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Stellingen

1. Het karakter van de 'besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid'
wordt voldoende aangeduid met de term 'besloten vennootschap'. Het verdient
dan ook aanbeveling in de wetgeving de woorden 'met beperkle aansprakelijk-
heid' te schrappen.

2. De in artikel 17b WARB aan ieder der partijen toegekende bevoegdheid om
vervanging te verzoeken van de door het gerechtshof gedane mondelinge uit-
spraak door een schriftelijke, dient slechts aan de in het ongelijk gestelde par-
tij(en) toe te komen.

3.  De in overwegingzijndefiscalisering vande parkeerboeten magerniet toe leiden
dat de rechtspraak inzake de daarop betrekking hebbende geschillen komt te
berusten bij de belastingkamers van de gerechtshoven.

4. De in artikel 5, lid 3, en artikel 17b, lid 3, WARB bedoelde termijn voor de
voldoening van het griffierecht is te kort.

5.  De uitvoering van de gemeentelijke onroerend-goedbelastingen dient niet te be-
rusten bij een langs politieke weg samengesteld college.

6.  Het opleggen vanadministratieve boeten bij navorderingof naheff'ing van belas-
tingen is met onvoldoende waarborgen voor de belastingplichtigen omkleed: de
regeling voor de gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de verhoging is on-
doorzichtig. Het is wenselijk de beoordeling van de per saldo belopen verhoging
door de rechter te doen geschieden aan de hand van normen die beter zijn
afgestemd op het strafrecht.

7. De opvatting van de belastingadministratie dat bij het overlijden van een in
gemeenschap van goederen gehuwd persoon voor de erfgenamen als 'krachtens
erfrecht opgekomen aandelen' in de zin van artikel 57, lid L letter f, Wet IB '64
slechts kan worden aangemerkt de onverdeelde helft van de aandelen van het
echtpaar. is te beperkt. Dit geldt eveneens voor het standpunt dat het bijzondere
tarief voor de erfgenamen slechts toepassing vindt op het evenredig deel van de
tot de nalatenschap behorende aandelen dat correspondeert met degerechtigheid
in die nalatenschap, ongeacht de scheiding en deling van de boedel.

8. De toepassing van de deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting is
voor heroverweging vatbaar in de gevallen waarin dooreen moedermaatschappij
een vordering op een dochtermaatschappij ten laste van de fiscale winst wordt
afgewaardeerd en wordt omgezet in aandelenkapitaal; vergelijk het arrest Hoge
Raad 25 juni 1969, BNB 1969/202 en Hoge Raad 26 april 1978, BNB 1978/140.

9.  Om onbedoeld gebruik van de vermogensaftrek te voorkomen is het voor zekere
situaties wenselijk een vermogensbijtelling in te voeren, indien en voor zover het
ondernemingsvermogen als bedoeld in artikel 14a Wet IB '64 een negatief bedrag
beloopt. Gedacht wordt onder meer aan het geval dat in concernverhoudingen
een negatief ondernemingsvermogen ontstaat als gevolg van bewust aange-
brachte verschuivingen.

Behorende bij 'Recente ontwikkelingen in de
belastinghelfing van ondernemingen'

van H.M.N. Schonis
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Inleiding en verantwoording

Dit boek behelst een naar onderwerpen systematisch gerangschikte selectie van door de
schrijver gepubliceerde artikelen, beschouwingen, annotaties en andere bijdragen over de
belastingheffing van ondernemingen. Behandeld zijn ontwikkelingen die met betrekking
tot dat onderwerp hebben plaatsgevonden in de periode 1975-1985. Het beeld van  1985 is
niet meer het beeld van 1975. Er is veel veranderd.

Het begrip belastingheffing van ondernemingen moet hier in ruime zin worden opgevat.
Enerzijds worden daaronder begrepen de fiscale gevolgen verbonden aan het behalen van
winst uit onderneming als zodanig. Men denke hier aan de fiscale winstbepaling Ander-
zijds gaat het om maatregelen ingebed in het fiscale systeem, die het klimaat van de
ondernemingsuitoefening mede bepalen. Te denken valt aan de investeringsfaciliteiten.
Voorts is hiertoe te rekenen de invloed van de belastinghefling op de financiering van de
ondernemingen, met name betreffende het vormen en aantrekken van risicokapitaal. Dit
onderwerp raakt ten dele direct de fiscale winstbepaling zelve en is voor het overige een

belangrijke klimaatbepalende omstandigheid, die een belangrijke invloed doet gevoelen
op de gang van zaken binnen de ondernemingen.

Het feit dat in de hierna volgende beschouwingen 'de onderneming' centraal is gesteld
zou strikt genomen met zich brengen de aandacht te richten op de relevante problematiek
binnen de werking van de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Mede uit
een oogpunt van stroomlijning van het geheel is er van afgezien specifieke vraagstukken
met betrekking tot de aan inkomstenbelasting onderworpen ondernemingen in de selectie
te betrekken, zoals die verband houdende met de staking en overdracht van ondernemin-
gen en de daaraan verbonden faciliteiten en andere mogelijkheden. Het te bestrijken
terrein blijft ook dan nog omvangrijk.

De geselecteerde beschouwingen omvatten een periode van ongeveer tien jaar. Uitgangs-
punt is de stand van zaken van de wetgeving zoals verfijnd door de rechtspraak aan het
begin van dat tijdvak. Daarvan uitgaande wordt met deze presentatie beoogd een
beschