zienswijze van JOOSTEN volgens dewelke het ministeriele
lifo-stelsel een vorm is van ijzeren-voorraadstelsel en lifo-stelsel,
niet volledig juist. In de hierna te behandelen onderdelen zullen
wij nog de gelegenheid hebben hierop terug te komen. Voorlopig
beperken we ons tot het standpunt dat de enige „overeenkomst"
met het ijzeren-voorraadstelsel de oorspronkelijhe waarderings-
maatstaf is (I). Het Lie-systeem is een vereenvoudigd lifo-stelsel,
om die reden blijft de oorspronkelijke basiswaarde gehandhaafd,
mits de eindvoorraad gelijk of lager is dan de beginvoorraad.

3·42 I. De omvang  van de Lie-voorraad

De naar omvang gelijkblijvende (2) voorraad welke op de begin-
en eindbalans op dezelfde wijze wordt gewaardeerd, is dat gedeelte
van de voorraad - het kan ook de gehele voorraad zijn - op
I januari I950 (of de maximumhoeveelheid per laatste balansdatum
bij latere toepassing van het stelsel), door de ondernemers gekozen
tot Lie-voorraad : zij zouden deze hoeveelheid tegen een vaste
waarde blijven waarderen (omdat de basiswaarde gelijk bleef).
Overtreft nu de aan het einde van een bepaald jaar aanwezige
voorraad die, waarop het Lie-stelsel is toegepast, dan wordt de
overschrijdende hoeveelheid (excedent- of surplusvoorraad) op
normale wijze gewaardeerd, d.w.z. op historische kostprijs of
lagere marktwaarde. In een groeiende onderneming wordt de
„oorspronkelijke" lifo-voorraad    meer    dan eens verhoogd;     het
totale bedrag waarvoor de lifo-voorraad wordt opgenomen, bestaat
dan uit verschillende „schijven" of „lagen". Dit wordt veroorzaakt
door de onderling afwijkende basiswaarden.
Hoe gehandeld dient te worden bij het verkleinen van een uit
verschillende lagen opgebouwde Lie-voorraad, blijft bij gebrek
aan jurisprudentie onzeker (zie onderdeel 4.22). Inkrimping van
de voorraad in de loop van het jaar heeft tengevolge, dat toepassing
van het Lie-stelsel tot het overgebleven gedeelte van de voorraad
wordt beperkt. De ondememer heeft hier definitief zijn recht
„om   de hoeveelheid waarmede de beginlifovoorraad   de   eind-

(I)   Alhoewel   m.i.   uit het hierboven behandelde arrest blijkt   dat   de   H.R.   er   naar
streeft het Lie-stelsel niet toe te passen op de ..toevallig- aanwezige voorraad bij de
eerste toepassing van het stelsel, maar wel op een -normale" hoeveelheid.
(2) Vgl. m'n kritiek op de algemeen aanvaarde omschrijving van het Lie-stelsel.
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lifovoorraad overtrof te waarderen   op de prijs waartegen   die
hoeveelheid aan het begin van het jaar was gewaardeerd voor
goed verloren" (I).
In  de ministeriele resolutie  (punt  I 2) lezen we in verband hiermede
„dat de toepassing van het lifo-stelsel er niet toe kan leiden dat bij
daling van de voorraad beneden het normale peil rekening zou
kunnen worden gehouden met waardeverschillen, welke in manco's
hun oorzaak vinden. Dit zou immers neerkomen op de aanvaarding
van een vorm van ijzeren-voorraadstelsel, hetgeen niet met het
fiscaal winstbegrip strookt". Hieruit volgt   dat de ondernemer
verplicht is, om v66r de balansdatum zijn voorraad aan te vullen,
opdat hij de vaste basisprijs zou kunnen blijven toepassen op een
hoeveelheid welke in overeenstemming is met zijn oorspronkelijke
beginvoorraad. Bij een toeneming van de voorraad in een volgend
boekjaar tot het oorspronkelijke niveau moet de ondernemer
waarderen alsof het ging om een uitbreiding van de Lie-voorraad.
Uit het voorgaande blijkt dat er verschilpunten bestaan tussen het
ministeriale lifo-stelsel en het normale-voorraadstelsel. Vooreerst
wordt bij het Lie-stelsel uitgegaan van een toevallige voorraad,
welke aanwezig was op het ogenblik dat het nieuw waarderings-
systeem voor het eerst werd toegepast. Het normale-voorraadstelsel
wordt toegepast op de vaste voorraad, welke nodig is om het
produktieproces bij de bestaande capaciteit van het bedrijf on-
gestoord voortgang te doen vinden. Bovendien mag de ondernemer
een „manco-voorziening" treffen, indien er een manco ontstaat
op de normale-voorraad. Deze handelswijze is volstrekt verboden
bij toepassing van het Lie-stelsel. Het belangrijkste verschilpunt
echter bestaat hierin : in het normale-voorraadstelsel wordt de
basiswaarde ook na een manco voor de gehele normale voorraad
gehandhaafd; in het Lie-systeem verdwijnt de vaste waarde voor
dat deel van de voorraad, dat ineens of geleidelijk minder is dan
de hoeveelheid goederen die tegen die vaste waarde voorheen was
gewaardeerd.
Volledigheidshalve wijzen we er op dat het ministeriele lifo-stelsel
ook de z.g. groepenindeling kent, welke een gevolg is van de vast-
stelling dat een bedrijf moeilijk bedrijfsvoorraden kan behouden
welke volkomen gelijk zijn aan de goederenvoorraden op het
basistijdstip. Aldus kan men de verschillende goederen, mits zij
naar aard en kwaliteit voldoende overeenkomen, in groepen indelen.

(I) Drs. G. SLoT, op. cit., blz. 9I.
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Verder is het toelaatbaar bij een bepaalde groep van artikelen,
soorten of kwaliteiten, welke   zich voor samenvoeging lenen,
vervangingsgoederen in te delen. Hierbij geldt echter, dat soort
en kwaliteit van de als un goed te behandelen artikelen slechts

weinig mogen uiteenlopen. Het probleem van de groepenindeling
wordt verder behandeld bij de studie van het normale-voorraad-
stelsel.

3·422. De waarde van de Lie-voorraad

Bij het ministeriele lifo-stelsel blijft de waarde van de toevallige

voorraad, welke aanwezig was op het ogenblik dat het stelsel
voor het eerst werd toegepast, behouden. Bij een daling van de

marktprijs beneden de vaste basisprijs, diende de ondernemer
de Lie-voorraad op de lagere marktprijs te waarderen. De Minister
eiste dat de ondernemer bij een volgende waardering op de fiscale
balans een eventuele stijging van de marktprijs diende te volgen,

totdat de marktprijs wederom het niveau van de basisprijs had
bereikt. De ministeriele resolutie stelt immers onder  punt   I 3:

„Goed koopmansgebruik brengt mede, dat bij een daling van
de marktprijs beneden de aangenomen basisprijs de lagere
marktprijs bij de voorraadwaardering wordt aangehouden.
Anderzijds brengt het lifo-stelsel mede, dat indien de markt-
prijs wederom stijgt, de stijging wordt gevolgd, totdat de
prijs het niveau   van de basisprijs heeft bereikt".

3·43· DE JURISPRUDENTIE (I)

3·43I.  De uitspraak hof A'dam  B.N.B.  I 953/27I

Bij het doorlopen van de belastingrechtspraak t.a.v. het lifo-
stelsel, valt in de eerste plaats de uitspraak B.N.B. I953/27I
van de Raad van Beroep te Amsterdam op, welke het ministeriele
lifo-stelsel aanvaardde. Ik heb echter de indruk dat het systeem

uit deze uitspraak dichter bij het normale-voorraadstelsel ligt
dan bij het Lie-stelsel, al zegt de Raad van Beroep dat het lifo is
(zie uitspraak Hof, B.N.B. I953/27 I, blz. 709, regels 36 e.v.).
Bedoelde uitspraak had betrekking op een fabriek van verfstoffen

(N.V.), welke gedurende een lange reeks van jaren haar voorraden

(I) Het arrest H.R., B.N.B. 1961/350 wordt afzonderlijk behandeld in Hfst. IV.
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in de commerciele balans opnam voor de inkoopprijs dan wel
voor de lagere marktwaarde, onder aftrek van een „reserve ijzeren
voorraad". Deze „correctie" werd berekend    op het verschil
tussen enerzijds de waarde van de voorraad tegen de kostprijs
of de lagere marktwaarde op de balansdatum, en anderzijds de
waarde van dezelfde voorraad tegen de in het verleden vastgestelde
basisprijs (I).
De ondernerning paste dit stelsel van voorraadwaardering voor
het eerst toe op eeri tijdstip dat de belastingwetgever het Besluit
Winstbelasting I940 invoerde. De onderneming aanvaardde toen
vrijwillig de voorraadwaardering op kostprijs of lagere markt-
waarde. Bij de invoering van het Besluit Vennootschapsbelasting
I 942 was zij aan het vrijwillig aangenomen stelsel gebonden,
zodat de hierboven omschreven „reserve ijzeren voorraad" fiscaal
niet meer werd toegepast. Alhoewel de wet geen ruimte meer
toeliet voor het in de commerciele boekhouding gevolgde waar-
deringsstelsel (2), bestond dit bezwaar waarschijnlijk niet onder
de toepassing van de bepalingen van de Winstbelasting.
Bij de Wet Belastingherziening I950, welke ruimte gaf tot een
beperkte toepassing van substantialistische winstopvattingen,
werd bij de aangifte van de vennootschapsbelasting door de onder-
nemer in het passief een post „reserve ijzeren voorraad" OP-

genomen (waarvan de waarde principieel gelijk was aan de gelijk-
namige „reserve" op de commerciele balans op hetzelfde tijdstip).
Hieruit volgt dat de fiscale winst over I950 werd verminderd met
het bedrag van de „reserve ijzeren voorraad" der commerciele
balans; deze „reserve" stelde immers het verschil voor tussen
de ijzeren voorraad tegen de inkoopprijzen I950 en dezelfde
ijzeren voorraad tegen de in het verleden vastgestelde veel lagere
basisprijzen. BURGERT (3) merkt op : „de totale in geldprijzen
gemeten waardestijging van de ijzeren voorraad t.o.v. die in het

(I) Boekhoudtechnisch zijn volgende uitwerkingen van de ijzeren-voorraadtheorie
mogelijk (stel een grondstoffeneindvoorraad van 650.000 eenheden A f I  en een ijzeren-
voorraad van 200.000 eenheden  A f o,40)   :
i)  Op de balans onder het actief de ijzerenvoorraad opnemen  voor f 80.000, ofwel;

ii)   Op de balans onder het actief de grondstoffenvoorraad opnemen  voor f 650'000
en   onder het passief een bedrag van 200.ooox(fI  -f 0,40)  - f I 20.000 onder
de benaming „ijzeren voorraad" vermelden.

Voor een bedrijfseconomische omschrijving van het ijzeren-voorraadstelsel verwijzen
we de niet ingewerkte lezer naar ons Hfdst. IV.
(2) Drs. BuRGERT, Fiscale waardering van voorraden, E.S.B., 4 november I953·
(3) Dit stelsel kon v66r de invoering van genoemde wet m.i. niet toegepast worden
bij de berekening van de belastbare winst, omdat het reserveringen in zich sloot,
die ingevolge art. Io, lid 3 (oud) I.B. '4I ontoelaatbaar werden geacht.
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verleden vastgestelde basisprijzen, en opgetreden sedert het
moment van vaststelling van die basisprijzen, is ineens in mindering
gebracht op de fiscale winst I95O". De commerciele winst over
het  jaar   I 950 is echter onder toepassing  van het minimumwaar-
deringsbeginsel slechts verminderd met een bedrag afhankelijk
van de prijsstijging van de ijzeren voorraad tijdens dat boekjaar.
De overgang op een ander stelsel van winstberekening - op
grond van de „bijzondere omstandigheden" van art. 7, lid  , I.B. -
werd door de Inspecteur verworpen. De Raad van Beroep besliste
echter dat de ondernemer bevoegd was per 3I december I950
het gehele bedrag van de door haar commerciele balans per

"dezelfde datum aangeduide „reserve ijzeren voorraad op de
inkoopwaarde van de voorraad in mindering te brengen.
Zonder dieper in te gaan op de draagwijdte van deze uitspraak
- zij draagt kentekenen van de in de eerste jaren na I950 voor-
gekomen verwarring tussen lifo- en ijzeren-voorraad en zij werd
trouwens door de Hoge Raad gecasseert (zie onderd. 3·432) -,
betekende zij een aanvaarding van het ijzeren-voorraadstelsel.
Nochtans ben ik van mening dat er geen volledige erkenning is
van het ijzeren-voorraadstelsel, omdat de uitspraak geen enkele
inlichting verstrekt nopens de te volgen gedragslijn wanneer de
voorraad is gedaald beneden de ijzeren voorraad. Bij gebrek van
overgangsbepalingen    in    de Wet Belastingherziening    I 950,    kon

"de ondernemer bovendien de volledige „reserve ijzeren voorraad
in zijn commerciele balans ook als passiefpost in zijn fiscale balans
opnemen. De Wet Belastingherziening is immers een „bijzondere
omstandigheid" welke een wijziging in de bestendige gedragslijn
bij de fiscale winstbepaling rechtvaardigde. Het grote verschil
tussen ijzeren-voorraadstelsel en lifo-stelsel bestaat hierin dat bij
het eerste stelsel rekening wordt gehouden met manco's, terwijl
dat bij het laatste stelsel helemaal niet het geval is. Wel bestaat
m.i. de mogelijkheid dat een onderneming, welke fiscaal het
lifo-stelsel in de versie Lieftinck toepast, op haar commerciele
balans onder het actief de voorraad opneemt tegen de inkoopprijs
of lagere marktwaarde onder het passief een lifo-voorziening
opneemt. Deze voorziening heeft dan betrekking op het waarde-
verschil van de beginvoorraad gemeten naar het verschil tussen
de huidige kostprijs (of lagere marktwaarde) en de oorspronkelijke
basisprijs. Hieruit volgt dat de waardering van de voorraden op
de commerciele balans per saldo gelijk is aan de waardering op de
fiscale balans.
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3.432. Het aT'rest H.R., B.N.B. I954|128

De hierboven behandelde uitspraak werd in I954 in cassatie
behandeld door de Hoge Raad, met veel beperkter probleem-
stelling. Het Ministerie verzette zich tegen het opnemen van de
volledige „reserve ijzeren-voorraad" op de fiscale balans. Het is
van belang dat men zich niet laat misleiden door de term „reserve
ijzeren voorraad". De Hoge Raad spreekt terecht over een correctie-
post, vermits bedoelde reserve geen echte reserve is en Iliets
te maken heeft met een verplichting tot aanvulling van het manco.
De Hoge Raad stelt hier een overgangsregeling vast welke de
Minister niet noodzakelijk achtte (vgl. de motivering En de con-
clusies van de H.R.). De Hoge Raad is van mening dat het in
strijd is met goed koopmansgebruik als basisprijs een prijs te
kiezen, die vele jaren geleden heeft gegolden en aanzienlijk lager
is dan de prijzen, welke golden in het jaar, waarin het stelsel
fiscaal wordt ingevoerd.
Hiermede wordt de basisprijs op I januari I950 als vertrekpunt
genomen voor het toe te passen ijzeren-voorraadstelsel. Alhoewel
de Hoge Raad het ijzeren-voorraadstelsel in overeenstemming met
gkg achtte, is het van belang er op te wijzen dat de uitspraak
in de eerste plaats betrekking heeft op een onderdeel van het
ijzeren-voorraadstelsel, nl. de waardering. Dit onderdeel van de
theorie vertoont veel gelijkenis met het Lie-stelsel, omdat de
voorraad maximaal wordt beperkt tot die op de beginbalans.
Nochtans stelt het Lie-stelsel niet de strenge eis van een bedrijfs-
economische minimum voorraad; de omvang van de Lie-voorraad
wordt volkomen willekeurig vastgesteld op grond van de toevallige
voorraadpositie bij de eerste toepassing van het stelsel.

3·433· Het arrest H.R., B.N.B. I9571 I86

Een arrest dat w&1 over het Lie-stelsel handelt is dat van de
Hoge Raad opgenomen in B.N.B. I957/I86. In het kort is de
omschrijving aldus :
Een groothandelaar in metalen had met ingang van I januari I95O
voor de waardering van zijn voorraden het ministeriele lifo-stelsel
gekozen. In de loop van het boekjaar I95O daalde de voorraad,
zodat de toepassing van het Lie-stelsel normaliter tot het over-
gebleven gedeelte van de voorraad werd beperkt. De groothandelaar
verkeerde echter in de mening dat de beperking om het Lie-stelsel
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enkel toe te passen op de lagere voorraad enkel gold voor het
boekjaar I95O· Hij baseerde zich vooral op het arrest van de
H.R., B.N.B. I956/I2I, omdat hieruit blijkt dat de toevallige
voorraaddalingen op de balansdatum de voorraadwaardering niet
behoren te beinvloeden (het betreft hier het later nog te bespreken
normale-voorraadstelsel met manco-voorziening). Deze zienswijze
werd door de Inspecteur niet aanvaard.
Voorraadvermindering   in   de   loop   van het jaar heeft immers
tengevolge, dat de toepassing van het Lie-stelsel tot het over-
gebleven gedeelte van de voorraad wordt beperkt. De groot-
handelaar had immers definitief het recht verloren om de ont-
brekende hoeveelheid van de beginlifovoorraad te waarderen op
de prijs waartegen die hoeveelheid aan het begin van het jaar
werd gewaardeerd.
De Raad van Beroep voor de directe belastingen te Rotterdam
heeft op 7 jUni I956 een uitspraak gedaan, welke inhoudt, dat de
opgelegde aanslag in de vennootschapsbelasting werd behouden.
Bedoelde uitspraak werd vervolgens in cassatie behandeld door
de Hoge Raad, met hetzelfde resultaat.
Ik wens hier enkel aan toe te voegen dat het verwondering wekt
waarom de groothandelaar geen gebruik gemaakt heeft van de
mogelijkheid, geboden door het arrest H.R., B.N.B. I956/I2I,
om over te stappen op het normale-voorraadstelsel. Alhoewel
de groothandelaar het Lie-stelsel had aanvaard, kwam hij in de
grond op tegen een feitelijke vaststelling van het waarderings-

stelsel, dat hij verschillende jaren had gevolgd.
Mijn indruk is dat het hier besproken arrest weinig betekenis
heeft t.a.v. de problematiek der voorraadwaardering.

3·434· De uitspraah hof Arnhem B.N.B.  I96I/35

Een nagenoeg analoog geval werd behandeld door de Raad van
Beroep te Arnhem in zijn uitspraak B.N.B. I96I/35·
Hier betrof het een ondernemer welke zijn technische voorraad
grondstoffen, halffabrikaten en gereed produkt tot en met het
boekjaar  I95 I/52 waardeerde op kostprijs of lagere marktwaarde.
Met ingang van het boekjaar I952/53 heeft de ondernemer van
zijn bevoegdheid gebruik gemaakt om een nieuw waarderings-
systeem te kiezen. Hij koos achtereenvolgens verschillende sys-
temen, welke echter door de zich ontwikkelende rechtspraak als
ontoelaatbaar werden achterhaald. Tenslotte bepaalde hij zijn
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keus op het Lie-stelsel aangevuld met een manco-voorziening
voor een aantal der belangrijkste artikelen.
Ook hier werd de ondernemer in het ongelijk gesteld, omdat het
Lie-stelsel geen manco-voorziening kent.

3·44· PRAKTISCH VOORBEELD

Het is van belang dat wij onze uiteenzetting met een practisch
voorbeeld illustreren.

Tabel I: Practische toepassing  van het ministeriele lifo-stelsel

Ie boekjaar Beginvoorraad : IO.000 eenheden
tegen f 50 f 500.000

Inkoop : 30.000 eenheden
tegen f 60 f I.800.000

Verkoop : 27·000 eenheden
tegen  f 90 f 2.430·000

Eindvoorraad : IO.000 eenheden
tegen  f 50 f 500.000

3.000 eenheden
tegen f 60 f I 80.000

Belastbare brutowinst f 8IO.000
f 3· I IO.000 f 3. I IO.000

2° boekjaar Beginvoorraad : IO.000 eenheden
tegen f 50 f 500.000

3.000 eenheden
tegen f 60 f   I 80.000

Inkoop : 6.000 eenheden
tegen f 65 f 390.000

Verkoop : II.000 eenheden
tegen f IOO f I.I 00.000

Eindvoorraad : 8.000 eenheden
tegen  f 50 f 400.000

Belastbare brutowinst f 430.000

f I.500.000   f I.500.000

3e boekjaar Beginvoorraad : 8.000 eenheden
tegen f 50 f 400·000

Inkoop : I 2.000 eenheden
tegen f 70 f 840 .000

Verkoop : Booo eenheden
tegen f IOO f 900.000

Eindvoorraad : 8.000 eenheden
tegen  f 50 f 400·000
3.000 eenheden
tegen  f 70                                                       f 2 IO.000

Belastbare brutowinst f 270.000
f I .5 I0.000 f I.SIO.000
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4e boekjaar Beginvoorraad : 8.000 eenheden
tegen fso f 400.000

3.000 eenheden
tegen f 70 f 210.000

Inkoop : I 2.000 eenheden
tegen  f 70 f 840·000

Verkoop : 25.000 eenheden
tegen  f 50 f I,250.000

Eindvoorraad : 8.000 eenheden
tegen  f 40 (I) f 320.000

Belastbare brutowinst f 80.000
f I.570·000 f I.570·000

58 boekjaar Beginvoorraad : 8.000 eenheden
tegen  f 40 f 320.000

Inkoop : I 2.000 eenheden
tegen  f 70

Verkoop : Io.000 eenheden
tegen  f I 00                                              f I .000.000

Eindvoorraad : 8.000 eenheden
tegen  f 50 (2) f 400·000
2.000 eenheden
tegen  f 70 f I40.000

Belastbare brutowinst f 380.000
f I.540·000 f I.540·000

Het Lie-stelsel wordt hierna toegepast op een voorraad van
Io.000 eenheden; de vaste basisprijs bedraagt f 50 per eenheid.
Practisch kunnen zich volgende mogelijkheden voordoen (zie
Tabel I) :
(i) In het eerste jaar wordt met een beginlifovoorraad van

Io.000 eenheden  met een waarde  van f sOO.000 begonnen;
in de loop van het jaar worden resp. 30.000 eenheden gekocht
en 27.000 eenheden verkocht. De lifo-eindvoorraad ( I 3.000)
wordt als volgt gewaardeerd :

(I) De inkoopmarktprijs is gedaald onder de vaste basiswaarde.
(2) Hierin ligt m.i. den van de belangrijkste verschilpunten met de vereenvoudigde
techniek van het lifo-stelsel, n.1. bij een daling van de marktwaarde en het teruggaan
naar de oorspronkelijke basiswaarde van het Lie-stelsel, indien de marktwaarde op-
nieuw tot die basiswaarde stijgt. Andere verschilpunten : i) in het Lie-stelsel gelden
strengere voorwaarden om dit te mogen toepassen; ii) indien een beginvoorraad.
die is ontstaan uit schijven waarbij elke schjjf een andere basiswaarde heeft, in de
loop van het jaar daalt, kan verschil van mening ontstaan over de basiswaarde van de
eindvoorraad.
Bij toepassing van de techniek van het Lie-stelsel kan men de eindvoorraad waarderen
op een evenredig deel van de waarde van de beginvoorraad; bij het vereenvoudigd
lifo-stelsel is het logisch de laatste schijven het eerst -af te strepen".
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voorraad van Io.000 eenheden tegen   f 50 basisprijs;    de
hoeveelheid welke de beginvoorraad overtreft, wordt op de
historische kostprijs gewaardeerd, zijnde 3.000 eenheden
tegen  f 60.   In het totaal   dus f 680.000 (gemiddelde waarde
per  eenheid f 52,20).

(ii) Op het einde van het tweede boekjaar is de eindvoorraad
gedaald tot 8.000 eenheden; deze worden op de basisprijs
(f so) gewaardeerd. Nochtans   zou men kunnen stellen,   dat
de 8.000 eenheden dienen gewaardeerd te worden tegen
f 52,30·   Het past echter  in   deze   vorm  van het lifo-stelsel
om  er  van  uit  te  gaan,  dat de laatste 3.000 eenheden  het
eerst zijn verkocht plus 2.000 eenheden van de oorspronkelijke
partij goederen.

(iii) Op het einde van het derde boekjaar wordt de eindvoorraad
( I I.000 eenheden) als volgt gewaardeerd   : deze lifo-voorraad
bestaat dan  uit 8.000 eenheden tegen f 50  en 3.000 eenheden
tegen f 70 nieuwe kostprijs.

(iv) Op het einde van het vierde boekjaar is de voorraad opnieuw
gedaald tot 8.000 eenheden; gewaardeerd tegen de makrtprijs
van  f 40   (de   Inarktprijs is immers gedaald onder de basis-
prijs).

(v) Op het einde van het vijfde boekjaar heeft de voorraad weer
het peil van Io.000 eenheden bereikt. Nochtans moeten wij
de 2.000 eenheden als een uitbreiding van de voorraad
beschouwen. De marktprijs is gestegen   tot  f 70;   de   waar-
dering van de vaste hoeveelheid dient dus worden terug-
gebracht op het oude peil van de basisprijs.

345·  SLOTBESCHOUWINGEN

Tenslotte nog enkele aantekeningen over het Lie-stelsel. In de
ministeriele resolutie wordt het Lie-stelsel als zijnde technisch
uitvoerbaar beschouwd. Die resolutie hield verder in dat de
fiscus het ijzeren-voorraadstelsel niet in overeenstemming met de
wettelijke voorschriften achtte. Zo meent Rijksaccountant  TIL (I)
dat „het begrijpelijk is dat de Hoge Raad de deur voor stelsel-
wijziging open stelde toen later bleek dat dit inzicht van de fiscus
over de draagwijdte van de wet niet juist was". Het Lie-stelsel

(I) Verslag van een voordracht. georganiseerd door de Nederlandse Federatie van
Belastingconsulenten, over „De bestendige gedragslijn'; in W.F.R., no. 4587·
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heeft „in de textielwereld wel gewerkt, evenals in de houthandel.
Later is men veelal snel overgestapt naar de toen inmiddels door
de  Hoge Raad aanvaarde stelsels".
Naar alle waarschijnlijkheid zal het Lie-stelsel nochtans weinig
toepassing gekend hebben, omwille van de strenge toepassings-
voorwaarden, welke de Minister had gesteld (o.a. de criteria t.a.v.
financieringsmoeilijkheden en administratie). Zowel het echte
lifo-stelsel, als het vereenvoudigde, als het Lie-stelsel zijn zoals
uit onze uiteenzetting bleek, in de practische toepassingen ver-
drongen doordat de Hoge Raad zelf een waarderingsstelsel is gaan
opbouwen, waarin de normale voorraad tegen vaste basisprijs
mag worden gewaardeerd. Afgewacht moet worden in hoeverre
deze genoemde drie stelsels alsnog - ten gevolge van het arrest
H.R., B.N.B. I96I/350 - betekenis gaan krijgen voor de surplus-
voorraden in het normale-voorraadstelsel, omdat de H.R. in dat
arrest de „techniek" van het „last-in first-out" heeft toegelaten
binnen het kader van de waardering tegen de historische kost-
prijs.
Nochtans heeft het Lie-stelsel zijn nut gehad, omdat het een
aanleiding was voor de fiscus en de bedrijfseconomisten om de
problematiek t.a.v. de goederenvoorraadwaardering opnieuw te
bestuderen en in toepassing te brengen.



HOOFDSTUK IV

HET NORMALE-VOORRAADSTELSEL

4.I. Inleiding

In de bedrijfseconornische literatuur wordt de ijzeren-voorraad-
theorie omschreven als een waarderingsstelsel waarvan de kern
uit volgende drie elementen bestaat :
(i) Een technische voorraad grond- en hulpstoffen, goederen in

bewerking en gerede produkten welke steeds in de onder-
neming aanwezig moet zijn om de continuiteit van het
produktieproces te handhaven of een economische voorraad
welke gewoonlijk gelijk is aan de technische voorraad ver-
meerderd met de termijn- en v66rinkopen en verminderd
met de termijn- en v66rverkopen.

(ii) Bedoelde voorraad (technische of economische voorraad)
wordt gewaardeerd tegen een vast bedrag, gewoonlijk de
laagste kostprijs welke sinds het bestaan van de onderneming
is voorgekonnen.

(iii)  Indien de technische minimale hoeveelheid of de economische
maximale hoeveelheid wordt aangetast, heeft de ondernemer
de verplichting bedoelde ijzeren voorraad terug aan te vullen.

Hij vervult deze verplichting door op de balans onder de passiva
een post „Verplichting tot aanvulling van het manco op de ijzeren
voorraad" op te nemen of hij trekt het bedrag onder de activa af
van de waarde van de ijzeren voorraad. Merk op dat de waarde
van de aanvullingsverplichting wordt berekend op : manco-
hoeveelheid x (heraanschaffingsprijs - basiswaarde).
Het ijzeren-voorraadstelsel is ook een toepassing van de ver-
vangingskoopgedachte, welke inhoudt dat de winst bestaat uit
het verschil tussen verkoopprijs en vervangende aankoopprijs.
De ijzeren voorraad wordt op de winstbepalende balans tegen een
vaste prijs gewaardeerd, waardoor de waardeveranderingen van
de normale of ijzeren voorraad worden uitgeschakeld.
De Hoge Raad heeft niet het hierboven summier omschreven
systeem in alle opzichten toegelaten als zijnde in overeenstemming
met gkg. Voor het eerst heeft hij in zijn arrest H.R., B.N.B.
I954/I 28 echter een ander stelsel van voorraadwaardering op sub-
stantialistische grondslag aanvaard. Wij bedoelen het normale-
voorraadstelsel, d.i. een stelsel van bepaalde basishoeveelheden
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grondstoffen en/of andere goederen gewaardeerd tegen vaste
basiswaarden.
Het door de Hoge Raad opgebouwde stelsel van normale voor-
raden vertoont op het eerste gezicht grote gelijkenis met het
bedrijfseconomische ijzeren-voorraadstelsel en het vervangings-
koopstelsel, zoals dat is ontwikkeld door N. J. POLAK. Nochtans
zullen bij het hierna volgende onderzoek van het normale-
voorraadstelsel belangrijke verschilpunten met de bedrijfsecono-
mische opvattingen aan het licht komen, welke nader zullen worden
uitgediept. Eens te meer zal hier blijken, dat het fiscale goed

koopmansgebruik niet volledig samenvalt met de bedrijfsecono-
mische opvattingen, omdat het fiscale winstbegrip veel beperkter
van inhoud is.
Alhoewel de bedrijfseconomische denkbeelden dikwijls onder-
geschikt blijven aan de doeleinden van de belastingheffing, meen
ik uit de belangrijkste verschilpunten in de verhouding bedrijfs-
economie tegenover belastingwetgeving enkele stellingen te kunnen
opbouwen, welke eventueel een argument vormen bij de ver-
dediging van een voorstel om het fiscaalrechtelijk begrip goed
koopmansgebruik - dat essentieel toch een dynamisch begrip is -
enigszins te wijzigen.
Op de wettelijke grondslag van de invoering van het door de
Hoge Raad opgebouwde stelsel van normale voorraden werd in de
voorgaande bladzijden reeds voldoende gewezen.
Volledigheidshalve vermelden we dat het onder de werking van
de   Wet   op de Inkomstenbelasting   I9 I# bekende arrest   van   de
Hoge Raad B. n0 3259 geen algehele afwijzing van de waardering
van de ijzeren-voorraad inhield. Bij nader onderzoek van dit
arrest blijkt dat de ondernemer zijn voorraad volgens de histo-
rische kostprijs of lagere marktwaarde waardeerde. Bij het einde
van het boekjaar was de voorraad lager dan aan het begin - en
tevens gedaald onder de normale voor de uitoefening van het
bedrijf benodigde voorraad -; de ondernemer meende t.a.v.
het manco het verschil tussen de marktprijs op de balansdatum
en de waarschijnlijk te betalen prijs om de ontbrekende hoeveel-
heid aan te schaffen, in mindering te mogen brengen van de winst.
Het is duidelijk dat het hier ging over een voorziening om toe-
komstige verliezen te dekken. Ook bij de bestudering van de
historische ontwikkeling van de fiscale winstbepaling in de Bel-
gische wetgeving zullen we dergelijke arresten ontmoeten. Hier
werd door de fiscus een analoog standpunt ingenomen, waarbij
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de voorzieningen tegen toekomstige verliezen aan de belasting-
heffing niet als bedrijfslast werden toegelaten (I).De recente
fiscale hervorming in Belgie bracht hierin een wijziging (vgl.
onderdeel 6.232).
Terwille van een systematische behandeling zijn de hierna te
behandelen punten als volgt gerubriceerd :
4.2. De omschrijving van de normale (technische) voorraad.
4.3. De basiswaarde.
4.4. Het doel en de rechtvaardiging van de normale voorraad.
4.5. De manco-voorziening.
4.6. De economische voorraad.
4.7. Het gebruik van indexcijfers.
4.8. De seizoenbedrijven.
4.9. De waardering van de surplus-voorraden.
De slotopmerkingen betreffende het normale-voorraadstelsel en
de fiscale voorraadwaardering in Nederland in het algemeen volgen
in een afzonderlijk hoofdstuk.

4.2. De omschrijving van de normale (technische) voorraad

4·2I. HET UITGANGSPUNT

In de practijk hebben zich heel wat moeilijkheden voorgedaan
t.a.v. de juiste betekenis van het begrip normale voorraad. Bij
de toepassing van het door de Hoge Raad opgebouwde stelsel
van voorraadwaardering stelt zich de vraag of de normale voorraad
als technische of economische voorraad moet worden opgevat.
Daartoe is het nodig de verschillende arresten, waarin de draag-
wijde van het begrip normale voorraad wordt toegelicht, te ver-
melden.
In het belangrijke arrest H.R., B.N.B. I956/I 2I wordt geen defi-
nitie gegeven van de normale voorraad. Er wordt enkel op gewezen
dat de normale voorraad de gestadig aan te houden voorraad
grond- en hulpstoffen, goederen in bewerking en gereed produkt
is.

(I)  Mr. A. J. VAN SoEsT, Hetfiscaal-juridisch aspect van de voorraadwaardering, Voor-
drachten gehouden op de Belastingconsulentendag 1958, blz. 22; D. A. M. MEELEs,
Fiscale aspeden van de voorraadwaardering (Enige beschouwingen naar aanleiding van
de voordrachten gehouden op de Belastingconsulentendag I958, nia.b., april I959•
biz.  166).
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Een omschrijving van normale voorraad vinden we wel in het
arrest H.R., B.N.B. I958/90. „Bij een winstberekening, waarbij
wat de waardering van de voorraad betreft het ijzeren-voorraad-
stelsel wordt toegepast, moet onder de normate voorraad verstaan
worden de voorraad, die nodig is om het productieproces bij de
bestaande capaciteit van het bedriif ongestoord voortgang te doen
uinden". In hetzelfde arrest komt nog een andere zinsnede voor  :
„die duurzaam aan het bedrijf gebonden is". Evenals in het
arrest H.R., B.N.B. I 957/240 heeft de H.R. geen enkel bezwaar
tegen het opnemen van de economische voorraad in de bestendige
gedragslijn van de ondernemer.
Het bovenstaande stemt grotendeels overeen met de mening van
de Commissie ter bestudering van de mogelijkheden van toepassing
van substantialistische winstopvattingen  op het fiscale terrein   (I).
Zij omschrijft de normale voorraad, „als die voorraad goederen,
welke voortdurend of met zekere onderbrekingen voor het bedrijfs-
proces nodig is. De normale voorraad vervult in het bedrijf dezelfde
functie als een duurzaam produktiemiddel. De waardering voor
de winstbepalende balans dient hierbij aan te sluiten in die zin,
dat waardestijgingen op de normale voorraad, evenals dit ten
aanzien van duurzame produktiemiddelen het geval is, niet als
winst tot uitdrukking worden gebracht. Slechts dat deel van de
voorraden aan hetwelk het karakter van aan het bedrijf gebonden
bedrijfsmiddel kan worden toegerekend, zal dus tot de normale

3,voorraad kunnen behoren .
In aansluiting met de fiscale omschrijving van de normale voorraad
is het van belang op enkele verschilpunten met de bedriifseconomie
te wijzen.
Een eerste belangrijke afwijking met de bedrijfseconomische
opvattingen bestaat er in dat de (fiscale) normale voorraad enkel
betrekking heeft op de vlottende goederen. De Hoge Raad kan
fiscaalrechtelijk moeilijk de duurzame produktiemiddelen in de
normale voorraad opnemen noch een normale voorraad voor een
groep duurzame bedrijfsgoederen aanvaarden, vermits een der-
gelijke gedragslijn een inbreuk op art. 8, lid I, I.B. zou betekenen.
Het   art.    8,   lid I, schrijft immers een jaarlijkse „toerekening"
van de kosten van elk duurzaam produktiemiddel voor en zegt

(I) Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap,  n° 103, blz.
23/24·
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duidelijk dat die kosten zijn „de aanschaffings- of voortbrengings-
kosten", m.a.w. de historische kostprijs (I).
Een tweede belangrijk verschilpunt met de bedrijfseconomie
houdt verband met de evolutie welke het ijzeren-voorraadbegrip
in de loop van de laatste decennia heeft ondergaan. Uit de juris-
prudentie van de Hoge Raad blijkt duidelijk dat onder normale-
voorraad wordt bedoeld : het absolute minimum kwantum grond-
en hulpstoffen, de goederen in bewerking en de gerede produkten
waarover het bedrijf moet kunnen beschikken, om knelpunten
in het produktieproces te voorkomen. In de bedrijfseconomische
literatuur komt men echter een ontwikkeling naar de maximum-
positie tegen.
Prof. VAN MUISWINKEL (2) merkt hierover het volgende op :
„Het begrip ijzeren-voorraad wordt nu namelijk gekoppeld aan
de resultatenberekening. Zodra men zulks doet moet men er zich
van bewust worden, dat men een sprong maakt van de ijzeren-
voorraad voor abnormale situaties naar de ijzeren-voorraad ten
behoeve van de normale bedrijfsuitoefening. Velen hebben zich
bij het maken van deze sprong niet gerealiseerd, dat daarmee
een ingrijpende verandering in de inhoud en de betekenis van
het ijzeren-voorraadbegrip gepaard dient te gaan. Men moet daarbij
namelijk de gedachte aan een constante technische minimum-
kwantiteit eens en voor altijd loslaten en zich onmiddellijk be-
zinnen op de vraag, welke inhoud aan het ij.v. begrip moet
worden gegeven, teneinde het een doelmatig instrument te doen

3 ,zijn voor de berekening van de bedrijfseconomisch juiste winst.
Prof. VAN MuISWINKEL verdedigt op blz. 537 : „De als uitgangspunt
voor de winstberehening gehozen constante hoeveelheid moet namelijh
voor de normale bedriifsuitoefening hoger liggen, dan de absolute
minimum-hwantiteit van het oerbegTip ij.v.". De winstberekening
dient te geschieden op grond van de maximate retle economische
voorraad gedurende het boekjaar, waarbij de ma.r.ev. een reele,
d.i. een positieve niet speculatieve (economische) voorraad is.
Verder is „de negatieve economische voorraad naar zijn aard

(I) De tekst van art. 8, lid r, luidt als volgt : .,De afschrijvingen op zaken, welke
voor de uitoefening van het bedrijf of beroep worden gebruikt (bedrijfsmiddelen)
wordt jaarlijks gesteld op het gedeelte van de nog niet afgeschreven aanschaffings-
of voortbrengingskosten dat aan het jaar kan worden toegerekend".
(2)  Prof. Dr.  F.  L. VAN MuISWINKEL, De ijzeren-voonaad van technisch minimaal naar
economisch maximaal, m.a.b; Limpergnummer, dec. I959. blz. 536. De gebezigde
afkortingen zijn van Pro£ VAN MuISWINKEL.
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steeds een speculatieve positie A la baisse, die niet past in het
beeld van de normale bedrijfsuitoefening. De ma.r.ev. is voorts
een maximale voorraadpositie, die ook in het komende boekjaar
te eniger tijd wederom moet worden ingenomen. De ma. r.ev.
is tenslotte een economische voorraad, omdat hij onvermijdbare
prijsrisico's met zich brengt, die de continuiteit van het bedrijf
in   ernstige mate bedreigen".
De opvatting van Prof. vAN MuISWINKEL zou uitkomst kunnen
brengen voor de seizoenbedrijven, die weinig of niet van het
fiscale normale voorraadstelsel kunnen profiteren, omdat moet
worden nagegaan, welke voorraad op de balansdatum „normaal"
aanwezig dient te zijn. Gewoonlijk ligt de aanvang van het boekjaar
in de stille periode, en is de normale voorraad bij seizoenbedrijven
derhalve doorgaans nihil (I). De toepassing van het fiscaalrechtelijk
begrip normale voorraden sluit dus seizoenbedrijven practisch van
de voordelen van het normale-voorraadstelsel uit, omdat in de
werkelijkheid bij dergelijke bedrijven op de balansdatum nagenoeg
nooit een constant blijvende kwantiteit grond- en hulpstoffen,
goederen in bewerking en gerede produkten wordt aangetroffen.
Nochtans stemt de zienswijze van de H.R. t.a.v. de normale
voorraad grotendeels overeen met de oorspronkelijke bedrijfs-
economische opvatting.
Naast het standpunt van Prof. VAN MuISWINKEL treft men in de
bedrijfseconomische literatuur ook opvattingen aan welke de
H.R. waarschijnlijk tot richtsnoer hebben gestrekt.
Vermoedelijk heeft de Hoge Raad aansluiting gezocht bij de
geschriften van Prof. N. J. PoLAK t.a.v. de omschrijving van de
normale voorraad. Ook Prof. POLAK (op. cit., blz. 24) erkende
datuit het oogpunt van balansopmaking en winstbepaling de ijzeren-
voorraad grote gelijkenis vertoont met duurzame produktiemiddelen.
Wat het antwoord op de vraag betreft, of de normale voorraad
een technische dan wel een economische dient te zijn, heerst in
de bedrijfseconomische literatuur evenmin overeenstemming.
PrO£ VAN MUISWINKEL stelt uitdrukkelijk de economische voorraad;
MEELES (2) daarentegen is van mening dat de normale voorraad
enkel positieve elementen kan bevatten, d.w.z. enkel kan bestaan uit
de technische voorraad, vermeerderd met lopende inkoopcontracten.

(I) J· J. HOF. Raahpunten bedriifseconomie en belastingen naar de winst, I957, blz. 53·
(2) D. A. M. MEELEs, Het ijzeren-voorraadstelsel in de practijk van de fiscale winst-
bepaling II, N.V., november I956.
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„Een aanwijzing voor de onjuistheid van deze opvatting is"
volgens   SLOT   (I)   „dat   de   som   van de normale voorraden   bij   de
verschillende schakels van de bedrijfskolom, bv. fabrikant, groot-
handelaar en detaillist groter zal zijn dan de totale aanwezige
voorraad : wat de detaillist als economische voorraad ziet, omdat
hij besteld heeft, ziet de groothandelaar tegelijk als zijn economische
voorraad,   want hij trekt verkoopcontracten   niet   af".
Op grond van de citaten uit het arrest H.R., B.N.B. I958/90,
welke we hierboven hebben aangehaald, menen J. L. MEIJ en
H. WILLEMS dat (2) de omschrijving waarbij de H.R. onder
normale voorraad verstaat die voorraad „die duurzaam aan het
bedrijf gebonden is" minder ruim is dan de omschrijving waarbij
de normale voorraad de voorraad is nodig om het produktieproces
bij de bestaande capaciteit van het bedrijf ongestoord voortgang
te doen vinden. De eerste omschrijving laat ruimte voor de op-
vatting dat de normale voorraad groter is dan de z.g. veiligheids-
voorraad.

Naar hun mening zal de normale voorraad bij de niet seizoen-
matige bedrijfshuishoudingen liggen „binnen de veiligheidsvoorraad
vermeerderd met het verbruih gedurende de levertijd als minimum
en genoemde hoeveelheid vermeerderd met de optimale bestelgrootte

"als maximum . Hierbij wordt opgemerkt dat het inkoop- en
voorraadbeleid invloed heeft op de bepaling van de onder- en
bovengrens van de mogelijke normale voorraadgrootte.
Tenslotte is het nog altijd een dubieus punt, of de H.R. de om-
vang van de normale voorraad al dan niet afhankelijk stelt van
de wijze van financiering van de normale voorraad. Bij de behan-
deling van het doel en de rechtvaardiging van de normale voorraad
zullen we het financieringsargument nader onderzoeken.

4.22. DE OMVANG VAN DE NORMALE HOEVEELHEID GOEDEREN

Het door de Hoge Raad opgebouwde systeem van voorraad-
waardering gaat uit van een vaste basishoeveelheid grondstoffen
en/of andere goederen gewaardeerd tegen vaste basiswaarden.
Onmiddellijk merken we hierbij op dat het begrip normale voor-
raad absoluut vast is. Op het einde van deze paragraaf zullen we
dit aspect nader behandelen.

(I) G. SLoT, op. cit., blz. 83·
(2) Prof. Dr. J. L. MEIJ en H. WILLEMB, Het begrip nonnale voorraad en de winst-
bepaling. m.a.b., maart I960.
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De belangrijkste voorschriften inzake het stelsel der normale-
voorraden liggen besloten in het arrest H.R., B.N.B. I956/IZI
dat een uitstekend aanknopingspunt vormt voor de behandeling
van de voorraadwaardering volgens het normale-voorraadstelsel.
In dit arrest overwoog de Hoge Raad, dat een stelsel van voorraad-
waardering, waarvan de kern is, dat de normale - gestadig aan te
houden - voorraad grond- en hulpstoffen, goederen in bewerking
en gerede produkten bestendig wordt gewaardeerd naar het prijs-
peil bij de aanvang van het boekjaar met ingang waarvan het
stelsel wordt ingevoerd, ofwel naar de lagere marktwaarde op de
balansdatum, in overeenstemming is met goed koopmansgebruik.
Dit waarderingsstelsel dient echter ook aan volgende drie voor-
waarden te beantwoorden :
(i) dat de voorraad, wat de omvang en de aard van de goederen

aangaat, soortgelijh althans soortverwant moet zijn aan de
normale voorraad op I mei I949 (I) en gewaardeerd wordt
volgens het prijspeil in vermelde basisperiode. De aanwezige
surplus-voorraad wordt gewaardeerd tegen kostprijs (of lagere
marktwaarde  op de balansdatum)   (2);

(ii) bij vergroting van de normale voorraad boven de omvang op
I  mei I949 dient de ondernemer de toegevoegde hoeveelheid
blijvend te waarderen op de aanschaffingskosten in het
jaar van vergroting (of tijdelijk op de lagere marktwaarde op
de  balansdatum);

(iii) indien blijkt dat met een lagere normale voorraad kan worden
volstaan, wordt de waardering volgens het prijspeil op I mei
I949 voortaan slechts toegepast op de verkleinde normale
voorraad, terwijl de winst behaald bij de verkoop van de
overtollige hoeveelheden, wordt belast.

Volledigheidshalve  wijs  ik  er  op  dat de normale voorraad  niet
absoluut z6 vast is. Het komt herhaaldelijk voor dat op het einde
van het boekjaar de ter beschikking van de ondernemer staande

(I) Het boekjaar van de onderneming, bedoeld in het arrest H.R., B.N.B. I956/I2I,
liep van I mei I949-30 april I 950,
(2) In de eerste eis bij de normale voorraad ontbreken de woorden ..of op de lagere
marktwaarde op de balansdatum". In tegenstelling tot de opvatting van Prof. SMEETS
in zijn noot op B.N.B. I956/I 2 I (blz. 257, punt 6, regels 26 en 27) ligt dit naar mijn
mening ook in de bedoeling van de Hoge Raad. De begin-basiswaarde bij een onder-
neming die op I januari I 950 reeds bestond is immers een continuiteitsbedrag. Hieruit
volgt dat de H.R. de woorden „of op de lagere marktwaarde op de balansdatum"
in de eerste eis niet behoefde op te nemen omdat de vraag of de begin-basiswaarde
de  kostprijs uit boekjaar   I 948/49   dan   wel   de lagere marktwaarde   per   30   april   I949
was, hier geen betekenis heeft.
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technische of economische voorraad afwijkt van de normale
(technische of economische) voorraad.
Hetgeen meer dan de normale voorraad aanwezig is, wordt genoemd
excedent- of surplusvoorraad (I).
De ondernemer kan, mits hij daarvoor gegronde redenen kan
aanvoeren, dit surplus - eventueel zelfs geheel - aan de normale
voorraad toevoegen. De wijze van waardering van deze toegevoegde
hoeveelheden wordt in onderdeel 4.9 vermeld. Daaruit volgt, dat in
een groeiende onderneming de normale voorraad meer dan eens kan
zijn  verhoogd; wij kunnen dan verschillende „lagen" of „schijven"
van de normale voorraad constateren (veroorzaakt door onderling
afwijkende basiswaarden; zie onderdeel 4.3)·
Na een dergelijke toevoeging aan de oorspronkelijke of laatst
vastgestelde hoeveelheden van de normale voorraad worden de
hoeveelheden van de surplus-voorraad per dezelfde datum uiter-
aard met dezelfde kwanta verminderd.
Het is ook mogelijk, dat de afwijking tussen de feitelijk op het
einde van een boekjaar ter beschikking staande voorraad tager is
dan de normale (technische of economische) voorraad. De ont-
brekende hoeveelheden vormen  dan een manco; de ondernemer
kan ter zake van dit manco een „voorziening" treffen (zie onder-
deel 4.5.)
Wanneer er redenen bestaan om de normale voorraad op een lagere
hoeveelheid vast te stellen (b.v. bij vermindering van de bedrijfs-
activiteit), moet de ondernemer hiertoe overgaan (de stille reserve
welke in de verlaagde hoeveelheden verscholen zat, gaat dan
tot de winst van het desbetreffende jaar behoren).
Al naargelang het nodig is de omvang van de normale voorraad
(stel dat deze uit IO.000 eenheden bestaat en dat feitelijk beschik-
baar zijn 8.500 eenheden) te verlagen, kunnen zich de volgende
situaties voordoen :
a) de normale voorraad wordt gesteld op 9.000 eenheden; er blijft

na deze wijziging een manco van 500 eenheden;
b) de normale voorraad wordt 8.500 eenheden; daarna is geen

Inanco;

c) de normale voorraad wordt 7.500 eenheden; daarna is er een
surplusvoorraad  van I.000 eenheden.

(I) De begrippen surplus- en excedentvoorraad worden hier als synoniem gebruikt.
Bij nader inzien acht ik de ook wel gebruikte term .,supervoorraad" taalkundig niet
juist : .,super" heeft betrekking op een hogere kwaliteit. Daarvan is hier geen sprake.
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4.23· DE EIS VAN „SOORTGELIJK EN SOORTVERWANT"

De Hoge Raad heeft t.a.v. het normale-voorraadstelsel een belang-
rijke kwalitatieve beperking ingevoerd, omdat hij de eis stelt
dat de voorraad - wat de aard der goederen betreft - soortgelijk
althans soortverwant moet zijn aan de normale voorraad per de
datum van de invoering van het systeem. Het hoogste rechtscollege
aanvaardt aldus slechts de technische vervanging;   met de bedrij fs-
economische vervanging wordt dus geen rekening gehouden (vgl.
het arrest H.R., B.N.B. I956/I2 I). Bovendien wordt het soortgelijk
en soortverwant niet ruim geinterpreteerd.
In zijn noot (punt Io, blz. 259) op bovenvermeld arrest heeft
Prof. SMEETs op de gevolgen gewezen van het soortgelijk en soort-
verwant t.a.v. een verandering van de produktiemethodes.

„Tengevolge van de dynamische vooruitgang doet zich thans
het verschijnsel voor, dat ondernemers geheel andere grond-
stoffen moeten gebruiken dan in I950 het geval was. In de
meeste gevallen zijn die nieuwe grondstoffen ,soortgelijk of
soortverwant' aan de oude. Er zijn enkele gevallen, waarin
zulks wellicht niet kan worden gezegd, althans waarin verschil

"van mening mogelijk is en verder „Ook een onderneming,
als zo juist werd bedoeld, moet de hogere verkoopprijzen
besteden om haar voorraden grondstoffen aan te vullen en
zich  op het vroegere  peil te handhaven".

Voor een dergelijke overgang stelt Prof. SMEETS als oplossing

„dat de stille reserve, welke bij de laatste voorraadwaardering
in de verouderde soort grondstoffen school, naar verhouding
wordt overgebracht op de kwalitatief anders samengestelde
nieuwe voorraad grondstoffen".

Ook   DE   VRIES   (I) is voorstander   van deze oplossing. SLOT   (2)
is van mening dat de door Prof. SMEETS gekoesterde hoop, dat de
H.R. t.a.v. het door hem gekritiseerde onderdeel van het arrest
H.R., B.N.B. I956/I 2 I tot een herziening zal overgaan, niet wordt
ondersteund door de formulering van een richtlijn van waaruit
het begrip economische vervanging kan worden gehanteerd.

(I)  Dr. M.  DE VRIEs, Bedriifseconomische en fiscale winstbepaling, in het bijzonder met
betrekking tot de kosten der produhtiemiddelen. Proefschrift Vrije Universiteit, I956,
blz. 98.
(2) Drs. G. SLOT, op. cit., blz. I08.
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Zelf heb ik ook de indruk dat de zienswijze van Prof.  MEETS
om dezelfde reden fiscaalrechtelijk onaanvaardbaar is.
Hierover lezen we in de Geschriften van de Vereniging voor
Belastingwetenschap n0 I 03 :

„Het is aannemelijk dat de beperkte opvatting, welke de Hoge
Raad thans huldigt omtrent de criteria van soortgelijkheid
of soortverwantschap van de in het ijzeren-voorraadstelsel
te betrekken goederen, haar oorsprong vindt in de irrationele
gevolgen, welke het werken met gemiddelde eenheidsprijzen
in het geval van te ruim genomen groepen met zich kan
brengen.

„Als men van niet-gewogen gemiddelde prijzen per eenheid wil
uitgaan bij artikelen, in welke kwaliteitsverschuivingen kunnen
optreden, dan zijn irrationele consequenties immers slechts
te vermijden indien men elke kwaliteit als een afzonderlijk
goed  beschouwt".

Zo heeft het arrest H.R., B.N.B. I9571I (I4 november I956,
rolnummer I29I2 B.N.B. I957/I) betrekking op een voorraad,
samengesteld uit negen naar aard, kwaliteit en prijs verschillende
soorten papierwaren (strokarton, bewerkt overig karton, bewerkt
pakpapier, overig papier en bewerkt papier).Op I januari I95O
varieerden de verschillende prijzen tussen  f o,2 I   en  f 2,42.   De
gemiddelde prijs per kg bedroeg f 0,38. De vaste voorraad in kg
had betrekking op alle soorten papierwaren. De Hoge Raad
overwoog, dat het niet in overeenstemming is met gkg „als waar-
dering wordt betrokken naar het prijspeil van I januari I95O,
op een uitsluitend naar het aantal kg bepaalden voorraad en als
basisprijs voor dien gehele voorraad wordt genomen eenzelfde
bedrag per kg, zonder dat wordt rekening gehouden, wat de
bepaling van den omvang van den voorraad betreft, met de
onderling in aard, kwaliteit en prijs verschillende soorten goederen,
waaruit den voorraad telkens is samengesteld en, wat de bepaling
van den basisprijs betreft, met de voor elk dier soorten afzonderlijk
op I januari geldende, onderling sterk uiteenlopende prijzen
per kg".
In een ander arrest van I4 november I956 (rolnummer I28I8)
overwoog de Hoge Raad dat voorraadwaardering, waarin telkenjare
een bepaalde voorraad artikelen behorende tot de fotobranche,
werd gewaardeerd naar eenzelfde op een vroeger tijdstip geldend
prijspeil, niet toelaatbaar was wegens de uiteenlopende aard van



102 FISCALE VOORRAADWAARDERING IN NEDERLAND

deze artikelen. De omstandigheid dat goederen tot de fotobranche
behoorden, betekende nog niet dat zij soortgelijk of soortverwant
waren aan de normale voorraad in de basisperiode. Er bestond ook
geen enkele zekerheid, dat de verschillende in voorraad zijnde
goederen in dezelfde verhouding behouden bleven, en ook dat de
prijsbewegingen voor alle goederen dezelfde waren.
Tenslotte verklaarde de H.R. in het arrest H.R., B.N.B. I958/I04,
dat de goederen in verschillende kwaliteits- en prijsklassen „niet
soortgelijk of soortverwant zijn". De bezwaren van de inspecteur
der belastingen tegen de toepassing van het ijzeren-voorraadstelsel
vloeiden in dit geval niet alleen voort uit het feit dat er sprake was
van een seizoenbedrijf, maar ook hieruit dat in de verschillende
rubrieken de kwaliteitssortering te veel uiteenliep.
Tenslotte overwoog het Hof Den Bosch in zijn uitspraak B.N.B.
I963/I34 dat een waardering van een plantenopstand gedurende de

gehele bedrijfsuitoefening op een vast bedrag - ongeacht de
samenstelling van de opstand - in strijd is met gkg. Naar aan-
leiding van dit arrest heeft C. VAN SOEST (I) enkele belangrijke
opmerkingen gemaakt t.a.v. de functionele betekenis van de
plantenopstand. Hij betoogt nl. dat de plantenopstand in zich het
wezen heeft van de ijzeren voorraad. Het aanhouden van een vaste

basisprijs voor de normale voorraad acht hij fiscaalrechtelijk
aanvaardbaar, omdat t.a.v. de opstand kan worden aangenomen dat
de aard der zaken soortgelijk althans soortverwant is. Hij ver-
Volgt :

„Het optreden van verschillen in kwaliteit en prijs zal zich
slechts zelden voordoen; als zulks echter het geval is zal
een wijziging in de samenstelling van de voorraad duidelijk
aan het licht treden en zij zal zelfs verband kunnen houden

met wijziging in het bedrijfsbeleid.
„Het Hof heeft i.c. niet onderzocht of sprake was van een waar-
dering op een vaste basisprijs. Het oordeelde nl. zodanige
waardering alleen toelaatbaar indien de opstand elk jaar in
dezelfde verhoudingen zou bestaan uit planten van dezelfde
soorten en kwaliteiten.

„Hierdoor trekt m.i. het Hof de lijn echter te strak. Het gaat
in de eerste plaats om ,soortgelijk en soortverwant' en daarbij
zal m.i. de opstand i.v.m. haar functie allereerst in haar

(I)  C.   VAN   SoEST,    Foutief   waarderingssysteem   (plantenopstand) en onjuiste kosten-
toerekening;   continuiteit,   W.F.R.,   n°  4660.
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geheel bezien moeten worden en in de tweede plaats spelen
de afzonderlijke bestanddelen.

„ ,Soortgelijk en soortverwant' zijn juist t.a.v. een planten-
opstand begrippen met eigen inhoud. M.b.t. boombeplanting
zijn diverse boomsoorten, hoezeer verschillend, wel soort-
verwant, hetgeen ook t.a.v. heesterbeplanting kan worden
gesteld".

Zelf heb ik ook de indruk dat een waardering van de planten-
opstand (normale voorraad) op een vaste basisprijs in overeen-
stemming is met gkg, waarbij een verdeling van de plantenopstand
naar soorten van de opstand plaats grijpt. Nochtans zal de fiscus
rekening dienen te houden met de bijzondere aard van het kweek-
bedrijf en de betekenis van de voorraad. Immers de plantenopstand
is onderhevig aan verandering door b.v. wijziging van kweek-
methoden en behoeftenverschuiving van afnemers.
De oud-Rijksaccountant L. STIL (I) is van mening dat „het huidige
stelsel wel aanleiding geeft tot kritiek. Het werkt in feite discri-
minerend tussen de verschillende bedrijfstakken. Het ijzeren
of vaste-voorraadstelsel kan niet ieder bedrijf toepassen. De
confectieindustrie bijvoorbeeld niet. Ook zij die dit stelsel weI
kunnen toepassen zullen moeilijkheden zien voortspruiten uit de
vervanging van andersoortige maar soortverwante goederen
in gevallen waarin de voortschrijding der techniek het voor de
ondernemers noodzakelijk maakt hun produktie geheel of ten dele
anders  in te richten".
Wil men de goederen als soortgelijk of soortverwant kunnen
beschouwen, dan moeten zij van dezelfde aard zijn, tot dezelfde
kwaliteits- en prijsklasse behoren, en dienen zij gelijktijdige en
gelijkgerichte prijsbewegingen te vertonen. Dit is het practisch
besluit dat m.i. uit de verschillende arresten kan worden afgeleid.
Dit brengt mede, dat de normale voorraad goederen van een
voorraad meermalen in vele groepen moet worden onderverdeeld.
Op de daaraan verbonden bezwaren is reeds elders op ge-
wezen.
Tenslotte wens ik nogmaals de nadruk te leggen op de sterke
afwijking met de bedrijfseconomische opvatting t.a.v. het „soort-
gelijk en soortverwant". De Hoge Raad houdt enkel rekening met

(I)   Verslag   van   een voordracht, georganiseerd   door de Nederlandse Federatie   van
Belastingconsulenten, over „De bestendige gedragslijn", op cit.
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de technische vervanging, en niet met de bedrijfseconomische.
Bovendien wordt het „soortgelijk en soortverwant" zeer eng
geinterpreteerd. In de hierboven aangehaalde arresten wordt dit
laatste voldoende aangetoond. Niettemin acht ik de houding van
de Hoge Raad t.a.v. de kwalitatieve verandering van de ijzeren
voorraad begrijpelijk en zelfs verdedigbaar, omwille van de vaag-
heid bij de benadering van de „economische vervanging" in de
bedrijfseconomische literatuur.
Onder de oudere publicaties vermeld ik opnieuw de artikelenreeks
Goed hoopmansgebruik in verband met de winstbelasting van Prof.
Dr. POLAK (I), waarin op de laatste bladzijden de kwalitatieve
verandering van de ijzeren voorraad wordt besproken.
De kwalitatieve verandering   „  ...   kan   zich   in zo velerlei vormen
voordoen" zegt Prof. POLAK „dat het ondoenlijk is, een algemene

oplossing te geven. Overgang op andere modellen, op andere
artikelen, op andere prijsklassen, op andere grondstoffen, ziehier
reeds een verscheidenheid van oorzaken, waarbij geen uniforme
behandeling van het onderhavige vraagstuk past. Slechts door de
grondgedachte van het stelsel, zoals wij die in onze voorgaande
artikelen hebben uiteengezet, als leidraad te nemen vindt men
voor elk concreet geval de bruikbare oplossing". De schrijver
werkt tevens een practisch voorbeeld uit van een onderneming,
waarin het assortiment voortdurend verandering ondergaat. „In
dit geval deed zich echter de vereenvoudigde omstandigheid voor,
dat de talrijke, steeds varierende artikelen alle in overwegende
mate uit een en dezelfde grondstof waren vervaardigd en dat de
prijs het voornaamste element was van de variatie der product-

,,

prlJzen .
Hierover merkt G. SLOT het volgende op (2) :

„Het is te betreuren, dat Polak niet heeft aangegeven welke
eigenschappen van de goederen bepalend zijn voor de mate
waarin zij elkaar kunnen vervangen. Het door hem gegeven
voorbeeld leert ons op dit punt niets. Er wordt geen criterium
gehanteerd om handelsgoederen waarom het i.c. ging in elkaar
te substitueren. Slechts wordt een techniek aan de hand
gedaan om te bereiken, dat de aanschaffingskosten van de
goederen, voorzover betrekking hebbende op grondstoffen

(I) Prof. Dr. N. J. POLAK, op. cit., blz. 38/39.
(2) Drs. G. SLoT, op. cit., biz. 70.



NORMALE-VOORRAADSTELSEL 105

m.a.w. het ijzeren-voorraadstelsel wordt hier slechts toegepast
op de in de goederen begrepen grondstoffen. Deze grondstof
is echter kwalitatief gelijk gebleven. Het bijzondere van de
situatie, dat hier uit de inkoopprijs van de handelsgoederen
het grondstoffenelement kon worden geelimineerd, reduceert
het probleem tot dat van de fabrikant die het ijzeren-voorraad-
stelsel toepast op de grondstoffen in bewerkte en onbewerkte
staat. Omdat hij, bij een behoorlijk ingerichte administratie,
de hoeveelheden kent is het stelsel betrekkelijk eenvoudig
toe te passen.  OLAK heeft in wezen geen oplossing gegeven
voor de toepassing van het ijzeren-voorraadstelsel bij kwali-
tatieve verandering van de voorraad, zelfs niet een voorbeeld

"van een oplossing voor een bepaald geval.
Bij verder onderzoek van de weinig talrijke publicaties over winst-

,,

berekening in practische gevallen van „economische vervanging
heb ik bij Prof. VAN DER SCHROEFF evenmin een doeltreffende
oplossing gevonden. In zijn voordracht over de Fiscaairechtelijke
toepassing der theorie van de vervangingswaarde (I) spreekt hij over
„economische adequate substitutie, dat betekent vervanging door
een middel dat een gelijke betekenis heeft voor het productie-
proces". Projecteer ik deze uitspraak op het „soortgelijk en soort-
verwant" van de normale voorraad, dan vind ik geen duidelijke
aanwijzing nopens de te leggen band tussen het te vervangen
goed en het substituut. In zijn Leer van de hostprijs legt Prof. VAN
DER  CHROEFF nadruk op de inkomenshandhaving als criterium van
economische vervanging, wanneer hij zegt „Vervanging hoeft niet
plaats te vinden door identieke goederen. Voor de producent
toch hebben de goederen alleen betekenis als middel tot verkrijging
van een bepaald inkomen, zodat het gaat om vervanging door
goederen die ten deze een gelijke betekenis hebben". In dezelfde
zin o.m. schrijft Prof. J. L. MEIJ de economische vervanging als
„een vervanging waardoor de inkomensstroom welke de bedrijfs-
huishouding opwekt in het belang van allen die in haar produktie-
processen samenwerken, kan worden gehandhaafd met behoud
van de verbijzondering waarop haar organisatie is afgestemd" (2).
Naar mijn mening kan het criterium van de inkomenshandhaving
moeilijk uitkomst bieden voor practische toepassing.

(I) Vereniging voor Belastingwetenschap, 25 januari I958, Geschrift no x03·
(2) Beschouwingen over aard en omvang van de winst, blz. 2I.
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Tenslotte wijs ik op de poging van J. C. BREZET in zijn Winst-
bepaling bij economische vervanging   (I)   om het vraagstuk   van   de
economische vervangen practisch op te lossen. Opmerkelijk is
de wijze waarop BREZET  OLAK'S voorbeeld van kwalitatieve
verandering van de ijzeren-voorraad herbewerkt. Het zou mij
te ver voeren om deze belangwekkende publicatie volledig uit te
diepen. Ik volsta echter met het aangeven van de hoofdlijnen.
In het kader van de winstbepaling bij economische vervanging
legt BREZET de nadruk op de bepaling van de economische substitutie-
verhouding tussen vervangend en vervangen goed op din tijdstip.
Deze substitutieverhouding wordt bepaald uit een prijsverhouding
nl. volgens de formule  : „de vervangende hoeveelheid van een gegeven
hoeveelheid A is de hoeveelheid B die op het betreffende tijdstip voor
een zelfde geldbedrag han worden gehocht". Naast de economische
substitutieverhouding wordt - indien mogelijh - een alternatieve
omrekeningsmaatstaf tussen vervangend goed en vervangen goed
gebruikt, nl. de technische substitutieverhouding. Beide substitutie-
verhoudingen worden met elkaar vergeleken en de gunstigste
van beide - gezien vanuit het vervangende goed - wordt toe-
gepast. Terecht spreekt BREZET zich sceptisch uit t.a.v. van een alge-
mene bepaalbaarheid van deze alternatieve omrekeningsmaatstaf.
Het belangrijkste voordeel van de methode van BREzET in ver-
gelijking met het stelsel van POLAK bestaat hierin, dat zij in beginsel
toepasbaar is voor alle situaties van economische vervanging.
Alhoewel de methode van BREZET toegepast op practische gevallen
van economische vervanging bedrijfseconomisch aantrekkelijk is,
heb ik de indruk dat de fiscale practijk hier en daar vragen zal
oproepen.
Na deze korte terreinverkenning op het gebied van de bedrijfs-
economische literatuur kan ik slechts wijzen op de practische
bezwaren tegen een beperkte interpretatie van het „soortgelijk
en soortverwant", - nl. beperkte mogelijkheden om het doel
van het normale-voorraadstelsel op fiscaal gebied te verwezen-
lijken, - zonder dat ik in staat ben een voor de belastingheffing
pasklaar criterium aan te geven. Nochtans acht ik het probleem
van de economische vervanging technisch oplosbaar; op grond
van het opstel van BREZEr hoop ik dat de Hoge Raad en de practijk
een bevredigende oplossing zullen vinden voor het belangwekkend
probleem van de econornische vervanging op fiscaal gebied.

(I)  Overdruk  uit  De Naamlooze Vennootschap (Jrg. 1959/I960),   196I.
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4·3· De basiswaarde

4·3 I.  BIJ  DE PAS OPGERICHTE ONDERNEMING

In het door de Hoge Raad opgebouwde stelsel van normale
voorraden wordt bij de pas opgerichte onderneming als basiswaarde
de marktprijs gekozen, waartegen de voorraad bij de aanvang van
die onderneming is aangeschaft.
Bij de vaststelling van de basiswaarde der normale voorraden,
moet rekening gehouden worden met de beslissingen van de Hoge
Raad t.a.v. :

(i)  capaciteitskosten;
(ii) overheidssubsidies.

In verband met onze vroegere beschouwingen over de kostprijs
wijs ik er op dat de uitschakeling van het constante deel van de
algemene kosten ook mag worden toegepast bij de vaststelling
van de basiswaarde   van de normale voorraden   ( I). Alhoewel   de
H.R. bij de opbouw van het fiscaalrechtelijk begrip gkg dikwijls
van de bedrijfseconomische opvattingen afwijkt, ben ik van mening
dat de H.R. t.a.v. de verdeeldheid in de bedrijfseconomische
literatuur aan de ondernemers de keuze heeft overgelaten om
de constante kosten al dan niet in de waarde van de voorraden op
de fiscale balans op te nemen.
Volgens het arrest H.R., B.N.B . I959/304 verlaagt een overheids-
subsidie de basiswaarde, ook al komt deze kort daarop - al dan niet
voorzien - te vervallen. Hieruit volgt dat de verwachting van
het vervallen van een overheidsusbsidie geen aanleiding mag
zijn om de basiswaarde bij de invoering van het normale-voorraad-
stelsel hoger te stellen.

4·32. BIJ EEN ONDERNEMING DIE BIJ DE AANVANG VAN HET

BOEKJAAR I950 OF I949/I950 REEDS BESTOND

4·32I. De basiswaarde bij die aanvang c.q.  op een later tijdstip

In het stelsel van normale voorraden wordt de basiswaarde ge-
nomen op grond van de toestand per het beginpunt van deze
waardering.
Voor de ondernemingen welke bij de aanvang van het boekjaar

,,

I950 of I949/50 reeds bestonden en wensten „over te stappen

(I) Arrest H.R., B.N.B. 1959/304·
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op het normale-voorraadstelsel gold, dat het beginpunt niet v66r
de aanvang van het boekjaar I950 resp. I949/50 kon liggen. Zelfs
de ondernemingen waarbij het ijzeren-voorraadstelsel reeds v66r
I950 in de commerciele boekhouding werd toegepast, vormden geen
uitzondering op de algemene regel (I).
In verband met de continuiteitsregel is de basiswaarde de boek-
waarde per einde boekjaar I949, C.q. I948/49, zonder dat daarop
correcties mogen worden toegepast wegens b.v. constante kosten.
De ondernemer welke zijn stelsel van voorraadwaardering wijzigde,
mocht de voorraad op de beginbalans niet waarderen volgens het
nieuwe waarderingsstelsel, doch moest de voorraad stellen op het
bedrag waarvoor die voorraad op de eindbalans van het voorgaande
boekjaar werd opgenomen (2). De regel van de balanscontinuiteit
heeft de voorrang op het moment van overgang naar de nieuwe
waarderingsmethode.
In verband met het standpunt dat de begin-basiswaarde bij een
onderneming, welke op I januari I95O reeds bestond, een conti-
nuiteitsbedrag is, wil ik de aandacht vestigen op het volgende geval
waarover tot dusver geen rechtspraak is :

- Basiswaarde  I januari  I95O                           f Ioo
- Kostende prijs JI december I962 f 96
- Marktwaarde van het produkt op de inkoop-  f IO5

markt (het verschil  van f 9 wordt veroorzaakt
door de constante kosten, winstopslag, ver-
pakking en verdere verkoopkosten).

Naar mijn mening dient de normale voorraad  per  3 I   december
I963 gewaardeerd te worden op f 96.
Het beginpunt kan echter ook later (dan het einde van het boek-
jaar I949 of I948/49) liggen, omdat de H.R. in een later stadium
besliste dat zijn arresten over het normale-voorraadstelsel mochten
worden beschouwd als een „bijzondere omstandigheid" (in de
zin  van  art.   7,   lid   I,   I.B.),   die een afwijking  van  de tot dusver
gevolgde bestendige waardering mogelijk maakte (3).
Hij schreef daarbij verder voor, dat de ondernemer de overgang
op een nieuw waarderingsstelsel diende toe te passen met ingang
van het eerste boekjaar, waarin aan de belastingplichtige het
bestaan van deze mogelijke wijziging in de bestendige gedragslijn
duidelijk moest zijn geworden.

(I) Nogmaals het arrest H.R.. B.N.B. I954304.
(2) o.a. de arresten H.R., B.N.B. I954/I 28, I955/82 en I957/I00.
(3) Arrest H.R., B.N.B. I956/Io.
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Nog later besliste de H.R. dat - indien een bijzondere omstandig-
heid aanleiding geeft tot het „overstappen" van een waarderings-
stelsel op dat van de normale voorraden - zulks niet altijd behoeft
te geschieden met ingang van het eerste boekjaar waarin het
bestaan van deze mogelijkheid duidelijk moet zijn geworden,
vermits bijzondere omstandigheden een ander tijdstip van ingang
kunnen rechtvaardigen   ( I).

4·322. De basiswaarde aan het einde van elk volgend boekjaar

In beginsel blijft de basiswaarde waarop de normale voorraad
was gewaardeerd onveranderlijk. Derhalve wordt de normale
voorraad in de opeenvolgende balansen voor een zelfde en van het
wisselend prijspeil onafhankelijke prijs opgenomen.
Het bedrag waartegen de normale voorraad blijvend mag worden
gewaardeerd, wordt genomen op grond van de toestand per het
beginpunt van deze waardering.
In een groeiende onderneming waar de normale voorraad meer-
malen kan zijn verhoogd, zullen voor de verschillende „lagen"
afwijkende basiswaarden fungeren. Dit spruit voort uit het ver-
schil van beginpunt waarop de verschillende lagen worden toe-
gevoegd.
In de bedrijfseconomische literatuur wordt door verschillende
auteurs het standpunt verdedigd om de vaste basiswaarde per
eenheid z6 laag mogelijk te stellen, waardoor de basiswaarde
beneden elke te verwachten prijsdaling zal blijven. Om alle waarde-
schommelingen te vermijden noemen BERTRAMs (2) en BARTH (3)
de mogelijkheid om de waarde van de ijzeren voorraad op nihil
te zetten.
Alhoewel de strekking van het (commerciele) ijzeren-voorraad-
stelsel is dat de basiswaarde z6 laag mogelijk wordt gesteld,
zodat deze beneden elke te verwachten prijsdaling blijft, heeft de
z.g. basiswaarde meermalen tot arresten van de Hoge Raad aan-
leiding gegeven. Het z6 laag mogelijk stellen van de basiswaarde
van de normale voorraad wordt in het fiscaal recht n.1. beperkt
door de continuiteitsregel wat betreft de ondernemingen welke

(I) Arrest H.R., B.N.B. I960/254·
(2)  0. BERTRAMS, Die eiserne Bestand in der Bilanz, Zeitschrift fur Handelswissenschaft-
liche Forschung, I923·
(3)   K.   BARTH, Die Bewertung mit eisernen Bestdnden,   I95 I.
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bij de aanvang van het boekjaar I95O, C.q. I949/50 reeds
bestonden.
Het is niet denkbeeldig dat hierdoor een niet gerechtvaardigde
discriminatie ontstaat ten voordele van bedrijven, welke vaak
buiten eigen toedoen, op een gunstig tijdstip (b.v. het boekjaar
I95 ) op het nieuwe waarderingsstelsel konden overstappen en
een lage basisprijs toepassen.
In de hiernavolgende paragraaf wordt deze materie nader be-
handeld.

4·33· DE INVLOED VAN EEN LAGERE MARKTWAARDE

Alhoewel de rechtspraak inzake de fiscale voorraadwaardering
vrij omvangrijk is, meen ik dat het arrest H.R., B.N.B. I959/63
van grote betekenis is, omdat het eventuele manipulaties met de
basiswaarde belet. De Hoge Raad heeft hier m.i. de inhoud van
het begrip vaste waarde duidelijk omlijnd. Ik kan echter moeilijk
betogen dat het verschil tussen de bedrijfseconomische- en fiscaal-
rechtelijke opvattingen t.a.v. de basiswaarde hier duidelijk uit
de verf komt, omdat er op bedrijfseconomisch gebied spijtig
genoeg geen eensgezindheid bestaat over dit pUnt (I).
De H.R. besliste in dit arrest dat het stelsel waarbij de normale
voorraad wordt gewaardeerd tegen de laagste prijs welke   zich
na de invoering op een bepaalde balansdatum heeft voorgedaan,
niet in overeenstemming is met goed koopmansgebruik. De
Hoge Raad heeft wdi toelaatbaar geacht de normale-voorraad volgens
de marktprijs te waarderen zolang deze beneden de vaste basisprijs
ligt. Onmiddellijk voegt de H.R. hieraan toe, dat deze afwijking
niet uit het normale-voorraadstelsel op zich zelf voortvloeit.
In dit systeem wenst men immers dat het „wisselend geldbedrag
als  factor  bij de winstberekening wordt uitgeschakeld".   In  het
door de H.R. opgebouwde stelsel van normale voorraden past m.i.
geen waardering tegen een lagere vaste prijs dan die welke bij
de invoering van het stelsel is berekend. Zelfs een waardering
op de marktprijs zolang deze beneden de vaste basiswaarde ligt,
vind ik in dit systeem fiscaalrechtelijk niet in overeenstemming
met goed koopmansgebruik.

(I).Nochtans overheerst  in de bedrijfseconomische theorie het standpunt  dat  de
bastswaarde van de ijzeren voorraad gesteld wordt op de laagste prijs, welke sinds
de invoering van dit stelsel in de ondememing is voorgekomen.
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Dit volgt in het arrest H.R., B.N.B. I959/63 reeds uit de tweede
rechtsoverweging t.a.v. het eerste cassatiemiddel :

„dat aan een stelsel van voorraadwaardering, waarbij de duur-
zaam aan het bedrijf gebonden voorraad naar een bepaalden
basisprijs wordt gewaardeerd, de gedachte ten grondslag
ligt, dat de ondernemer ten einde zijn onderneming op het bij
de invoering van het stelsel bestaande peil te kunnen hand-
haven over voldoende kapitaal moet kunnen blijven beschikken
om dien voorraad in stand te houden, hetgeen kan worden
bereikt door de waarde van dien voorraad uit de winst-
berekening uit te schakelen;

„dat deze grondgedachte meebrengt, dat die basisprijs een
vaste, van het wisselend prijspeil onafhankelijke prijs moet
zijn en daarmede de aan het middel ten grondslag liggende
opvatting, volgens welke de basisprijs het prijspeil naar
beneden zou moeten of mogen volgen niet verenigbaar is;".

Niettemin heeft de H.R. in dat arrest op grond van het gkg een
waardering naar de lagere marktprijs (d.i. een element ontleend
van het „Niederstwertprinzip" in de leer van de historische
kostprijs) ook in het stelsel van de normale voorraad willen aan-
vaarden. Men gaat dan uit van de in geld uitgedrukte waarde van de
voorraad en (wil) het potentieel verlies, dat door daling van het
prijspeil - in geld - in de voorraad ligt besloten tot uitdrukking
brengen. Bij oplopend prijspeil in een volgend jaar dient de
waardering op de hogere marktwaarde te geschieden, totdat de
oorspronkelijke basiswaarde weer is bereikt.
De Hoge Raad heeft nog geen beslissing getroffen hoe t.a.v. de
waardering gehandeld moet worden bij het verkleinen van een
normale voorraad, welke uit verschillende „lagen" bestaat. In de
bedrijfseconomische literatuur hebben SLOT (I) en BROLL (2)
zich met dit vraagstuk beziggehouden. Volgens SLOT dienen de
laatst toegevoegde schijven eerst te verdwijnen. BROLL daaren-
tegen beschouwt de ijzeren-voorraad als een ondeelbaar complex;
bij inkrimping met n % doet ook de totale waarde met n % ver-
minderen.

(I) Drs. G. SLoT, op. cit., blz. 93,94 en I02.
(2) D. BROLL, op. cit., blz. 83.
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4·4· Het doel en de rechtvaardiging van de normale voorraad

4·4I.  IN DE OUDSTE ARRESTEN

De Hoge Raad heeft het doel en de rechtvaardiging van het door
hem opgebouwde stelsel van normale voorraden verschillende
malen omschreven. Laat ik er onmiddellijk aan toevoegen dat er
in de formulering van het doel en de rechtvaardiging een niet
onbelangrijke evolutie valt te onderkennen.
Oorspronkelijk beoogde het hoogste rechtscollege „het uit-
schakelen van de invloed van het verloop van de grondstoffen-
prijzen op de berekening van de jaarwinsten ten aanzien van
bepaalde hoeveelheden grondstoffen"    ( I).    Hier is kennelijk   het
doel : een bepaalde wijze van winstberekening. Nochtans meent
SLOT (2) dat de H.R. ook hier reeds slechts het financierings-
element als grondslag van het normale-voorraadstelsel erkent.
Een ruimere omschrijving, welke de nadruk op die wijze van
winstberekening legt, werd opgenomen in het arrest H.R., B.N.B.
I955/67.
Deze doelstelling kwam in wezen ook reeds voor in het arrest
H.R., B.N.B. I954/I 28 (blz. 294, regels Io-I4). Hier vindt het
stelsel der normale voorraden zijn doel en rechtvaardiging „in den
wens om bij oplopend prijspeil de bij den verkoop van den voor-
raad verkregen opbrengst, voorzover deze moet worden besteed
om den voorraad aan te vullen en aldus de onderneming op het
bestaande peil te kunnen handhaven, voor de winstberekening

..            "buiten aanmerking te doen blljven .
Ook in het arrest H.R., B.N.B. I955/82 meen ik duidelijk te merken,
dat de Hoge Raad slechts oog heeft voor de omvang van de normale
voorraad. De vaste basisprijs heeft hier enkel de betekenis om
„met betrekking tot den voorraad de invloed van het prijzen-
verloop op de jaarlijkse winstberekening uit te sluiten". Ook in
de arresten H.R., B.N.B. I956/I2I, B.N.B. I957/I 22, B.N.B.
I957/240 geschiedt de formulering van het doel en de recht-
vaardiging van de normale voorraadwaardering op nagenoeg
dezelfde wijze.
In het arrest H.R., B.N.B. I958/go wordt bij het voorgaande aan-

geleund, maar komt reeds een passage voor die min of meer

(I) Arrest H.R., B.N.B. I9541I28.
(2) Drs. G. SLoT, op. cit., blz. 98.
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vooruitloopt op gedachten, ten grondslagliggend aan de arresten
H.R., B.N.B. I959/29 en B.N.B. I959/63. 26 vind ik in het arrest
H.R., B.N.B. I958/go volgende belangrijke passage (blz. 234,
regels  I I -26)  :

„dat een stelsel van voorraadwaardering, waarbij de normale,
duurzaam aan het bedrijf gebonden voorraad naar een vasten
prijs wordt gewaardeerd, zijn doel en rechtvaardiging vindt
in den wens om bij oplopend prijspeil de opbrengst van den
voorraad, voorzover deze moet worden besteed om den voor-
raad aan te vullen en aldus de onderneming op het bestaande
peil te handhaven, voor de winstberekening buiten aan-
merking te doen blijven;

„dat deze grond niet geldt ten aanzien van dat gedeelte van
den voorraad, dat als gevolg van de inkooppolitiek van den
ondernemer of de geaardheid van de inkoopmarkt boven den
voorraad, nodig voor het gaande houden van het productie-
proces, tijdelijk aanwezig is;

„dat immers het vermogen, dat voor de handhaving van de
bestaande capaciteit van het bedrijf ter beschikking moet
blijven, slechts door den normaal benodigden en niet door dien
tijdelijk hogeren voorraad wordt bepaald, aangezien die
tijdelijk hogere voorraad in het algemeen met vreemd kapitaal,
althans kan worden gefinancierd;".

Opmerkelijk is echter het arrest H.R., B.N.B. I959/29, waarin het
prijsrisico- en het financieringsargument naast elkaar worden
genoemd als grondslag van het door de Hoge Raad aanvaarde
normale-voorraadstelsel. Namelijk „een winstberehening, waarbij
voor de waardering van den voorraad het ijzeren-voorraadstelsel
wordt toegepast vindt haar doel en rechtvaardiging in de behoefte
om bij oplopend prijspeil de bij den verkoop verkregen opbrengst
voorzover deze moet worden besteed om den voorraad aan te
vullen, voor de winstberehening buiten aanmerking te doen blijven,
teneinde aldus door instandhouding van het vermogen, dat voor
financiering van den voorraad aan het bedrijf gebonden moet
blijven, de onderneming op het bestaande peil te kunnen hand-
haven". Het is duidelijk dat het financieringselement een belang-
rijke invloed zal hebben op het bepalen van de omvang van de
normale voorraad. Hiervoor verwijs ik naar de hiernavolgende
bespreking van het financieringsargument.
In de latere arresten H.R., B.N.B. I959/370, I960/264 en I96 I/350
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legt de Hoge Raad opnieuw de nadruk op de winstrekening
en wordt niet langer een band gelegd met het financierings-
argument. Ik heb zelfs een sterk vermoeden dat de H.R. zijn vorig
standpunt t.a.v. het financieringsargument in het arrest B.N.B.
I96I/350 doet wankelen. Op de gevolgen van dit arrest t.a.v.
het financieringsargument wordt later ingegaan.

4·42. HET FINANCIERINGSARGUMENT

Bij de bespreking van het doel en rechtvaardiging van het normale-
voorraadstelsel werd het financieringselement niet uitgediept.
Het is mijn bedoeling hier nader in te gaan op de verschillende
arresten waarin het financieringselement aan de orde kwam (I).

De kwestie waar het om gaat, is deze  :  Is de wijze van financiering
der goederenvoorraden van belang om uit te mahen of bepaalde hoeveel-

heden van de voorraad tot de normale dan weI tot de surplus-
voorraden dienen gerekend te worden,
In de ministeriele resolutie van 27 november  I95 I, no I27, waarbij
een stelselwijziging van waardering van de voorraden werd toe-

gelaten (het Lie-stelsel), werd het financieringsargument de eerste

maal gebruikt, namelijk in de volgende passage :

„Anderzijds kunnen de buitengewone financieringsmoeilijk-
heden, veroorzaakt door de kort geleden opgetreden onver-
wachte en scherpe prijsstijgingen, waarop de gebruikelijke
waarderingssystemen niet zijn afgestemd, in beginsel een
bijzondere omstandigheid vormen, welke in bepaalde gevallen
wijziging van het gekozen waarderingssysteem kan recht-
vaardigen, van zodanige aard te zijn en met name, mede als

gevolg van de fiscale consequenties van het huidige waar-
deringsstelsel van zodanige omvang dat uit dien hoofde van
de ondernemer een bestendiging van de bestaande methode
van voorraadwaardering vanuit een oogpunt van goed koop-
mansgebruik in redelijkheid niet kan worden gevergd".

Aangezien de Hoge Raad een ander stelsel dan het Lie-stelsel
heeft ontwikkeld, heeft deze passage weinig invloed gehad op de
ontwikkeling van het financieringselement bij de normale voor-
raden.

(I) Voornamelijk de arresten H.R.. B.N.B. I958/90, B.N.B. 1959/29 en B.N.B.
1959/63.
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Uit de eerste arresten over het normale-voorraadstelsel kon moeilijk
worden afgeleid, dat de H.R. belangrijke betekenis zou gaan
hechten aan de wijze waarop de ondernemer zijn goederenvoorraad
financierde (met eigen dan wel met vreemde middelen). In het
arrest H.R., B.N.B. I958/go betreffende de seizoenbedrijven, werd
w&1 een onderscheid gemaakt tussen de met eigen en vreemde
middelen gefinancierde voorraden. Het hoogste rechtscollege
overwoog dat het doel en de rechtvaardiging van het normale-
voorraadstelsel niet van toepassing was op de voorraad, welke
de normale voorraad tijdelijk overtrof. Hierbij merkte de H.R.
OP :

„dat immers het vermogen dat voor de handhaving van het
bedrijf ter beschikking moet blijven, slechts door de normaal
benodigde en niet door die tijdelijk hogere voorraad wordt
bepaald, aangezien die tijdelijk hogere voorraad in het alge-
meen met vreemd hapitaal zal, althans kan worden gefi-
nancierd".

In het arrest B.N.B. I96I/350 laat de H.R. echter toe, dat dit
vermogen ook kan worden gebonden door de surplusvoorraden
te waarderen volgens de fictie van „last-in first-out".
In het reeds in het onderdeel 4·4I aangehaalde arrest H.R., B.N.B.
I959/29, dat betrekking heeft op het niet opnemen van de seizoen-
pieken in de normale voorraad, gaf de Hoge Raad duidelijk aan
dat het financieringsargument samen met het prijsrisicoargument
de grondslag vormt van het normale-voorraadstelsel (I). Laatstelijk
heeft de H.R. in het arrest H.R., B.N.B. I959/63 - waarin een
tijdelijke daling van de basisprijs werd toegestaan - beslist :

„dat aan het stelsel van voorraadwaardering, waarbij de
duurzaam aan het bedrijf gebonden voorraad naar een be-
paalde basisprijs wordt gewaardeerd, de gedachte ten grond-
slag ligt, dat de ondernemer ten einde zijn onderneming
op het bij de invoering van het stelsel bestaande peil te
kunnen handhaven over voldoende kapitaal moet kunnen
blijven beschikken om die voorraad in stand te houden,
hetgeen kan worden bereikt door de waarde van die voorraad
uit de winstberekening   uit te schakelen".

(I) De kern van dit arrest bestaat er in dat als ijzeren voorraad slechts in aanmerking
komt die voorraad welke nodig is om het produktieproces bij de bestaande capaciteit
van het bedrijf ongestoord voortgang te doen vinden.
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Prof SMEETS heeft in de colleges de draagwijdte van het jinan-
cieringsargument als volgt omschreven :
Het normale-voorraadstelsel wil bevorderen, dat de ondernemer
voldoende geldkapitaal ter beschikking houdt, om de normale,
voor handhaving van de onderneming op het bestaande peil
benodigde voorraad in stand te houden, en de aanvulling daarvan
te kunnen financieren; het beschikbaar blijven van geldkapitaal
is niet nodig voor het kopen van surplusvoorraden (ook al zou
een rationele inkooppolitiek dit mede brengen), te meer omdat
een tijdelijke hogere voorraad in het algemeen met vreemd kapitaal
zal, althans kan worden gefinancierd.
Uit de verschillende arresten over de normale-voorraadwaardering,
waarin het financieringselement werd behandeld, mag m.i. niet
worden afgeleid dat de Hoge Raad bedoeld waarderingsstelsel
slechts zal toepassen op de hoeveelheden goederen, welke met
eigen middelen worden gefinancierd (I). Nochtans is G. SLOT (2)
van mening dat de normale voorraad gelijk is aan de maximale
in de loop van het jaar voor de bedrijfsuitoefening noodzakelijke
voorraad, voorzover die met eigen middelen wordt gefinancierd.
Ik wens hier nog de opvatting van Prof. SMEETS in zijn artikel over
Bedriifseconomische en fiscaatrechtelijke opvattingen over de ijzeren-

voorraad (3) aan te halen. Zo lees ik op blz. I98 dat „noch uit
het arrest B.N.B. I959/29 noch uit het arrest I958/go kan...
worden gelezen, dat het een voorwaarde zou zijn, dat de onder-
nemer slechts die voorraden tot de normale voorraden kan re-
kenen, die hij (op den duur) met eigen middelen financiert. Wel
neemt de Hoge Raad klaarblijkelijk aan, dat deze financiering
behoort plaats te hebben met middelen welke de onderneming
op lange termijn ter beschikking zijn gesteld; hieronder vallen
niet alleen het eigen geldkapitaal van de onderneming doch ook
vreemde middelen die eerst op lange termijn opvorderbaar zijn,
bijv. een lening".

(1) In Ziin noot op het arrest H.R.. B.N.B. I960/17 meent Prof. HELLEMA dat de
Hoge Raad zich „ten overvloede" (blz. 68, regel 26) van het financieringsargument
heeft losgemaakt. Ik ben echter van mening dat deze opvatting niet voorzichtig genoeg
werd geformuleerd, omdat de H.R. enkel heeft gezegd:  het Hof had met deze kwestie
in het verwijzingsgeding niets meer te maken.
In het arrest H.R., B.N.B. I96I/69 komt naar mon mening duidelijk tot uiting dat
een stelsel van voorraadwaardering gevolgen heeft voor de totale fnanciering. Nochtans
wordt er geen onderscheid gemaakt tussen financiering met eigen of vreemd kapi-
taal.

(2) Drs. G. SLOT, Op. cit., blz. 82.
(3) W.F.R., n° 4443·
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Volledigheidshalve zou ik hier willen wijzen op de merkwaardige
gevolgen van het arrest H.R., B.N.B. I96I/350 t.a.v. het finan-
cieringsargument. Ik vraag me af of de H.R. in dit arrest niet ten
dele zijn vorig standpunt - waarbij de wijze van financiering
bepaalde of zekere hoeveelheden goederen tot de normale voorraad
dan wel tot de surplusvoorraad behoorden - doet wankelen.
Met betrekking tot de waardering van de surplusvoorraden aan-
vaardt de H.R. hier binnen het kader van de historische kostprijs
de fictie van „last-in first-out" (echt lifo-stelsel, vereenvoudigd
lifo-stelsel en Lie-stelsel)  ( I). Het standpunt  van  het Hof behelsde
dat de waardering van de vaste voorraad volgens het normale-
voorraadstelsel en van de surplusvoorraad volgens het „lifo"
in strijd is met gkg, omdat surplussen slechts tijdelijk bedrijfs-
vermogen binden. De Hoge Raad kon zich met deze opvatting
niet verenigen.
In feite laat de H.R. dus toe, dat ten gevolge van de lifo-waarde
(in tijden van stijgend prijspeil doorgaans lager dan de actuele
waarde) ook het vermogen dat in de surplusvoorraad ligt op-
gesloten, aan het bedrijf gebonden blijft, naargelang nog een deel
van die voorraden aanwezig is.
De belanghebbende N.V. had hierop in het tweede cassatie-
middel zelf duidelijk gewezen (blz. 975, regels 25 e.v.). Daarin
wordt betoogd, dat de H.R. in zijn vorige arresten met de binding
van het bedrijfsvermogen de seizoentoppen en niet surplus-
voorraden op het oog had. Ik betwijfel dit, omdat de H.R. in die
arresten duidelijk het vermogen benodigd voor de binding van de
vaste of normale voorraad bedoelde (zie de arresten B.N.B. I958/go
en I959/29).

Samenvattend betwijfel ik sterk of de Hoge Raad met dit arrest
zijn argumentaties t.a.v. de wijze van financiering wM heeft versterkt.
Het (geheel of gedeeltelijk) financieren van de normale-voorraad
met eigen of vreemd kapitaal is in beginsel een beleidsprobleem.
Ook voor de financiering van een deel van de normale voorraad
kan de ondernemer immers gebruik maken van kort krediet of
van vreemde middelen op lange termijn. Onderzoeken we de twee
mogelijkheden.

(I) In zijn noot op het arrest H.R., B.N.B. I96I/350 heeft Pro£ Dr. SMEETS de fictie
van „lifo- echter beperkt tot het echte lifo.
Zelf ben ik van mening dat de passage van het arrest, welke b,trekking heeft op de
waardering van de surplusvoorraden, ook slaat op het vereenvoudigde lifo en dus ook
op Lie.
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Enkel bij het opnemen van kort krediet (gepaard gaande met
terugbetaling op korte termijn) heeft de ondernemer uit de op-
brengst van de verkochte eenheden goederen geen geldkapitaal
te reserveren, omdat hij t.a.v. de aanvulling van de normale
voorraad opnieuw kort krediet kan bekomen. Hier zou men wdl
het standpunt kunnen innemen dat dit aanvullend deel van de
voorraad niet tot de normale voorraad behoort. Bij de beoordeling
van de financieringswijze is echter voorzichtigheid geboden t.a.v.
het kort krediet. Het bankkrediet o.a. is wel een vorm van kort
krediet, maar wordt practisch bijna nooit voor een korte termijn
verstrekt. De in de kredietovereenkomst bedongen opzeggings-
clausule beoogt geen termijnbeperking van het krediet. Het is
slechts een dwangmiddel tegen het misbruik van het bankkrediet.
Afgezien hiervan blijf ik van oordeel dat een ondernemer
ook louter om beleidsredenen - mede op grond van hetgeen
voor hem het goedkoopste is - een normale voorraad met kort
geld moet kunnen financieren. Zowel bij kort als bij lang krediet
kan bijv. een N.V. hieraan de voorkeur geven boven financiering
met eigen middelen, omdat de rente van opgenomen gelden
fiscaal een bedrijfslast vormt en de beloning voor het geplaatste
aandelenkapitaal niet.
Daarentegen zal de ondernemer bij het financieren van een deel
van de normale voorraad met vreemde middelen op lange termijn,
uit de verkoopopbrengst wdl geldkapitaal terughouden om de
normale voorraad weer aan te vullen. Het langdurig tijdelij k      
vermogen wordt juist opgenomen om het langdurig aan het bedrijf
te binden.
Het is van belang ook te wijzen op de vermogenwinst welke
bekomen wordt door het aanwenden van vreemde middelen (I).
Omwille van de permanente geldontwaarding trachten sommige
ondernemers zoveel mogelijk met vreemde middelen te financieren.
Aldus wordt een vermogensvermeerdering bekomen, waarvan

geen sprake is indien de ondernemer met eigen middelen financiert.
Zou men werkelijk willen bepleiten dat een ondernemer die
met het oog op de niet te loochenen voortschrijdende geld-
ontwaarding zijn vaste voorraad geheel met vreemde middelen
(bijv. op lange termijn) financiert, dient te worden uitgesloten
van het toepassen   van het normale-voorraadstelsel ?

(r) De belanghebbende lezer verwijs ik ook naar het opstel van Prof. C. F. SCHEFFER

betreffende de .Vervangingswaardeleer en financiering", m.a.b., Limperg-nummer,
december I959, biz. 550·
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Volledigheidshalve wijs ik op de controverse welke in de bedrijfs-
economische literatuur bestaat nopens het in geding brengen van
het argument der financieringswijze. Er zijn verschillende voor-
standers van het inschakelen van de wijze van financiering in het
normale-voorraadstelsel. Hiertoe behoren G. SLOT en vermoedelijk
ook DE BLAEY (I). Als tegenstanders noem ik SMIT, MEELES en
HELLEMA (2). In zijn artikel verdedigt SMIT het standpunt :

„Indien het normale-voorraadstelsel slechts het opheffen van
financieringsmoeilijkheden zou beogen, dan zou ook soulaas
moeten worden gebracht aan ondernemingen, welke geen
voorraden kennen. Hiertoe behoren voornamelijk de vrije
beroepen. De door veranderde omstandigheden vereiste
aanpassing van de bedrijfsmiddelen (ook de financierings-
structuur is als zo'n bedrijfsmiddel te beschouwen) moet
de onderneming zelf verzorgen. Voorzover mogelijk en
gewenst uit de winst, maar niet ten laste van de winst.
Het aan elke onderneming inhaerente expansiestreven stelt
grotere vermogenseisen, waaraan veelvuldig door zelffinan-
ciering wordt voldaan. Men kan toch ook niet stellen, dat dit
ten laste van de winst moet geschieden.

„Deze uit vrijwel elke bedrijfsvoering voortvloeiende finan-
cieringsmoeilijkheden moeten, bedrijfseconornisch gezien,
verholpen worden  door bijv. inhouding van winst".

Samenvattend verwerpt SMIT het financieringsargument,

„primair omdat er bedrijfseconomisch geen sprake is van
een last van het verleden of heden, maar hoogstens van
een reserve voor de toekomst, secundair, omdat er fiscaal
zodoende een ongerechtvaardigd verschil gemaakt zou worden
tussen in de zelfde omstandigheden verkerende onder-
nemende belastingplichtigen".

MEELES meent dat de wijze van financieren slechts een rol kan
spelen bij de bepaling van het totaalresultaat van een bedrijfs-
huishouding, d.w.z. bij de beeindiging van de bedrijfsuitoefening.

(I)  W.  N. DE BLAEY, Enige beschouwingen  over de betehenis uan inuesteren en sparen
uoor 's lands materie-le welvaart, Lustrumrede Rijksbelastingacademie, W.F.R., n°' 4474
en 4475, blz. 87I.
(2) P. SMIT, Fiscale voorraadwaardering, m.a.b., januari I959, blz. I4-I8; D. A. M.
MEELEs, Fiscate aspecten  van de voorraadwaardering,  m.a.b.,  blz.  I60-I 7I; HELLEMA,
noot op het arrest B.N.B. I 960/17·
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„Op dat moment komt de door de continuiteit ontstane nood-
zaak rekening te houden met specifieke prijsfluctuaties te
vervallen en is het dus slechts nodig te rekenen met de
algemene prijsfluctuaties teneinde te kunnen bepalen in
hoeverre de bedrijfsactiviteit tot reale vermogensstijging heeft
geleid. Hierbij is de wijze van financieren van betekenis,
omdat de uitschakeling van de geldwaardefluctuaties alleen
ten aanzien van het eigen vermogen plaats vindt, zodat in
het kader van de financiering van de beeindigde bedrijfs-
huishouding de omvang van het eigen vermogen ten opzichte
van het vreemde vermogen mede van belang is".

HELLEMA betoogt dat een stelsel van voorraadwaardering, waarbij
de normale, duurzaam aan het bedrijf gebonden voorraad naar
een vaste prijs wordt gewaardeerd zijn doel en rechtvaardiging
vindt in de wens om bij een oplopend prijspeil de opbrengst
van de voorraad aan te vullen en aldus de onderneming op het
bestaande peil te handhaven, voor de winstberekening buiten
aanmerking te doen blijven. Verder wordt de winstberekening

op geen enkele wijze beinvloed door het feit of de voorraad met
eigen of vreemd kapitaal wordt gefinancierd.

„Men financiert een bedrijf in zijn totaliteit met eigen en soms
mede met vreemd kapitaal. Maar het zal maar bij uitzondering
mogelijk zijn om aan te tonen welke activa met eigen, welke

"met vreemd kapitaal zijn gefinancierd .
„De wijze van financiering, welke geheel los staat van de

methode van winstberekening, zou alleen maar een veelal
haast onoplosbare complicatie hebben veroorzaakt".

Tot zover HELLEMA.

Gewoonlijk zullen de bedrijfseconomische calculaties de grens
trekken tussen de financiering met eigen of vreemd kapitaal.
Dat het risico-argument hier ook een rol zal spelen, hoef ik niet
te onderstrepen. De berekeningen kunnen echter aantonen - om-
wille van efficiency-redenen - dat het te verkiezen is om een
gedeelte van de bedragen, bestemd voor de financiering van de
blijvend aan het bedrijf gebonden activa, van buiten het bedrijf
te betrekken onder de vorm van vreemde middelen op lange

termijn, soms zelfs onder de vorm van bankkrediet.
Na deze korte schets kom ik terug op het uitgangspunt inzake
de fiscaalrechtelijke problematiek van het financieringselement,
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waarbij duidelijk werd gezegd dat de financieringswijze besliste
of zekere hoeveelheden goederen tot de normale dan wel tot de
surplusvoorraden moeten gerekend worden. Ik meen dat dit
vraagstuk reeds voldoende werd toegelicht.
Merk echter op dat de draagwijdte van het financieringsargument
nog niet duidelijk is omlijnd. Zo heeft Pro£ SMEETS in zijn colleges
opgemerkt dat de H.R. nog geen beslissing heeft genomen inzake
de volgende punten :
(i) dat het noodzakelijk zou zijn, dat de normale voorraden

met eigen middelen worden gefinancierd;
(ii) naar welke maatstaf zou moeten worden uitgemaakt of een

voorraad met eigen of vreemd kapitaal is gefinancierd;
(iii) of bij op korte termijn ter beschikking gestelde vreemde

middelen uitsluitend dient te worden gelet op de vorm van
het krediet (bijv. rekening-courantkrediet, leverancierskrediet)
dan wel of bij een dergelijk krediet niet een kern aanwezig is,
welke in feite langdurig krediet voorstelt.

4·5 ·   De   manco-voorziening

De Hoge Raad heeft de vorming hiervan toegestaan in het - reeds
in onderdeel 4.22 ter sprake gekomen - arrest H.R., B.N.B.
I956/I 2 I. Daarin is bepaald dat bij een manco (I) op de normale
voorraad de waarde van de vaste voorraad mag verminderd worden
met de marktprijs op de balansdatum van de ontbrekende hoeveel-
heid. Het betreft hier een voorziening, welke voortvloeit uit het
stelsel van voorraadwaardering. Daarbij neemt de Hoge Raad
het standpunt in, dat er hier geen sprake is van het vormen van
een reserve, zoals is bedoeld  in  de  artt.  g,  IO en  I I  der  I.B.
We wezen er reeds op dat de ondernemer de economische ver-
plichting heeft om de normale voorraad weer aan te vullen,
indien de normale (technische of economische) voorraad wordt
aangetast.ADe ondernemer heeft hier de keuze tussen twee me-
thodes :

(i) de waarde van de aanvullingsverplichting aftrekken van de
onder het actief voorkomende waarde van de normale voor-
raad;

(I) Vgl. voor een omschrijving van ,.manco" op de normale voorraad onderdeel
4·22.
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(ii)  ofwel, door in het passief van de balans een post „Verplichting
tot aanvulling van het manco op de normale voorraad" op
te nemen.

Alhoewel in de bedrijfseconomische literatuur beide methodes
worden genoemd om een „manco-voorziening" tot uitdrukking
te brengen, berekent de Hoge Raad het manco volgens (i). Ver-
moedelijk heeft de Hoge Raad zich gebaseerd op de publicatie
van Prof. POLAK (I).
Uit het bedrijfseconomisch oogpunt dient de ondernemer deze
manco-voorziening ten laste van het af te sluiten boekjaar te
brengen. Immers de resultatenberekening moet op zulk een wijze
geschieden dat geen ongerealiseerde winsten worden uitgekeerd
waardoor de continuiteit van het produktieproces in het gedrang
wordt gebracht. Om bepaalde redenen kan de normale voorraad
op de balansdatum niet reeel aanwezig zijn. De z.g. „onder-
voorraad" moet dan eerst aangevuld worden alvorens de winst-
bepaling kan geschieden. De aanvulling wordt berekend tegen de
inkoopwaarde per balansdatum.

Voorbeeld: De normale (technische) voorraad, welke de onder-
neming A aanhoudt, bestaat uit IO.000 eenheden; de basiswaarde
is f 2,50 per eenheid. Veronderstel dat op het einde van een
zeker boekjaar het manco op de normale voorraad 2.000 een-
heden bedraagt  en de marktprijs per balansdatum f 3  is.
Volgens de verantwoordingsmethode van de H.R. wordt de
normale voorraad aan de actiefzijde van de balans opgenomen voor
een waarde van :
- normale voorraad is I 0.000 eenheden, de basis-

waarde bedraagt  f 2,50 - f 25.000
- manco 2.000 eenheden, marktprijs per balansdatum

fj                                                                =f 6.000

- waarde van de normale (technische) voorraad
(8.000 eenheden) f Ig.000

Het is van belang er op te wijzen dat de Hoge Raad nog geen
beslissing heeft genomen t.a.v. het onstaan van een negatief bedrag

aqn de actiefzijde van de balans. Dit geval is niet denkbeeldig,
indien we in bovenstaand voorbeeld als manco 4.000 eenheden
veronderstellen  en als marktprijs f 6,50.

(I) Prof. Dr. N. J. POLAK, op. cit., biz. 22 t.e.m. blz. 35·



NORMALE-VOORRAADSTELSEL 123

Immers, wanneer de voorraden door een of andere oorzaak sterk
afnemen en de prijzen stijgen, zou dit bij toepassing van het
norrnale-voorraadbeginsel een daling onder nul van de waarde
van de normale voorraad moeten teweegbrengen. In bovenstaand
geval wordt de normale voorraad dan opgenomen  voor  -f I .000.
In de bedrijfseconomische literatuur wordt een dergelijke nega-
tieve waardering  o.a. door  UWERKERK aanvaard   ( I).
Volledigheidshalve wijs ik er op dat verschillende bedrijfs-
economisten de waardering van het manco op een andere wijze
- welke nochtans tot een zelfde uitkomst leidt - hebben ver-
dedigd (2). Toegepast op het eerste voorbeeld wordt de normale
voorraad aan de actiefzijde van de balans opgenomen voor een
waarde   van f 20.000 (8.000 eenheden xf 2,50);   aan de passief-
zijde wordt een „Verplichting tot aanvulling van het manco
op  de normale voorraad" opgenomen  voor een bedrag  van f I.000
(2.000 eenheden xf 3 -f 2,50 offo,so).

4.6. De econornische voorraad (3)

Bij de bespreking van het begrip normale voorraad is de econo-
mische voorraad reeds aan de orde gekomen. Bij de fiscale toe-
passing van het door de Hoge Raad opgebouwde stelsel kunnen we
ons inderdaad de vraag stellen of de normale voorraad als tech-
nische dan wel als economische voorraad moet worden opgevat.
In de bedrijfseconomische literatuur bestaat er t.a.v. dit laatste
begrip weinig eensgezindheid.
Wellicht onder invloed van de bedrijfseconomische opvattingen
heeft de Hoge Raad met betrekking tot het normale-voorraadbegrip
een breed standpunt ingenomen. In dit opzicht zijn vooral de
arresten H.R., B.N.B. I957/240 en I958/90 instructief.
Hieruit blijkt dat de H.R. de toepassing van de normale voor-
raad opgevat als economische voorraad (met positieve en/of

(I) J· Ph. VAN OuwERKERK, De negatieve balanswaardering van activa, m.a.b., februari
I942.

(2) O.a. J. G. Ch. VoLMER, De oorlogswinstbelasting, E.S.B. 7 februari I917, K. BARTH,
op. cit., blz. 62 en 63.
(3)  De. economische voorraad zou ik durven omschrijven  als de voorraad waarover
PriJ sristco wordt gelopen. Onder de vorm van een formule geeft dit : economische
voorraad = technische voorraad + termijninkopen + v66rinkopen - termijnverko-
pen - v66rverkopen. Het al of niet opnemen van negatieve- en speculatieelementen
vormt een twistpunt dat in onze studie niet thuis hoort.
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negatieve elementen) niet in de weg staat. De ondernemer heeft
- mits hij de bestendigheidsregel volgt - de keus tussen de
technische en de economische voorraad en bij de laatste kan hij
zelfs uit twee methoden kiezen. Zodoende blijft de technische
voorraad als normaal voorraadbegrip verder aanvaard, waardoor
de band met het oerbegrip ijzeren-voorraad niet wordt verbroken.
Met betrekking tot de economische voorraad hebben MEELES,
VAN BRUINESSEN, HOEFNAGELS, Prof. SMEETS, Prof. VAN MuIs-
WINKEL en Pro£ MEIJ enkele belangrijke opmerkingen gemaakt (I).
In het hierna volgende zullen we ons beperken tot de bespreking
van de opvattingen der laatst genoemde vier auteurs.
Zo lezen we bijvoorbeeld bij Prof. SMEETS dat

„Onder de economische voorraad op een balansdatum alle
goederen vallen, waarop de onderneming tegen bepaalde

prijzen beslag heeft gelegd;   in een handelsbedrijf  zijn  dit   :
a) de technische in de magazijnen aanwezige voorraad,
b) alle goederen, die tegen een bepaalde prijs reeds zijn besteld.

Van de som van a+b worden afgetrokken:
c) de hoeveelheden goederen, welke op dezelfde datum tegen

bepaalde prijzen reeds zijn verkocht.
In een industriele ondernerning komen bij c) herleidingen voor,
omdat de verkochte goederen andere zijn dan de bestelde

"en de in het magazijn aanwezige grondstoffen .
Hier moet ik opmerken, dat de H.R. - blijkens het na de publicatie
van deze noot in B.N.B. I957/240 verschenen arrest H.R., B.N.B.
I958/go - punt c) facultatief stelt, behalve, wanneer het gaat
om de grootte van het manco.
Ik vervolg thans het citaat uit de noot van Prof. SMEETS :

„Bij ondernemingen, die op bestelling werken en zich daarna
dekken door de aankoop van grondstoffen en andere mate-
rialen, nodig voor de produktie van het bestelde, brengt dit
in het algemeen mede, dat de som van a+b-c lager is dan
de technische voorraad a.

(I)  D.  A.  M.  MEELEs, Het ijzeren-voorraadstelsel  in de practijk van de fiscale winst-
bepaling, N.V., november I956; W. vAN BRuINEssEN, Enkele beschouwingen omtrent de
betekenis van de economische voorraden voor de samenstelling van de resultatenberekening,
m.a.b., november I956; W. L. G. S. HoEFNAGELs, Het ijzeren-voorraadstelsel en de
fiscale winstbepaling, W.F.R., nos 4337,4343 en 4348; Prof. SMEETs, noot op B.N.B.
I957/240; Prof. F. L. vAN MuIswINKEL, De ijzeren-voorraad van technisch minimaal
naar  economisch  maximaal,  blz.   537  e.v.;  Prof.  J.  L.   MEIJ  en  H.  WILLEMs,  Het  begrip
normale voorraad en de winstbepaling.
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„In tal van bedrijven worden echter tijdig goederen besteld,
zonder dat men er zeker van is, dat het bestelde ook zal
worden verkocht; het zijn de bedrijven, die niet op bestellingen
produceren of handelen, doch de vraag naar de door hen ten
verkoop aangeboden goederen afwachten en daartoe meer-
malen een ruim assortiment aanhouden (b.v. warenhuizen).
Bij dit soort bedrijven zal de economische voorraad hoofd-
zakelijk bestaan  uit  a  +  b  en  dus in hoeveelheden groter
zijn dan de technische voorraad. Tussen deze twee gevallen
ligt een verscheidenheid van andere situaties".

Juist op dit laatste punt houdt HoEFNAGELS er een enigszins andere
mening op na. Hij is voorstander van een minimaliseren van
de economische voorraad, waardoor het prijsrisico wordt beperkt.

„Voor zover zij positief is, bestaat dit risico hierin, dat de
prijzen op de inkoopmarkt zullen dalen (en daarom veelal
ook de prijzen op de verkoopmarkt) voordat men door ver-
kooptransacties tegen prijzen op de oude inkoopprijzen geba-
seerd, zijn historische uitgaafprijs heeft kunnen veilig stellen".

Door ,hedging' op de termijnmarkt kan men echter het nulpunt
benaderen. Hieruit volgt dat men bij stapelprodukten niet langer
meer kan profiteren van prijsstijgingen gebaseerd op de prijs-
verschillen op de inkoopmarkt en verkoopmarkt. Hij meent dat
bij stapelprodukten de normale economische voorraad zelfs gelijk
aan nul zal zijn.
Prof. VAN MUISWINKEL verdedigt de z.g. maximale Teale economische
voorraad, welke een positieve (niet speculatieve) economische
voorraad is. Hij meent dat de maximale reele economische voor-
raad gelijk is aan de som van de technische minimale voorraad
en het dubbele van de optimale bestelgrootte (d.i. van de zojuist
ontvangen normale inkoop en de onmiddellijk daaropvolgende
bestelling) op een tijdstip gedurende het boekjaar, dat de bedrijfs-
drukte normaliter het hoogst is en wanneer levertijd en verbruiks-
duur van de optimale bestelling samenvallen.
Hij vervolgt : „Op de ma.r.ev. mogen o.i. noch de voorverkopen
van eindprodukten noch de termijnverkopen in mindering worden
gebracht. De ma.r.ev. bevat alleen positieve voorraadelementen
en is geen saldo van positieve en negatieve factoren", waaruit blijkt
dat Prof. VAN MuISWINKEL aanhanger is van een economische
voorraad, uitsluitend bestaande uit positieve elementen.
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Daarentegen nemen Prof. J. L. MEIJ en WILLEMs dat de normale
voorraad als een economische voorraad moet opgevat worden,
en dat tevens rekening wordt gehouden met de v66rverkopen,
omdat deze reeds tot de geldsfeer behoren.

„Een technische voorraad, die geen economische is, die dus uit
reeds verkochte goederen bestaat, bevindt zich van econo-
misch standpunt gezien reeds in de geldsfeer en is dus als een

"geldvordering te beschouwen .

Uit het arrest H.R., B.N.B. I957/240 blijkt dat goed koopmans-
gebruik er zich niet tegen verzet om bij de bepaling van de aan
het einde van het eerste en de volgende boekjaren aanwezige
voorraad rekening te houden met v66raankopen en/of v66r-
verkopen. Tevens geeft de Hoge Raad richtlijnen tot het voor-
komen van een manco op de economische voorraad ontstaan ten-
gevolge van een v66rverkoop welke op de balansdatum niet is
gedekt door een inkoop van een zelfde hoeveelheid goede-
ren.
Hij bepaalt verder, dat bij de invoering van het normale-voorraad-
stelsel een manco-voorziening mogelijk is, d.w.z. dat goed koop-
mansgebruik er zich niet tegen verzet aan het einde van het
eerste en van de daarop volgende boekjaren de normale-voorraad
te waarderen naar het prijspeil bij de aanvang van het jaar, waarin
het nieuwe stelsel wordt ingevoerd. Deze opmerking geldt zowel
voor de technische als economische voorraad.
In het boven vernoemde arrest H.R., B.N.B. I958/go wordt be-
paald dat bij de vaststelling van de grootte van de normale voorraad
de ondernemer niet altijd rekening behoeft te houden met de
v66raankopen en v66rverkopen. Bestaat er op de balansdatum
echter een manco, en heeft hij de economische voorraad in zijn
bestendige gedragslijn opgenomen, dan dient de ondernemer wM
rekening te houden met de v66raankopen en v66rverkopen.

Volledigheidshalve behandel ik nog een punt uit het arrest B.N.B.
I957/240, waarbij de Hoge Raad de stelling van de belasting-
administratie heeft verworpen, dat bij het aanvaarden van de
economische voorraad de winsten in rekening moeten worden
gebracht in het jaar, waarin het verkoopcontract wordt afge-
sloten   (I).

(I) Uit de tekst van het arrest blijkt dat er sprake was van een verlies op v66r-
verkopen.
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Op het eerste zicht kan men de mening toegedaan zijn dat de
onderneming reeds zeker is van haar winst, indien zij de v66r-
verkopen tegen bepaalde prijzen gedekt heeft door v66rinkopen
tegen bepaalde prijzen. De H.R. was echter van mening dat het
in overeenstemming is met goed koopmansgebruik om de winst
eerst in rekening te brengen na de volledige afwikkeling van het
verkoopcontract, d.w.z. bij de betaling van de factuur. Als moti-
vering van deze handelwijze zou men kunnen doen gelden de
risico's, verbonden aan de afwikkeling van het verkoopcontract,
welke zowel aan de zijde van de afnemers aanwezig zijn als aan
die van de leveranciers.
Het is niet denkbeeldig dat de afnemers om bepaalde redenen
hun bestellingen niet afnemen of eenvoudig hun verkoopcontract
vernietigen. In dezelfde zin bestaat de mogelijkheid dat de leveran-
ciers het bestelde niet of niet tijdig kunnen afteveren.
Ook kan de ondernemer verhinderd worden - zonder dat er
sprake is van een fout in de andere geledingen van de bedrijfs-
kolom - 66n van de essentiele bestanddelen van het verkoop-
contract na te leven, zijnde de levering.
In industriele ondernemingen kunnen sociale beroeringen het
produktieproces stilleggen. Kostprijsverhoging omwille van loons-
verhogingen en prijsstijging der grondstoffen kunnen de winst-
marge verkleinen en zelfs helemaal te niet doen. Ziedaar enkele
argumenten, welke het in rekening brengen van het resultaat
op de verkoop eerst na de afwikkeling van het contract recht-
vaardigen.
Alhoewel ik me er welbewust van ben dat hier een accidenteel
punt wordt aangeraakt  - n.1. wanneer ontstaat er winst ? -- ZOU
ik toch even het standpunt van de Hoge Raad willen weerleggen.
Het komt mij voor dat bij de toepassing van het begrip econo-
mische voorraad de winst ontstaat hetzij bij de feitelijke levering
van de goederen - dus wanneer de goederen het magazijn ver-
laten - hetzij op de dag waarop de verkoopfactuur wordt ver-
zonden en niet eerst bij de betaling van de factuur. Aanknopings-
punten voor deze zienswijze vind ik bij MEELES (N.V., november
I956, blz. I 25 e.v.) alsook bij Prof. SMEETS (noot op arrest H.R.,
B.N.B. I957/240). Ook in de boekhoudkundige practijk geschiedt

de winstbepaling bij de levering of bij de verzending van de
verkoopfactuur. Civielrechtelijk echter reeds bij het sluiten van
een verkoopcontract (met eventueel latere correctie). Het komt
mij voor dat ook de bedrijfseconomie zich tot aan de vervangings-
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waarde eenvoudig heeft aangesloten bij het boekhoudkundig
standpunt (I).
Het boekhouden houdt zich immers enkel bezig met de feitelijke
bedrijfsvoorvallen, zoals het feitelijk in ontvangst nemen van
goederen, en houdt geen rekening met het verwerken van bedrijfs-
voorvallen op grond van het burgerlijk recht. Naar mijn mening
dient men zich in de fiscale practijk ook bij het boekhoudkundig
standpunt aan te sluiten t.a.v. ons geval.

4·7· Het gebruik van indexcijfers

In aansluiting met een van de twee in onderdeel 4.23 besproken

arresten H.R., B.N.B. I957/I werd door verschillende auteurs

het gebruik van indexcijfers, inzake het herleiden van de normale
voorraad tot de waarde bij het invoeren van het normale-voorraad-
stelsel besproken.
 ISSER (2) kwam naar aanleiding van dit arrest tot het - naar
later bleek - voorbarig besluit dat de Hoge Raad het werken
met indexcijfers niet aanvaardde. Daarentegen meende MEELES (3)
dat de Hoge Raad terecht de in het arrest besproken verhoudings-

cijfers afwees, omwille van de onjuiste en ruwe wijze van berekenen.

Hij bepleitte echter het gebruik van indexcijfers voor de her-
leiding van de goederenprijzen tot de waarde van de aanvangs-

periode, mits de goederen soortgelijk althans soortverwant waren
aan die van de normale voorraad en een gelijk prijsverloop kenden.

Hij wenste echter een ruime interpretatie van het „soortgelijk
en   soortverwant".
Volgens het latere arrest H.R., B.N.B. I958/90 mag de her-
leiding tot de waarde bij het invoeren van het normale-voorraad-
stelsel geschieden door middel van gewogen indexcijfers, voor
zover dit gebruik er niet toe leidt, dat deze methode betrokken
wordt op voorraden, die wat de omvang betreft niet gelijk, en
wat de aard der goederen betreft niet gelijksoortig, althans soort-

verwant zijn aan de als normaal aangenomen voorraden.

( I)   Vgl.    Prof. SMEETs. Wanneer ontstaat   jiscaalrechtelijh    winst2,    V.N..    15   juni

I95 I.

(2) Th. S. VIssER, F.E.D; art. 7 (I) I.B; blad. 73
(3) D. A. M. MEELEs, Het ijzeren-voorraadstelsel in de practijk van de fiscale winst-
bepaling III, N.V., maart 1957
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4.8. De seizoenbedrijven

Wij hadden reeds de gelegenheid  er  op te wijzen  dat  bij  het
normale-voorraadstelsel enkel gelet wordt op de bestaande voor-
raden op de balansdatum. Het is duidelijk dat bij seizoen-
bedrijven    (I) de omvang    van de normale voorraad gedurende
het jaar - omwille van de seizoenproductie - sterk zal fluctueren
(wij veronderstellen tevens dat de keuze van de balansdatum
geen invloed heeft op de grootte van de normale voorraad, maar
wel andersom).
Om bedrijfseconornische redenen kiest men de aanvang van een
boekjaar op een moment, dat voor de seizoenbedrijven gewoonlijk
in de stille tijd valt, althans in de minst drukke tijd.
Dat „stille" of „minst drukke" kan wel eens verschuiven, doch dat
is zelden het geval. Vergeten we niet dat de heuze van het boekjaar
uiteraard gericht is op bestendigheid. Het is slechts in uitzonderings-
gevallen dat hierin verandering komt. Nochtans kan men door
wijziging van de afsluitingsdatum van een boekjaar de normale
voorraad gelijkstellen aan de laagste normale voorraad welke in de
loop van het jaar voorkomt, ook aan de hoogste normale voorraad,
ofwel aan een hoeveelheid welke gelegen is tussen de laagste en de
hoogste normale voorraad welke bereikt werd tijdens het verlopen
boekjaar (2). Bij de „echte" seizoenbedrijven zal de keuze van de
balansdatum - zoals we hierna zullen zien - geen weerslag
hebben op de winstbepaling.
In de bedrijfseconomische literatuur hebben verschillende auteurs
het probleem van de normale voorraadbepaling bij de seizoen-
bedrijven besproken. Blijkens de recente publicaties lopen de
meningen op dit punt erg uiteen. In het hierna volgende zullen
wij ons beperken tot een korte bespreking van de opvattingen van
HOF, SLOT, MEELES, HOEFNAGELS en Pro£ VAN MUISWINKEL (3) :

(I) Een seizoenbedrij f in het algemeen zou ik willen omschrijven als een bedrij£
waarin de produktie tijdens het jaar van maand tot maand aan sterke schommelingen
onderhevig is. Bij de bespreking van een seizoenbedrijf is het nuttig een onderscheid
te maken tussen  : (i) een .,echt" seizoenbedrijf (of gesloten seizoenbedrijf), waarin deproduktie tijdens het jaar beperkt blijft tot enkele maanden (b.v. beetwortelsuiker-
fabriek); (ii) een ,,oneigenlijk" seizoenbedrijf (of niet volkomen gesloten seizoen-bedrijf), waarin de produktie tijdens het jaar spitsen vertoont en/of bepaalde grond-
stoffen van te voren m 66n partij voor gans het jaar dienen betrokken te worden.(2) Dit geldt ook voor de niet-seizoenbedrijven.
(3) J. J. HoF, op. cit., blz. 52/3; SLOT. op. cit.. biz. 80/2; W. L. S. G. HOEFNAGELS,
Het ijzeren-voon·aadstelsel en de fiscale winstbepaling. W.F.R; no 4343; D.AM.MEELES, Het ijze,ren-voorraadstelsel in de practijh van de jiscale winstbepaling, N.V.,
maart I957; Prof. vAN MuISWINKEL, op. cit., biz. 536.
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Tabel II: Winstberekening  bij een gesloten seizoenbedrijf
(ontleend aan J. J. Hof)

A. Afsluiting per 3I december:
Verkopen : januari-maart 6.000 afl- f I 8.000

2.000 eenheden per maand
april-augustus geen verkopen
oktober-december
2.000 eenheden per maand 6.000  a  f 4,- f 24·000

Totaal verkopen I 2.000 f 42 .000

Beginvoorraad  :   3.000  A f 2,-     f 6.000
Inkopen :
januari-maart 3.000  a f 2,-     f 6.000

6.000 (I) f I 2.000
april-mei 2.000  & f 2,-  f  4·000
juni-december 7.000 & f 3,- f 2 I .000

IS.000 f 37.000
Eindvoorraad :     3.000  & f 3,-   f 9 .000

Kostprijs
Verkopen I 2.000 f 28.000

Winst f I 4.000

B. Afsluitingper 3I maart:

Verkopen : oktober-maart I 2.000  & f 4.- f 48.000
Inkopen :
april-mei 2.000  &  f 2.-     f 4·000
juni-maart Io.000  A f 3.-   f 30 .000

Begin- en
eindvoorraad nihil nihil

Kostprij s I 2.000 f 34.000

Winst f I 4·000

- Hop onderzoekt of in seizoenbedrijven fiscale voordelen
worden behaald door het wijzigen van de afsluitingsdatum
van het boekjaar. Hij toont aan dat de seizoenbedrijven hier

geen voordeel uit halen, door aan de hand van een practisch
voorbeeld (zie Tabel II) voor eenzelfde seizoenbedrijf de

(i)  Er  worden per maand I.000 eenheden gekocht.
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winst op twee verschillende balansdata te berekenen. Dit geldt
alleen bij toepassing van het historische kostprijssysteem
met  fifo; bij toepassing  van   lifo  kan de beginvoorraad  op
I januari wellicht lager gewaardeerd  zijn  dan f 2  en  komt  er
wJl verschil. Vermoedelijk hebben we ook een verschil bij toe-
passing van de vervangingswaardeleer. Bij een seizoenbednif
dient volgens hem de normale voorraad niet hoger gesteld te
worden dan de minimale aanwezige voorraad op het einde van
het seizoen. Doorgaans is de minimale aanwezige voorraad op
het einde van het seizoen nihil.
Is er op het einde van het seizoen geen voorraad - d.i. het
geval met de „echte" seizoenbedrijven; hier naderen de voor-
raden op het einde van het seizoen immers tot nul (zie geval B
in tabel) -, dan kan er ook geen sprake zijn van een normale
voorraad en een seizoenbedrijf, maar dan heeft ook lifo geen
resultaat (dan vervalt immers ook de lifo-basiswaarde).
Naar mijn mening hebben we dan te doen met een seizoen-
onderneming, welke slechts op bepaalde tijdstippen haar voor-
raden kan inkopen en waarvan de produktie beperkt blijft tot
enkele maanden.
Bedoelde bedrijven kunnen weinig of niet van het fiscale
normale-voorraadstelsel profiteren, omdat volgens het arrest
H.R., B.N.B. I958/go (zie hierna) moet worden nagegaan, welke
voorraad op de balansdatum „normaal" dient aanwezig te zijn.
Gewoonlijk ligt de aanvang van het boekjaar in de stille periode
en is de normale voorraad doorgans ook hier nihil. Bij nader
inzien is dit ook met geval A z6. Zelfs de toepassing van de
economische voorraad kan hier meestal geen oplossing brengen.
Nochtans bestaat de mogelijkheid voor bepaalde seizoen-
bedrijven (zie ook blz. I34) dat de economische voorraad wdl
uitkomst kan brengen.
Dit is het geval wanneer de balansdatum valt na de bestellingen
of de koopovereenkomsten en de leveringen na die datum
plaats grijpen. Op de balansdatum is dan de technische voorraad

nihil, doch de economische voorraad kan belangrijh zijn.
Het is echter een open vraag of „lifo" hier uitkomst kan
bieden, omdat de H.R. zich nog niet heeft uitgesproken of hij
de economische voorraad hierbij aanvaardt.

- Een volledig tegengestelde opvatting wordt door G. SLOT ver-
dedigd. Hij wijst er op dat ook de seizoenbedrijven continuiteit
in de produktie kennen. Vermoedelijk heeft SLOT hier gesteund
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op een publicatie van Prof. MEIJ (I). SLOT (2) verzet zich tegen
een winstberekening waarbij de inkopen en verkopen van elk
seizoen tegenover elkaar gesteld worden (zie de gevallen A en B
in onze Tabel II). Ook in een seizoenbedrijf is de winst gelijk
aan de verkoopopbrengst verminderd met de vervangings-
koopprijs. Moeilijkheden doen zich echter voor bij het bepalen
van deze prijzen bij een niet-continuele produktie. Hoe het
practisch dient te geschieden heeft SLOT niet aangetoond.
Nochtans ben ik het volkomen eens met SLoT om te zeggen
dat het normale-voorraadstelsel bij de „echte" seizoenbedrijven
wordt gereduceerd tot een nominalistisch stelsel van winst-
bepaling.

- In verband met de seizoenbedrijven toont MEELEs zich voor-
stander van een normale voorraad op maximumpositie.

- HoEFNAGELS kan echter moeilijk instemmen met de opvatting
van MEELEs. Hij verkiest dat t.a.v. de seizoenbedrijven geen
normale voorraad zou bepaald worden.

- Prof. vAN MuISWINKEL voerde het begrip maximale reele
economische voorraad in, zonder echter de seizoenbedrijven
hierbij te betrekken. Elders heb ik reeds de opvatting verdedigd,
dat ik hierin geen oplossing zie voor de seizoenbedrijven.

Ik heb de indruk dat zowel aan de maximumpositie als normale
voorraad, als aan de minimumpositie als normale voorraad talrijke
bezwaren verbonden zijn. Ook komt het mij voor, dat HoF de
seizoenen te veel als op zichzelf staand beschouwt. MEELES en
SLoT leggen de nadruk op de continuiteit in de produktie. Bij de
echte seizoenbedrijven stelt de voorraadproblematiek zich slechts

gedurende de enkele maanden waarin gewerkt kan worden en er
een bestendige voorraad aanwezig moet zijn.
Alhoewel de rechtspraak betreffende de toepassing van het
normale-voorraadstelsel op de seizoenbedrijven vrij beperkt
is, meen ik dat een summiere behandeling van de „seizoen-
bedrijf-arresten" (arresten H.R., B.N.B. I958/go en H.R., B.N.B.
I959/29) hier niet overbodig is.
Volledigheidshalve wens ik er op te wijzen dat ik me in het hierna
volgende nog blijf beperken tot het „echt" seizoenbedrijf. Op
het einde van dit onderdeel wordt pas het niet volkomen gesloten
seizoenbedrijf behandeld.

(I) Prof. J. L. MEIJ, Fiscale winstbepaling.
(2)   G.   SLOT,  Op.   Cit..   blz.   80/8 I.
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In het arrest B.N.B. I958/90 overwoog het hoogste rechtscollege
(blz. 234, regels   I - Io)   :

„dat de geaardheid van de inkoopmarkt, waarop een bedrijf
zijn grondstoffen koopt, kan mede brengen op bepaalde
tijdstippen grotere hoeveelheden in te kopen dan welke
zonder die geaardheid ingekocht zouden moeten worden
om het bedrijf bij de bestaande capaciteit ongestoord voort-
gang  te doen vinden;

„dat dan weliswaar gezegd kan worden, dat een rationeel
bedrijfsbeheer medebrengt, die grotere hoeveelheden in
te kopen, maar dit niet wegneemt, dat het deel van den
voorraad, dat als gevolg daarvan meer aangehouden moet
worden dan zonder die noodzaak aangehouden zou worden,
niet duurzaam aan het bedrijf gebonden is;".

In het hierboven vermelde geval had de onderneming (een co-
Operatieve vennootschap) de periode I mei t/m 30 april als boek-
jaar aanvaard. De aanvang van het boekjaar per I mei ligt in de
„stille tijd", zodat op de balansdatum de normale voorraad gering
is. De onderneming wenste dat voor de bepaling van de normale
voorraad zou worden uitgegaan van de gemiddelde voorraad
rond  I juli en  I januari, omdat er in het bedrij f een sterk wisselende
voorraad aanwezig was en de aanvang van het boekjaar juist viel
in een periode van lage voorraad.
In dit verband had de onderneming twee wijzen van berekening
voorgesteld (de ene wijze van berekening hield rekening met de
economische voorraad), in de zin van een technische voorraad
vermeerderd met v66raankopen; de andere enkel met de technische
voorraad). Het hoogste rechtscollege heeft duidelijk beslist dat
de normale voorraad moet bepaald worden op de hoeveelheid, die
nodig is om het produktieproces bij de bestaande capaciteit van
het bedrijf ongestoord voortgang te doen vinden (d.i. de voor-
raad welke over een geheel jaar gemeten gemiddeld in het bedrijf
aanwezig dient te zijn). Het excedent kan niet opgenomen worden
in de normale voorraad.
Ik ben van mening dat een winstberekening volgens het normale-
voorraadstelsel weinig effect kan sorteren bij de „echte" seizoen-
bedrijven (de z.g. gesloten seizoenbedrijven). De voorraad welke

"„normaal  op de balansdatum aanwezig dient te zijn, is doorgaans
immers nihil (indien de balansdatum na de bestellingen valt,
kan de economische voorraad belangrijk zijn; de technische voor-
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raad is echter nihil). Houdt de ondernemer rekening met de
economische voorraad (in de zin van technische voorraad plus
v66raankopen al dan niet verminderd met v66rverkopen), dan
kan de normale economische voorraad moeilijk op nihil gesteld
worden. Ondernemingen welke zich na het afsluiten van elk ver-
koopcontract dekken door een inkoopcontract, zullen immers
steeds een beperkte voorraad behouden met het oog op bijv.
vertraging in de aflevering van de bestelde grondstoffen.
Een „echt" seizoenbedrijf zal echter in het algemeen op de balans-
datum weinig voorraad hebben (nochtans geldt m'n standpunt
niet t.a.v. het hierboven bedoelde geval van een belangrijke
economische voorraad omdat omvangrijke bestellingen na de
balansdatum plaats grijpen; de technische voorraad is echter
nihil). Het normale-voorraadstelsel geeft hier helaas weinig baat.
Dit geldt eveneens voor het lifo-stelsel (echt en vereenvoudigd).
Ook bij de toepassing van de vervangingswaardeleer stellen zich
dezelfde problemen.
Ik heb sterk de indruk dat de kern van het probleem er in bestaat
dat een boekperiode   van    I 2 maanden   voor   een „echt" seizoen-
bedrijf te lang is, om met succes een winstberekening op basis
van het normale-voorraadstelsel te volgen. Bij de „echte" seizoen-

bedrijven stelt de voorraadproblematiek zich immers slechts

gedurende de enkele maanden waarin gewerkt kan worden en er
een bestendige voorraad aanwezig moet zijn.

Het omgekeerde van hetgeen in het seizoenbedrijf-arrest H.R.,
B.N.B. I958/go is beslist, doet zich voor bij ondernemingen die
ook wel een spitstijd kennen (de z.g. niet-volhomen gesloten seizoen-

beddjuen), doch niettemin het gehele jaar door blijven produceren
en die bepaalde grondstoffen van te voren in din pa tij voor een geheel

jaar moeten hopen.
In de branche van bepaalde verkopers is het immers gebruikelijk
om bijv. de hele oogst van te voren te verkopen. Ik denk o.a. aan
de kleine en middelmatige landbouwbedrijven welke zich bezig-
houden met de bietwortelteelt en geen toegang hebben tot de
eerstehands-vermogensmarkt om hun loon-intensieve teelt te
kunnen financieren. De grote industriele ondernemingen - in
ons geval de bietwortelsuikerfabrieken - well<e de produkten
van de landbouwbedrijven verwerken, hebben wd toegang tot de

eerstehands-vermogensmarkt. Gewoonlijk verkopen de bietwortel-
verbouwers hun produkten v66r de eigenlijke oogst; de suiker-
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fabrieken stellen op hun beurt een afnemerskrediet ter beschikking
van de verbouwers (dit dient opgevat te worden als een concurren-
tiemiddel tussen de suikerfabrieken onderling) (I).
Het tijdstip van deze aankoop van de toekomstige produktie kan
voor de koper vrij kort v66r zijn balansdatum liggen, d.w.z. vrij
kort v66r de stille periode van de koper. De bierbrouwerijen om
een ander voorbeeld te nemen kopen gewoonlijk per september
de nodige partijen hop en mout voor de toekomstige bierproduktie,
alhoewel de periode half oktober t/m half februari de minst drukke
tijd is. Sommige bierbrouwerijen kiezen de balansdatum in de
periode half oktober-half februari, zodat zij ook op de balansdatum
een zeer grote economische voorraad hop en mout kunnen hebben.
Indien industriele ondernemingen welke landbouwprodukten ver-
werken dn daarbij afnemerskredieten verstrekken, het voor die
voorschotten benodigde geld op korte termijn lenen, bestaat de
kans, dat de Nederlandse fiscus deze bestelde hoeveelheden niet
tot de economische voorraad wil rekenen. Hij zal zich daarbij
beroepen op het arrest B.N.B. I959/29 waarin voorkopen in een
niet volkomen gesloten seizoenbedrijf in het geding waren; de
Hoge Raad besliste, dat seizoenpieken niet in de normale voor-
raden mogen worden opgenomen. De H.R. formuleert zijn ziens-
wijze voornamelijk op grond van het financierings- en prijsrisico-
argument. Zie namelijk het arrest H.R., B.N.B. I959/29 Op
blz. 69, regels  I 2-24 (dit is een aanvulling op het citaat opgenomen
in onderdeel 4.4I) :

„dat hieruit volgt, dat in dat stelsel voor de bepaling van den
omvang van den ijzeren-voorraad slechts in aanmerking mag
worden genomen de voorraad, welke nodig is om het produktie-
proces bij de bestaande capaciteit van het bedrijf ongestoord
voortgang te doen vinden, immers door de instandhouding van
het vermogen, dat voor de financiering van dien voorraad aan
het bedrijf gebonden moet blijven, het doel van het ijzeren-
voorraadstelsel wordt bereikt;

„dat de noodzaak om tot dat doel ten laste van de bij den
verkoop verkregen opbrengst een dergelijke voorziening te
treffen ook voor den niet duurzaam aan het bedrijf gebonden
voorraad ontbreekt, al moge in een geval als het onder-
havige het tijdelijk aanhouden van hogere voorraden als
gevolg van de positie van inkoopmarkt op zich zelf niet onge-

(I)   Hetgeen hier staat slaat  op  de Belgische suikerfabrieken.
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woon zijn en ook ten aanzien van die hogere voorraden door
den ondernemer prijsrisico worden gelopen;".

Ook moet hier gewezen worden op de tot dusver beperkte werking
van dit geval, nl. :
a) het geval, dat die onderneming de piekvoorraden geheel met

eigen vermogen had gefinancierd, is hiermede nog niet beslist;
b)  evenmin het geval, waarbij w&1 v66rkoopovereenkomsten waren

afgesloten, doch de daaruit voortvloeiende schuld nog niet
was betaald (bijv. bij de verkoopsvoorwaarde : betaling na
levering).

Verder dien ik de vraag te stellen, of de problematiek van de
seizoenbedrijven (volkomen dan wel niet volkomen gesloten) ook
getoetst dient te worden aan het arrest H.R., B.N.B. I96I/350·
Vroeger wees ik reeds op de gevolgen van dit belangwekkende
arrest, waarbij ik het standpunt verdedigde dat de ondernemer
bij toepassing van het „lifo" op de surplusvoorraden w61 de
binding van het vermogen bekomt.
Vooral bij de niet-volkomen gesloten seizoenbedrijven zie ik in
dit arrest een middel om de gevolgen van het arrest H.R., B.N.B.
I959/29 t.a.v. de seizoenpieken te minimaliseren, nl. door de
seizoenpieken niet in de normale voorraad op te nemen, maar w61
te beschouwen als surplusvoorraden waarop het „lifo" kan worden
toegepast. Als de seizoenpieken echter sterk schommelen, kan de
manco-voorziening niet worden toegepast.
In het kader van de winstbepaling op basis van het normale-
voorraadstelsel is het naar mijn mening onjuist dat de Nederlandse
fiscus zich zou verzetten tegen de aanwezigheid van een belang-

rijke economische voorraad op de balansdatum bij de niet-vol-
komen gesloten seizoenbedrijven. Deze belangrijke economische
voorraad is immers te wijten aan de bijzondere omstandigheid
dat bedoelde bedrijven door v66rinkopen op een welbepaald tijd-
stip van het jaar hun grondstoffenbehoeften voor gans het jaar
moeten dekken. Het niet aanvaarden van de vrij aanzienlijke
econornische voorraad op de balansdatum zou een discriminatie
betekenen ten opzichte van dergelijke ondernemingen.
Voor de „echte" seizoenbedrijven zal het normale-voorraadstelsel
geen baat brengen, omdat zij op de balansdatum weinig voorraad
hebben (normale technische voorraad nihil; normale economische
voorraad iets meer dan nihil, in bepaalde omstandigheden kan de
economische voorraad echter ook belangrijk zijn.)
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4.9. De waardering van de surplusvoorraden

4·91I. DE OMSCHRI VING  VAN DE SURPLUSVOORRAAD

In het onderdeel 4.22 werd er reeds op gewezen dat de omvang
van de normale voorraad niet absoluut vast is; er kunnen immers
omstandigheden zijn (bijv. uitbreiding of inkrimping van het
bedrijf) om de tot dusver aangehouden vaste hoeveelheid te ver-
groten resp. te verlagen.
Bij het afsluiten van het boekjaar kan de werkelijk aanwezige
technische of economische voorraad de normale voorraad over-
treffen. Hetgeen meer dan de normale voorraad aanwezig is,
noemen we de surplusvoorraad (I). Het ontstaan van een surplus-
voorraad kan verschillende oorzaken hebben, n.1. :

(i) aankopen, welke uit speculatieoverwegingen zijn gedaan,
vooral bij gunstige inkoopmogelijkheden;

(ii) omdat de verkoop stagneert en op voorraad moet worden
gewerkt om de onderneming in stand te houden (2);

(iii) of, eenvoudig door de groei van de onderneming.
Op welke wijze de surplusvoorraad dient gewaardeerd te worden,
zal in de volgende paragrafen aangetoond worden. Hierbij wordt
een onderscheid gemaakt tussen de surplusvoorraden welke al dan
niet aan de normale voorraad worden toegevoegd.

4.92. DE WAARDERING

4·92I. Het arrest H.R., B.N.B. I956/I2I
Over de waardering van de surplusvoorraad wordt in het arrest
H.R., B.N.B. I956/I2I bepaald

„dat, indien te eniger tijd blijkt, dat belanghebbende met het
aanhouden van een vasten voorraad als bij het begin van het
boekjaar I949/I950 normaal was Iliet kan blijven volstaan en
mitsdien de normale voorraad wordt vergroot, de hoeveel-
heid goederen, waarmede de nieuwe vasten voorraad dien
per    I    Mei   I 949 overtreft, blijvend wordt gewaardeerd    op
de aanschaffingskosten in het jaar van de vergroting (of op
de lagere marktwaarde op de balansdatum)".

(I) Vergelijk ook de laatste alinea van het onderdeel 4.22.
(2) K. BARTH, op. cit.. biz. 52.
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De ondernemer kan dus de surplusvoorraad geheel of gedeeltelijk
aan de normale technische of economische voorraad toevoegen,
mits de bedrijfsomvang daartoe aanleiding geeft. De toegevoegde
hoeveelheid wordt gewaardeerd op basis van de aanschaffingsprijs
in het jaar van vergroting of de lagere marktwaarde per balans-
datum.
Op welke wijze het overblijvende gedeelte van de surplusvoor-
raad dient te worden opgenomen in de (fiscale) winstbepalende
balans leert o.a. het hierna te behandelen arrest B.N.B. I96I/350·
In verband met dit laatste arrest nemen we het standpunt in,
dat dit arrest geen enkele weerslag heeft op de waardering van het
aan de normale voorraad toegevoegde deel van de surplusvoorraad.

4.922. Het arrest H.R., B.N.B. I96z/350

We wijzen op de belangrijke aanvulling welke de Hoge Raad
t.a.v. de surplusvoorraden in het arrest H.R., B.N.B. I96I/350
heeft ingevoerd. Bedoeld arrest is echter vrij ingewikkeld en
laat heel wat te wensen aan klaarheid. In het hierna volgende
trachten wij bedoeld arrest volgens onze persoonlijke visie weer
te geven en te interpreteren.
I. Met ingang van I januari I955 wenste een N.V. voor de grond-

stoffen en de gefabriceerde produkten kennelijk het lifo-systeem
toe te passen op haar gehele voorraden met dien verstande,
dat zij tevens een „vaste bodem"    in de hoeveelheden legde;
in verband hiermede verlangde zij tevens in voorkomende
gevallen toepassing van de manco-voorziening. De waardering
van de gehele voorraad wilde zij bepalen op de kostprijs of lagere
marktwaarde per balansdatum, met dien verstaande dat, de
hoeveelheid naar omvang gelijk aan die op de voorgaande balans,

niet hoger zou worden gewaardeerd dan op de vorige balans.
2. De inspecteur achtte dit systeem niet in overeenstemming met

gkg en stelde daarvoor in de plaats : de normale voorraden

waarderen op een vaste basiswaarde (met verlaging zolang de
marktwaarde beneden die basiswaarde bleef); de surplusvoor-
raden waarderen conform de richtlijnen van de H.R. in het
arrest B.N.B. I956/I 2I.

3. Ann het einde van het boekjaar I955 bestond er noch t.a.v.
de normale noch t.a.v. de surplusvoorraden een verschil van
uitkomst tussen de waardering van de belastingplichtige en

de inspecteur.
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4. Aan het einde van het boekjaar I956 was er een verschil van
uitkomst tussen de waardering van de belastingplichtige en
de inspecteur betreffende de voorraden betonbanden, cement
en grind. De belastingplichtige had de normale voorraden niet
gewaardeerd op de basisprijs per I januari I955, maar wdl op
de lagere marktprijs per 3 I december I955 (Merk op : de
marktprijs  per 3 I  december  I956  was weer hoger dan de basis-
prijs). In haar beroepschrift sloot de belastingplichtige zich
aan bij de zienswijze van de inspecteur t.a.v. de waardering
van de normale voorraden;   dit gaf aanleiding  tot   het  weer
verlaten van de lagere basiswaarde bij de „vaste bodem" van
de betonbanden en bij de surplusvoorraden cement en grind
per 3 I december I956.

5. Het geschil bestond daarna nog enkel betreffende de waardering
van de surplusvoorraden (cement en grind), welke de belasting-
plichtige opnam tegen de lagere marktprijs per 3 I december I955
en niet op de door de inspecteur voorgestane prijs per 3 I  decem-
ber I956.
De manco-voorziening was per 3 I december I956 toegepast bij
de betonbanden; de werkelijk aanwezige hoeveelheid was toen
inderdaad lager dan hetgeen de N.V. „een vaste bodem"
noemde en hetgeen de inspecteur als „normale voorraad"
aanhield. Het probleem van de manco-voorziening is in dit
arrest niet in het geding geweest.

6. De inspecteur was van mening dat de belastingplichtige in
feite voor de waardering van zijn voorraden ten onrechte het
normale-voorraadstelsel met manco-voorziening samen met het
Lie-stelsel voor de waardering van zijn surplusvoorraden toepaste.
Het Hof heeft immers als zienswijze van de Inspecteur vermeld
(blz. 972, regels 52-58 en blz. 973, regels I-7) :

„dat toepassing van het lifo-stelsel op de surplussen er toe
zou leiden dat van de winst een groter deel buiten beschouwing
wordt gelaten dan nodig is voor de handhaving van de onder-
neming  op het bestaande   peil;

„dat waardering van surplussen bij het normale-voorraadstelsel
naar het inzicht van de Hoge Raad naar hostprijs of lagere
marktwaarde dient te geschieden;

„dat ook indien surplussen blijven voortbestaan toch goederen
worden verkocht en winsten worden gerealiseerd en deze tot
uiting moeten komen;
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„dat indien surplussen door expansie van het bedrijf een
duurzaam karakter verkrijgen en aan de normale voorraad
dienen te worden toegevoegd, zij dienen te worden gewaar-
deerd naar kostprijs in het jaar van toevoeging;

„dat een manco-reserve dient te worden bepaald uitgaande
van de kostprijzen en ook de waarde van een surplus op gelijke
wijze dient te worden bepaald;

„dat belangh. gehouden is telkenjare de grootte van de normale
voorraad te bepalen en een stelsel waarbij hiervan zou worden

"
afgeweken, geen steun verdient; .

Het homt mij voor dat het voorliggende arrest enhel van betehenis
is voor de waardering van de surplus-voorraden. Het Hof spreekt
zich niet uit over de wijze van voorraadwaardering welke de
belastingplichtige met betrekking tot de „vaste bodem" toepast;
het beperkt zich tot de surplusvoorraden (vgl. het cassatiemiddel
blz. 974, regels 40 e.v., alsook blz. 975, regels 25 e.v.).
Ook de Hoge Raad houdt zich uitsluitend bezig met de surplus-
voorraden.
Het Hof sluit zich aan bij de zienswijze van de inspecteur :
de surplusvoorraden waarderen op kostprijs of lagere markt-
prijs.
De Hoge Raad heeft echter in dit arrest een belangrijke aanvulling
gegeven ter zake van de waardering van de surplus-voorraden.
Het belangwekkende van dit arrest bestaat er in (blz. 977,
regels 32-36) :

„dat goed koopmansgebruik gebiedt de surplusvoorraad te
waarderen op de kostprijs of de lagere marktprijs per de
balansdatum, waarbij voor wat betreft de berekening van een
kostprijs desgewenst een methode kan worden toegepast,
waarbij wordt aangenomen, dat de grondstoffen, die het laatst
zijn aangeschaft het eerst worden verwerkt en de produkten,
die het laatst zijn gefabriceerd, het eerst worden   afge-
stoten".

Aan deze overweging heeft de H.R. vooraf laten gaan dat

„met name niet geoorloofd is het aanhouden van de surplus-
voorraad, voor zover reeds aanwezig aan het einde van het
vorige boekjaar, op de marktprijs op dit tijdstip, zo deze ligt
beneden de kostprijs, zonder rekening te houden met een
hogere marktprijs op de balansdatum".
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Voortaan kan de ondernemer naar mijn mening bij de berekening
van de kostprijs der surplusvoorraad een methode toepassen,
waarbij wordt verondersteld, dat de grondstoffen die het laatst zijn
aangeschaft, het eerst worden afgestoten. Deze methode is per slot
van rekening niets anders dan een toepassing van de grond-
gedachte van het Amerikaanse lifo-stelsel, het Lie-stelsel of een
andere vereenvoudiging van lifo.
Goed beschouwd laat de Hoge Raad hier toe, dat binnen het kader
van de historische kostprijs - dus in een nominalistisch stelsel -

"de fictie van „last-in first-out wordt toegepast, m.a.w. dat een
element uit een substantialistisch stelsel een belangrijhe functie hrijgt
in het systeem van de historische hostprijs.
Voorzoveel nodig wordt er aan herinnerd, dat de surplusvoorraad
op de ((fiscale) winstbepalende balans niet steeds op hetzelfde
bedrag dient te worden gewaardeerd (zie onderdeel 4.92I). Bij de
normale voorraad wordt - zelfs na een manco - de basiswaarde
gehandhaafd. Wanneer de surplusvoorraad volledig verdwenen is,
en weer wordt aangevuld, geldt in het echte lifo-stelsel voor de
nieuwe surplusvoorraad deze aanschaffingsprijs. Niettemin is bij
de waardering van de surplusvoorraad volgens een vereenvoudigd
lifo-systeem de basiswaarde (vrijwel) constant, zolang de voorraad
aan het einde van dat boekjaar nog ten minste 66n eenheid van
de oorspronkelijke hoeveelheid van de surplusvoorraad bevat.
Is deze laatste op het einde van een zeker boekjaar gedaald tot nul,
dan is ook in een vereenvoudigd lifo-stelsel de oorspronkelijke
basiswaarde verloren gegaan. Bij heraanschaffing van dezelfde
goederen (boven de vaste hoeveelheid) in een volgend boekjaar,
dient een daaruit voortvloeiende surplusvoorraad te worden
gewaardeerd op de nieuwe kostprijs c.q. de marktwaarde als deze
op het einde van het boekjaar lager is. De schommelende hoeveel-
heden (zie onderdeel 4.92 I) van de surplusvoorraad kunnen dus
de oorspronkelijke basiswaarde verliezen en een nieuwe ver-
krijgen.

4·93· HEEFr HET ARREST H.R., B.N.B. I96I/350 GEVOLGEN VOOR
VOORRADEN BIJ SYSTEEM KOSTPRIJS OF MINIMUMWAARDERINGS-
REGEL 

Bij gebrek aan jurisprudentie zullen we „voorlopig" als standpunt
innemen dat het arrest H.R., B.N.B. I96I/350 niet alleen een
„bijzondere omstandigheid" vormt voor de waardering der
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surplusvoorraden (in het geval dat zij geen aanleiding geven tot
een vergroting van de tot dusver aangehouden technische of
economische voorraad) doch ook voor die ondernemers, welke
het normale-voorraadstelsel niet toepassen, en hun voorraden
waarderen op de historische kostprijs, al dan niet met toevoeging
van het minimumwaarderingsbeginsel.
Volledigheidshalve verwijs ik naar onderdeel 4.42 waarin ik
wees op de merkwaardige gevolgen van dit arrest t.a.v. de wijze
van financiering.



HOOFDSTUK V

SLOTOPMERKINGEN

In dit hoofdstuk volgen enkele opmerkingen betreffende het
normale-voorraadstelsel en de fiscale voorraadwaardering in
Nederland in het algemeen.
In de voorgaande hoofdstukken hebben wij er meermalen op
gewezen onder welke omstandigheden de Hoge Raad aan de Wet
Belastingherziening I 950 het karakter van een bijzondere om-
standigheid toekende, waardoor het beginsel van de waardering
uitsluitend op de kostprijs of lagere bedrijfswaarde voor normale
voorraden werd losgelaten. Bij de waardering van de voorraden
moeten we nu als voorschrift toepassen : jaarlijkse winstbepaling
volgens „goed hoopmansgebruih" met inachtneming van een
„bestendige gedragslijn" - onafhankelijk van het vermoedelijk
resultaat en enkel te doorbreken op grond  van een bijzondere
omstandigheid.
Het is niet mijn bedoeling om het jaarlijkse winstbegrip opnieuw
te behandelen, doch w61 een belangrijh hnelpunt uit het bestaande
winstbegrip onder de loupe te nemen, nl. dat de bestendigheidsregel

eigentijh neerhomt op een beperhing van goed hoopmansgebruih.
Naar mijn mening blijkt dit duidelijk indien een ondernemer
op grond van een verbeterd bedrijfseconomisch inzicht zijn huidig
waarderingsstelsel wenst te vervangen door een ander - ver-
moedelijk beter - systeem dat eveneens aan gkg voldoet. Dit
„overstapje" wordt de ondernemer slechts vergund, indien het
verbeterd bedrijfseconomisch inzicht samengaat met een „bij-
zondere omstandigheid". Als een dergelijhe bijzondere omstandigheid
ontbreeht, moet de ondernemer op grond van de bestendigheidsregel
een eigenlijh onjuiste gedragslijn bestendigen. Het verbeterd bedrijfs-
economisch inzicht komt dan te laat.
Soms laat de H.R. niettemin toch een „overstapje" toe, ook at
kan men in fiscaalrechtelijke zin geen bijzondere omstandigheid
aanduiden. Een winstberekening enkel gebaseerd op het kas-
stelsel acht hij slechts onder bepaalde voorwaarden aanvaardbaar
bij kleine ondernemingen en vrije beroepen (arrest B.N.B. I955/
204); hij laat daarom toe, dat een ondernemer van het kasstelsel op
een boekhouding met inventarisaties overgaat, doch hij mag de
continuiteitsregel slechts zo min mogelijk doorbreken (arresten
B.N.B. I955/204, I957/63 en I957/I00). Ik zie het echter z6 dat in
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bovenstaande arresten sprake is van de vervanging van een waar-
deringsstelsel dat voor het bedrijf in kwestie niet meer aan gkg
beantwoordt, door Lun dat wel in overeensternming is met gkg.
In de andere gevallen laat de H.R. het overstappen van goed naar
beter gebruik niet toe, indien een bijzondere omstandigheid
ontbreekt. Dit vormt naar mijn mening een ernstige belemmering
in  de  toepassing  van het huidige fiscale winstbegrip  (art.  7,  lid   I,
I.B.).  Ook op dit punt blijft het ontwerp van de Wet op de Inkom-
stenbelasting I960 in gebreke en voorziet het niet in een verbetering.

Het is ook van belang thans een duidelijk standpunt in te nemen
nopens de vraag of het fiscaalrechtelijk gkg overeenkomt met
de bedrijfseconomische opvattingen. Ik heb sterk de indruk dat er
belangrijke afwijkingen zijn tussen het fiscaalrechtelijk gkg en
hetgeen bedrijfseconomisch verantwoord wordt geacht (de bedrijfs-
economie kent de term „gkg" niet; men gebruikt hem wel eens,
doch dan is het een fiscaal uitknipsel). Er zijn trouwens op ver-
schillende punten duidelijke afwijkingen.
In de eerste plaats omdat de wet zich verzet; ik denk in het bij-
zonder aan het niet aanvaarden van de vervangingswaardeleer
in het fiscale recht, alsook aan de beperkingen van art. IO I.B.
In de tweede plaats wegens de beperkingen veroorzaakt door de
uitlegging van hetgeen onder bijzondere omstandigheden valt.
Anderzijds zijn er ook gevallen waarin het fiscale recht minder
belast dan volgens de bedrijfseconomie verantwoord is. Zo laat
art.  I I  toe dat zelfs winsten, berekend op basis  van  de  leer  van
de historische kostprijs, onder bepaalde omstandigheden naar een
of meer volgende boekjaren mogen worden doorgeschoven (in het
ontwerp van de Wet op de inkomstenbelasting I96O gebeurt
dit in nog sterkere mate).
Ook kan worden gewezen op de verzachtingen welke de Hoge Raad
toelaat.

Bij de bespreking van het arrest H.R., B.N.B. I 957/208 wees ik er
reeds op dat de H.R. als uitgangspunt aanvaardt, dat een stelsel

gegrond op hetgeen de bedrijfseconomie leert, voor de belasting-
heffing behoort te worden aanvaard. Nochtans kent deze regel twee
uitzonderingen, n.1. indien „het volgen van het bedrijfseconomisch
inzicht tot strijd met enig voorschrift der belastingwetgeving
zou   voeren", en indien „daardoor   aan den algemenen opzet   of
een beginsel van de belastingwetgeving om welker toepassing het
gaat te kort zou worden gedaan" (t.a.p., blz. 537, regels 38-4I).
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In de arresten B.N.B. I 959/29 en I959/63 heeft de H.R. echter met
betrekking tot twee onderdelen van het ijzeren-voorraadstelsel
(resp. seizoenbedrijf en het weer omhoog brengen van een ver-
laagde basiswaarde) niet willen aansluiten bij bepaalde bedrijfs-
economische opvattingen. Belangwekkend is dat de ondernemers
zich in beide arresten hadden gedragen overeenkomstig een stelsel,
dat in de bedrijfseconomie, vermoedelijk overheersend, als juist
wordt bevonden. Ik meen dat uit deze arresten duidelijk blijkt dat
de H.R. soms sterk afwijkt van de economische dynamiek. Vol-
ledigheidshalve kan ik ook wijzen op de belangrijke verschilpunten
bedrijfseconornie en fiscaal recht met betrekking tot het ,,soortgelijk"en soortverwant  en de financieringsvoorwaarde.
Ggk is een term uit het fiscale recht en is nooit volkomen conform
aan de bedrijfseconomische opvattingen. Ik zou de draagwijdte
van het fiscaalrechtelijk gkg liever als volgt formuleren : het
fiscaairechtelijh ghg han zehere minimale eisen uit de bedriifseconomie
aanvaarden, voorzover de tehst van de wet, de opzet of het beginsel
van de besluiten op de I.B. of Vpb. zich er niet tegen ver-
zetten.
We    hebben dus gezien    dat    de Wet Belastingherziening     I 950
alleen nog voorschrijft dat de voorraadwaardering moet ge-
schieden op grond van het goed koopmansgebruik met inacht-
neming van een bestendige gedragslijn. Alhoewel het nomina-
listisch harahter van het totale winstbegrip niet wordt gewijzigd,
heeft het jaarlijhse winstbegrip een beperht substantialistische inhoud
gekregen onder de vorm van het Lie-stelsel - juister gezegd :
van het individuele of van een vereenvoudigd lifo-stelsel - en
het normale-voorraadstelsel.
Niettegenstaande het ministeriele lifo-stelsel in de practijk weinig
toepassing heeft gekend, ben ik echter van mening dat een korte
bespreking van dit stelsel in mijn proefschrift niet mocht ontbreken.
De Hoge Raad heeft immers in zijn arrest B.N.B. I96I/350
bepaald dat t.a.v. de surplusvoorraden als waarderingssysteem
het lifo-stelsel mag worden toegepast. Ik lees dit z6, dat hier niet
alleen het oorspronkelijk Amerikaanse, het individuele lifo-stelsel
is bedoeld, doch ook het Lie-stelsel of een andere vereenvoudiging
van lifo. Bovenstaand arrest wijst er duidelijk op dat het Lie-stelsel
nog actuele waarde heeft in het kader van de fiscale voorraad-
waardering.
Dit neemt niet weg dat het in  I95 I toelaatbaar geachte ministeriele
lifo-stelsel een aantal bezwaren vertoont :
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(i) het stelsel heeft alleen betrekking op goederenvoorraden;
(ii) de factor „normale voorraad" wordt verwaarloosd, in de

betekenis van de door het bedrijf benodigde voorraad om de
continuiteit van het produktieproces te verzekeren. De begin-
lifovoorraad wordt betrokken op de „toevallig" aanwezige
voorraad bij de aanvangsperiode van het stelsel, zodat bij een
kleine of grote beginvoorraad resp. minder of meer dan het
concrete goederenkapitaal wordt gehandhaafd;

(iii) bij stijging van de prijs na een voorafgaande daling moet de
prijsstijging worden gevolgd tot maximaal de basisprijs bij

de aanvang van het stelsel of de kostprijs/marktprijs van een
na de aanvang van het stelsel permanent toegevoegde hoeveel-

heid;
(iv) bij dating van de lifovoorraad beneden de oorspronkelijke

beginvoorraad kan geen manco-voorziening worden gevormd.
Het Lie-stelsel heeft enkele practische voordelen omdat er o.a.
geen moeilijkheden kunnen ontstaan nopens de hoogte van de
normale voorraad of in verband met het al of niet aanwezig zijn
van speculatieve voorraden.

In de aanhef van de beschouwingen over het normale-voorraad-
stelsel heb ik reeds de wens kenbaar gemaakt om uit de belangrijke
verschilpunten in de verhouding bedrijfseconomie tegenover

belastingwetgeving enkele stellingen te kunnen alleiden. Ver-
schillende van deze stellingen kunnen wellicht een argument
vormen tot verdere uitbouw van het fiscaalrechtelijk begrip goed
koopmansgebruik, dat essentieel toch een dynamisch begrip is.

DE EERSTE CONCLUSIE IS : Alhoewel het door de H.R. opgebouwde

stelsel van normale voorraden in vele opzichten bedrijfseconomische
opvattingen nadert, blijft het ten onrechte beperkt tot de vlottende

bedrijfsvoorraden. Dit vormt een belangrijke afwijking met de
bedrijfseconomische opvattingen, welke de normale voorraad-
waardering (ijzeren voorraad) ook uitbreiden tot de duurzame

produktiemiddelen.
DE TWEEDE CONCLUSIE IS : Het fiscaalrechtelijk stelsel van normale
voorraden is een methode van winstberekening. Dit heeft naar

mijn mening tot gevolg :
a) dat de financieringswijze van de bedrijfsvoorraden geen enkele

invloed mag hebben op de methode van winstberekening;
b) dat het normale voorraadstelsel niet mag worden beperkt tot

de met eigen middelen gefinancierde bedrijfsvoorraden. lets
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geheel anders is het, of de vermogensvermeerdering op de
hoofdzakelijk met vreemde middelen gefinancierde normale
voorraad om billijkheidsredenen in de belasting zou moeten
betrokken worden (dezelfde opmerking geldt ook bij de even-
tuele fiscaalrechtelijke toepassing van de vervangingswaardeleer).

Het ingaan op deze - in de literatuur nog te weinig besproken - moeilijke
kwestie zou aan een veel groter probleem raken dat buiten m'n proefschrift
valt, nl. is het redelijk - en, zo ja, uitvoerbaar - om de voordelen welke in
een tijd waarin de waarde van de munteenheid jaarlijks daalt, uit de finan-
ciering met opgenomen gelden (vreemde middelen) voortvloeien in de I.B.
en  Vpb. te betrekken ?

DE DERDE CONCLUSIE IS : De Hoge Raad omschrijft de normale
voorraad als het absolute minimum kwantum grond- en hulp-
stoffen, goederen in bewerking en gerede produkten waarover een
bedrijf moet beschikken om knelpunten in het produktieproces
te voorkomen. De Hoge Raad sluit hier aan bij het oerbegrip
normale voorraad. In de moderne bedrijfseconomische literatuur
komt men echter een ontwikkeling naar de maximumpositie tegen.
Naar mijn mening zou ook de Hoge Raad zich kunnen aansluiten
bij de bedrijfseconomische ontwikkelingsgang.
DE VIERDE CONCLUSIE LUIDT : Alhoewel in de bedrijfseconomische
literatuur door verschillende auteurs (o.a. 0. BERTRAMS en
K. BARTH) bij de toepassing van het normale-voorraadstelsel wordt
bepleit de basiswaarde per eenheid goed op nihil te zetten om
waardeschommelingen uit te schakelen, laat de Hoge Raad enkel
de waardering op de lagere marktwaarde per balansdatum toe,
omdat de onderneming moet uitgaan van de basiswaarde per
aanvang van het boekjaar I95O, C.q. I949/50 (in zover de onder-
neming toen reeds bestond), c.q. van de eerste aankoopbedragen
in een pas opgerichte onderneming. Ook hier zou de H.R. zich
m.i. kunnen aanpassen bij het standpunt dat in de bedrijfs-
economische theorie overheerst. Bedoeld standpunt beoogt het
zoveel mogelijk uitschakelen van elke waardeschommeling in de
ijzeren-voorraad. Nochtans zou dit als gevolg hebben, dat het
eerste boekjaar dan een min of meer geweldig verlies opvangt om
potentiele verliezen in de toekomst te voorkomen.

DE VIJFDE CONCLUSIE Is : De fiscale toepassingsmogelijkheden van
het normale-voorraadstelsel worden belemmerd door de strenge
eis van het „soortgelijk en soortverwant". In de bedrijfseconomische
literatuur heeft BREZET echter een grondslag voor een praktisch
bruikbaar criterium voor de economische vervanging gegeven.
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DE ZESDE CONCLUSIE IS : Onder de normale voorraad moet de
economische voorraad begrepen worden, zowel met positieve als
met negatieve elementen. De economische voorraad kan zelfs

negatief zijn (in hoeveelheden uitgedrukt) hetgeen aan de actief-
zijde van de fiscale balans tot een negatief bedrag aanleiding kan
geven. De Hoge Raad dient zich hierover nog uit te spreken.

DE ZEVENDE CONCLUSIE IS : Een winstberekening op grond van het
normale-voorraadstelsel kan niet toegepast worden op de volkomen
gesloten seizoenbedrijven, omdat dergelijke bedrijven in het
algemeen op de balansdatum weinig voorraad (economische
positieve voorraad) hebben.

MIJN ACHTSTE CONCLUSIE Is : De aanvulling welke de H.R. in het
arrest B.N.B. I96I/350 heeft ingevoerd t.a.v. de surplusvoorraden,
bestaat naar mijn mening hierin, dat de ondernemer voortaan
bij de waardering van de surplusvoorraden - binnen het kader
van de leer van de historische kostprijs - de grondgedachte van
het Amerikaanse lifo-stelsel, het Lie-stelsel of een andere ver-
eenvoudiging van lifo kan toepassen. Bij de waardering van de sur-
plusvoorraden wordt voortaan binnen het kader van de historische
kostprijs een element uit een substantialistisch stelsel toegepast.

Moeilijk kan ik me verenigen met de volgende opvatting van
GIELE (I) : „Kiest men het vaste-waardestelsel voor de normale
voorraad, dan sluit dat het lifostelsel voor de rest van de voorraad
uit (B.N.B. Ig6I/350)"·
Wellicht kan men in dit arrest een bijzondere omstandigheid
zien, waardoor een mogelijke (theoretische) uitbreiding van deze
beslissing bestaat tot alle ondernemingen die hun (gehele) voorraad
volgens de leer van de historische kostprijs (al dan niet in samen-

hang met een lagere marktwaarde) waarderen.

Ik acht het ook nuttig een enkel woord te zeggen over het belang
van het normale-voorraadstelsel met betrekking tot de financiering
van de onderneming in vergelijking met de leer van de historische
kostprijs.
Het grote voordeel van het normate-voorraadstelsel bestaat in
het likwiditeitsvoordeel dat behaald wordt doordat - in afwachting
van de latere belastingheffing over het saldo der eindafrekening -
de techniek van dit stelsel berust op de uitschakeling van de

(I)  J.   F.   M. GIELE, Fiscale betehenis van valutaverschijnselen, Geschriften   van   de
Vereniging voor Belastingwetenschap,  n°  I Io.  I963,  blz.  8.
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waardeveranderingen van de normale voorraden. Op grond van
het arrest H.R., B.N.B. I96I/350 zie ik thans ook de mogelijkheid
om een likwiditeitsvoordeel te behalen t.a.v. de surplusvoorraden,
orndat de ondernemers voortaan de fictie van „last-in first-out"
mogen toepassen (geldt ook voor alle ondernemers die niet het
normale-voorraadstelsel toepassen).
Om nutteloze herhalingen te voorkomen verwijs ik naar de vroegere
bespreking van het arrest H.R., B.N.B. I96I/350· Bovendien
heb ik ook de indruk dat bij de waardering van de surplus-
voorraden op een vaste lifo-waarde meer dan het nominale geld-
kapitaal wordt gehandhaafd.
Vergelijk ik nu de leer van de historische kostprijs met het normale-
voorraadstelsel, dan stel ik vast dat bij toepassing van nomina-
listische beginselen in perioden van prijsstijging schijnwinst
wordt belast en de likwiditeit van de onderneming wordt aangetast.
Bovendien zal de nominalistische winstopvatting bij de eind-
afrekening het vermogensoverschot boven het destijds ingebrachte
vermogen als winst beschouwen.
Ook wens ik voor een beoordeling van het normale-voorraadstelsel
te verwijzen naar een opmerkelijk werkstuk van Prof. MEIJ en
 ILLEMS (I). De auteurs komen hierin tot de vaststelling dat de
ijzeren-voorraadtheorie een particle theorie is, die slechts ziet
op din der activa en daardoor tot foutieve resultaten bij de winst-
bepaling leidt. Zij betogen dat de moeilijkheden t.a.v. het begrip
normale voorraad verband houden met twee faktoren:
(i) er wordt geen of onvoldoende rekening gehouden met het

feit, dat ook bij het houden van voorraden het diversiteits-
verschijnsel optreedt, d.w.z. de voorraden bereiken nimmer
gelijktijdig een maximum en een minimum;

(ii) het inkoop- en voorraadbeleid hebben invloed op de bepaling
van de onder- en bovengrens van de mogelijke normale
voorraadgrootte.

Derhalve bepleiten de auteurs een integrale toepassing van de
vervangingswaardetheorie op alle voorraden van de onderneming.
Bedrijfseconomisch ben ik het volkomen eens met bovengenoemde
opvattingen; ik twijfel echter sterk of deze opvattingen voor
praktische toepassing en dus voor verwezenlijking in het fiscale
recht vatbaar zijn.

(I) Prof. Dr. J. L. MEIJ en H. WILLEMs, Het begdp nonnale vomaad en de winst-
bepaling.
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In verband met de fiscale toepassingsmogelijkheid van de ver-
vangingswaardeleer zou ik nog een standpunt willen innemen.
Alhoewel de toepassing van de vervangingswaardeleer uitdrukke-
lijk  door de fiscus  (I) werd verworpen,   ben  ik er stellig  van  over-
tuigd dat een waardering van de voorraden op grond van deze
leer objectief bekeken in overeenstemming is met goed koopmans-
gebruik. De belangrijkste bezwaren van de zijde van de fiscus
tegen het invoeren van de vervangingswaardeleer zie ik in :
(i) de winsten op de speculatieve voorraden, welke grotendeels

aan de jaarwinst zouden ontsnappen (immers boeking op de
rekening Prijsverschillen);

(ii) de voorstanders van de vervangingswaardeleer geven geen
duidelijk antwoord op de vraag wat er dient te gebeuren
met het saldo van de rekening. Prijsverschillen bij likwidatie
of overdracht van de onderneming (2).

In de aanvang van ons betoog hebben wij ons tot doel gesteld
om de invloed van de fiscale wetgeving op de waardering der
goederenvoorraden in Nederland en Belgie te bestuderen. Wij
hebben eerst de toestand in Nederland onderzocht opdat de
Belgische lezers hier enkele aanknopingspunten zouden kunnen
vinden om in de toekomst ook een beperkte toepassing van sub-
stantialistische winstopvattingen in de Belgische fiscale wetgeving
te bepleiten.

(I) Vgl. BRCLL, op. cit., blz. 84 en 85; het arrest H.R., B.N.B. I955/74• alsook het
reeds vroeger vermelde arrest H.R., B.N.B. I955/82; BRCLL, in FED, I. B : art. 7 (I)
(I950); no 24I, 24 oktober I963·
(2) Prof. SMEETS heeft deze vraag gesteld tijdens het debat over de inleidingen be-
treffende de fiscaalrechtelijke toepassing van de theorie van de vervangingswaarde
zonder dat men hierop afdoend heeft geantwoord (Geschriften van de Vereniging voor
Belastingwetenschap, n° 98, blz. 40).



DEEL II

FISCALE VOORRAADWAARDERING
IN BELGIE



INLEIDING

De belangstelling voor de problematiek van de fiscale voorraad-
waardering is in Belgie vrij recent. Het mag weI merkwaardig
heten dat over dit vraagstuk z6 weinig werd geschreven. De
publicaties welke over dit onderwerp verschenen blijven bij mijn
weten beperkt tot slechts drie (I). Ook bij het raadplegen van de
belangrijkste standaardwerken over de Belgische inkomsten-
belastingen vindt men nauwelijks enkele bladzijden welke aan het
waardevraagstuk zijn gewijd. In het Hoofdstuk VIII : Slot-
opmerkingen, zullen we trachten de verschillende oorzaken te
achterhalen welke de geringe belangstelling verklaren voor de
problematiek van de voorraadwaardering.
In het hiernavolgende wordt getracht een z6 volledig mogelijke
schets te geven van de nominalistische behandeling van de voor-
raadwaardering in het Belgische belastingstelsel.
Wellicht zal de aandachtige lezer in het voorgaande deel I- waarin
voldoende werd belicht welke de mogelijkheden van toepassing
der bedrijfseconomische begrippen zijn t.a.v. de fiscale voorraad-
waardering (zonder dat ik me liet verleiden tot een volledige
uiteenzetting der bedrijfseconomische theorie) - de nodige
bouwstenen vinden om zich al dan niet voorstander te verklaren
voor de invoering van substantialistische winstopvattingen in het
Belgisch belastingstelsel.
Tenslotte nog een woordje over de opbouw van dit deel II. In
het Hoofdstuk VI worden de grondslagen van de waardering
op basis van nominalistische winstopvattingen besproken. Na een
korte uiteenzetting van het Belgische belastingstelsel, waarbij
gewezen wordt op het volkomen gebrek van regels t.a.v. voorraad-
waardering, wordt nagegaan welke waarderingsregels eventueel
kunnen ontleend worden aan de administratieve onderrichtingen
(in Nederland „aanschrijvingen" genoemd) en het Wetboek van
Koophandel.
In het Hoofdstuk VII wordt vervolgens een overzicht gegeven van de
belangrijkste arresten op het gebied van de voorraadwaardering.
In het hoofdstuk VIII worden enkele slotopmerkingen opgenomen.

(I) Prof. COART-FRiSART, L'dvaluation des marchandises d l'inventaire au point de vue
.Ascal, Rev. soc; I95 I, blz. 37 e.v.; M. J. BuBLoT, Waardering van de voorraden ten
opzichte van de inkomstenbelastingen, Bulletin der Belastingen, n°' 363/4, april/mei
I960 (vertaling van een voordracht op de studiedagen van het -Centre de recherches
en dconomie et gestion des entreprises" der K. U. Leuven); Vie Vlaams Wetenschap-
pelijk Economisch Congres, De onderneming  en de belastingpolitiek,  1963,  blz.  I 7,-20I.



HOOFDSTUK VI

DE GRONDSLAGEN VAN DE WAARDERING
OP BASIS VAN
NOMINALISTISCHE OPVATTINGEN

6.I.  Onderwerp en indeling  van het hoofdstuk

In dit hoofdstuk wordt het fiscale winstbegrip op nominalistische
basis onderzocht. Na een korte bespreking van de belangrijkste
bepalingen uit de fiscale wetgeving, wordt overgegaan tot een
nadere studie van de administratieve onderrichtingen en de
bepalingen van het Wetboek van Koophandel omwille van het
gebrek aan richtlijnen t.a.v. de voorraadwaardering in het Belgische
belastingstelsel. Het is de bedoeling na te gaan welke waarderings-
regels door de fiscus aan het Wetboek van Koophandel zouden
kunnen ontleend worden; tevens wordt nagegaan op welke wijze
de fiscale administratie het waardevraagstuk in de administratieve
onderrichtingen tracht op te lossen.
De belastingrechtspraak wijst er echter op dat door de fiscus
een nominalistische winstopvatting wordt verdedigd. Vandaar de
benaming van ons hoofdstuk „grondslagen van de waardering op

"basis van nominalistische winstopvattingen .

6.2. Overzicht van het Belgisch fiscaal stelsel (I)

De belastingheffer (Rijks en lokale belastingen) en de heffings-
methode (directe en indirecte belastingen) zijn de gebruikelijke crite-
ria, waarop een overzicht van het Belgisch fiscaal stelsel berust (2).
Tot goed begrip van ons onderwerp wordt in het hierna volgende
getracht het overzicht te beperken tot de Rijksbelastingen, welke
volgens de rechtstreekse heffingsmethode worden geheven. Im-
mers het vraagstuk der fiscale goederenvoorraadwaardering valt
binnen het kader van de directe inkomstenbelastingen.

6.2I. DE CEDULAIRE INKOMSTENBELASTINGEN

Door  de   wet  van 29 oktober   I 9 I9   werd in Belgie een analytisch

(I)   Vgl.   Prof.   VAN   HourrE,   Beginselen   van   het   Belgisch   belastingrecht,    I 956;   Prof.
F. AMERYCKX, Wijzigingen inzake  inhomstenbelastingen,   I95 I;  Prof. A. TIBERGHIEN,
Handboek   voor fiscaal  recht,    I955;   E.   BouRs, La notion de revenu   taxable  en   matibe
d'imp6ts direct, Proefschrift   Luik,   195 I.
(2) Vgl. Prof. J· VAN HourrE, op. cit., blz. 68.
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stelsel van cedulaire of gesplitste belastingen ingevoerd  (I),  (2).
Deze hebben gegolden tot de fiscale hervorming van I962; voor
een goed inzicht is het nodig enige belangrijke punten uit deze
wetgeving hier op te nemen.
De belastbare inkomsten werden ingedeeld in drie klassen (zodat
de wetgever de grondslag heeft moeten bepalen voor de grond-
belasting, mobilienbelasting en bedrijfsbelasting) :
a) inkomsten van de gebouwde en ongebouwde grondeigen-

dommen (artt. 4-I 3 S.W.I.B.; art. 33 S.W.I.B.);
b) inkomsten van de roerende goederen (artt. I4-24 S.W.I.B.;

art. 34 S.W.I.B.);
c)  bedrijfsinkomsten (artt. 25-32 S.W.I.B.; artt. 35-35bis S.W.I.B.).
Dit analytisch stelsel van cedulaire inkomstenbelastingen werd
aangevuld door een overkoepelingsbelasting, de z.g. aanvullende
personele belasting (art. 37-49bis S.W.I.B.) op het globale in-
komen uit onroerende en roerende goederen en uit de arbeid (3).
Naast de cedulaire inkornstenbelastingen aangevuld door de aan-
vullende personele belasting, werden nog andere belastingen
volgens de methode van de directe aanslag geheven :
a) een tijdelijke Nationale crisisbelasting werd ingevoerd bij het

K.B. van I3 januari I933, ter uitvoering van art. I van de Wet
van 30 december I932 (4), (5)·

(I) Merk op dat tot I 9 I9 er in Belgie geen spraak was van een eigenlijke inkomsten-
belastipg. Vgl. Prof. J. VAN HouTTE, Lafonnation du systdmefiscal de la Belgique avant
19 I4• in Histoire des Finances Publiques en Belgique, I. blz. 343; alsook J INGEN-
BLEEK, La justice dans l'impa, Parijs,  1918.
(2) De wetten en besluiten betreffende de inkomstenbelastingen werden voor het
laatst officieel gecodrdineerd bij het Besluit van de Regent van I 5 januari I948. Talrijke
wetten hebben sindsdien de samengeordende teksten soms grondig gewijzigd. Voor
de officieuze co6rdinatie verwijzen we naar de administratieve kursussen uitgegeven
door het Ministerie van Financien.
(3) Practisch is het analytisch stelsel van inkomstenbelastingen geevolueerd naar een
gemengd stelsel, waardoor de inkomsten tweemaal worden belast. De inkomsten uit
onroerende goederen ondergingen GB (verhoogd met de NCB, de gemeentelijke en
provinciale opcentiemen), de inkomsten uit roerende goederen ondergingen de MB
(verhoogd met de NCB), de bedrijfsinkomsten moesten de BB ondergaan (verhoogd
met sommige tijdelijke belastingen). Op het globale bedrag van de drie belastingen
werd de APB gevestigd.
(4) De tekst luidde : „Als nationale crisisbijdrage en alleen voor I933· werd een
bijzondere en opklimmende taxe gevestigd op het bedrag van alle bezoldigingen,
vergoedingen, pensioenen, bijverdiensten, renten en om het even welke toegewezen
sommen, baten van vrije beroepen, winsten van allen aard, alsmede op de inkomsten
uit de vaste goederen." Bedoelde belasting bleef behouden voor de fiscale dienstjaren
1934• 1935 en 1936. Afgeschaft door de Wet van 19 juni I937, werd zij opnieuw in-
gevoerd  door  de  Wet  van   I 7  juni  1938,  en is sindsdien blijven bestaan  als  een  aan-
vullende progressieve belasting op zekere inkomsten uit onroerende goederen (artt. 2-4
S.W.N.C.B.).
(5)   Vanaf het fiscaal dienstjaar   I95 I   werd de Nationale Crisisbelasting op bedrij fs-
inkomsten afgeschaft.
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b)  verschillende  belastingen  volgens  de  oorsprong  van de inhomsten:
de openingstaxe op de drankslijterijen, de belasting op de
oorlogswinsten, op de uitzonderlijke winsten behaald in vredes-
tijd, de belasting op spel en weddenschappen, de verkeers-
belasting op de autovoertuigen e.d.

6.22. BESPREKING VAN DE BEDRIJFSBELASTING

Vooruitlopende op een bespreking van de fiscale bepalingen
inzake de waardering der goederenvoorraden in onderdeel 6.3.,
volgt hieronder een korte weergave van de grondslag waarop de
bedrijfsbelasting werd gevestigd.
In art. 25, § I, S.W.I.B. heeft de fiscale wetgever de belastbare
inkomens (bedrijfswinsten), waarop de bedrijfsbelasting werd
geheven,   in vier categorien ingedeeld. De tekst luidde  (I) :

„De bedrijfsbelasting treft al de nagemelde inkomsten :
I 0 De winsten van om 't even welke nijverheids-, handels-

of landbouwbedrijven, met inbegrip van de winsten
wegens de persoonlijke arbeid der deelgenoten in de
burgerlijke of handelsvennootschappen welke een rechts-
persoonlijkheid bezitten, onderscheiden van die der
deelgenoten;

20 De verschillende bezoldigingen :
a) Van alle personen bezoldigd door een derde, zonder

verbonden te zijn door een aannemingscontract, met
inbegrip van de verkrijgers van pensioenen of lijf-
renten;

b)  Van de beheerders, commissarissen of vereffenaars van
de vennootschappen op aandelen, met inbegrip van de
gouverneurs, bestuurders, regenten, censoren en an-
deren die soortgelijke ambten vervullen als deze
belastingplichtigen;

3° De baten, onder welke naam ook, van de vrije beroepen,
ambten of posten, en van elke winstgevende betrekking
niet  bedoeld   bij    I 0  en   20  van deze paragraaf".

(I) Prof. VAN HouTTE geeft volgende omschrijving van de bedrijfsbelasting : ..... een
algemene heffing op alle inkomsten van op om het even welk gebied uitgeoefende
winstgevende bedrijvigheid, zodra deze verkregen worden in Belgie, zelfs door per-
sonen die er hun woonplaats of hun verblijf niet hebben, ofwel in het buitenland
door personen die hun woon- of verblijfplaats hebben in het Rijk", op. cit., blz. 207.
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In aansluiting met ons onderwerp is het nuttig verder in te gaan,
op de bedrijfswinsten, welke voortvloeien uit de activiteiten van
nijverheids-, handels- en landbouwbedrijven. Art. 27, § I
S.W.I.B. luidde :

„De winsten van een nijverheids-, handels- of landbouwbedrijf
zijn die welke voortvloeien uit al de verrichtingen gedaan door
zijn inrichtingen of door tussenkomst ervan (I), alsmede
alle vermeerderingen van om het even welke in dit bedrijf
gestoken activa, met inbegrip van vermeerderingen voort-
vloeiende uit meerwaarden en minderwaarden, hetzij ver-
wezenlijkt, hetzij uitgedrukt in de rekeningen of inventarissen
van de belastingschuldige, welke ook de oorsprong en de
aard ervan wezen, doch onder voorbehoud van het in § 2bis
van dit artikel bepaalde" (2).

In beginsel werden de kapitaalwinsten op de in een bedrijf be-
legde activa als een belastbare bedrijfswinst beschouwd, welke
ook de oorzaak of de omstandigheid van deze kapitaalwinst mag
zijn (3).
Bij de natuurlijke personen en de personenvennootschappen was
het soms moeilijk een duidelijk onderscheid te maken tussen de
goederen welke tot het bedrijfspatrimonium, en welke goederen
tot het privaatpatrimonium behoorden.
De meerwaarden waren belastbaar zodra zij verwezenlijkt werden
of uitgedrukt in de boekhouding. Andere meerwaarden werden
ambtshalve als verwezenlijkt beschouwd :

"... de meerwaarden, zelfs niet uitgedrukt, op de edelgesteen-
ten en metalen, met uitzondering van voorraden die met het
oog op industriele verwerking voorhanden worden gehouden,
de buitenlandse munten en deviezen, onder welke vorm ook,
met inbegrip van checks, handelseffecten, vervallen coupons,
deposito's in banken of bij andere instellingen, alsmede de
schuldvorderingen luidend in vreemde munten van welke
vorm en aard ook, met uitzondering van de obligaties
en andere effecten van leningen"    Cart.    27,    §    I,    2de   lid,

S.W.I.B.).

(I) Dit is de z.g. bruto-winst.
(2) Het K.B. no 277 van 3 I maart I936, heeft bij art. 3, de 2 alinea ingevoerd.
(3) Verbrekingshof, I 2 april I937· Pas., I, blz. I06; Verbrekingshof, 7 februari 1938,
Pas., I, blz. 34·
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Nochtans werden bepaalde meerwaarden niet in de belastbare
winst begrepen. Met name :
a) de schijnwinstwaarden, die meer een gevolg zijn van de ver-

mindering van de koopkracht van de munt dan een ware
verrijking;

b) de meerwaarden die hoegenaamd niet als winsten werden
behandeld door de belastingplichtige (zij genieten o.a. be-
lastingvrijdom, z6 de belastingplichtige een boehhouding voert
overeenhomstig de bepalingen van het Wetboeh van Koophandel);

c) zekere onvrijwillige meerwaarden (o.a. vergoedingen voor
herstel en oorlogsschade, onteigening).

In art. 27, § 2 S.W.I.B. kwam een wettelijke opsomming voor van
de bedrijfswinsten. Belangrijk is dat deze opsomming geen limi-
tatieve lijst was. Alle winsten, welke voortvloeiden uit de acti-
viteiten van de handels-, nijverheids- en landbouwbedrijven
-a l worden zij niet opgesomd in art. 27,§2- vielen onder de
toepassing van het algemene beginsel in art. 25, § I S.W.I.B.
Voor de toepassing van de bedrijfsbelasting noemt art. 27, § 2
als winsten :

„I 0 Het loon dat de ondernemer zich wegens zijn persoonlijke
arbeid toekent;

20 De baten en voordelen welke de ondernemer in natura
geniet;

3° De baten van zijn speculaties;
4° De sommen gebruikt tot gehele of gedeeltelijke terug-

betaling van ontleende kapitalen, tot uitbreiding van de
onderneming of tot waardevermindering van de toe-
rusting;

50 Orn 't even welke reserves of voorzorgsfondsen, de over-
gebrachte sommen van het jaar op nieuwe rekening en elke
soortgelijke bestemming".

Vooral het punt 50 was en blijft van grote betekenis bij de be-
spreking van de voornaamste uitspraken inzake de fiscale voorraad-
waardering. Prof. VAN HouTTE meent dat „de tekst een zeer ruime
interpretatie toelaat : alle winst die noch uitgekeerd werd noch
geinvesteerd, maar niettemin ter beschikking blijft van de onder-
neming, is in principe door de bedrijfsbelasting getroffen. Dit
geldt zowel voor de zichtbare reserves, d.w.z. deze die als dusdanig
uitgedrukt zijn in de balans als voor de onzichtbare reserves,
voortvloeiend uit onderschatting van activa (b.v. van voorraden)
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of overdreven afschrijvingen op zekere bestanddelen van het
actief" (I). Merk op dat ook de wettelijke reserve, opgelegd door
art. 77, 4de lid der S.W.H.V. (2), belastbaar is.
Volledigheidshalve wijzen we nog op de laatste zinsnede van
art. 27, §2:

„Zijn echter maar belastbaar voor de helft, de winsten die,
binnen twaalf maanden na de afsluiting van het boekjaar,
wezenlijk werden aangewend tot de aanbouw, binnenlands van
arbeiderswoningen of andere inrichtingen ten behoeve van
het  personeel".

Volgens art. 26, § I der S.W.I.B. waren de in art. 25 genoemde

categorieen van bedrijfsinkomsten belastbaar naar hun zuiver
bedrag, d.w.z. op grond van hun bruto-bedrag verminderd met
de bedrijfslasten alleen, welke gedurende de belastbare tijd werden
gedaan om die inkomsten te verkrijgen of te behouden.
Opdat de uitgaven van de belastingplichtige als bedrijfslasten
zouden mogen worden afgetrokken van de winst, behoorden drie
voorwaarden te worden vervuld :
a)  Het moeten bedriifsuitgaven zijn. Art. 26,§ 3 S.W.I.B. bepaalde :

„Worden van de bedrijfsinkomsten niet afgetrokken de uit-
gaven van persoonlijke aard, zoals de huurprijs van het
gedeelte van het onroerend goed dienende tot woning, het
onderhoud van het gezin van de belanghebbende, de kosten
van onderricht, opvoeding en alle andere uitgaven, welke tot
het uitoefenen van het bedrijf niet noodzakelijk zijn".

b) Het dienden bedrijfsuitgaven te zijn van de belastbare periode.
Het is een gevolg van het beginsel van de 66njarigheid van de
belasting.   Art.   26,   §   I,   2de  lid S.W.I.B. luidde   :

„Worden beschouwd als zijnde gedaan gedurende de belast-
bare tijd de uitgaven en bedrijfslasten welke, gedurende deze
tijd, betaald werden of het karakter van zekere en vaststaande
schulden of verliezen hebben verworven en welke als dus-
danig werden geboekt".

c) Zij moesten gedaan worden om de inkomsten te verkrijgen of
te behouden :

(I) Prof. J· VAN HourrE. op. cit., blz. 221.
(2) Vgl. het onderdeel 6.5. over de waarderingsregels ontleend aan het Wetboek van
Koophandel.
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„Worden inzonderheid als bedrijfslasten aangezien :
Io Dehuuren huurlasten betreffende de onroerende goederen,

dienende tot het uitoefenen van het bedrijf, en alle alge-
mene kosten wegens het onderhouden, verwarmen, ver-
lichting daarvan;

20 De interesten der kapitalen aan derden ontleend en in
het bedrijf aangewend, alsmede alle lasten, renten of
soortgelijke uitkeringen betreffende dit bedrijf;

3° De wedden en lonen der bedienden en werklieden in
dienst bij het bedrijf;

4° De nodige afschrijvingen van het materiaal en van de
roerende voorwerpen dienende tot het uitoefenen van
het bedrijf, in zover de afschrijvingen samengaan met een
waardevermindering, welke zich gedurende de belastbare
tijd werkelijk voordeed. De afschrijvingen zijn gegrond
op het bedrag van de belegde gelden of op de kost-
prijS"   (I).

In afwijking van het beginsel van de 66njarigheid van de belasting
worden

„ ... de inkomsten van het belastbaar jaar of boekjaar des-
gevallend verminderd met de gedurende de vijf vorige jaren
of tijdens de vijf vorige boekjaren geleden bedrijfsverliezen"
Cart. 32, § I, 2de lid, S.W.I.B.).

6.23· DE RECENTE FISCALE HERVORMING (2)

Bij de wet van 20 november I962 werd het verouderde cedulaire
stelsel der inkomstenbelastingen afgeschaft. Deze wet is van
toepassing met ingang van het aanslagjaar I963 voor de vennoot-
schapsbelasting en met ingang van het aanslagjaar I964 op de

(I) Het vraagstuk van de afschrijvingen wordt verder behandeld in onderdeel 6.3.(2) Vgl. O.a. Jean WILMART, Commentaire des dispositions de la loi du 20 novembre I962
portant «forme des impdts sur les revenus, relatives d Z'imposition des socie'tts, J.P.D.F.,
nos IO-12, 1962 en nOS 1-6, I963; vAN KEuLEN, Belastinghervorming in Belgit, Week-
blad voor Fiscal Recht (Ned.), n°' 4608/9, I962; G. VAN FRAEYENHovEN, La «forme
des impots sur  les revenus,  Brussel,  I963;  J.  VAN  WYNENDAELE,  PTincipes de droit fiscal
des socitte's, Brussel, 1963; De onderneming en de belastingpolitiek, Leuven, I963• blz. 297-353: Ontwerp van wet houdende hervo,·ming van de inhomstenbelasting. Verslag namens
de Commissie voor de Financien uitgebracht door de HH. VAN HourrE en L. DESMET.
Senaat, zitting I 96 I - I 962, 20 september I962, document 366; Parlementaire hande-
lingen, Senaat, zittingen  van  2,3,4,   Io,   I I   en 16 oktober  I962,  nos  67,   68-69,   70-7I,
74-75. 76-77 en 78-79; Parlementaire handelingen, Kamer. zittingen van 30 en 3 I ok-
tober I962, n°9 83-84,85-86.
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personenbelasting. In het nieuw ingevoerde stelsel worden de
cedulaire belastingen vervangen door een eenheidsbelasting op het
globale inkomen, d.w.z. het geheel van alle inkomsten van de
belastingplichtige.
Voortaan worden al de inkomsten, van welke aard ook, samengeteld
en aan 66n enkele belasting onderworpen. De hervorming van de
inkomstenbelasting voorziet de invoering van (art. I, H.I.B.) :
- de personenbelasting, d.i. een belasting op het globaal inkomen

van de rijksinwoners;
- de vennootschapsbelasting, d.i. een belasting op het globaal

inkomen van rechtspersonen met winstoogmerk;
- de rechtspersonenbelasting, d.i. een belasting op de inkomsten

uit roerende en onroerende goederen van andere rechtspersonen;
- de belasting der niet-verbliifhouders, d.i. een belasting op de

inkomsten in Belgie verkregen door niet-rijksinwoners en
buitenlandse vennootschappen.

Alvorens de personenbelasting en de vennootschapsbelasting
(slechts deze zijn van belang voor ons onderwerp) nader te schetsen,
is het wellicht van belang de voornaamste wijzigingen, welke
in het vroegere stelsel werden aangebracht, op te sommen :

(i) globale belasting: alle inkomsten zijn onderworpen  aan  din
enkele belasting;

(ii)  afschajfing   van de aftrekbaarheid der belastingen: vroeger
kon de belastingplichtige zijn belastbaar inkomen van een
bepaald jaar verminderen met het bedrag van de in de loop
van  hetzelfde jaar betaalde belastingen;

(iii)  samenvoeging  van de inhomsten der echtgenoten: dit beginsel
wordt gemilderd door een aftrek van 40 % voor de echtgenote
met een afzonderlijk beroep of in een gemeenschappelijke
zaak werkzaam;

(iv)  invoering van de voorheffingen:  in de loop van het jaar worden

voorhefRngen geind. Bij het bepalen van de globale belasting
op het einde van het fiscaal boekjaar wordt in zekere mate
rekening gehouden met deze voorheffingen, waarvan sommige
terugbetaalbaar zijn;

(v)   invoering  van  een afzonderlijke belasting  op de vennootschappen;
is een logische aanvulling op het stelsel der globale belasting,
vermits de vennootschappen een afzonderlijk bestaan hebben.

Bepaalde vennootschappen hebben echter de keuze onder
toepassing van de vennootschapsbelasting of de personen-
belasting te vallen (zie onderdeel 6.232).
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In het hiernavolgende volgt een kort overzicht van de personen-
en vennootschapsbelasting.

6.23I.  De personenbelasting

Het belastbaar inkomen is samengesteld uit de gezamenlijke netto-
inkomsten van volgende categorieen :
- de inkomsten uit grondeigendommen;
- de inkomsten en opbrengsten van roerende kapitalen en

goederen;

- de bedrijfsinkomsten;
- de diverse inkomsten.
Met betrekking tot het onderwerp van ons proefschrift is het
nuttig in te gaan op de draagwijdte van het begrip bedrijfs-
inkomsten. Ik wens er onmiddellijk op te wijzen dat het bepaalde
in de artt. 25-27 der S.W.I.B. nog rechtskracht heeft; het is
nagenoeg volledig overgenomen in art. 6 H.I.B. Immers de
bedrijfsinkomsten zijn de inkomsten welke rechtstreeks of on-
rechtstreeks voortkomen uit (art. 6 H.I.B.) :
a) winsten van de nijverheids-, handels- of landbouwbedrijven :- winsten welke voortvloeien uit alle verrichtingen door be-

middeling van de inrichting, alle vermeerderingen van de
bedrijfsactiva;

- alle vermeerderingen van alle bedrijfsactiva, meer- of
minderwaarden (ongerealiseerde waarden echter niet) be-
houdens de verzachtingen ingevolge  art.  7;

- loon van de ondernemer voor persoonlijke arbeid, baten in
natura, baten van speculaties;

- sommen tot terugbetaling van ontleende kapitalen tot uit-
breiding  van de onderneming of uitrusting;

-  de  reserves;
- abnormale of welwillende voordelen toegekend aan een in

het buitenland gevestigde onderneming.
b) de verschillende bezoldigingen :

- lonen en wedden;
- pensioenen en lijfrenten;
- kapitalen en afkoopwaarde van levensverzekeringen ge-

vestigd door middel van stortingen of inhoudingen;
- bezoldigingen van beheerders, commissarissen of vereffe-

naars van vennootschappen op aandelen.
c) baten van vrije beroepen;
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d) winsten die betrekking hebben op een zelfstandig bedrijfsacti-
viteit vroeger uitgeoefend door de genieter ofzijn rechtverkrijger.

Voor de vaststelling van het netto-bedrag der bedrijfsinkomsten
wordt het bruto-bedrag verminderd met de bedrijfslasten, bedrijfs-
verliezen en sommige kortingen. Belangrijk is het gebrek aan
waarderingsregels voor de goederenvoorraden. Dit betekent een
voortzetting van de tot dusver gevolgde gedragslijn. Met betrekking
tot de afschrijvingen voorziet de hervorming wdl een afwijking
op de traditionele lineaire methode. Voor de na I januari I963
verkregen activa kan een stelsel van degressieve afschrijvingen
worden toegepast (art. I3 H.I.B.). Ook kunnen volgens art. 6,
§ 3, H.I.B. voorzieningen aangelegd worden „ten einde het hoofd
te bieden aan scherp omschreven verliezen of lasten welke volgens
de aan gang zijnde gebeurtenissen waarschijnlijk zijn" (I). Bij
Koninklijk Besluit van 30 mei I963 (Belgisch Staatsblad van
8 jum I963) tot vaststelling van de perken en voorwaarden van
fiscale vrijstelling van voorzieningen om waarschijnlijke verliezen
of lasten te bestrijden, werd het aanleggen van voorzieningen voor
vorderingen toegelaten. De invoering van het keuzestelsel van de
degressieve afschrijvingen werd geregeld bij Koninklijk Besluit
van 8 oktober I963 (Belg. Staatsblad van I9 oktober I963)·

6.232. De vennootschapsbelasting

Onder de toepassing van de vennootschapsbelasting valt om het
even welke vennootschap, vereniging of inrichting, voor zover
Zij :
a) de rechtspersoonlijkheid krachtens het Belgisch of buitenlands

recht bezit;
b) in Belgie een maatschappelijke zetel, voornaamste inrichting of

bestuurszetel heeft;
c) zich bezighoudt met een exploitatie of met winstgevende

handelingen.
Deze beschikkingen gelden vooral voor de naamloze vennoot-
schappen en de vennootschappen bij wijze van geldschieting op
aandelen. De personenvennootschappen (onder gemeenschappelijke
naam), bij wijze van eenvoudige geldschieting, de coDperatieve
vennootschappen, de vennootschappen met beperkte aansprake-
lijkheid) hebben de heuze tussen het stelsel van de vennootschaps-

(I)  Doc.  Commission des Finances,  no   I I, Senaat  I96I- 1962,  btz.   74-75  en  88.
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belasting en de personenbelasting in hoofde van de vennoten
(de winst wordt beschouwd als toegekend aan de vennoten). De
buitenlandse vennootschappen worden echter behandeld als
Belgische vennootschappen.
Het belastbaar bedrag wordt gevormd door het geheel van de
winsten van het boekjaar, bestaande uit de niet-uitgekeerde
winsten (met inbegrip van de uitgaven die niet aftrekbaar zijn
als bedrijfslasten) en de winsten uitgekeerd als inkomsten uit
aandelen of uit belegde kapitalen. Voor de naamloze vennootschap
en gelijkgestelde vennootschappen wordt het belastbaar bedrag
bovendien verhoogd - binnen zekere grenzen en onder bepaalde
voorwaarden - met de bezoldigingen toegekend aan de beheerders
en commissarissen. De bestanddelen der belastbare winst zijn
dezelfde welke schematisch besproken werden bij de behandeling
der personenbelasting. Met betrekking tot de bedrijfswinsten
is het van belang er op te wijzen dat de vroegere bepalingen
art. 25, § I en art. 27, § I der S.W.I.B. werden overgenomen in de
belastinghervorming. Ook moet ik er de nadruk op leggen dat
de fiscale hervorming t.a.v. voorraadwaardering geen richtlijnen
geeft. Dit heeft tot gevolg dat we verder aangewezen blijven op
de administratieve onderrichtingen en de interpretatie van het
Wetboek van Koophandel.
In de hierna volgende bladzijden zal bij de behandeling van de
goederenvoorraadwaardering enkel verwezen worden naar de wet-
teksten van v66r de fiscale hervorming. De vroegere wetgeving
welke van belang is voor ons onderwerp, werd immers in de
fiscale hervorming behouden en bovendien zijn er nog geen
arresten welke gewezen werden op grond van de teksten der
fiscale hervorming.

6.3· De fiscale waarderingsregels

Uit de besproken wetteksten der Belgische fiscale wetgeving blijkt
duidelijk het gebrek aan richtlijnen nopens het waarderen van de
vermogensbestanddelen, welke tot het vlottende kapitaal behoren.
Ook in Nederland wordt dit niet speciaal geregeld; het valt immers
onder gkg. Enkel de fiscale afschrijvingen op het vast kapitaal (I)

(I) Prof. VAN HouTTE, op. cit., blz. 228, spreekt over „alle zaken die werkelijk dienen
voor de exploitatie van het bedrijf : nijverheidsgebouwen, zowel als machines en
vervoermiddelen, m.a.w. het geimmobiliseerd actief".
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worden uitdrukkelijk aan bepaalde regels gebonden. De fiscale
afschrijvingen dienen te geschieden op basis van de kostprijs
of het bedrag van de in goederen geinvesteerde gelden Cart. 26,

§ 2,4; S.W.I.B.).
Bij de bespreking van de belangrijkste uitspraken inzake de
fiscale voorraadwaardering zal blijken, dat de rechtscolleges
ook hier een nominalistische winstopvatting huldigen, ondanks
het gebrek aan de wettelijke richtlijnen. Oorspronkelijk werd de
waardering van de goederenvoorraden gebonden aan het af-
schrijvingsbegrip, d.w.z. dat de waardering van de voorraden
diende te geschieden op grond van de historische kostprijs. In de
aanschrijving  van het Ministerie van Financien  d.d.   I 5 maart  I 924,
werd aan de belastingplichtige de mogelijkheid geboden af te
wijken van de historische kostprijs van de gewaardeerde bestand-
delen van het bedrijfspatrimonium, indien hij kon bewijzen dat
bijzondere omstandigheden de waarde er van hebben verminderd.
Vandaar dat reeds in de periode I920-I928 de waardering van
de goederenvoorraden geschiedde op grond van het minimum-
waarderingsbeginsel, waarbij 6f tegen de historische kostprijs 6f
tegen de lagere marktwaarde maar steeds tegen de laagste van de
twee gewaardeerd wordt. De meeste arresten uit deze periode
hebben betrekking op de vraag of de toekomstige en mogelijke
verliezen als bijzondere omstandigheden konden gelden om bij de
waardering van de voorraden af te wijken van de historische
kostprijs. Het beginsel van de 66njarigheid van de belasting,
waarbij slechts de tijdens de belastbare periode werkelijk over-
komen waardevermindering in vrijstelling van bedrijfsbelasting
wordt aanvaard, speelt hier een belangrijke rol (I).
In de latere periode I929-I962 werd de waardering van de voor-
raden niet langer verbonden aan het afschrijvingsbegrip. Voortaan
wordt er de nadruk op gelegd, dat de voorraden elk jaar op hun
actuele waarde dienen gewaardeerd te worden.
De waardering moet oprecht zijn en blijk geven van een voor-
zichtig beheer. Dit kan men beschouwen als een aanpassing van
de fiscale opvattingen aan de waarderingsregels ontleend aan het
Wetboek van Koophandel.
Vermits de wil van de wetgever inzake de fiscale goederenvoorraad-
waardering niet met zekerheid uit de teksten kan worden afgeleid,

zullen we in de volgende onderdelen onderzoeken of de admi-

(I) Vgl. de belangrijkste uitspraken inzake de fiscale voorraadwaardering.
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nistratieve onderrichtingen van het Ministerie van Financien, de
teksten van het Wetboek van Koophandel en tenslotte de verschil-
lende uitspraken der rechtscolleges ons volledig kunnen inlichten.
Vooreerst echter nog enkele vluchtige beschouwingen over de
adminis#atieve en de rechterlijke interpretatie in belastingzaken :
a) Wanneer de administratie de betekenis of de draagwijdte van

een wettekst op een bepaalde wijze opvat, is deze interpretatie
voor de belastingplichtige niet bindend. De z.g. administratieve
rechtspraak (I), onder de vorm b.v. van ministeriele of admi-
nistratieve onderrichtingen, geldt enkel als gedragslijn voor de
ambtenaren belast met de toepassing van de fiscale wetten.
Hieruit blijkt duidelijk dat noch de belastingplichtige noch
de rechtscolleges gebonden zijn door de administratieve onder-
richtingen. In een recent arrest d.d. IS maart I962 besliste
het Beroepshofvan Brussel (2) dat de rechtscolleges zelfs kunnen
weigeren de administratieve onderrichtingen toe te passen.

b) „Alhoewel vele fiscale wetsbepalingen aan klaarheid en duide-
lijkheid soms te wensen overlaten" - schrijft Prof. VAN
HouTTE (3) -„is zulks, w.t.v., niet altijd het geval. Wanneer
een wettekst niet dubbelzinnig is, bestaat er geen aanleiding tot
interpretatie : het zoeken naar de betekenis van de woorden
en zinnen die klaar en duidelijk zijn, komt neer op een poging
om bij de tekst allerlei nuances en voorwaarden toe te voegen,
die de wetgever wellicht had moeten voorzien, maar die hij in
werkelijkheid niet voorziet. De rechter is niet bevoegd de
wettekst te vervangen door een ander onder voorwendsel hem

"
te  interpreteren  .  In dit verband  wijs  ik  op de arresten  van
resp. I 2 februari I940 (Verbrekingshof, Pas., I, blz. 48),
28 februari I944 (Beroepshof Brussel; Rev.J.F.F., I944,
blz. 2IS),en tenslotte het arrest van I o juni I 952, gewezen door
het Verbrekingshof (Pas., I, blz. 656).

Volledigheidshalve wens ik hier te wijzen op de belangwekkende
ontwikkeling welke zich in Nederland heeft voorgedaan t.a.v.
de cassatierechtspraak, waarbij de wetsuitlegging zich heeft uit-
gebreid tot de rechtsvinding. Met betrekking tot de goederen-
voorraadwaardering is het door de Hoge Raad zelf opgebouwde
stelsel van normale voorraden een duidelijk voorbeeld.

(I) Vgl. Beroepshof Gent, 28 november 1950, Rev. J.F.F., I95O, blz. 598; zie ook
Beroepshof Gent, 20 juni I95O, Rev. J.F.F. , I 950' blz. 440
(2) B.D.B., no 39I, blz. IBBI.
(3) Prof. J· VAN HouTTE. op. cit.. biz. I 76.
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In Belgie daarentegen moet de nadruk gelegd worden op het
facultatieve karakter van de rechterlijke interpretatie in belasting-
zaken (noch de derden, noch de rechterlijke macht - welke haar
rechtspraak steeds mag wijzigen - worden daardoor gebonden).
De rechtscolleges zijn enkel bevoegd om de fiscale wetten toe te
passen en uit te leggen (I). Enkel de authentieke interpretatie,
d.i. de uitlegging van een wettekst door een andere wettekst is
bindend. De interpretatie van een wettekst door de fiscale admi-
nistratie of de rechtscolleges is facultatief. Dit vloeit immers voort
uit het beginsel dat enkel de wet een bron is van de belastingverbin-
tenis, ook wanneer men haar niet verbaal doch teleologisch uitlegt.
Tenslotte wens ik bijzondere aandacht te vragen voor de z.g.
autonomieleer voor de interpretatie van de fiscale wetten, waarbij
rekening dient gehouden met het feit dat de fiscale wetgever
er een eigen levenshouding op nahoudt. Een belangrijk gevolg
hiervan is dat de fiscale wetten beperkend dienen uitgelegd te
worden. Verschillende auteurs brengen kritiek uit op het beginsel
van de beperkende interpretatie (o.a. ADRIANI-VAN HOORN, in :
Het belastingrecht. Zijn grondslagen en ontwihkeling,  deel  II,  blz.  I 3 I-
I34)· Prof. VAN HourTE meent echter dat bedoelde kritiek dikwijls
op een verkeerde opvatting van de draagwijdte van dit beginsel
berust. „Aan de fiscale teksten - schrijft Prof. VAN HouTTE (2) -
moet wel een ruime betekenis worden gegeven, wanneer blijkt
dat zulks inderdaad de bedoeling van de wetgever is geweest.
Zelfs de zgn. begrijpende interpretatie, Ill. deze waardoor de
toepassing van de tekst wordt doorgedreven tot de uiterste grens
die de wetgever voor ogen heeft gehad, lijkt ons niet strijdig met
de  natuur  van de belastingwetten".
Practisch heeft de beperkende interpretatie in Belgie tot gevolg :
(i) dat in fiscale zaken de wet niet uitgelegd mag worden bij

analogie;
(ii)   dat het beginsel in dubio contra fiscum,  d.w.z.  voor de belasting-

plichtige moet de voordeligste oplossing gekozen worden bij
gebreke van andere gegevens of elementen van interpretatie (3).

(I) De onwettelijke beschikkingen van de uitvoerende macht (K.B.. ministerieel
besluit en administratieve beschikking) zijn bij toepassing van de wet van 23 december
I946 vatbaar voor een beroep tot nietigverklaring voor de afdeling administratie van
de Raad van State.
(2) Prof. J. VAN HourrE, op. cit., blz. I 83.
(3) Vgl. het arrest van 28 mei I942 van het Verbrekingshof met advies van de Heer
Hayoit de Termicourt. Procureur-Generaal   (Pas.,   I,   biz.    I 34)    :   ••En   cas de doute
sur leur portee, les lois fiscales doivent s'interpreter dans le sens le plus favorable
au debiteur de l'imp6t".
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Ook op het gebied van de interpretatie der fiscale wetten is men
in Nederland verder geevolueerd. De interpretatie van de ver-
schillende begrippen kan hier verschillend zijn al naargelang het
rechtsgebied waarbinnen bedoelde begrippen gehanteerd moeten
worden (I). Ik neem me voor om hierover nog iets te zeggen in
het nog te volgen vergelijkende kritische hoofdstuk.

6.4· De administratieve onderrichtingen

In deze paragraaf volgt een korte uiteenzetting van de voor-
naamste administratieve beschikkingen op het gebied van de
fiscale goederenvoorraadwaardering in Belgie. Het is overbodig
dat wij verder ingaan op de betekenis en de draagwijdte, welke
aan deze richtlijnen, welke men in Belgie ten onrechte administra-
tieve rechtspraak noemt, moet worden toegekend. Dit probleem
werd reeds voldoende toegelicht.
Terwille van een systematische behandeling zijn de hierna te
behandelen administratieve onderrichtingen als volgt gerubri-
ceerd :

6.4I. De administratieve circulaire no 4II Van I4 juni I95O.
6.42. De bijlage op de circulaire no 4II van 26 februari I95I

(2),(3)·

6.4I. DE ADMINISTRATIEVE CIRCULAIRE  No  4I I

Voor de vaststelling van de grondslag der bedrijfsbelasting stelt
de administratie de eis, de goederenvoorraden te waarderen hetzij
op de aankoop- ofkostprijs, hetzij op de werkelijke verwezenlijkings-
waarde of verkoopwaarde, zo zij opmerkelijk lager ligt dan de
kost- of aankoopprijs en een niet te onderkennen neiging tot dalen
vertoont. Hieruit volgt dat de waardering van de goederenvoorraden
volgens de fiscale administratie moet geschieden op grond van het
minimumwaarderingsbeginsel.

(I) Prof. Mr. H. J. HELLEMA, Wetsinterpretatie, Fiscaal Arrestenboekie, 1962, blz. 262-
278.

(2) Beide circulaires werden uitgevaardigd door Prof. VAN HOUTTE, toenmalig Minister
van Financien.
(3) Afgezien van de Aanschrijving van het Ministerie van Financien, d.d. 4 maart
I 924, zijn me geen andere onderrichtingen bekend.
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Onder hostprijs verstaat de administratie, de werhelijhe hostprijs der
in aanmerhing genomen hoopwa,·en, grondstoffen en produhten, d.w.z.
de som welke efectief uitgegeven werd om ze aan te kopen of om
ze te fabriceren (niet de kostprijs van deze elementen, indien zij
op datum van de inventaris aangekocht of gefabriceerd zouden
zijn)   (I). De werkelijke verwezenlijkings- of verkoopwaarde   mag
in de inventaris de kostprijs vervangen, indien zij minder dan die
kostprijs bedraagt. Onder kostprijs wordt hier verstaan, de waarde
van de voorraad in zijn geheel geschouwd (2).
Om elke betwisting te vermijden is de administratie van oordeel
dat de werkelijke verwezenlijkings- ofverkoopwaarde dient te worden

gesteld op de aanhoophoers bij de leverancier, op de datum van het
afsluiten van de balans.
In de administratieve circulaire worden de begrippen aankoop-
koers, werkelijke verwezenlijkings- of verkoopwaarde door elkaar
gebruikt. Al deze begrippen dienen opgevat te worden als de prijs
van de goederen op de inkoopmarkt per balansdatum.
In aansluiting met het voorgaande heeft de administratie resp.
voor de kleinhandelaar, de groothandelaar en de fabrikant duidelijk
het begrip werkelijke verwezenlijkings- of verkoopwaarde omlijnd.
Zo lezen we in de administratieve onderrichtingen dat (3) :

„- voor een kleinhandelaar, de te beschouwen prijs diegene
zal zijn, tegen dewelke hij op datum van inventaris het
artikel bij zijn grossier zou kunnen aankopen;

„- voor een grossier, het de prijs zal zijn, tegen dewelke hij
het artikel bij zijn fabrikant zou kunnen aankopen;

„- voor een fabrikant, het zal zijn :
a) wat betreft de grondstoffen, de prijs tegen dewelke hij

ze zou kunnen aankopen  bij de producent;
b) wat betreft de gefabriceerde artikelen, het de prijs zal

zijn van de grondstof, vastgesteld zoals litt. a, verhoogd
met een percentage voor fabricagekosten".

Samengevat kan, in aansluiting met de opvatting van de fiscale
adrninistratie, de te volgen gedragslijn bij de goederenvoorraad-

waardering als volgt worden omlijnd : waardering moet geschieden

(I)   Kan men hieruit besluiten  dat de vervangingswaardeleer bij de fiscale administratie
bekend   is 7
(2) Voor het bepalen van de verkoopwaarde moet rekening worden gehouden met
het feit, dat de koopwaren nog niet verkocht zijn.
(3) Mipisterie van Financien, Administratie der Directe Belastingen, 3. directie,
circulaire no  4I I, Brussel,  I4 juni  1950·
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op grond van het minimumwaarderingsbeginsel, d.w.z. tegen de
historische kostprijs of de lagere marktwaarde (I).
Hierbij wens ik wel aan te stippen dat onder kostprijs de integrate
hostprijs wordt bedoeld. Bij de studie van de fiscale voorraad-
waardering in Nederland hadden we de gelegenheid te wijzen
op de zware strijd nopens het al dan niet opnemen van de capaci-
teitskosten in de kostprijs.
De administratie is van oordeel, dat

„de hoger uiteengezette wijze van raming klaarblijkelijk in het
voordeel van de ondernemingen is, dan wanneer deze de
meerwaarde buiten beschouwing mogen laten die potentieel
aan de stock verbonden is wanneer de koers van de dag hoger
is dan de kostprijs, zij het de ondernemingen mogelijk maakt
rekening te houden met de vastgestelde minderwaarde in geval
van daling van de koers van de dag onder de kostprijs.

„Aldus moeten de tegen  I.000  F  door een handelaar aange-
kochte koopwaren in de inventaris opgenomen worden voor
I.000 F werkelijke kostprijs, indien deze handelaar, om dezelf-
de koopwaren te kopen op de datum van het sluiten der balans,
ten minste, hetzelfde bedrag   van    I.000   F moet uitgeven.
Maar indien, op de datum van het sluiten van de balans,
dezelfde handelaar inzonderheid bij zijn leverancier dezelfde
koopwaren kan aankopen tegen een lagere prijs  dan  I.000  F,
bijvoorbeeld tegen 800 F, dan mogen ze voor deze laatste

,,waarde in de inventaris opgenomen worden .

Bovendien wijst de fiscale administratie er op dat de waardering
van de goederenvoorraden op grond van subjectieve inzichten
(oprechtheid, voorzichtigheid en te goeder trouw) niet in overeen-
stemming is met het beginsel van de 66njarigheid der belastingen
(art. 32 S.W.I.B. of art. 50 H.I.B.). Nochtans zullen we bij de
bespreking van de jurisprudentie t.a.v. de goederenvoorraad-
waardering meermalen vaststellen dat de rechtscolleges bedoelde
waarderingsregel - welke ontleend is aan de rechtsdoctrine op
art. 77 S.W.H.V. - als in overeenstemming met goed onder-
nemersschap beschouwen. Hieruit volgt naar mijn mening dat
het standpunt van de fiscale administratie in botsing komt met de
rechtspraak (zie hetgeen daarover zal worden opgemerkt in
Hfdst. VIII : „Slotopmerkingen").

(I) De marktwaarde of marktprijs is de aankoopprijs van de goederen op de inkoop-
markt.
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De fiscale administratie geeft aan het beginsel van de 66njarigheid
der belasting als interpretatie dat :

"... de administratie er toe gerechtigd (is) op fiscaal gebied de

nauwkeurigheid te betwisten van een inventaris, welke,
alhoewel overeenkornstig de bepalingen van de handelswetten
volgens de regelen van voorzichtigheid, van oprechtheid en
goede trouw opgemaakt, niettemin een onderschatting behelst,
die niet overeenstemt met een werkelijke last van het dienst-
jaar en bijgevolg een belastbare reserve of voorzorgsfonds
uitmaakt".

Ik heb de indruk dat de problematiek van de verhouding tussen
commerciele en fiscale winstbepaling opnieuw in dit proefschrift
wordt betrokken. Het voorgaande geeft immers ruimte voor de
opvatting dat ook in Belgie de fiscale winstberekening autonoom
geschiedt. Nochtans voeg ik er onmiddellijk aan toe dat de fiscale
winstberekening gebonden is aan de commerciele boekhouding,
d.w.z. de fiscale inkomstenaangifte berust op de commerciele
boekhouding.
Dit volgt immers ook uit art. 27, § 2bis S.W.I.B. waarbij diverse
fiscale gunstmaatregelen worden verleend op voorwaarde dat de
belastingplichtige een boekhouding voert in overeenstemming met
de bepalingen van het Wetboek van Koophandel.
Ook in het art. 54, § I, S.W.I.B. met betrekking tot de belasting-
aangifte van de vennootschappen, welke rechtspersoonlijkheid
bezitten, wordt bepaald dat bij deze aangifte volgende stukken
dienen gevoegd :
(i) een afschrift van de balans en van de winst- en verliesrekening,

of van de behoorlijk afgesloten comptabiliteitstoestand;
(ii) een afschrift van de beraadslagingen die ze goedkeuren en

van de nota's en verslagen die erop betrekking hebben.
Uit het voorgaande kan naar mijn mening afgeleid worden dat :
de commerciele balans het uitgangspunt is voor de winstberekening
en de fiscale balans als een afgeleide balans dient opgevat te worden.
Ik zou zelfs durven beweren dat men ten onrechte een onderscheid
maakt tussen een commerciele en een fiscale balans vermits er
slechts din enkele balans bestaat, n.1. die welke door de vennoten
wordt goedgekeurd. Spreekt men dan toch over een fiscale balans
dan bedoelt men in werketijkheid een gecorrigeerde commerciale
balans, d.w.z. een rechtzetting van d6 hierop voorkomende ge-
gevens met het oog op de fiscale winstberekening.
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Het is merkwaardig dat de fiscale administratie t.a.v. de toe-
passing van het minimumwaarderingsbeginsel op de goederen-
voorraadwaardering ook in de interpretatie van het art. 26, § 2,40,
S.W.I.B. een argument ziet voor de handhaving van zijn standpunt.
Ook de afschrijvingen welke in de Wet op de handelsvennoot-
schappen worden voorzien, dienen niet noodzakelijk door de
fiscus uolledig als bedrijfslasten aanvaard te worden.

6.4 . DE BIJLAGE  OP  CIRCULAIRE  N' 4I I

In een bijlage op de circulaire no 4I I worden enkele afwijkingen
toegestaan op de algemene regel, de goederenvoorraden te waar-
deren op basis van de historische kostprijs of de lagere markt-
waarde  (I).
Afwijkingen worden toegestaan met betrekking tot de waardering
der:
(i)   grondstojfen of gefabriceerde  artihelen  waarvan de prijzen onder-

hevig zijn aan de schommelingen op de wereldmarht.
Inzake de grondstoffen of gefabriceerde artikelen waarvan de
prijzen op de wereldmarkt aan plotselinge en belangrijke fluctuaties
onderhevig zijn, mag de controleur der belastingen waarderingen
aanvaarden gedaan op lagere basissen dan deze hiervoor vermeld.
Op dit gebied is het niet mogelijk, in algemene zin, vaste maat-
staven aan te duiden. De controleur dient hier blijk te geven van
begrip en gematigdheid; het behoort  hem te beoordelen op basis
van de hem door de belastingplichtige voorgelegde elementen,
of de schatting van deze laatste redelijk is en niet voortvloeit uit
het inzicht de belasting te ontduiken of er eisbaarheid van te
vertragen.
(ii) incourante goederen.

„Wat meer in het bijzonder de handelsondernemingen betreft
(grootwarenhuizen b.v.), waar wegens de verscheidenheid en de
veelvuldigheid der verhandelde artikels, de nauwkeurige en ge-
detailleerde opgave per artikel, hetzij van de kostprijs, hetzij van
de werkelijke verwezenlijkingswaarde ernstige moeilijkheden van
materiele aard zou opleveren, neemt de administratie aan dat
het doeltreffender is aan de hand van de ondervinding een forfai-
taire becijfering te doen van de verminderingspercentages die toe
te passen zijn op de verkoopwaarde aan de clienten van het geheel

(I)  Ministerie van Financian, Bijlage op circulaire n°  4I I,  Brussel, 26 februari  I 95 I.
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der stocks van elke categorie koopwaren, ter bepaling van de
inventariswaarde die overeenstemt hetzij met de kostprijs of de
verkoopwaarde, zoals hoger aangeduid, voor de niet in waarde
verminderde artikels, hetzij met de prijs bij massale verkoop voor
de beschadigde of verlegen, verouderde of minderwaardige
artikels".
In dezelfde administratieve onderrichting wordt de waardering
van de goederenvoorraden op basis van het ijzeren-voorraadstelsel
uitdrukkelijk verworpen   (I).
Bij de hierna nog te behandelen bespreking van de belangrijkste
arresten inzake de voorraadwaardering, zullen de verschillende
opvattingen der administratie der directe belastingen vernomen
worden. Nochtans meen ik dat bedoeld bezwaar me niet mag
verhinderen om de zienswijze der fiscale adrninistratie volledig
weer te geven.
Zo lees ik het volgende in de administratieve onderrichting :

"... de laatste tijd (hebben) sommige handelsondernemingen

bij de administratie aangedrongen opdat het begrip stock-
gereedschap (2) zou opgenomen worden inzake inventaris
der koopwaren. Zij lieten in dit verband gelden dat hun
sociaal doel uitsluitend bestaat in de rechtstreekse en dadelijke
verkoop aan de verbruikers van de koopwaren welke zij bij
de producenten kopen en dat zij bijgevolg altijd moeten
beschikken over een vaste stock koopwaren omvattend de
verschillende artikels waarin zij handel drijven.

„Volgens hun opvatting is de stock koopwaren een immobili-
satie, een noodzakelijk gereedschap voor de goede gang van
de onderneming. Hij dient in hoeveelheid of in omvang op
een vast peil gehandhaafd zodat elk artikel dat uitgaat dadelijk
moet vervangen worden, daar de uitputting van de stock,
in dezelfde mate als de verkoop der machines van een fabriek,
het einde van de zaak en de liquidatie van de onderneming
betekent.

„Deswege hebben zij gevraagd hun vaste stock onveranderlijk
te mogen inventariseren aan de oorspronkelijke aankoop-
prijs, alhoewel deze stock jaarlijks herhaaldelijk vernieuwd
wordt.

(I) Bijlage op circulaire no 4II, Op. Cit., nos I4 en IS·
(2) Stock-gereedschap is de onjuiste vertaling van .,stock-outil", om het begrip ijzeren-
voorraadstelsel aan te duiden.
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„Alhoewel deze wijze van Taming der stocks op economisch gebied
voordelen biedt - in geval van menigvuldige prijsschomme-
lingen is het aldus inderdaad mogelijk een grotere stabiliteit
in de resultaten der verschillende jaren te behouden - han
zij om volgende Tedenen opfiscaal gebied niet aangenomen worden.

„Overeenkomstig de hoger uitgedrukte beginselen dienen de
koopwaren in magazijn op de datum van de sluiting der
balans geinventariseerd hetzij aan de aankoop- of de kost-
prijs, hetzij aan de werkelijke verwezenlijkingswaarde.

„Anderzijds maken inzake inkomstenbelastingen de op de
verkoop verwezenlijkte meerwaarden een definitief accres
van het actief uit, waarmede rekening dient gehouden voor
de vaststelling der belastbare winsten.

„Aldus, wanneer   een   aan   IOO F geinventariseerd voorwerp
tegen  I 50 F verkocht wordt, levert de verrichting een bruto-
winst  van  So  F op, zelfs wanneer  I 50  F  of meer zou moeten
betaald worden om zich hetzelfde voorwerp terug aan te
schaffen.

„Voor het vaststellen van de belastbare winst dient dus van
de verkoopprijs niet de wederaankoopprijs (I 50 F in voor-
gaande voorbeeld) afgetrokken, maar de kostprijs voor dewelke
het verkocht voorwerp in de inventaris opgenomen was
(Ioo F). Het nieuw, b.v. tegen Iso F aangekocht voorwerp,
dat in de stock het verkochte vervangt, zal in beginsel bij
het einde van het dienstjaar indien het alsdan nog in stock is,
aan de werkelijke aankoopprijs van  I 50 F dienen geinventari-
seerd en niet aan de prijs (Ioo F b.v.), waartegen dit welk
het vervangt verkocht werd (I).

„Voor het vaststellen van de bruto-winst, verwezenlijht door de
verhoop van een bepaaid voorwerp, dient dus rekening gehouden,
niet met een hwantitatieve inventaris, maar wei met de waarde
waaraan dit voorwerp in de jongste inventaris bij het einde
van het jaar opgenomen werd.

„De theorie van het stockgereedschap aanvaarden zou er ten
andere op neerkomen een echt voorrecht toe te kennen, aan-
gezien de op van de stock afkomstige koopwaren verwezen-
lijkte inflatie-meerwaarde nooit zou belast worden - behalve
natuurlijk in geval van liquidatie - wat strijdig zou zijn met
het beginsel van de 66njarigheid van de belasting.

(I)  Vgl. Hof van Verbreking, arrest van  I 2 juni  I 944 (0Pgenomen in circulaire n° 4II).
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„Er dient eveneens aangestipt dat, behalve sommige ingevolge
de devaluaties van I926 en I935 bij de wet voorziene en
beperkte immunisaties, alle belastingplichtigen getaxeerd
werden op de meerwaarde verwezenlijkt op de koopwaren
welke zij in stock hadden bij de verschillende aanpassingen
van de Belgische frank".

De fiscale administratie verwerpt de fiscaalrechtelijke toepassing
van de ijzeren-voorraadtheorie bij de waardering van de goederen-
voorraden voornamelijk op grond van het beginsel van de 66n-
jarigheid van de belasting. Ik zou er op willen wijzen, dat de
ijzeren-voorraadtheorie niet in strijd komt met het beginsel der
unjarigheid. Met gaat er slechts om de jaarwinst zO goed mogelijk
te benaderen. Zonder nader in te gaan op de weinig volmaakte
bedrijfseconomische uiteenzetting van het ijzeren-voorraadstelsel,
wens ik er op te wijzen dat het standpunt van de fiscale administra-
tie   niet in overeensternining   is   met   art.    I 5, §2. Bedoelde   wets-
bepaling is immers van belang bij de gehele of gedeeltelijke
verdeling van het maatschappelijk vermogen. Belasting wordt dan
geheven „op het gezamenlijk bedrag der sommen uitgekeerd in
specie, in effecten of anderszins, na aftrek van het werkelijk
gestort maatschappelijk kapitaal dat nog terugbetaalbaar is"
Cart. I 5, § 2, I ste lid, S.W.I. B. ). In beginsel wordt het verschil
tussen het bedrag dat de aandeelhouder bij de oprichting van de
vennootschap (of bij kapitaalsverhoging) heeft ingebracht en de
som die hij bij likwidatie of uitkering van reserves ontving, als
belastbare winst beschouwd. Belangrijk is nu dat een beperhte
revalorisatie van het werkelijk gestorte kapitaal door de wetgever
wordt aanvaard. Het is duidelijk dat de fiscus hier beoogt een
belasting der schijnwinsten te voorkomen. In dit opzicht kan ik echter
niet begrijpen waarom de fiscus enkel een nominalistisch winstbe-
grip aanvaardt met betrekking tot de goederenvoorraadwaardering.

6.5· De waarderingsregels ontleend aan het Wetboek
van Koophandel

Alvorens over te gaan tot de bespreking van de belangrijkste
arresten inzake de fiscale voorraadwaardering, meen ik dat het
van belang is na te gaan well<e waarderingsregels aan het Wetboek
van Koophandel kunnen ontleend worden. Alhoewel ik vroeger
reeds wees op de gevolgen van de z.g. autonomieleer voor de
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interpretatie van de fiscale wetten, stelt zich echter de vraag of, voor
de interpretatie van de fiscale wetten beroep mag gedaan worden
op de begrippen uit het burgerlijk recht en het handelsrecht (I).
Gezaghebbende fiscalisten zoals Prof. VAN HouTTE (2) maken bij
de oplossing van dit probleem een onderscheid naar gelang de
vraag er een is van bepaling van grondslag der belasting, dan wel
een van vereffening en invordering. In aansluiting bij het onder-
werp van het proefschrift ben ik van mening dat enkel het probleem
van bepaling der grondslag der bedrijfsbelasting dient behandeld
te worden. De belastingen op de juridische ornloop van de goe-
deren (3), „treffen de overgang van goederen uit een patrimonium
naar een ander, voor zover deze overgang zich onder een zekere
rechtsvorm voordoet : de bepaling van deze rechtsvorm (b.v.
verkoop, verhuring, verdeling, enz.) is een probleem van privaat-
recht,  en te behandelen als dusdanig".
Bij het bepalen van de grondslag van de andere belastingen dan
deze op het rechtsverkeer, dient bij de interpretatie nagegaan
te worden of de fiscale wetgever aan de door hem gehanteerde
begrippen dezelfde inhoud en draagwijdte toekent als in het
burgelijk- en handeisrecht. Als didactisch voorbeeld wordt
gewoonlijk gewezen op het burgerrechtelijk begrip „onroerende
goederen", dat niet overeenstemt met het fiscaalrechtelijk begrip"
gebouwde en ongebouwde grondeigendommen" (art. 3 S.W.I.B.),
waarop de grondbelasting wordt gevestigd.
Bij lezing van de volgende bladzijden zal blijken dat aan het
Wetboek van Koophandel geen waarderingsregels inzake de
goederenvoorraden kunnen ontleend worden. De interpretatie
van art. 77 der S.W.H.V. in de rechtsdoctrine, wijst er op, dat de
beheerders bij de waardering der voorraden met oprechtheid,
goede trouw, maar ook met de nodige voorzichtigheid moeten te
werk gaan. Deze interpretatie zullen we later ook in verschillende
arresten, welke door de rechtscolleges in belastingzaken werden
geveld, terugvinden. Dit laat me toe, te besluiten dat er niet altijd
een overeenstemming bestaat tussen enerzijds de fiscaalrechtelijke
begrippen, en anderzijds de burgerrechtelijke- en handelsrechtelijke
begrippen.

(I)  Het handelsrecht is, in feite, een gespecialiseerd burgerlijk recht. Vgl. S. FR6DERICQ,
De eenmaking van het burgerlijh recht en het handelsrecht, Academisch proefschrift,
Gent, I957·
(2)  Prof.  VAN  HouTTE,  op.  cit.,  blz.   I 80.
(3) IDEM.
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6.5I. GEBREK AAN WAARDERINGSREGELS

Alhoewel ik het Nederlandse Wetboek van Koophandel niet heb
besproken - omdat de fiscale wetgeving los staat van het handels-
recht te meer orndat zij zelf voldoende richtlijnen aangeeft voor
de waardering der activa- en passivabestanddelen - meen ik dat
het van belang is enkele uittreksels uit de Belgische wetgeving
op de handelsvennootschappen weer te geven.
Volledigheidshalve dien ik er op te wijzen dat door de wet van
IS  december  I 872   Cart.   I 7) zowel de handelaars  als de handelsven-

nootschappen werden verplicht een eigenhandig ondertekende staat
op te maken van al hun roerende en onroerende goederen en van al

hun bezittingen en schulden en in te schrijven in een inventarisboek.
De huidige wetgeving bepaalt echter voor de verschillende soorten

van handelsvennootschappen het volgende :
(i) betreffende de naamloze vennootschappen wordt er in het

art. 77 der samengeordende wetten op de handelsvennoot-
schappen (I) enkel op gewezen,  dat,

„Elh jaar de beheerders eenen inventaris moeten opmahen, in-
houdende de aanwijzing van de Toerende en onroerende waarden

en van al de in- en uitschulden der vennootschap, met eene
bijlage, in 't holt vermeldende al hare verbintenissen, alsmede

de schulden van de bestuurders, beheerders en commissarissen

jegens de vennootschap. De beheerders mahen de balans en de
winst- en verliesrekening op, waarin de nodige amortisatian
moeten aangebracht worden.

„De balans vermeldt afzonderlijh het aan den omloop onttrokken

actief het te gelde te mahen actief, en, vooT het passief de schulden

met  hypotheek of pand  en  de schulden zonder zahelijhe waarborg.

„Jaarlijhs wordt, op de zuivere winsten, een bedrag van ten minste
een twintigste vooraf genomen tot het oprichten van een reserve-

fonds; deze voorafneming houdt op verplicht  te zijn  wanneer  het

reservefon(is een tiende van het maatschappelijh hapitaal heeft
bereiht.

„Ten minste eene maand vddr de gewone algemene vergadering,

overhandigen de beheerders de stukhen, met een verslag over
de handelingen der vennootschap, aan de commissanssen, die
een verslag moeten opmahen met hunne vooTstellen".

(I) Vgl. K.B. van 30 november I 935 tot samenschakeling van de wetten op de handels-

vennootschappen.
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Na deze aanhaling uit het Wetboek van Koophandel dient een wat
meer diepgaande aandacht te worden besteed aan de draagwijdte,
welke aan het art. 77 moet worden toegekend.
De beheerraad is verplicht een inventaris van de goederen der
vennootschap te maken, een balans op te stellen en een verlies-
en winstrekening, welke aan de algemene vergadering voor te
leggen zijn.
Het opmaken van de inventaris omvat:
- een opneming, d.w.z. een gedetailleerde opgave van alle activa-

en passivabestanddelen der vennootschap;
- een waardering, d.w. z. de aanduiding van de werkelijke waarde,

welke iedere post vertegenwoordigt.
De wet bepaalt echter geen enkele regel nopens de waarderings-
wijze der activa- en passivabestanddelen, welke onder verant-
woordelijkheid van de beheerders gebeurt. De bij uitstek bevoegde
rechtsgeleerde Pro£ FR DERICQ WijSt er in zijn Beginselen van het
Belgisch Handelsrecht op (I) dat de wet zich verlaat op de eerlijk-
heid, op het geweten en op de waarheidszin der beheerders (2).
De inventaris omvat als bijlagen twee reeksen verschillende ver-
meldingen, waarop de aandacht der commissarissen dient gevestigd
te worden :
- een beknopte vermelding van al de maatschappelijke verbin-

tenissen, en,
- van de schulden van de bestuurders, beheerders en commissa-

rissen jegens de vennootschap.
De balans geeft een samenvatting van de inventaris : het is een
staat waarop een dubbele ontleding van het kapitaal der onder-
neming voorkomt, in het actief naar de vorm waaronder de bedrij fs-
middelen voorkomen waarin het kapitaal belegd is, in het passief
naar de oorsprong van de geldbedragen, welke het kapitaal uit-
maken. De balans wordt jaarlijks opgemaakt en houdt enkel reke-
ning met de behaalde winst bij het afsluiten van het boekjaar (3).

(I)  Prof. L. FRiDERIcQ, Beginselen van het Belgisch Handelsrecht, Gent, I93I, blz. 478;
van de hand der Professoren L. en S. FR#;DERICQ verscheen aanvang I962 het eerste
deel van een nieuwe uitgave over de Beginselen van het Belgisch Handelsrecht, waarin
de handelsvennootschappen nog niet werden behandeld.
(2)  Vgl. onder de oudere jurisprudentie o.a. Hof van Beroep, Brussel, 9 januari  1924•
Pas; II, blz. I97; Rechtbank van Koophandel, Brussel, I 2 juli I9Io, Jur. Com. Brux..
485·
(3) Vgl. Hof van Beroep, Brussel, 22 juli 1908. Wanneer sedert het opmaken van
de inventaris verlies werd geleden, zullen de beheerders aan de algemene vergadering
voorsteHen op het passief der balans onder de rubriek, voorbehouden winst, een bedrag
te plaatsen, die overeenstemt met de verschillende waardeverminderingen voorgekomen
na het sluiten van het boekjaar of die zich in het vervolg nog moeten voordoen.
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Onder het actief dienen vermeldingen voor te komen inzake het
aan de omloop onttrokken actief en het te gelde te maken
actie£
Onder het passief zijn volgende vermeldingen verplicht : de
schulden van de vennootschap, de schulden met hypotheek of
pand, de schulden zonder zakelijke waarborg.
Naast de balans hebben we tenslotte de verlies- en winstreke-
ning (I), welke tot doel heeft de verwezenlijkte winst of het
ondergane verlies (kortweg : de uitslag van het boekjaar) te doen
kennen, en als basis te dienen voor de verdeling van het door
de beheerraad voorgestelde dividend. De wet bevat hier evenmin
regels voor het opmaken van de verlies- en winstrekening. Enkel
wordt er op gewezen de nodige afschrijvingen aan te brengen.
Verder wordt de verplichting opgelegd jaarlijks op de zuivere
winsten een bedrag af te nemen tot vorming van een reserve of
voorzorgsfonds, teneinde de aantastingen van het maatschappelijk
kapitaal te overbruggen.
(ii) Betreffende de vennootschappen bij wijze van geldschieting

op aandelen bepaalt  art.  I07  :
„De bepalingen betreffende de naamloze vennootschappen
zijn van toepassing op de vennootschappen bij wijze van geld-
schieting op aandelen, behoudens de wijzigingen in deze
afdeling voorzien".

In deze afdeling worden geen wijzigingen t.a.v. de balansen en
inventarissen voorzien.
(iii) Betreffende de personenvennootschappen met beperkte aan-

sprakelijkheid bepaalt art.  I 37  :

„De artikelen 77, 78, 79 Op de inventarissen en balansen
zijn mede van toepassing voor de personenvennootschappen
met beperkte aansprakelijkheid.

„Bovendien met de balans in het bijzonder en bij naam de
schulden opgeven van de vennoten tegenover de vennoot-
schap en de schulden van de vennootschap tegenover de
vennoten.

(I)   Prof. L. FREDERIcQ spreekt in zijn Beginselen van het Belgisch Handetsrecht,  blz.  479,
over de verlies- en winstrekening in de betekenis van een bijlage op de balans.
Om alle misverstand te voorkomen leg ik er nogmaals de nadruk op dat bedrijfs-
economisch de jaarlijkse winstbepaling primair de winstbepaling beoogt en dat de
balans daarbij een technisch hulpmiddel is. De balans wordt enkel in de betekenis
van een vermogensbalans gebruikt bij likwidatie, faillissement of in andere gevallen
waarin men het zuiver vermogen wenst te bepalen.
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„De balans wordt, binnen de vijftien dagen na haar goed-
keuring, neergelegd bij de griffie van de rechtbank van
koophandel van de zetelplaats van de vennootschap, waar
elke belanghebbende daarvan inzage nemen kan".

(iv)   Betreffende de samenwerkende vennootschap bepaaltart. I58 :
„Om het jaar, telkens op het tijdstip door de statuten bepaald,
maakt het bestuur een inventaris op in den vorm voor-
geschreven bij artikel 77· Een reservefonds zal worden gesticht
overeenkomstig het bij het aangehaald artikel bepaalde".

Samenvattend moeten wij er de nadruk op leggen dat in het
Wetboek van Koophandel met geen enkel woord gerept wordt
over de waarderingswijze van de activa- en passivabestanddelen.
Derhalve zijn wij verplicht na te gaan, op welke wijze het artikel 77
der S.W.H.V. in de rechtsdoctrine wordt geinterpreteerd.

6.52. MET ARTIKEL 77 DER S. .H. . IN DE RECHTSDOCTRINE (I)
In een verklaring afgelegd door de Heer Van den Heuvel, Minister
van Justitie, komt duidelijk tot uiting, dat, de wetgever heeft
gemeend dat het onmogelijk was, of tenminste niet raadzaam,
onveranderlijke waarderingsregels voor te schrijven, omdat de
omstandigheden van vennootschap tot vennootschap verschillen (2).
Derhalve dienen de beheerders feitelijk, in elk bijzonder geval,
zelf uit te maken, op welke wijze de waardering van de in de
inventaris op te nemen goederen moet geschieden. Het spreekt
vanzel£ dat, de beheerders hierbij met oprechtheid en goede
trouw, maar ook met de nodige voorzichtigheid (door gebruik
te maken van alle inlichtingen waarover zij beschikken) moeten
te werk gaan (3). In verband hiermede lezen we in het Rdpertoire
P atique du Droit Belge (4) :

„La loi requiert la constation  de la valeur  intrinstquement
rLelle;  1'6valuation  ne  doit  Xtre ni excessive, auquel  cas  elle
pourrait prdjudicier splcialement aux tiers; ni trop minime

(I)  Vgl. o.a. Ch. REsTEAu, Socittes anonymes, tome III, no I450; A. SIvILLE, Traitt des
societes anonymes belges, tome II, no I234, Brussel, I898; Prof. L.  F DERICO,  Op.  Cit.,
blz. 478.
(2) Annales parlementaires, Stnat, I9O5• blz. 3I7·
(3)   Vgl.  REsTEAu,  op.  cit.,  tome  III,  no   145 I;   GUILLERY,  Commentaire  ligislatif de  la
loi du x8 mai I873, et Suppltment, tome II, no 9, Brussel, I878-1886; Rechtbank van
Koophandel, Brussel, I 2 juli IgIO, Jur. Com. Brux., 485; Hof van Beroep, Brussel,9 januari I924, Pas., II, blz. x97·
(4) No 1765.
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(m6me en vue de cr6er une r6serve occulte), hypothtse dans
laquelle les actionnaires pourraient 6tre 16sds (I).

„Le but essentiel est de faire r6gner la v6rit6 dans les actes
Sociaux (PIRMEZ dans GUILLERY,  Omm. ldg., II, no g : dire
toujours ce qui est, c'est le crithium de l'honnetett. On est
probe quand on est vrai.)

„Les administrateurs doivent faire les dvaluations avec sinchitd
et bonne foi, mais aussi avec prudence (2).

„La clause aux termes de laquelle le conseil d'administration a
la plus entidre libert6 pour faire les dvaluations, ne peut
etre entendue en ce sens qu'il lui serait permis d'inscrire A
l'inventaire des 6valuations contraires A la r6alit6 "  (3).

Belangwekkende opmerkingen inzake de waardering van een in-
breng in een naamloze vennootschap, worden eveneens in het
Ripertoire Pratique du Droit Belge gemaakt (4) :

„Lorsque l'acte constitutif d'une sociati anonyme contient
une dvaluation des apports, les administrateurs sont-ils tenus
par cette dvaluation 7

„Nullement; 1'6valuation faite dans le pacte social repr6sente
le prix que les constituants de la socitta ont consenti A payer
pour les apports, mais elle n'est pas ntcessairement 6quivalente
A la valeur rcielle.

„D'ailleurs, il est possible qu'entre le jour de la constitution
de la socidtd et celui ou le premier inventaire est dress6,
les choses apport6es changent de valeur. Il doit en etre de
m6me lorsque les apports ont 6tt A dessein grossi6rement
exaglrds de mani&re A recevoir une r6rnun6ration excessive.

„Le devoir des administrateurs est de faire  triompher  la  vbitl en
ramenant dans l'inventaire et le bilan, les apports d leur valeur
rdelle (5)·

(I)  Vgl.   REsTEAu,   op.   cit.,   tome  III,   no   I45 I; WAUWERMANS, Manuel pratique  des
socitte's anonymes, Brussel   I933,   n°  646; WAHL, Journ.   Soc.,  I 897; NovELLES, no  2726;
Hof van Beroep,  Gent, 3 januari  I906,  Rev.  Soc.,   I I3·
(2) Hof van Verbreking, 22 april I 929, Pas., I, blz. I46; B. J·. 369; Rev. Soc., 273;
Hof van Beroep,  Brussel, 9 januari  1924, Pas., II, blz.  197; Jur. Com.  Brux; 89;  Rev.
Soc., 38; Hofvan Beroep, Gent, I 2 maart I903, B.J., 6I 7; Handelsrechtbank Brussel,
I2 juli 19IO, Jur. Com. Brux., 485; Handelsrechtbank Brussel, 28 februari I938, Jur.
Com.  Brux;  1939,  I IO.
(3)   Vgl. WAUWERALANS, op.  cit., no 645bis; NovELLES, op. cit., no  2725; Hof van Beroep,
Gent. 3 januari I906, Pas., II, blz.  50.  1907; B.J.,  I906,  2I2; Rev. Soc.,  1906,  I I3; Hof
van Beroep, Brussel, 16 februari I906, Pas., II, blz. I99; B.J., 293; Jur. Com. Brux.,
I83; Rev. Soc., 209.
(4) R.p,D.B., no I755, blz. 5 I6.
(5) Vgl. WAUWERMANS, Op. Cit., no 645bis; NovELLEs, op. cit., no 2725·
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„D'autre part, les administrateurs ne pourraient, manifeste-
ment, s'abstenir de faire une 6valuation des apports, sous
pr6texte quils ont 6td remundrds par des actions sans disi-
gnation de valeur   (I).

„Mais il ne faudrait pas d6duire de ces rjgles diverses que
les immeubles par exemple ne pourraient Xtre Lvalu6s que
sur pied de leur valeur en cas de vente forc6e" (2).

Met betrekking tot de goederenvoorraden werd een waardering
verdedigd op basis van de verkoopwaarde, welke de kostprijs
ook moge zijn (3). In aansluiting hiermede werden in het Rdpertoire
Pratique du Droit Belge volgende opmerkingen gemaakt (4) :

„Cette opinion est trop absolue :
„Si le prix de revient 6tait supdrieur A la valeur v6nale, il est

dvident que cette dernijre valeur devrait seule Xtre prise
en consid6ration et qu'on ne pourrait indiquer le prix de
revient A l'actif de l'inventaire.

„Si la valeur v6nale 6tait sup6rieure au prix de revient, il serait
tout aussi injuste de la mentionner A l'inventaire. En effet,
elle comprend le bintfice que va r6aliser la soci6t6. Il faut
6valuer les marchandises au prix de revient, si celui-ci est
inf6rieur A la valeur vinale si la rialisation peut Stre faite
immLdiatement" (5)·

Volgens RESTEAU (6) kan een voorzichtige beheerraad bij het
opmaken van de inventaris een nakende schade voorzien en
maatregelen treffen om de gevolgen er van te milderen door
te reserveren. In hetzelfde werk (7) leest men in dit verband :

„Le fonds de pr6vision est celui qui est cr66 en vue de parer
aux cons6quences d'un 6v6nement qui n'est pas encore
survenu mais que l'on suppose proche.

„Ainsi, on prtvoit que des crtances A charge des d6biteurs
jusqu'A pr6sent solvables, seront difficilement r6cup6rables.
Ou bien encore, on pr6voit une baisse prochaine, mais non
encore survenue, des matihes premi&res dont la socittt

(I) RESTEAu, op. cit., tome III, no 1453·
(2) Handelsrechtbank Brussel, 28 december I903, Jur. Com. Brux., 1904. 290.
(3) Beroepshof Luik, 20 april I904, Pas., II, blz. 323·
(4) R.P.D.B., no I779·
(5) RESTEAu, op. cit., tome III, no I462.
(6) REsTEAu, op. cit., tome III, n° I 500.
(7) IDEM, tome V, no 2588.
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ne peut pas se d6barrasser. Doter un fonds pour parer A ces
6v6nements, c'est doter un compte de prtvision; le montant
de celui-ci est taxable. On peut critiquer la s6v6rit6 de la loi
A   ce   sujet,   mais    il faut l'appliquer, son texte dtant clair".

Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat de rechtsdoctrine als waar-
deringsregel t.a.v. de goederenvoorraden voorschrijft : voorzichtig-
heid, oprechtheid en goede trouw.
Alhoewel de fiscale administratie het standpunt verdedigt dat
de waardering der goederenvoorraden dient te geschieden op
grond van het minimumwaarderingsbeginsel, zal bij het hierna
volgende overzicht van de jurisprudentie blijken dat de rechts-
colleges niet afwijzend staan tegenover de interpretatie van art. 77
der S.W.H.V. in de rechtsdoctrine.



HOOFDSTUK VII

ENIGE BELANGRIJKE UITSPRAKEN

7.I. Inleiding (I)

De geschillen in belastingzaken worden in de Belgische fiscale
wetgeving op een zeer uiteenlopende wijze geregeld. We beperken
ons tot een korte schets van de toestand v66r de fiscale hervorming
van I962, omdat de hierna te bespreken arresten van v66r dit tijdstip
dateren. De belastingheffer (Rijks of lokale belastingen) en de
heffingsmethode (directe en indirecte belastingen) zijn hier nog-
maals de beslissende criteria om uit te maken welke de te volgen
procedure zal zijn.
Het is van belang er de nadruk op te leggen, dat, alle bepalingen
van de fiscale codex van openbare orde zijn. Hieruit volgt dat
elke vergissing bij de toepassing van de fiscale wetten de nietigheid
van de procedure meebrengt (2). Het ligt niet in mijn bedoeling
een grondige uiteenzetting te geven, over de uiteenlopende aspecten
van de procedure over de geschillen in belastingzaken. Hiervoor
verwijs ik naar de gespecialiseerde vakliteratuur.
Nochtans wens ik er op te wijzen dat de fiscale wetgeving be-
treffende de geschillen over de Rijksbelastingen geheven volgens
de methode van de directe aanslag, een duidelijk onderscheid
maakt tussen de administratieve en gerechtelijke fazen van het
geschil. Na de vestiging van de aanslag (of na storting van de aan
de bron ingehouden belastingen) kan de belastingplichtige die niet
akkoord gaat met zijn aanslag in de directe belastingen een bezwaar-
schrift indienen (3). Wanneer de belastingplichtige niet akkoord
gaat met de beslissing van de provinciale directeur (einde van de
administratieve faze), kan hij tegen de directoriale beslissing
beroep aantekenen bij het Hof van Beroep (aanvang van de
gerechtelijke  faze) (4).

De fiscus en de belastingplichtige kunnen zich tegen het arrest

(I) Vgl. Prof. VAN HourrE, op. cit., blz. 485-SIL
(2) Vgl. Verbrekingshof, I 7 december I93I, Pas., I. 1932, blz. 297·
(3) Voor het beslechten van de geschillen inzake de grondbelasting geldt een af-
wijkende procedure.
(4) De procedure v66r de rechtscolleges (Hoven van Beroep en Verbrekingshof)wordt geregeld door artt. 7-I6 van de Wet van 6 september I895, gew. bij art. I van
de Wet van 23 juli 1953·



186 FISCALE VOORRAADWAARDERING IN BELGIE

van het Hof van Beroep in cassatie voorzien. Het Verbrekingshof
of Hof van Cassatie is het hoogste rechtscollege, dat er over waken
moet dat over gans het grondgebied de wet goed en 66nvormig
wordt toegepast. Het doet zelf geen uitspraak over de feitelijke
toedracht van de zaak, tenzij het recht moet spreken op grond
van artikel 95 der Grondwet. Het verbreekt enkel de arresten
of de vonnissen in laatste aanleg gewezen, welke een schending
van de wet betekenen.

7.2. De belangrijkste uitspraken inzake de fiscale
voorraadwaardering

Thans volgt een beknopt overzicht van de belangrijkste uit-
spraken, welke door de Belgische rechtscolleges werden geveld
met betrekking tot de goederenvoorraadwaardering.
Terwille van een systematische behandeling zijn de hierna te
bespreken beslissingen in twee periodes ondergebracht.

7.2I. DE PERIODE I920-I928

De problematiek van de verhouding tussen de bedrijfseconomische
en fiscale winstberekening is in Belgie pas goed in de belangstelling
gekomen bij de invoering van de cedulaire inkomstenbelas-
ting  ( I).
Vrij algemeen wordt aangenomen dat voor Belgie de bedrijfs-
economische en de fiscale winstberekening zelfstandig naast
elkaar staan. Alhoewel de fiscale wet geen bijzondere bepalingen
voorziet nopens de bewijskracht van de boekhoudkundige ge-
schriften voor of tegen de fiscus, wordt een regelmatige en geloof-
bare  boekhouding  wdl als bewijs aanvaard zowel tegenover  de
fiscus als tegenover de belastingplichtige. Belangrijk is dat de
boekhouding niet noodzakelijk volgens de voorschriften van het
Wetboek van Koophandel moet worden gevoerd (vgl. echter de
beperkingen   op dit beginsel in onderdeel 6.4I. waarbij   ik   de

stelling verdedigde dat de fiscale balans een gecorrigeerde commer-
ciale balans vormt). De bewijskracht van de boeken kan slechts

(I) De fiscale hervorming werd door de basiswetten van 29 oktober 1919 en 3 augustus
1920  verwezenlijkt.
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aangevochten worden in geval van bedrog, grove vergissingen,
onregelmaat e.d. (I).
Alhoewel regelmatige en geloofbare boeken als bewijs gelden
voor of tegen de fiscus, is het duidelijk dat de fiscus voor de
vaststelling van de grondslag van de belasting niet gebonden is
door de bedrijfseconomische calculaties. We mogen niet uit het
oog verliezen dat de fiscus en de ondernemer zich eigen waarde-
begrippen hebben gevormd, derhalve ligt hier de kern van vele
moeilijkheden. Bij de activa zijn het voornamelijk de vlottende be-
drijfsvoorraden en de duurzame bedrijfsmiddelen welke waarderings-
object zijn. Bij de passiva zijn het de diverse voorzieningen alsook
de schulden in vreemd geld e.d. welke een waarderingsobject zijn.
Alhoewel het fiscale en bedrijfseconomische winstbegrip innerlijk
met elkaar verbonden zijn, dekken zij elkaar niet geheel. Dit
laatste zullen we trachten aan te tonen inzake de waardering der
vlottende bedrijfsvoorraden (grondstoffen, halffabrikaten en af-
gewerkte produkten).
Voor de periode I 920- I 928 blijkt duidelijk, dat de rechtscolleges
in belastingzaken de waardering van de goederenvoorraden met
het nominalistische afschrijvingsbegrip hebben verbonden. Het af-
schrijvingsbegrip houdt volgens art. 26, § 2, 40 in, dat „De nodige
afschrijvingen van het materiaal en van de roerende voorwerpen
dienende tot het uitoefenen van het bedrijf, in zover de afschrij-
vingen samengaan met een waardevermindering, welke zich
gedurende de belastbare tijd werkelijk voordeed" als bedrijfslasten
worden aangezien. Het bedrag der afschrijvingen mag als bedrijfs-
last slechts van de belastbare winst worden afgetrokken, voor zover
de afschrijvingen:
a) met een werkelijke waardevermindering overeenstemmen;
b) toegepast worden op de activa-bestanddelen van het bedrijf;
c) en tenslotte, samengaan met een waardevermindering welke
zich gedurende de belastbare periode werkelijk voordeed (2).

(I)  Vgl. Beroepshof Gent, 22 mei I935, inzake de N.V. .,Travaux publics et Entreprises
gintrales".
„De balans kan het Bestuur niet verbinden dan voorzover zij de nauwkeurige samen-
vatting is van al de bestanddelen van een echte en juiste inventaris en het Bestuur
heeft altoos het recht het bewijs aan te brengen dat het weglaten van een actieve waarde
in de schrifturen het bedrag der voor bedrijfsbelasting vatbare winsten heeft ver-
hinderd". Meer recente arresten nopens het verwerpen van onregelmatige boeken zijn :
Beroepshof Brussel, 24 maart 1947, J.P.D.F.,  I 947, blz.  2I 2; Verbrekingshof, 27 januari
1948,  Pas.,I, blz. 57; Beroepshof Luik, I 2 maart I957; Beroepshof Brussel, 30 april 1957;
Beroepshof Luik, I8 januari I958; Verbrekingshof,27 september I956, Pas. I, blz. 55·
(2)  Vgl. het beginsel  van de tinjarigheid der belasting, artikel  I I  G.W.
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De toepassing van het afschrijvingsbegrip op de waardering van
de goederenvoorraden betekende dat de ondernemer van zijn
jaarlijkse winst een bedrag mocht aftrekken om een werkelijk
waardevermindering van de goederen, welke zich gedurende de
belastbare periode voordeed, te compenseren. Merk op dat de
basis van de fiscaal toegelaten afschrijvingen  .,... het bedrag  van
de belegde gelden of... de kostprijs" is Cart. 26, § 2,49.
Uit bedrijfseconomisch gezichtspunt was het onjuist dat de
ondernemer bij de waardering van de goederenvoorraden het af-
schrijvingsbegrip ging toepassen. Toch is dit in deze periode
geschied en de rechtspraak heeft daaraan voedsel gegeven. De
ondernemer wenste onder het passief een voorziening of fonds-
vorming aan te leggen in verband met de schatting van de op
het bedrijf drukkende risico's. Uit het hiernavolgende zullen
we trachten aan te tonen dat de fiscus en de ondernemer zich
ook eigen waardebegrippen hebben gevormd t.a. v. de goederen-
voorraadwaardering.
I.   Een eerste toepassing van het nominalistische afschrijvings-

begrip op de waardering van de goederenvoorraden vonden we
in het arrest van 25 juni I926 (I). Hieruit bleek duidelijk dat een
voorzichtige beheerraad, welke bij het opmaken van de inventaris
rekening hield met een mogelijk toekomstig verlies, een voorzorgs-
fonds of voorziening aanlegde, waarvan het bedrag echter belast-
baar was in de inkomstenbelastingen.
Op grond van het grondwettelijk beginsel van de annaliteit der
belasting nam het Beroepshof het standpunt in, dat toekomstige
verliezen niet mochten gerekend worden bij de bedrijfsresultaten
van een bepaalde periode, zelfs wanneer later bleek dat de verliezen
werkelijk hebben bestaan (2).
II. Een latere beslissing, welke sterk de aandacht heeft getrokken,

was die in het arrest van 30 januari I928 (3), (4), waaraan
het volgende wordt ontleend :

(I) Pas., II, 1927, blz. 87·
(2) FEYE, Traitd de droit .fiscal des socittis et associations, II, no 225·
-L'annalitt de l'impdt est un principe fondamental A la base de l'imp6t direct. Il
consiste d'une part au regard de l'autoritd dont il emane, dans l'obligation pour elle
de le renouveler annuellement; d'autre part, au regard des redevables et quant & sa
dttermination, dans 1'6tablissement de son assiette sur les rdsultats bentficiaires limitts
A un exercice d'un an maximum".
(3) Het betreft hier een arrest van het Verbrekingshof, waarbij de N.V. „Papeteries
de Gastuche" zich in cassatie had voorzien tegen het arrest van I4 juli I927, gewezen
door het Beroepshof te Brussel.
(4) Pas., I, blz. 68.
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a) uit het oogpunt van de bedrijfsbelasting moet een bedrag
gereserveerd voor toekomstige en mogelijke verliezen, welke
nog niet bestaan op het ogenblik der afsluiting van het boekjaar,
als belastbare winst worden beschouwd (Samengeschakelde
Wetten van 7 maart I924, art. 27, 50);

b) uit het oogpunt van de speciale belasting op de uitzonderlijke
winsten dient een bedrag, gereserveerd voor toekornstige en
mogelijke verliezen, welke nog niet bestaan op het ogenblik
der afsluiting van het boekjaar, als belastbare winst te worden
beschouwd (Samengeschakelde Wetten van 7 juli I920, art. 8 20);

c) de waardevermindering op de goederen berekend op basis
van de geldende prijzen na afsluiting van het boekjaar, mag niet
worden afgetrokken van de winsten, welke onderworpen zijn
aan de bedrijfsbelasting (Samengeschakelde Wetten van 7 maart
I924,   art.   26,   §   2,   40);

d) de waardevermindering op de goederen berekend op basis van
de geldende prijzen na afsluiting van het boekjaar, mag niet
worden afgetrokken van de winsten, welke onderworpen zijn
aan de speciale belasting op de uitzonderlijke winsten (Samen-
geschakelde Wetten van 23 juli I920, art. 8, Ii).

III. De stroeve houding, welke de Belgische rechtscolleges in-
namen met betrekking tot de goederenvoorraadwaardering,

werd  in het arrest  van  I I  juni  I 928  (I),  (2) enigszins verlaten.
Het is niet mijn bedoeling dit arrest volledig te ontleden. Ik wens
er enkel op te wijzen dat het arrest De Broux een niet te ver-
waarlozen wijziging in de uitlegging van het fiscale winstbegrip
aanduidde. Naar aanleiding van dit arrest bleek duidelijk :
a) dat uit het oogpunt van de bedrijfsbelasting aan de belasting-

plichtige een aftrek op het belastbare bedrag niet mag worden
geweigerd, wanneer wordt vastgesteld dat hij in zijn balans
per  3 I  december   I920 een „afschrijving" deed, overeenstem-
mende met een werkelijke waardevermindering welke veroor-
zaakt werd en ontstond in I920, en dat hij als een voorzichtig
en ervaren handelaar heeft gehandeld door bij voorbaat het
mogelijke verlies op de goederen „af te schrijven" dat de
omstandigheden hem als onvermijdbaar deden voorkomen
(Samengeschakelde Wetten van 3 maart Ig Ig, en 2 juli I920,
art. 6);

(I)  Het  betreft hier eveneens een voorziening in cassatie, tegen een arrest gewezen
door het Beroepshof van Brussel, op 3 december I927·
(2)  Pas., I. blz.  I82.
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b) dat bij de afsluiting van het boekjaar een onvermijdbaar verlies
als vaststaand moet worden beschouwd, en derhalve in minde-
ring komt op het bedrag, waarop de belasting op de uitzonder-
lijke winsten wordt gevestigd.

Bijzondere aandacht meen ik wel te mogen leggen op het advies
- waarop het Verbrekingshof zich heeft gebaseerd - van de
Heer Geschi, Advocaat-Generaal, met betrekking tot de inhoud
van het fiscale winstbegrip. Hij wijst er op dat :

„Ce que la cour d'appel avait A faire, c'dtait diterminer l'im-
portance de cette d6prtciation et rechercher ensuite si le
demandeur avait observ6 la mesure en 6valuant, comme
il l'avait fait, son stock de marchandises.

„Au lieu de cela, il lui a plu de voir dans revaluation faite
par le demandeur une evaluation non conforme A la rialitt,
et comportant un amortissement constitutif tout entier d'un
blntfice dissimu16 et rtservt, pour parer aux effets d'une
ddpriciation future et dventuelle".

De Advocaat-Generaal vervolgt :
„Ce sont principalement les ministres de 1'6poque qui ont 61:6

ces conseillers avis6s.
„L'actif, ont-ils dit en substance, doit Xtre estimt avec prudence.
S'il comprend des marchandises susceptibles d'une baisse,
il y aura lieu d'op6rer des amortissements dans la mesure
de ce qu'exige une saine pratique des affaires, c'est-h-dire
une gestion pratique de manitre A maintenir les affaires en
prospLritd, ce qui implique, comme il rdsulte plus parti-
culiJrement des paroles de M. Delacroix, que les marchan-
dises en stock durent Xtre 6valu6es d'apr6 le prix auquel
elles apparaitront comme pouvant Xtre vendues".

Gedurende de periode I92O-I928 was de waardering van de
grond- en hulpstoffen, goederen in bewerking en gerede produkten
gebonden aan het nominalistische afschrijvingsbegrip van art. 26,
§ 2,4° der S.W.I.B. Dit fiscale winstbegrip hield in dat de waar-
dering van de goederenvoorraden geschiedde op grond van de
historische kostprijs of de lagere marktwaarde (Let op : dit was
een interpretatie van het hierboven bedoelde artikel). De arresten
uit deze periode hadden nooit betrekking op het in geding brengen
van het minimumwaarderingsbeginsel. De geschillen tussen de
fiscus en de ondernemer gingen uitsluitend over het al of niet
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toerekenen tot de bedrijfswinst van de voorzieningen nodig in
verband met de mogelijke toekomstige verliezen op de goederen
welke op het bedrijf zouden drukken.
Hier kwam tot uiting dat het fiscale en het bedrijfseconomische
winstbegrip elkaar niet volledig dekten. De fiscale „afschrijvingen"
mochten enkel afgetrokken worden van het inkomen (als bedrijfs-
lasten) in zover zij samengingen met een waardevermindering,
welke zich gedurende de belastbare tijd werkelijk voordeed. De
toepassing van het beginsel der annaliteit van de belasting - welke
het kernpunt vormde van de hierboven besproken arresten -
had als resultaat dat de mogelijke toekomstige verliezen niet
mochten worden gerekend tot de bedrijfsresultaten van een
bepaalde periode, zelfs wanneer bedoelde verliezen later werkelijk
bleken te bestaan. Een belangrijke tempering van het annaliteits-
beginsel was dat een verlies, zodra het vaststond, van de winst
mocht afgetrokken worden. Nochtans kan men terecht de vraag
stellen waarom de voor de duurzame produktiemiddelen bedoelde
afschrijving ook werd toegepast op de voorraden. Dit betekende
immers een „omweg" om hetzelfde doel te bereiken.

7·22. DE PERIODE I929-I963
Deze periode werd gekenmerkt door een belangwekkende mate-
riele wijziging, welke door het arrest van 22 april I929 (I) met
betrekking tot de goederenvoorraadwaardering werd ingevoerd.
Voortaan werd de waardering van de goederenvoorraden niet langer
verbonden met het afschrijvingsbegrip. Om de waardeverminde-
ring van de grondstoffenvoorraad van een industriele onder-
neming te dekken, was het volgens het Verbrekingshof onaan-
vaardbaar dat de ondernemer van zijn jaarlijkse winst slechts
een afschrijvingsbedrag mocht aftrekken, voor zover dit bedrag
met een werkelijke depreciatie van de voorraad overeenstemde,
die zich gedurende het jaar had voorgedaan. Bij de waardering
van de grondstoffenvoorraad mocht Tekening gehouden worden met
het vermoedelijh verlies tijdens het volgende boekjaar, d.w.z. dat
de ondernemer de voorraden elk jaar op hun actuele waarde (op de
inkoopmarkt) per balansdatum of nog later diende te waarderen (2).

(I) Pas; I, biz. 288.
(2) Vgl. Samengeschakelde Wetten van 9 augustus I925, art. 25-27; Ann. parl.,
Kamer, Zitting van 26 mei  I920, blz.  I 230-I933; Doc. part., Senaat, Zitting I9I9-I92O,biz.  I I8;  Verbrekingshof,  I I juni  I928 en de besluiten van de Heer Gescha, Advokaat-
Generaal, op. cit.
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I.      De N.V. „Forges et Laminoirs de Plomcot" had zich in cassatie
voorzien tegen een beslissing geveld door het Beroepshof van

Brussel (I), waarbij de administratie der belastingen gemachtigd
werd de waarde te verhogen, welke de vennootschap aan haar
voorraad staven en schroot  per  3 I  december  I920 had toegekend.
De vennootschap had voor het Beroepshof aangevoerd dat zij
als een voorzichtig en ervaren ondernemer handelde door in haar
waardering rekening te houden met een mogelijke daling van de
schrootprijs in I92 I. Het Verbrekingshof steunde de zienswijze
van de ondernemer en kwam tot het hierboven vermelde stand-
punt.
Tenslotte wens ik de nadruk te leggen op het soepele standpunt
dat door het Verbrekingshof t.a.v. de voorraadwaardering werd
ingenomen. In dit arrest werd geen afbreuk gedaan aan het nomi-
nalistisch beginsel, volgens hetwelk de voorraden dienen gewaar-
deerd te worden op basis van de historische kostprijs of lagere
marktwaarde per balansdatum of nog later. Om de belangen
van de ondernemer niet in gevaar te brengen werd voortaan in de
jurisprudentie toegelaten de voorraden oprecht, voorzichtig en
te goeder trouw te waarderen. Nochtans behoudt de administratie
zich het recht voor, om op fiscaal gebied de nauwkeurigheid
te betwisten van een inventaris, zelfs bij het in acht nemen
van de beginselen der voorzichtigheid, oprechtheid en goede
trouw.
II.  In de jurisprudentie treft men nog verscheidene arresten aan

die in de lijn van de hierboven weergegeven gedachtengang
vallen.
In deze arresten komt duidelijker tot uiting, dat enkel op de
duurzame produktiemiddelen kan afgeschreven worden (2). Grond-
stoffen, hulpstoffen, goederen in bewerking, gerede produkten,
effecten, vorderingen en andere bestanddelen van het bedrijfs-
patrimonium dienen elk jaar - in de balans van de ondernemer -
opnieuw geschat te worden op hun actuele waarde (3). Het staat
de ondernemer natuurlijk vrij een keuze te doen tussen de kost-
prijs of de actuele waarde. Om niet in overbodige herhalingen
te vervallen, verwijs ik naar het Journal pratique de droit fiscal et
financier (Jrg. I930, blz. 4I), waarin het arrest van ZI december

(I) Beroepshof Brussel, 26 mei I928.
(2) Enkel het „materiaal" en de -roerende voorwerpen" worden als voorbeeld op-
gesomd in art. 26,§ 2, 40, S.W.I.B.
(3) Vgl. Prof. VAN HourrE, op. cit., blz. 228.
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I929 (I) inzake de voorraadwaardering werd opgenomen. In
hetzelfde nummer vind ik verder op blz. 44 een ander arrest
- ook gewezen door het Beroepshof van Brussel - dat betrekking
heeft op het waarderen van een effectenportefeuille.
Volledigheidshalve vermeld ik ook de arresten van resp. 6 juni
I930 en IO juni I933, welke eveneens handelen over het waarderen
van een effectenportefeuille (2). Ook werd in het arrest van
I2 december I934 door het Beroepshof van Brussel bepaald,
dat een wijs beheer geen willekeurige raming van de in de ex-
ploitatie belegde waarden toelaat. Het ging hier over de waardering
van een aandelenpakket.
III. Verschillende arresten wijzen er op, dat de waardering van de

goederenvoorraden dient te geschieden op basis van de ge-
kende gegevens op het ogenblik van de inventaris, en de fiscus
derhalve de nauwkeurigheid van de waardering niet kan betwisten
op grond van de omstandigheden, welke zich na de balansdatum
zouden voorgedaan hebben.
Een eerste arrest werd in de hierboven bedoelde zin geveld door
het Beroepshof te Brussel (3). De firmavennootschap „L. Del-
gouffre" had haar goederenvoorraad tegen een lagere waarde dan
de historische kostprijs in haar balans per 3 I december I940
opgenomen. De administratie der directe belastingen meende dat
de waardering van de voorraad niet oprecht, bedachtzaam en te
goeder trouw was, en niet overeenstemde met de waarde der
goederen in magazijn. De administratie wees er voornamelijk op,
dat de goederen in de loop van de volgende jaren tegen hun normale
waarde werden verkocht. Tenslotte besliste het Beroepshof dat de
herwaardering van de voorraad- omwille van het voortduren van de
oorlogsomstandigheden - nog niet het bewijs leverde van de onjuist-
heid der balans van de firmavennootschap  per 3 I  december  I940.

(I) -Le requtrant devait, pour se conformer aux prescriptions legales concernant
1'6tablissement de son bilan, prodder A une estimation de ses fabricats avec sincerite
et bonne -oi mais aussi avec prudence, de maniere & ne pas compromettre les resultats
des exercices substquents; qu'une rtgle essentielle en matiere de bilans lui interdisait
toute exagiration de l'evaluation des dlements d'actif, procada qui pourrait amener
une distribution de bentfices fictifs".
(2)  Brussel, 6 juni 193 I, J.P.D.F., Jrg.  I932, blz.  I 2: Brussel,  Io juni  I933, Bull. Dir.
Bel., no I13.
In het laatste arrest wees de Heer LouvEAUX, Advocaat-Generaal, er op : „Evaluer,
c'est appricier; c'est fixer approximativement la valeur d'une chose en tenant compte
de toutes les chances bonnes ou rnauvaises de rtalisation raisonnablement previsibles
au moment oti on dvalue. Ce serait une grave erreur de se fonder uniquement sur uneddpreciation certaine survenue au cours de l'exercice".
(3) Beroepshof Brussel, niet gepubliceerd arrest van 24 september I946.
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Belangrijker is het arrest van het Verbrekingshof van 27 januari

I948 (I), omwille van de gebruikte rechtsmiddelen. Hier werd er
nogmaals de nadruk op gelegd dat de waardering der bedrijfs-
voorraden behoort te geschieden op grond van de gegevens, welke

bekend zijn bij het opmaken van de inventaris. Bij de waardering
mag men derhalve geen rekening houden met toekomstige en niet
te voorziene gebeurtenissen.
IV. Volledigheidshalve vermeld ik ook een tweetal arresten (2),
waarbij werd aanvaard dat de waardering der goederenvoorraden
door bijzondere omstandigheden, welke voortvloeien uit de
oorlog, kunnen beinvloed worden.
V.  In de Belgische belastingrechtspraak kunnen met betrekking

tot de goederenvoorraadwaardering een drietal arresten aan-
gewezen werden, waarin de toepassing van substantialistische

winstopvattingen werd verworpen.
Reeds in het arrest van I 2 juni I944 verwierp het Verbrekingshof
de winstberekening van een voorraad uitheemse tarwe, op basis van
het ijzeren-voorraadstelsel (3). Het arrest had betrekking op een
molenaarsbedrijf, waarbij de molenaars wettelijk verplicht waren
steeds een voorraad uitheemse tarwe te bezitten en te bewaren (4).
Vermits de ijzeren voorraad uitheemse tarwe werdop gebruikt,
besliste het Verbrekingshof dat de nieuwe aanschaffingsprijs van
de tarwe als gronslag zou dienen voor de aanslag in de cedulaire
inkomstenbelastingen.
De zienswijze van het Verbrekingshof wijkt volkomen af van de
bedrijfseconornische opvattingen t.a.v. een manco op de ijzeren-

voorraad op de balansdatum, waarbij de gehele ijzeren voorraad

op de balans wordt opgenomen onder aftrek van het aanschaffings-
bedrag om het manco aan te kopen. Bij vergroting van de ijzeren

voorraad (en een hoeveelheid gelijk aan het manco wordt gekocht)
zal de toeneming tegen aanschaffingskosten bij het bedrag van
de oude ijzeren voorraad worden toegevoegd, waardoor dan de
boekwaarde van de nieuwe ijzeren voorraad wordt bepaald.
Het Verbrekingshof past zuiver de historische kostprijs toe;

(I) Pas., I, blz. 57; vgl. ook het arrest van het Beroepshof te Brussel van 24 maart

I947 met betrekking tot dezelfde vennootschap „S.A. des Spa:ialites alimentaires".
(2) Hof van Beroep, Brussel, 7 april 1948, J.P.D.F., I949, blz. IS; Hof van Beroep,

Brussel, 3 I mei I95O, Rev. J.F.F., 1950, blz. 437·
(3)  Pas.,  I,  blz.  I 17·  In het arrest van het verbrekingshof van 27 januari I93O  (Pas..

I. blz. 72) werd het ijzerenvoorraadbegrip uitzonderlijk aanvaard i.v.m. een uitkering
voor herstel van oorlogsschade.
(4) K.B. van 22 juni I933·
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ook volgens het echte lifo-stelsel zou de voorraad tot nul zijn
gedaald, zodat de nieuwe partij tegen de nieuwe kostprijs zou
moeten worden opgenomen.
Het is wellicht nuttig het voorgaande aan de hand van een prahtisch
voorbeeld te illustreren (de gegevens zijn echter fictief) :
- De molenaar had IO.000 kg uitheemse tarwe (deze hoeveelheid

geldt tevens als vaste); kostprijs Iso F per Ioo kg;
-   Deze voorraad werd geheel opgebruikt; op  3 I  december was  de

voorraad nog niet vervangen; de prijs per 3 I december be-
droeg 250 F per Ioo kg;

-   In  de ijzeren-voorraadtheorie wordt  per  3 I  december  de  voor-
raad van I 0.000 kg aldus opgenomen : Io.000 x (250 F - I 50 F)
=   I.000.000 F (negatief).   Maar   als de molenaar reeds   v66r
3 I december had vervangen, moest hij volgens het Verbrekings-
hof waarderen voor 2.500.000 F en in de ijzeren-voorraad-
theorie voor I.000.000   F   (de oude basiswaarde).

Ook werd het begrip ijzeren voorraad nogmaals afgewezen in een
arrest van I 6 november I955, gewezen door het Hof van Beroep
te Brussel.
Het belangrijkste arrest waarbij de voorraadwaardering volgens
het  ijzeren-voorraadsysteem werd verworpen,   was   dat  van   I 2   no-

vember I957 (I), (2). Het geschil had betrekking op het al of niet
opnemen onder de belastbare inkomsten van het boekjaar  I95 I  van
een bedrag dat overeenstemde met de onderschatting van een
gedeelte van de ijzeren voorraad gerst, welke voor een vast bedrag
(0,80 F/kg) en een vaste hoeveelheid (800 T) op de balans werd
opgenomen. De vennootschap stond op het standpunt dat de
ijzeren voorraad geen deel uitmaakt van het vlottende kapitaal,
maar wel van het vaste kapitaal. Bovendien gaf de ondernemer
toe dat de voorraden- welke tot de ijzeren voorraad behoorden -
onvermijdelijk werden hernieuwd. Nochtans was de ondernemer
van mening dat de meerwaarden op de ijzeren voorraad niet een
deel vormden van de belastbare winst, vermits het in deze voorraad
belegde gedeelte van het kapitaal zelf aan elke aanslag moest
ontsnappen op grond van het beginsel van de onaantastbaarheid
van het kapitaal (art. IS, § 2, S.W.I.B.).
Ik meen dat het niet overbodig is om de rechtsoverwegingen van
dit arrest, welke tot het verwerpen van het ijzeren-voorraad-

(I) Pas; I, I958 blz.. 254·
(2)  L. VAN BEIRs, Le rdgime fiscal des plus-values, Rev. soc. maart/april 1958. blz. I 36.
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systeem hebben geleid, bondig samen te vatten en te bespreken :
(i) Alhoewel de waardering van de goederenvoorraden bij het

afsluiten van het boekjaar met voorzichtigheid moet geschie-
den en onvermijdelijk gedeeltelijk op subjectieve maatstaven
berust, dient zij, opdat  zij  door de fiscus  niet zou kunnen
worden betwist, niet alleen te worden gedaan met oprechtheid,
goede trouw en zonder het voornemen de belastingwetten
te ontduiken, maar ook nauwkeurig te geschieden met in-
achtneming van objectieve maatstaven. De kostprijs en de
verkoopwaarde (I) der goederen, de mogelijkheid om de
goederen  op  min  of meer lange termijn te gelde te maken,
het risico eigen aan hun aard, de prijsschommelingen en de
economische toestand worden als objectieve maatstaven be-
stempeld (2).

Volgens de huidige stand van de Belgische belastingrechtspraak
vallen de substantialistische winstopvattingen niet onder het begrip
objectieve maatstaven.
(ii)  De kapitaalwinsten op de in een bedrijf belegde activa worden

als een belastbaar inkomen behandeld, zodra zij verwezenlijkt
of uitgedrukt worden in de rekeningen of inventarissen van de
ondernemer (3), (4)·

Hieruit volgt dat ook de kapitaalwinsten of meerwaarden op de
goederen belastbaar zijn in de inkomstenbelastingen. Onmiddellijk
kunnen we hier opmerken dat de toepassing van een dergelijke
nominalistische opuatting bij de winstberekening, het reele bedrijfs-
vermogen moet aantasten. Het ijzeren-voorraadsysteem is er nu
juist op gericht om het bedrijfscomplex als winstbron z6 integraal
mogelijk te handhaven. Nochtans heeft het hoogste rechtscollege
de toepassing van een substantialistische winstopvatting bij de
voorraadwaardering verworpen.
(iii) De goederen, welke voor een vaste waarde en hoeveelheid

op de balans worden opgenomen onder de benaming „ijzeren
voorraad" en bestemd zijn om verkocht en door andere

(I) Dit vormt het minimumwaarderingsbeginsel. Merk op dat ik reeds elders me voor-
stander heb verklaart van de inkoopwaarde.
(2)   Vgl.  Circulaire  no  4I I  van het Ministerie van Financien,   op.  cit.,   no'  9,   Io  en   IS
betreffende de begripsomschrijving van kostprijs en verwezenlijkingswaarde.
(3) Voor de tekst van art. 27, I verwijzen we naar de bespreking van de bedrijfs-
belasting.
(4) Vgl. o.a. de recente arresten van het Verbrekingshof, resp. van 20 maart 1956
(Pas., I. blz. 772) en 9 juli I 957 (Pas., I. blz. I347).
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vervangen te worden, maken geen deel uit van het vast kapitaal
der onderneming (I).

Het Verbrekingshof heeft hier willen voorkomen dat de ijzeren
voorraad zou gerubriceerd worden bij de kapitaalwinsten of meer-
waarden, welke niet in de belastbare winst worden begrepen. Dit
is het geval met de meerwaarden verwezenlijkt

„op bedrijfsimmobilien en uitrusting, in de mate waarin de
verkoopprijs niet hoger gaat dan het product bekomen door
vermenigvuldiging van de tot aankoop of opstelling van deze
elementen aangewende sommen met de coefficient voorzien
in artikel I 5, § 2, gelet op het jaar van belegging, en door
van het product het bedrag van de in fiscaal opzicht reeds
toegelaten afschrijvingen af te trekken "Cart. 27, § 2bis).

Voor de periode   I929-I963 (2) wordt de fiscale waardering  van
de goederenvoorraden niet langer verbonden aan het afschrijvings-
begrip. Er is wel een zekere evolutie in de rechtspraak t.a.v.
het fiscale winstbegrip te onderkennen. Volgens de huidige stand
van de Belgische belastingrechtspraah dienen de voorraden grond-
en hulpstoffen, goederen in bewerking en gerede fabrikaten
gewaardeerd te worden op grond van objectieve gegevens (kostprijs
en verkoopwaarde der goederen, mogelijkheid om de goederen
op min of meer lange termijn te gelde te maken, risico eigen aan
hun aard, prijsschommelingen en economische toestand) en
subjectieve inzichten (voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw).

(I)  Vgl. de interessante beschouwingen door de Professoren FRADERICQ en VAN RUN
gemaakt, inzake de activabestanddelen in de inventaris op te nemen als vastliggende
en als realiseerbare middelen. L. FRiDERICQ, Traitt de Droit commercial belge, deel V.
n° 538; J. VAN RUN, PTincipes de droit commercial, deel I, no 757·
(2) In de loop van het jaar 1£963 werden op grond van de wetgeving v66r de fiscale
hervorming een tweetal arresten geveld, welke betrekking hebben op de waardering
van een effectenportefeuille (Verbrekingshof, 2 januari I963, J.P.D.F., 1963, blz. 2I7;
Beroepshof Brussel. I 6 mei I 963, J.P.D.F., blz. 228).



HOOFDSTUKVIII

SLOTOPMERKINGEN

Thans volgen enkele slotopmerkingen betreffende de fiscale
waardering der goederenvoorraden in Belgie.
In de voorgaande hoofdstukken stelden we vast dat resp. door
de rechtscolleges en de fiscale administratie een verschillend
standpunt wordt ingenomen t.a.v. de fiscale voorraadwaardering.
De fiscale administratie verdedigt - op grond van de circulaire
no  4II  - het standpunt  dat de waardering moet geschieden  op
basis van het minimumwaarderingsbeginsel, d.w.z. tegen de histo-
rische kostprijs of de lagere marktwaarde. Het standpunt van de
administratie berust m.i. op de volgende overwegingen (I) :
(i) De waardering van de goederenvoorraden op grond van

subjectieve inzichten (voorzichtigheid, oprechtheid en goede
trouw) is in overeenstemming met de wetgeving op de handels-
vennootschappen. Bedoelde waarderingsregel is echter in strijd
met hetgeen door de fiscale administratie als juist wordt aan-
vaard;

(ii) De toepassing van het beginsel van de 66njarigheid der be-
lasting heeft tot gevolg dat enkel rekening wordt gehouden
met hetgeen zich tijdens het verlopen (fiscaal) boekjaar heeft
voorgedaan; de toekomstige verliezen mogen niet gerekend wor-
den bij de bedrij fsresultaten van een bepaalde periode, zelfs wan-
neer bedoelde verliezen naderhand werkelijk blijken te bestaan.

Volgens de huidige stand van de Belgische rechtspraak dienen
de goederen te worden gewaardeerd op grond van objectieve

gegevens (kostprijs en verkoopwaarde der goederen, mogelijkheid
om de goederen op min of meer lange termijn te gelde te maken,
risico eigen aan hun aard, prijsschommelingen en economische
toestand) en subjectieve inzichten (voorzichtigheid, oprechtheid
en goede trouw).
In zijn belangwekkende studie over de fiscale voorraadwaardering
heeft Prof. COART-FRESART - op grond van een onderzoek be-
treffende de parlementaire geschiedenis van de wet op de in-
komstenbelasting   I9 I9   -   er op gewezen   dat   het de bedoeling
van de wetgever was om de voorraadwaardering in het fiscaal
recht aan dezelfde regels te onderwerpen als in het handelsrecht.

(I) Vgl. Prof. CoART-FRisART, op. cit., blz. 49.
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Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat de resp. standpunten
van de fiscale administratie en de rechtscolleges met elkaar in
botsing komen en op het eerste zicht de rechtszekerheid in het
gedrang brengen.
Nochtans moet ik er eens te meer de nadruk op leggen dat de
administratieve onderrichtingen enkel een leidraad zijn voor de
ambtenaren, welke belast zijn met de toepassing van de fiscale
wetten. De administratieve onderrichtingen binden echter de
belastingplichtigen en de rechtscolleges in belastingzaken niet.
Het is ook nuttig een standpunt in te nemen nopens de mogelijke
toepassing van de fictie van „lifo" bij de fiscale goederen-
voorraadwaardering. Het is mijn overtuiging dat ook in Belgie
binnen het kader van de historische kostprijsberekening de fictie
van het „lifo" - voorlopig beperkt tot het echte lifo-stelsel -
een kans zou moeten kunnen maken bij de fiscale voorraadwaar-
dering. Bij een oplopend prijspeil tracht het lifo-stelsel immers de
nadelen welke verbonden zijn aan het fifo-stelsel weg te werken.
Het echte lifo-stelsel maakt zeker geen inbreuk op de algemeen
door de rechtscolleges in belastingzaken aanvaarde waarderings-
regel : de goederenvoorraden waarderen op grond van objectieve
gegevens en subjectieve inzichten.
In verband met het tegenover elkaar plaatsen van het nomina-
listische en van het substantialistische winstbegrip, wens ik de
voorzichtige stelling te verdedigen dat substantialistische winst-
opvattingen (I) weinig kans maken om in een nabije toekomst in het
Belgische belastingstelsel opgenomen te worden. De verschillende
oorzaken welke men hiervoor kan aanwijzen, vallen samen met deze
welke verklaren waarom het vraagstuk van de fiscale voorraad-
waardering zulk een geringe belangstelling kende in de gespecia-
liseerde vakliteratuur:
- In de eerste plaats is er de (voor de belastingen over de winst)

betrekkelijk geringe belastingdruk in Belgie t.o.v. vele andere
landen, waardoor de belastingplichtigen weinig soulaas vonden
in het aanbinden van een rechtsstrijd over dit punt, waarbij
de invoering van substantialistische winstopvattingen werd
beoogd. Trouwens als men de rechtspraak overziet, vindt men
slechts een drietal arresten waarin de toepassing van sub-
stantialistische winstopvattingen werd aangevochten.

(I) Vgl. m'n tussenkornst bij de bespreking van het verslag ,,De ondernemingenen de belastingpolitiek", VIe Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres, Notulen,
I963• blz. 288.
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- In de tweede plaats neemt de bestudering van de bedrijfs-
economie in Nederland aan de economische faculteiten van
de drie Universiteiten en van de twee hogescholen een zeer
belangrijke plaats in. De baanbrekers voor de vervangings-
waarde hebben in Amsterdam (G. U.) gedoceerd (met name
LIMPERG); ook in Rotterdam werd duidelijk een merkteken
gelegd op de ontwikkeling van de bedrijfseconomie (met name
N. J. POLAK); daarnaast zijn aan alle vijf faculteiten v66r en
na hoogleraren op de voorgrond getreden. Ook nu nog wordt
er op bedrijfseconomisch gebied veel verwezenlijkt.

Een dergelijke situatie kan ik echter spijtig genoeg in Belgie
niet aanwijzen, zodat er weinig belangstelling bestond en nog
bestaat voor een bedrijfseconomische benadering van het vraagstuk
der voorraadwaardering. In dit opzicht zou ik ook de vinger
willen leggen op de soms te juridische behandeling van de proble-
matiek der voorraadwaardering door belastingambtenaren en
rechtscolleges in belastingzaken.

Ik ben er stellig van overtuigd dat de bedrijfseconomische be-
nadering van het vraagstuk der voorraadwaardering over enkele
jaren meer belangstelling zal kennen in ons land dan tot dusver.
Het is dan ook te verwachten dat de toepassing van nominalistische
en substantialistische winstopvattingen in het belastingrecht
slechts over enkele jaren in de gespecialiseerde vakliteratuur
druk zal worden besproken. Met het voorliggende proefschrift
wordt enkel getracht de belangstelling van de lezer op te wekken
t.a.v. hetgeen in Nederland reeds is verwezenlijkt in het belasting-
stelsel met betrekking tot de goederenvoorraadwaardering op
substantialistische grondslag.
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VERGELIJKEND KRITISCHE OPMERKINGEN

In het hierna volgende zal ik trachten een aantal kritische op-
merkingen te geven, welke bij mijn onderzoek van de problematiek
der goederenvoorraadwaardering in het Nederlandse en het
Belgische belastingrecht naar voren zijn gekomen. Het lijkt me
overbodig daarbij in alle opzichten te blijven vasthouden aan
de toegepaste volgorde van behandeling van het onderwerp.
Evenmin is het noodzakelijk ten aanzien van alle behandelde on-
derdelen een kritische opmerking in dit slothoofdstuk op te nemen.
Bij een vergelijking van het Nederlandse en het Belgische be-
lastingstelsel blijkt dat de inhoud van het winstbegrip het knelpunt
uitmaakt van het vraagstuk der goederenvoorraadwaardering op
de winstbepalende balans. De bedrijfseconomie heeft immers
naast de traditionele nominalistische waarderingsstelsels ver-
schillende substantialistische waarderingssystemen opgebouwd,
welke een belasting van de schijnwinsten trachten te voorkomen
in een inflatieperiode, o.a. de vervangingswaardeleer, het ijzeren-
voorraadstelsel, het lifo-stelsel en het vervangingskoopstelsel van
POLAK. Het volledig behoud van de produktie- en de concurrentie-
capaciteit is een essentiale voorwaarde voor de economische
expansie der ondernemingen. Hieruit volgt dat de belasting op het
inkomen der ondernemingen theoretisch slechts mag slaan op de
werkelijke winst en niet op de schijnwinst. Dikwijls staan de
fiscus en ook de practijk op het nominalistische standpunt, d.w.z.
winst wordt beschouwd als het verschil tussen het nominale eind-
en begingeldvermogen. Ons onderzoek wijst echter uit dat de
Nederlandse fiscale wetgeving echter door de beperkte aanvaarding
van substantialistische winstopvattingen schijnwinsten tracht weg
te werken. Dit neemt echter niet weg dat de pragmatische opbouw
van de belastingwetgeving het gemeenschappelijk uitgangspunt
vormt van het Nederlandse en het Belgische stelsel. Een belangrijk
verschilpunt tussen beide stelsels bestaat echter in de wijze waarop
de wetteksten worden toegepast. Ook de verhouding commerciale
en fiscale winstbepaling wordt in beide landen anders geregeld;
dezelfde opmerking geldt ook voor de verhouding bedrijfseconomie
en belastingrecht.
Thans worden enkele van bedoelde verschilpunten nader onder-
zocht.
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9.I. De algemene formulering van het fiscale winstbegrip

- Het is opvallend dat de wetgever in het Nederlandse belasting-
stelsel er naar streeft de inhoud van het jiscale winstbegrip
en de andere wettelijke begrippen zo algemeen mogelijk te       i
formuleren. Met betrekking tot de inkomstenbelasting kent de
Nederlandse belastingwetgeving twee elkaar aanvullende winst-
begrippen. Het totaalwinstbegrip (art. 6 I.B.) geeft een zeer
ruime omschrijving en is op een pragmatisch uitgangspunt
gebaseerd, nl. „ ... de gezamenlijke voordelen, die onder welke
naam ook werden verkregen...". Het jaarwinstbegrip (art. 7
I.B.) wordt bijna geheel en al opgehangen aan „goed koopmans-
gebruik" - een erg vaag begrip - met inachtneming van een
„bestendige gedragslijn", onafhankelijk van een vermoedelijk
resultaat en slechts te wijzigen op basis van een bijzondere
omstandigheid. Bovendien heeft de jurisprudentie er het
continuiteitsbeginsel aan toegevoegd. Nochtans kan de wetgever
bij de omschrijving van de wettelijke begrippen moeilijk alle
bestaande situaties, alsmede die welke na het tot standkomen
van de wet, ontstaan, voorzien. Vandaar dat de rechter in
belastingzaken tot taak heeft in elke concrete situatie de nodige

uitlegging te geven aan de inhoud van de wettelijke begrippen.
Het komt voor dat de wetgever elastische termen in de wet-
tekst gebruikt - zoals in het jaarwinstbegrip van art. 7 I.B. -
en het aan de rechtscolleges overlaat om de inhoud van het
wettelijk begrip verder uit te werken.

- Bij nader onderzoek van het Belgische belastingselsel kom ik
tot de overtuiging dat de opbouw hiervan ooh erg pragmatisch is.
Een werkelijke algemene formulering van een fiscaal winstbegrip
ontbreekt  in de fiscale wetgeving; de wetgever beperkt  zich
tot een Iliet-limitatieve opsomming van de belastbare in-
komsten (de fiscale winst wordt bepaald als het verschil tussen

bedrijfswinsten en bedrijfslasten). Alhoewel de rechtscolleges
in belastingzaken en de fiscale administratie de wetten strikt
toepassen op het stuk van de winstberekening, zijn de wettelijke
teksten (I) in Belgie z6 ruim geformuleerd dat de rechtscolleges

(I) Ook in Belgie beperkt de wetgever zich gewoontijk tot de formulering van al
hetgeen dat voor de heffing van een belasting als essentieel dient beschouwd te worden
(het principe van een belasting, haar grondslag en tarieven, de verplichtingen van
hen op wie zij wordt gericht e.d.). Voor de uitvoering van de belastingwetten worden
aan de Koning (voor detailregeling) of aan de Minister van Financien (voor regeling
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en de administratie verplicht zijn op pragmatische wijze een
inhoud te geven aan de teksten, welke door de wetgever
opzettelijk vaag worden opgesteld.

Uit het voorgaande volgt dat Nederland en Belgie de algemene
formulering van het fiscale winstbegrip gemeen hebben. In
Nederland wordt het fiscale jaarresultaat bepaald volgens goed
koopmansgebruik; Belgie omschrijft het fiscale jaarresultaat als
het verschil tussen opbrengsten en lasten. De pragmatische opbouw
van beide stelsels heeft het voordeel van een soepele aanpassing
aan de gewijzigde maatschappelijke omstandigheden. Het verschil
tussen beide stelsels ligt niet in de uitgangspunten, doch in de
wijze waarop de rechter gebruikt maakt van de mogelijkheden,
welke een pragmatisch opgebouwd belastingstelsel biedt. De
Nederlandse belastingrechtspraak heeft kennelijk ruimer gebruik
gemaakt van de vrijheid welke een pragmatisch stelsel bij de
toepassing toelaat.
Tengevolge van deze zo sterk uiteenlopende toepassing van de wet,
de geldende rechtsvoorschriften en de practische toepassingen
bestaan er in Belgie geen voorschriften en is er geen jurisprudentie
over voor de voorraadwaardering uiterst belangwekkende onder-
delen als : het al of niet in de waardering opnemen van constante
algemene kosten; de waardering volgens het oorspronkelijk of het
vereenvoudigd lifosysteem; volgens het normale (ijzeren) voorraad-
stelsel met zijn voorschriften over : wat is „normale" voorraad,
basiswaarde, economische voorraad, manco-voorziening, seizoen-
bedrijven e.d.

9.2. De waardering van de voorraden

- In de Nederlandse fiscale wetgeving wordt de goederenvoor-
raadwaardering niet speciaal in de wetteksten geregeld. De
problematiek met betrekking tot de verschillende stelsels van
voorraadwaardering dient teruggebracht te worden tot de
vraag „wat verstaat men onder goed koopmansgebruik?". Het

van punten van bijkomstige aard) de bevoegdheid verleend de nodige uitvoerings-
bestuiten uit te vaardigen. Maar al te dikwijls komt het ook in Belgie voor dat maat-
rei:elen bij Koninklijk Besluit worden genomen op grond van volmachtwetten, waarbij
aan de Koning bijzondere of buitengewone machten worden verleend. Het is duidelijk
dat de essentiele wijzigingen van de fiscale wetten op grond van wetten, well:e voort-
spruiten uit de bijzondere of buitengewone volmachten, ongrondwettelijk zijn.
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begrip „goed koopmansgebruik" maakt immers het kernpunt
uit bij de fiscale voorraadwaardering; voorzichtigheidshalve
wijs ik er op dat het goed koopmansgebruik niet altijd bij de
winstberekening zal overheersen.
In de loop van het laatste decennium heeft het begrip goed
koopmansgebruik een geheel nieuwe inhoud gekregen. Dit
is het gevolg van de interpretatie, welke de H.R. aan het
art. 7 I.B. - zoals dit luidt na de Wet Belastingherziening
I950 - heeft gegeven. Naast het bestaande nominalistische
winstbegrip laat de Hoge Raad geleidelijk - echter met be-
perkingen - ruimte voor substantialistische winstbegrippen
(normale-voorraadstelsel en lifo-stelsel in ruime zin). Nochtans
handhaaft de H.R. de bestendigheidsregel bij het willen over-
stappen van goed naar beter gebruik. Merk echter op dat het
minimumwaarderingsbeginsel in Nederland altijd heeft ge-
golden, ook v66r de Wet Belastingherziening I95O.

- Met betrekking tot de Belgische toestanden is het opmerkelijk
dat de wil van de fiscale wetgever niet altijd met zekerheid uit
de wetteksten kan worden afgeleid. Bij gebrek aan een, zij
het in algemene termen omschreven, fiscaal winstbegrip
(dit vormt in de Nederlandse fiscale wetgeving immers het
uitgangspunt voor de problematiek der voorraadwaardering,
alhoewel het ook niet welomlijnd is) ligt een onderzoek van
de administratieve onderrichtingen, de teksten van het Wetboek
van Koophandel en de verschillende uitspraken der rechts-
colleges voor de hand. Alhoewel aan het Wetboek van Koop-
handel geen waarderingsregels kunnen ontleend worden, staat
de Belgische fiscale wetgeving niet volledig los van het handels-
recht (in Nederland bestaat er geen enkele binding tussen de
fiscale wetgeving en het handelsrecht). De interpretatie van
art. 77 S.W.H.V. in de rechtsdoctrine legt er immers de nadruk
op, dat de beheerders bij de goederenvoorraadwaardering met
oprechtheid, goede trouw en met de nodige voorzichtigheid
moeten te werk gaan. Deze interpretatie wordt in verschillende
arresten, welke de rechtscolleges in belastingzaken hebben
geveld, teruggevonden.
In   de administratieve onderrichtingen (circulaire   no   4I I   en
bijlage) - welke enkel als gedragslijn gelden voor de ambte-
naren belast met de toepassing van de fiscale wetten - wordt
het standpunt verdedigd dat de waardering der goederen-
voorraden moet geschieden op grond van het minimumwaarde-
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Tingsbeginsel (historische kostprijs of lagere marktwaarde) en
wordt een waardering op grond van subjectieve inzichten
(voorzichtigheid, goede trouw en oprechtheid) verworpen.
De rechtscolleges in belastingzahen nemen het standpunt in dat
de goederenvoorraadwaardering dient te geschieden op basis
van objectieve gegevens en subjectieve inzichten. Alhoewel het
standpunt van de rechtscolleges gewoonlijk samenvalt met de
zienswijze van de fiscale administratie is hiervan geen sprake
t.a.v. goederenvoorraadwaardering.

9.3. Over de verhouding bedrijfseconomie en
belastingrecht

- Voor de fiscale winstberekening heeft de bedrijfseconomie geen
beslissende betekenis in het Nederlandse belastingrecht. Dit
neemt echter niet weg dat de bedrijfseconomie in tal van
gevallen een juist inzicht in de problemen kan geven en dus
hulpmiddel bij de interpretatie kan zijn.
De rechtspraak heeft onbetwistbaar geput uit de bedrijfs-
economie om aan het fiscaalrechtelijk begrip goed koopmans-
gebruik een inhoud te geven. Nochtans blijft de bedrijfs-
economie ondergeschikt aan de wetgeving van het belasting-
recht.

Met betrekking tot de fiscale goederenvoorraadwaardering is
het door de Hoge Raad opgebouwde stelsel van normale
voorraden een treffend bewijs van de opvatting dat het fiscaal-
rechtelijk begrip goed koopmansgebruik (I) niet altijd samen-
valt met de bedrijfseconomische opvattingen. Niettemin is men
in Nederland zeer tevreden met de doorbraak van het oude
fiscale winstbegrip (de zuivere gulden-is-gulden-theorie), welke
doorbraak uitsluitend aan de Hoge Raad is te danken.

- In het Belgische belastingrecht is de invloed van de bedrijfs-
economie beperkt. Tot dusver was er weinig belangstelling
voor een bedrijfseconomische benadering van het probleem der
goederenvoorraadwaardering (ook voor andere problemen

(I)  Het bestaan van een speciaal fiscaalrechtelijk goed koopmansgebruik wordt ontkend
door Th. S. IJssELMUIDEN  in zijn werk  :  De fiscale balans in Nederland en in de andere
lander: van de Europese Economische Gemeenschap. Deventer z. j., blz. x8 e.v. Daar ik
dit boek eerst ontving nadat het grptste deel van het manuscript reeds was gezet.
kan ik hierop en op andere punten met Ingaan.
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bestaan er vrijwel geen raakpunten tussen bedrijfseconornie
en belastingrecht). Ook om budgettaire redenen heeft de
wetgever weinig belangstelling voor de bedrijfseconomische
problematiek; de recente maatregelen t.a.v. voorzieningen en
afschrijvingen vormen een uitzondering op de algemene regel
of wellicht een begin van kentering. Het blijft nog een open
vraag of het Ministerie van Financial in een nabije toekomst
de verwachtingen, welke het heeft ingeroepen i.v. m. de
invoering van een nieuw regime voor de voorzieningen en
afschrijvingen, zal inlossen door eveneens op het vlak van de
goederenvoorraadwaardering zulke vooruitstrevende maatrege-
len in te voeren. De rechtscolleges in belastingzaken zouden
nooit tot het onjuiste standpunt gekomen zijn het probleem
van de waardering der goederenvoorraden met het afschrijvings-
begrip te verbinden, indien de bedrijfseconomie en het be-
lastingrecht meer belangstelling zouden vertonen voor gemeen-
schappelijke vraagstukken.
Het gebrek aan een wisselwerking bedrijfseconomie en be-
lastingrecht is tot dusver een remmende factor voor een
dynamische ontwikkeling van het Belgische belastingwezen.
Ik acht een ontwikkeling naar meer substantialisme in het
Belgische belastingstelsel niet enkel gewenst, doch zelfs nood-
zakelijk.

9·4· De rechtscolleges

-  Een belangrijk verschilpunt tussen de Nederlandse en Belgische
fiscale wetgeving ligt in de opvatting betreffende de taak van de
rechter.
Terwijl de Belgische rechtscolleges zich beperken tot een
loutere wetstoepassing, wordt in Nederland het beginsel aan-
vaard dat de rechter een zelfstandige taak vervult bij de rechts-
vinding. In Nederland heeft zich een belangrijke ontwikkeling
voorgedaan ten opzichte van de cassatierechtspraak (ik heb
hier enkel oog op de taak van de Hoge Raad bij het omlijnen
van de moderne stelsels van voorraadwaardering). De wets-
uitlegging heeft zich immers uitgebreid tot rechtsvinding   ( I).

(I) In het reeds aangehaalde werk van IJSSELMUIDEN wordt m.i. de zienswijze ver-
dedigd dat de wet verwijst naar het koopmansgewoonterecht.
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Hoe ver deze ontwikkeling is gegaan blijkt uit het door de
Hoge Raad zelf opgebouwde stelsel van normale voorraden,
toegepast bij de goederenvoorraadwaardering. Een dergelijke
ontwikkeling op het vlak van de goederenvoorraadwaardering
is in Belgie slechts bereikbaar, wanneer bijv. in een koninklijk
besluit ter zake een voorschrift wordt opgenomen of de be-
lastingwetgeving gewijzigd wordt.
Nochtans heb ik de indruk dat het veld dat nog openligt voor
de rechtsvinding ruimer  is in Belgie (zie onderdeel   9. I.   De
algemene formulering van het fiscale winstbegrip) dan in
Nederland.

9.5. Over de verhouding bedrijfseconomische en fiscale
winstberekening (meer algemeen boekhouding)

Ook de problematiek van de verhouding tussen commerciele en
fiscale winstberekening wordt in beide landen op een verschillende
wijze benaderd.
Terwijl de fiscale boekhouding in Nederland nagenoeg autonoom
is en in beginsel niet op de commerciele boekhouding steunt
(op dit uitgangspunt bestaan enkele uitzonderingen;  in  het  alge-
meen de aanwezigheid en de hoogte van agio, een herwaardering
in firmaverband en nog enkele andere gevallen), wordt de fiscale
winstberekening in Belgie gebonden aan de commerciele boek-
houding.

9.6. Over de mogelijkheid tot invoering van een fiscale
winstbepaling op substantialistische basis in Belgie

Een eventuele invoering van substantialistische winstopvattingen
kan langs drie wegen geschieden :
(i) in de eerste plaats door een wijziging van de belastingwet;
(ii) in de tweede plaats doordat de Koning gebruik maakt van zijn

uitvoeringsbevoegdheden;
(iii) in de derde plaats doordat de rechtscolleges een andere visie

krijgen op hun taak en met behulp van de bestaande wet-
geving het traditionele nominalistische fiscale winstbegrip
doorbreken.
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Er zijn verschillende oorzaken (betrekkelijk geringe belastingdruk,
weinig belangstelling voor de bedrijfseconomie in de economische
faculteiten, budgettaire redenen) welke me er toe aanzetten de
stelling te verdedigen dat de invoering van substantialistische
winstopvattingen in het Belgische belastingrecht op korte termijn
een open vraag blijft.
Het Ministerie van Financial doet echter inspanningen om ver-
nieuwingen in het Belgisch fiscaal stelsel (zie bijv. onderdeel g.3.
Over de verhouding bedrijfseconomie en belastingrechtspraak) in
te voeren.
Nochtans heb ik de indruk dat een toepassing van het echte lifo-
stelsel volgens de huidige stand van de jurisprudentie w81 mogelijk
is.

9·7· Enkele bezwaren tegen de toepassing van
substantialistische opvattingen

Alhoewel ik graag het standpunt inneem om ook in het Belgische
belastingrecht substantialistische winstopvattingen in te voeren,
is het ook nuttig enkele bezwaren tegen het fiscale substantialisme
op te nemen. Bedoelde bezwaren hebben enkel betrekking op de
fiscale rechtvaardiging en op rnacro-economische gezichtspunten
en worden summier behandeld. Ik moet er onmiddellijk aan
toevoegen dat bedoelde bezwaren betwiste punten zijn, welke
ik in de voorgaande hoofdstukken buiten behandeling heb gelaten.
- Er wordt betoogd dat substantialistische winstopvattingen het

conjunctuur-nivellerend effekt missen van een belastingheffing
op norninalistische grondslag.
Zowel bij toepassing van nominalistische als van substantialis-
tische winstopvattingen bepleit men voor de hausse een be-
perking van de overheidsuitgaven tn een verhoging der belas-

tingen. In de depressie wordt een verhoging van de overheids-
uitgaven tn een verlaging der belastingen voorgestaan. Deze
opvatting wordt in de practijk niet altijd zuiver toegepast.
De regulerende functie van de belasting tracht men te be-
reiken door :
(i) een gerichte belastingpolitiek, waarbij in de depressie, resp.

hausse fiscale verzachtingen, resp. verzwaringen worden
ingevoerd op de plaatsen welke vooral de invloed van de
conjunctuuromslag ondergaan;
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(ii) globale maatregelen, waartoe voornamelijk worden gerekend
het manipuleren van de algemeen geldende belastingtarie-
ven om de gewenste conjuncturele invloed te bekomen (I).

De meningen lopen sterk uiteen nopens de vraag, aan welke
van deze twee soorten maatregelen de voorkeur dient gegeven
te worden.
De toepassing van nominalistische winstopvattingen veroorzaakt
in een hausse een belasting van schijnwinsten en soms overin-
investeringen, welke voor een belangrijk deel het gevolg zijn
van overdreven winstverwachtingen. De toepassing van sub-
tantialistische winstopvattingen werkt in de hausse conjunctuur-
nivellerend, omdat de winsten en derhalve ook de winstver-
wachtingen in een hausse geringer zijn volgens bedoelde winst-
opvattingen.

- Soms wordt ook wel eens de opvatting verdedigd dat de toepas-
sing van substantialistische winstopvattingen (b.v. vervangings-
waardetheorie) de investeringsdrang van de ondernemers in een
hausseperiode beperkt. Deze opvatting is onjuist. Bij toepassing
van de vervangingswaardetheorie komt wel een geringere winst
tot uiting dan b.v. het geval is bij een winstberekening op
grond van de historische kostprijs, doch de ondernemers worden
in hun investeringsdrang beinvloed door de winstverwachtingen
in de komende jaren en deze zijn bij een substantialistiche
winstbegrip lager dan bij een nominalistisch winstbegrip.- Of het nominalisme in het verleden geen nadelige gevolgen
heeft gehad voor de ontwikkeling van het bedrijfsleven, vormt
eveneens een betwist punt. In ieder geval is de nominale winst,
welke op grond van de leer van de historische kostprijs wordt
bepaald, voor een groot deel schijnwinst; ook wordt de onder-
nemer bij toepassing van nominalistische winstopvattingen
eerder gestimuleerd in zijn investeringsdrang dan getemperd.- In nagenoeg alle takken van het economisch leven wordt in
nominalistische bedragen gerekend. Wederom een te betwisten
punt. Immers de jaarstukken worden wal op norninalistische
grondslag opgesteld, doch als tegenwicht worden allerlei

(i) Dit punt wordt o.a. behandeld door Prof. Dr. SMEETS in : De economische betekenis
van de belastingen, Amsterdam K955, btz. I04; IDEM, Het ontwerp van, Wet op de In-
homstenbelasting I958'. Winstbegrip,   FED,   IB   I 958 (ontwerp)   :   8;   vgl.   ook   M.  0.
LoEys, Begrotingsevenwicht en conjunctuuT, Antwerpen I947; M. MAsoIN, Theorie
konomique des jinances publiques. Brussel 1946;  H. DALToN, Principles  of public .finance,London  I954; D. B. J. ScHouTEN, De overheidsjinancien in de volhshuishouding, Leiden
I 954·



210 FISCALE VOORRAADWAARDERING IN NEDERLAND EN BELGIE

voorzieningen en reserves opgenomen. In de practijk baseren
tal van ondernemingen hun kost- en biedprijzen op de ver-
vangingswaarde.

g.8. Het substantialisme in E.E.G.-verband (I)

Nochtans kan men de vraag stellen of de fiscus in de andere lidstaten
van de Europese Economische Gemeenschap ook sterk vasthoudt
aan de nominalistische winstopvattingen.
In FRANKRIJK dienen de goederenvoorraden gewaardeerd te worden

op grond van het minimumwaarderingsbeginsel. V66r de belasting-
herziening van I959 werd een waardering van de voorraden volgens

een systeem, dat erg op het ijzeren-voorraadstelsel leek, toegelaten.
Na de belastingherziening van I959 werd echter de vorming van
een voorziening („Rdgime des difcotes ou dotations") aanvaard,
indien de prijsstijging van de vervangbare goederen, welke on-
ontbeerlijk zijn voor het bedrijf, tijdens een periode van 2 jaren
meer dan Io % bedroeg. Nochtans dient deze voorziening binnen
een termijn van 6 jaren aan de belastbare winst te worden toe-
gevoegd.
Ook in DUITSLAND worden - ondanks de belangwekkende ont-
wikkeling van de bedrijfseconomische wetenschap - geen sub-
stantialistische winstopvattingen toegepast t.a.v. fiscale goederen-

voorraadwaardering. Hier bestaat eveneens de mogelijkheid om
voor de prijsstijging der goederen, welke in de loop van het jaar
ten minste Io % bedraagt, een voorziening aan te leggen. Deze

voorziening dient eveneens zoals in het Franse belastingstelsel
binnen een termijn van 4 jaren aan de belastbare winst toegevoegd
te worden.
In LuxEMBURG blijkt de fiscale regeling niet beter te zijn. De
voorraden moeten gewaardeerd worden op de historische kostprijs
of lagere marktwaarde. In bepaalde gevallen wordt echter ook het
fifo- en lifo-beginsel als waarderingsnorm aanvaard.
In ITALIE geschiedt de waardering van de goederenvoorraad op

grond van het minimumwaarderingsbeginsel. Nochtans worden

(I) R. G. V. ALEvEN en C.  D. VAN BOCKEL, De fiscale winstbepaling in de lidstaten
uan de Euromarht  I  en  IL   m.a.b.,  juni  en  juli   I96I; VIe Vlaams Wetenschappelijk
Economisch Congres, De onderneming en de belastingpolitiek, Leuven I963, blz. 269-
46I;  Th. S. IJSSELMUIDEN. De fiscale balans, blz.  129 e.v.
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ook substantialistische winstopvattingen aanvaard, nt. het lifo-
stelsel en het ijzeren-voorraadstelsel (indien de werkelijke voor-
raad lager is dan de ijzeren-voorraad wordt het verschil op een
onbelastbare reserve-rekening geplaatst).
Uit dit summier overzicht blijkt duidelijk dat Italie en Nederland
het breedste standpunt innemen t.a.v. de fiscale voorraadwaar-
dering.
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APERCU
En comparant les systdmes de taxation nderlandais et belge, il
parait que le contenu du principe de binifice constitue le point
essentiel du probldme de 1'6valuation des stocks dans la balance
de dltermination des bindfices. Est-ce que le principe de binifice
fiscal contient : 1'6valuation des stocks sur le prix de revient
ou valeur v6nale infLrieure selon la rdgle classique (conceptions
nominalistes du profit) ou selon les syst nes modernes d'6valuation
(conceptions substantialistes du profit), comme par exemple le
syst&me stock-outil ?. Car 1'6conomie de l'entreprise  a  cr66  A  cdtt
des syst&Ines d'dvaluation traditionnels et nominalistes diff6rents
systdmes d'Lvaluation substantialistes, qui essaient de pr6venir
une taxation des blnifices apparents durant une p6riode d'in-
flation, e.a. le syst*bme stock-outil et le systdme lifo. La conservation
compldte de la capacitt de production et de concurrence est une
condition essentielle de l'expansion 6conomique des entreprises.
Il en risulte que la taxation des revenus des entreprises ne peut
grever thtoriquement que le bLndfice r6el et non le bin6fice
apparent. Souvent, le fisc et aussi la pratique adoptent le point
de vue norninaliste A savoir, le b6n6fice est consid6r6 comme la
diff6rence entre le capital nominal initial et final. Notre enqu&te
montre que seule la 16gislation fiscale n6erlandaise essaie d'thminer
les binifices apparents par l'application limit6e des conceptions
de b6n6fice substantialistes. La 16gislation fiscale n6erlandaise
accepte p. ex. aussi, A cdtt de la r*gle classique sur 1'6valuation
des stocks, le systdme stock-outil (le stock-outil est le stock mini-
mum en dessous duquel il n'est possible de descendre sans
risquer d'entraver le rythme normal de l'exploitation. Ce stock est
ivalu6 sur une valeur constante). Dans la 16gislation fiscale belge
seules les conceptions de bindfice nominalistes ont itd admises.
Ceci n'empache pas que la structure pragmatique de la 16gislation
fiscale forme le point de d6part commun des systdmes belge et
n6erlandais. Une diff6rence importante entre les deux systtmes
consiste cependant dans la fa on dont les textes de la loi sont
appliquis. La relation entre la d6termination du b6n6fice commer-
ciale et fiscale est rtglle d'une fa on diff6rente dans les deux
pays;   la m6me remarque est valable   pour les rapports entre
1'6conomie de l'entreprise et le droit fiscal.
Quelques-unes des diff6rences pr6cit6es seront maintenant exami-
n6es de plus prds.
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I.  La formulation gdntrale de la notion fiscale du btnafice  :

- Il saute aux yeux que le ligislateur dans le Tdgime des imp6ts
nderlandais, tient & 6noncer le contenu de la notion fiscale
de bindfice et des autres notions 16gales d'une manidre aussi

gindrale que possible. En rapport avec les imp6ts sur les
revenus, la ligislation fiscale nterlandaise connait deux notions
du btndfice qui se complaent l'une l'autre. La notion du
bdndfice total donne une description trds large, basZe sur un
point de dipart pragmatique, c'est-i-dire „ ... les avantages
communs, quel que soit le nom sous lequel on les acquiert...".
La notion du bindfice annuel est presque entitrement attachie au
„bon usage commercial" - une notion terriblement vague -
avec prise en consid6ration d'une ligne de conduite permanente,
ind6pendante d'un rtsultat douteux et A changer seulement
sur base d'une circonstance particulibe. De plus la juris-
prudence y a ajouti le principe de la continuitd. Le ligislateur
embrasse cependant difficilement, lors de la description des
notions ligales, toutes les situations existantes, tout comme
celles qui se poseront aprJs la naissance de la loi. Il en r6sulte
que le juge a pour tdche, dans les affaires fiscales, d'interpraer
dans chaque situation concrae le contenu des concepts 16gaux.
Il apparait que le 16gislateur utilise des termes souples dans le
texte ligal - comme dans la notion du b6n6fice annuel de
l'art. 7 I.B. - et laisse le soin aux juridictions d'adapter d'une
fa on plus approfondie le contenu du concept ligal.

- Lors d'un examen plus approfondi du regime fiscal belge,

on arrive & la conviction que sa construction est aussi trds
pragmatique. Une formulation rtelle et gtntrale d'une con-
ception fiscale du b6n6fice manque dans la ligislation fiscale;
le ligislateur se limite A une tnumdration exemplative des
revenus taxables (le bindfice fiscal est dttermint par la diffl-
rence entre les produits et les charges de l'entreprise). Quoique
les juridictions existantes pour les affaires fiscales appliquent
strictement les lois sur le calcul du binifice, les textes 16-
gaux  (I) en Belgique sont rddigds  d'une  fa on si large  que  les

(i) Habituellement, le legislateur en Belgique se limite aussi & inoncer tout ce qui
doit 6tre considdre comme essentiel pour la levte d'un impdt Oe principe de l'impat,
l'assiette de l'impdt, son fondement et ses tarifs, les obligations de ceux qu'il vise etc.).
Pour l'exdcution des lois fiscales, la compttence est attribude au Roi (se rapporte aux
dttails de reglementation de la toi fiscale introduite) et au Ministre des Finances



APER(;U 221

juridictions et l'administration ont r6ussi A donner de fa on
pragmatique un contenu aux textes qui sont rtdigh par le
16gislateur d'une fa on intentionnellement vague.

De ce qui prdcale s'ensuit que les Pays-Bas et la Belgique ont
en commun la formulation g6ndrale du principe de bindfice
fiscal; aux Pays-Bas le r6sultat annuel fiscal est fixt selon le bon
usage commercial. La Belgique d6finit le r6sultat annuel fiscal
comme la diffdrence entre les produits et les charges. La 16gislation
fiscale n6erlandaise a profit6 plus de la libert6 que pr6sente un
systtme pragmatique lors de son application.
Par suite de la divergence des points de d6part, de la diff6rence
dans les prescriptions juridiques en vigueur et dans les applications
pratiques, il n'existe en Belgique aucune prescription et il n'y
a aucune jurisprudence pour des subdivisions trds importantes
comme 1'6valuation des marchandises en stock, la prise en consi-
d6ration des frais gdntraux fixes, 1'6valuation suivant le syst me
lifo original ou simplifia, suivant un systdme stock-outil avec des
prescripts au sujet des points suivants : que doit-on considdrer
comme stock-outil, sa valeur de base, le stock 6conomique, la
provision pour le manque, les activit6s saisonni&res et d'autres.

2. L'6valuation des marchandises

- Dans la 16gislation fiscale n6erlandaise 1'6valuation des mar-
chandises A l'inventaire n'est pas rtglte en particulier dans
les textes ligaux. Le probldme en relation avec les diff6rents
r6gimes d'6valuation des marchandises A l'inventaire doit
6tre ramend A la question „qu'entend-on par bon usage

"commercial?". En effet, la notion de „bon usage commercial
fait partie du crit&re d'6valuation fiscale des marchandises
A l'inventaire; par prudence, on doit souligner que le bon usage
commercial ne primera pas toujours lors du calcul du b6n6fice.
Dans le courant de la derni&re dkade, la notion du bon usage
commercial a re u un tout nouveau contenu. C'est la consa-

(reglement de points de caractere accessoire) de confectionner les arr6tts d'extcution
n6cessaires. Dans les affaires fiscales, il apparait trop en Belgique que des mesures
sont prises par arrad royal sur base de lois de plein pouvoir, qui conferent au Roi
des pouvoirs spaciaux ou extraordinaires. Il est clair que des modifications essentielles
aux lois fiscales sur pied de lois qui trouvent leur origine dans des pouvoirs spaciaux
ou extraordinaires sont inconstitutionnelles.
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quence de l'interpr6tation que le conseil sup6rieur (Hoge
Raad) a donnae A l'article 7 de l'I.B., ainsi qu'il risulte de
la loi de r6forme fiscale de I95O. A cdt6 de la notion nomi-
naliste du bdnifice existante, le conseil sup6rieur (Hoge Raad)
laisse la place petit A petit - avec des limitations cependant -
A des notions de gain substantialistes (r6gime du stock-
outil et notion du lifo au sens large). Le conseil sup6rieur
(Hoge Raad) maintient pourtant le principe d'une ligne de
conduite permanente en ce qui concerne le changement de
bon usage par mieux usage commercial. Remarquez cependant
que le principe de 1'6valuation sur base du prix de revient
ou valeur v6nale inf6rieure a toujours eu de la valeur aux Pays-
Bas, mtme avant la loi sur la riforme fiscale de I95O.

- Si nous nous retournons vers la situation en Belgique, il con-
vient de remarquer que la volont6 du 16gislateur fiscal ne peut
pas toujours dtre d6duite avec certitude des textes lagaux.
Faute d'une notion fiscale de b6n6fice bien circonscrite (ce
principe constitue toujours dans la 16gislation fiscale n6er-
landaise le point de d6part du probltme de 1'6valuation
des marchandises A l'inventaire, quoiqu'il ne soit pas non plus
bien circonscrit), on dispose des instructions administratives,
des textes du code de commerce et des diffirentes jurisprudences
des tribunaux. Quoique aucune rdgle d'6valuation ne puisse
dtre empruntie au code de commerce, la 16gislation fiscale
belge n'est pas tout A fait d6tach6e du droit commercial (aux
Pays-Bas, il n'existe aucun lien entre la lEgislation fiscale
et le droit commercial). L'interpr6tation de l'article 77 S.W.H.V.
(Code de commerce) dans la doctrine juridique souligne tou-
jours que les administrateurs doivent, dans rappriciation de
la valeur des marchandises A l'inventaire, agir avec sinc6rit6,
bonne foi et avec la prudence n6cessaire. Cette interprdtation
est retrouv6e dans divers arrdts que le tribunaux ont rendu
dans les affaires fiscales. Dans les instructions administratives
(circulaire n0 4II et annexe), qui ont de la valeur uniquement
comme ligne de conduite pour les fonctionnaires charg6s de
l'application des lois fiscales, est d6fendu le point de vue que
I'dvaluation des marchandises d l'inventaire doit Etre faite sur
pied du principe de l'ivaluation minimum (prix de revient
historique ou valeur v6nale inf6rieure) et une 6valuation sur
pied de points de vue subjectifs est rejet6e (prudence, bonne
foi et sincdritd). Les tribunaux en matiJre fiscale adoptent
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le point de vue que 1'6valuation des marchandises doit dtre
faite sur base de donndes objectives et de vues subjectives. Quoique
le point de vue des tribunaux coincide habituellement avec
l'opinion de l'administration fiscale, il n'est pas question de cela
au point de vue de 1'6valuation des marchandises.

3 ·   Au    sujet des rapports entre 1'6conomie de l'entreprise
et le droit fiscal

- Pour le calcul fiscal du bdndfice, 1'6conomie de l'entreprise
n'a aucune signification d6cisive dans le droit fiscal nder-
landais. Cette constation n'emp6che cependant pas que 1'6co-
nomie de l'entreprise donne, dans une strie de cas, un aperQu
exact des probltmes. La jurisprudence a incontestablement
puis6 dans 1'6conomie de l'entreprise pour donner un contenu
A la notion fisco-juridique de bon usage commercial. Cepen-
dant, 1'6conomie de l'entreprise reste subordonn6e aux fins
du droit fiscal. En rapport avec 1'6valuation fiscale des mar-
chandises, le rdgime bdti par le conseil sup6rieur (Hoge Raad)
du stock-outil est une preuve frappante de la conception que
la notion fisco-juridique de bon usage commercial ne coincide
pas toujours avec les conceptions de 1'6conomie de l'entre-
prise. Cependant, on est trds satisfait de la rupture de l'ancien
principe fiscal du binifice (la thdorie pure de florin est florin);
cette rupture est due exclusivement au conseil supdrieur
(Hoge Raad).

- En droit fiscal belge, l'influence de 1'6conomie de l'entre-
prise est pratiquement inexistante. Jusqu'ici, il n'existait
que peu d'intdrdt pour une approximation sur base de racono-
mie de l'entreprise du probltme de 1'6valuation des marchan-
dises (pour d'autres questions 6galement, il n'existe pratique-
ment pas de point de contact entre 1'6conomie de l'entreprise
et le droit fiscal). Pour des raisons budgitaires 6galement,

le ligislateur n'6prouve que peu d'intdr61: pour la problcimatique
sur base de 1'6conomie de l'entreprise; les mesures rZcentes
concernant les privisions et les amortissements forment une
exception A la rkgle gin6rale. Esp6rons que le Minist re des
Finances prendra A bref dtlai 6galement des mesures pro-
gressistes en ce qui concerne 1'6valuation des marchandises.
Les juridictions fiscales ne seraient jamais arrivies au point
de vue inexact de lier le problJme de 1'6valuation des mar-
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chandises A la notion de l'amortissement, si 1'6conomie de
l'entreprise et le droit fiscal avaient montr6 plus d'inttrXt
pour les probldmes communs.
Le manque d'6change entre 1'6conomie de l'entreprise et le
droit fiscal freine le d6veloppement dynamique du droit fiscal
belge. Un d6veloppement vers plus de substantialisme dans le
r6gime fiscal belge est souhaitable, voire n6cessaire.

4. Les juridictions :

Un point de dif rence entre les 16gislations fiscales nierlandaise
et belge riside dans la fa on de concevoir la tache du juge. Tandis
que les tribunaux belges se limitent A une pure application de la
loi, aux Pays-Bas on accepte le principe que le juge remplit une
tache ind6pendante dans la recherche du droit. Aux Pays-Bas
un important diveloppement s'est produit par rapport A la juris-
prudence de cassation (on n'a en vue que la tAche du conseil
sup6rieur en pricisant les systdmes modernes d'6valuation).
L'explication de la loi s'est en effet ttendue A la recherche du droit.
Le systdme stock-outil introduit par le conseil sup6rieur (Hoge
Raad) t6moigne de 1'6tendue qu'on a atteint.
Un pareil d6veloppement sur le plan de 1'6valuation des mar-
chandises peut seulement etre rdalisi en Belgique quand un
principe est adopt6 dans un arrdt6 royal ou par un changement
de la ligislation fiscale. Cependant, on estime que le domaine qui
s'ouvre A la recherche du droit est plus 6tendu en Belgique (cf.
subdivision    I, La formulation gdndrale   de la notion fiscale   du
bindfice) qu'aux Pays-Bas.

5.   Concernant les rapports entre le compte des profits   de
1'6conomie de l'entreprise et le compte des profits fiscaux
(d'une fa on plus gentrale : la comptabilitd) :

Le probl&me des rapports entre les notions fiscale et commer-
ciale du profit est approch6 d'une fa on difftrente dans les
deux pays. Tandis que la comptabilit6 fiscale aux Pays-Bas est
tout A fait autonome et ne s'appuie pas en principe sur la compta-
bilita commerciale (sur ce point final, il n'existe que de rares
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exceptions, c'est-A-dire prdsence de l'agio, rdivaluation dans
l'engagement de la firme; et d'autres cas), le compte des profits
fiscaux est li6 en Belgique A la comptabilitt commerciale.

6. Sur la possibilita d'introduction d'une dttermination fis-
cale du profit sur une base substantialiste en Belgique :

Une introduction dventuelle de conceptions substantialistes
peut avoir lieu de trois fa ons diffirentes:

(i)  en  premier  lieu  par une modification  de  la loi fiscale;
(ii) en second lieu par le fait que le Roi fait usage de ses pouvoirs

ex6cutifs;
(iii) en troisidme lieu par le fait que les juridictions prennent une

autre attitude A 1'6gard de leur tache.
Il existe diverses causes (volume relativement rlduit de la mati&re
imposable, manque dinttr61: pour 1'6conomie de l'entreprise
dans les 6coles sup6rieures commerciales, raisons budg6taires)
qui incitent A d6fendre le point de vue qu'une application des con-
ceptions substantialistes du profit A court terme reste un point
douteux. Le MinistWre des Finances fait pourtant son possible pour
introduire des r6novations dans le systane fiscal belge (voyez
par exemple subdivision 3, Au sujet des rapports entre 1'6conomie
de l'entreprise et le droit fiscal). On a cependant l'impression
qu'une application du systdme lifo v6ritable est bien possible
dans 1'6tat actuel de la jurisprudence.

7. L'6valuation fiscale des marchandises en stock; situation
aux Pays-Bas (dibut fivrier I964) :

L'ivaluation des stocks de marchandises peut se faire sur base du
prix de revient ou valeur marchande inflrieure (conception de
b6n6fice nominaliste) ou suivant le systdme de stoch outil (conception
substantialiste) ou suivant le systarne du „last-in first-out". La
thiorie de la valeur de reproduction n'est pourtant pas admise
dans la 16gislation fiscale n6erlandaise.

Le systdme de stock outil ilabori par le conseil sup6rieur implique
que le stock normal ou outil et permanent des mati6res premidres
et auxiliaires, des marchandises en ex6cution et des produits finis
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est 6valu6 continuellement d'aprts le niveau des prix au d6but
de l'exercice social A partir duquel le systeme a ad introduit,
ou bien d'aprds la valeur marchande infirieure, A la date du
bilan.
Par rapport au principe de stock normal ou outil le conseil sup6rieur
adopte un point de vue large. L'entrepreneur a le choix - pourvu
qu'il suive la r6gle de permanence - entre le stoch technique et
konomique (avec des 616ments positifs et/ou nigatifs). Ce systdme
d'6valuation doit 6galement r6pondre aux conditions suivantes :

(i) le stoch, en ce qui concerne le volume et la nature des mar-
chandises, doit etre similaire ou du moins congondre au stock
normal A la fin de l'exercice social I949, C. q. I949/I950 et il
est 6valut d'apr6 le niveau des prix de la p6riode de base
pricitte. L'excddent en stock prisent est dvalut au prix de
revient (ou valeur marchande infdrieure,  A  la date du bilan);

(ii) lors de l'augmentation du stock normal au-dessus du volume
a la fin de l'exercice I949, C. q. I949/I95O,1'entrepreneur
doit dvaluer la quantitd ajoutie, d'une fa on permanente et au
prix d'acquisition de l'annie de l'augmentation (ou tempo-
rairement A la valeur marchande inf6rieure A la date du
bilan);

(iii) s'il parait qu'un stock normal inf6rieur suffit, 1'6valuation
d'aprds le niveau des prix A la fin de l'exercice social I949,
C. q. I949/I950 n'est d6sormais appliquie qu'au stock normal
rdduit, tandis que le bindfice obtenu par la vente des quan-
tit6es superflues, est taxt.

Dans les entreprises Ticemment crides, on choisit comme valeur de
base le prix du march6 auquel le stock a a6 acquis au commence-
ment de l'entreprise.
Lors d'un manque dans le stock normal la valeur du stock fixe peut
6tre diminule par le prix du march6 A la date du bilan de la quantit6
rnanquante.
Un calcul des binLfices suivant le systdme de stock normal ne peut
que peu d'effet sur les uraies entreprises saisonnidres (les soi-disant
entreprises saisonnidres fermies). Le stock qui doit atre normale-
ment pr6sent A la date du bilan est, en effet, g6ndralement ntant
(si la date du bilan tombe aprJs les commandes, le stock 6conomi-
que  peut Ltre important; le stock technique est cependant nifant).
Dans les entreprises saisonnidres non computement fermles, le calcul
des b6ndfices peut Ltre appliqui suivant le syst6me de stock
normal.
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La jurisprudence ricente indique que, lors du calcul du prix de
revient des stocks exc6dents, une m6thode peut Xtre appliquie,
par laquelle on suppose, que les matihes premitres, qui ont 6tt
acquises en dernier lieu, sont repoussies en premier lieu (ceci
est une application de l'idee fondamentale du systeme lifo am6ri-
cain, du systcbme Lieftinck ou une autre simplification de lifo).
Signalons que le systtme Lieftinck 6tait la premi6re forme d'une
application limit6e de conceptions de blnifice substantialistes
dans la 16gislation fiscale nierlandaise. Il contenait qu'un stock,
restant 6gal quant au volume, itait Zvalut de la m6me fa on au
bilan initial et final, de telle sorte qu'on ne tenait pas compte de
ce qui se passait au cours de l'ann6e concernant le stock, ni de la
hausse 6ventuelle des prix du stock. Dans l'application pratique
ce systdme a tti 6limini plus tard par le systtme de stock normal

"cr66 par le conseil supirieur. La technique du „last-in first-out
acquiert pourtant de nouveau de l'importance par rapport & 1'6va-
luation des stocks exc6dents.

9. Quelques objections A l'application de conceptions sub-
stantialistes :

Quoiqu'on accepte volontiers le point de vue d'introduire 6gale-
ment dans le r6gime fiscal belge des conceptions substantialistes
du profit, il est aussi utile d'6noncer quelques objections concer-
nant le substantialisme fiscal. Les objections vis6es ont trait
uniquement A la justice fiscale et aux points de vue macro-econo-
mique. On doit imm6diatement ajouter que les objections pr6cit6es
sont des points contest6s.
- Il est dhnonbi que des conceptions substantialistes du profit

6cartent l'effet conjoncturel nivelant d'une levie d'imp6t sur
une base nominaliste.
En application & la fois des conceptions nominalistes du profit
et A la fois des conceptions substantialistes du profit on plaide
dans une p6riode de hausse pour une limitation des d6penses
de l'autorit6 et une augmentation des imp6ts. Cette conception
n'est pas appliqu6e d'une fa on bien correcte dans la pratique.
La fonction rdgulatrice de l'impot peut etre atteinte par :
(i) une politique d'imp6t dirig6e, par laquelle soit dans une

ptriode de dipression, soit dans une p6riode de hausse,
d'alldgements fiscaux ou des restrictions fiscales, dans l'un
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ou l'autre cas, sont introduits sur les places particuli&re-
ment touchies par le changement de la conjoncture;

(ii) des mesures globales, parmi lesquelles on note surtout
une manipulation des bartmes fiscaux pour atteindre
l'effet conjoncturel souhait6   ( I).

Les opinions divergent consid6rablement au sujet de laquelle
de ces deux mesures doit recevoir la pr6f6rence.
L'application des conceptions nominalistes du profit dans une
piriode de hausse donne lieu & une taxation du b6nifice appa-
rent et parfois A des surinvestissements qui sont en majeure
partie le r6sultat d'une exag6ration des espdrances de profit.
L'application des conceptions substantialistes du profit dans
une p6riode de hausse donne lieu A un effet conjoncturel
nivelant. En effet, les btndfices et les esptrances de btnLfice
dans une p6riode de hausse sont plus modestes suivant les
conceptions du profit pr*conis6es.- Parfois aussi, on d6fend le point de vue que l'application de
conceptions substantialistes du profit (par exemple, la thLorie de
la valeur de remplacement) limite la pouss& A l'investissement
des entrepreneurs dans une pdriode de hausse. Ce point de vue
n'est pas exact.

- Si le nominalisme dans le pass6 n'a pas eu de consiquence
d6favorable pour le d6veloppement de la vie professionnelle,
est tgalement un point contest6.

- Dans toutes les branches de l'activit6 6conomique, on compte
sur des comportements nominalistes. Il s'agit encore d'un
point contestable.

8.  Le   substantialisme   dans la Communaut6 Economique
Europfienne (I)  :

On peut se poser la question de savoir si le fisc dans les autres
pays membres de la Communauti ]lconomique Europienne

(I) Ce point est egalement traitt par le professeur Dr. SMEETS dans De economische
betekenis van de belastingen, Amsterdam I955· biz. I04; IDEM, Het ontweip van Wet op de
Inhomstenbelasting 1958 Winstbegrip, FED, I.B.1958 (ontwerp) : 8; M. 0. LOEYS,
Begrotingsevenwicht  <n conjunctuur, Antwerpen  1947;  M.  M# soIN,  Thtorie   conomique
des jinances publiques, Brussel  1946;  H. DALToN,  Principles of public jinance. London
x954; D. B. J· ScliouTEN, De overheidsjinancirn in de volkshuishouding, Leiden 1954·
(I)  R. G. V. ALEVEN et C. D. VAN BOCKEL De fiscale winstbepaling in de lidstaten van
de   Euromarht   I   en   II,   m.a.b.,   juin   et   juillet    I 96I;   VIde  Vlaams   Wetenschappelijk
Economisch Congres : De onderneming en de belastingpolitiek, Leuven I963. blz. 269-
461;  Mr.  TH. S.  IJSBELMUIDEN,  De .Ascale balans, Deventer z.j.
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se tient aussi fermement aux conceptions nominalistes du profit.
En FRANcE, les marchandises en stock doivent are 6valules
sur pied du principe de 1'6valuation minimum (prix de revient
ou valeur v6nale inf6rieure). Avant la r6forme des imp6ts de
I959' on a cependant permis une 6valuation des marchandises
selon un rlgime qui ressemblait fort au r6gime du stock-outil.
Aprh la r6forme fiscale de I959, on a cependant acceptd la forma-
tion d'un fonds de pr6vision („R6gime des ddcotes ou dotations"),
si la hausse de prix des biens rempla ables, qui sont indispensables
pour l'entreprise, montait pendant une p6riode de deux ans A
plus de Io %. Cependant, cette prdvision doit dtre ajoutie au
profit imposable pendant un terme de 6 ans.
En ALLEMAGNE 6galement - en d6pit du diveloppement important
de 1'6conomie de l'entreprise comme science - aucune conception
substantialiste du profit n'est appliqude au point de vue de 1'6va-
luation fiscale des marchandises. Ici existe Lgalement la possibilit6
de prdsenter une pr6vision pour la diminution du prix des stocks,
lorsqu'elle atteint au moins Io % dans le courant de rannde.
Cette prdvision doit 6galement, comme dans le r6gime fiscal
franfis, 6tre ajout& au gain taxable dans un d61ai de 4 ans.
Au GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, la r6glementation fiscale
semble ne pas dtre meilleure. Les stocks doivent atre dvaluts
sur le prix de revient historique ou la valeur v6nale inf6rieure.
Dans certains cas on accepte 6galement le principe fifo et lifo.
En ITALIE, 1'6valuation des stocks a lieu sur base du principe
de 1'6valuation minimum. Cependant, des conceptions de bindfice
substantialistes sont accept6es, en l'espJce le rdgime lifo et systdme
stock-outil (la diff6rence entre le stock r6el et le stock-outil est
placae A un compte rdserve non taxable).
De cet aperqu sommaire, il rtsulte clairement que l'Italie et les
Pays-Bas adoptent le point de vue le plus large au point de vue
de 1'6valuation fiscale des marchandises.
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BIJGEVOEGDE STELLINGEN BIJ HET PROEFSCHRIFT
INGEDIEND TOT HET VERKRIJGEN VAN DE GRAAD VAN

DOCTOR IN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN

Stelling n°  I :
De veronderstelling waarop de veiligheidsorganisatie van de Verenigde
Naties gebaseerd was, namelijk overeenstemming tussen de grote vijf
(de permanente leden van de Veiligheidsraad), is door de feiten gelogen-
straft.

Stelling  n°  2 :

De nadelen van een algemene omzetbelasting op grond van het cumu-
latieve systeem zijn groter dan de voordelen. Bedoelde nadelen kunnen
verholpen worden door een hejjing voor Un ken (groothandelsbelasting)
dan wel een belasting over de toegevoegde waarden. De laatste verdient
de voorkeur.

Stelling  no  3:
In het wetsontwerp houdende oprichting van een permanent Egalisatie-
fonds   van de begrotingen   (I)   werd    door de Belgische regering   het
beginsel van het cyclisch budget en de anti-cyclische begrotingspolitiek
beperkt tot de gewone begroting. Deze opvatting was om verschillende
redenen onjuist.
(1) Belgische Senaat. Zitting I958-I959· Vergadering van 5 maart I 959· Doc. 99

Stelling  no  4
In het Bosch-arrest (I) werd een principiEle stelling ingenomen t.a.v.
de mededingingsregelen van het E.E.G.-Verdrag, nl. Un in een hoop-

overeenhomst door de leverancier aan de afnemer opgelegd exportverbod
kan onder toepassing vallen van art. 85, lid I.
De stelling van N. Catalano (2), waarbij het eventueel verbod van
art.  85,  lid I, enkel zou slaan  op de overeenkomsten tussen ondernemers
in horizontale lijn, is niet langer houdbaar.

(I)   Hof van Justitie der Europese Gemeenschappen, arrest  van 6 april   1962.

(2)   N. Catalano, Manuel de Droit des Communautes   Europeennes,   Paris   I 962,   blz.

335 en 336.

Stelling  no  5.
Het nut van beleidsspelen („Management Decisions Games") bestaat
in het gebruik als trainingsmiddel voor de bedrijfsleiding en in het
bijzonder voor degenen die daartoe worden opgeleid.
Het verdient echter aanbeveling de beleidsspelen niet te realistisch
te rnaken, omdat anders het gevaar bestaat dat de deelnemers ook voor
de werkelijke bedrijfssituaties te sterk gaan geloven in de geldigheid
van het gebruikte model.

Stelling  no  6:
De E.G.K.S.-landen staan voor een steenkolenprobleem, dat de wijten
is aan conjuncturele en structurele oorzaken.
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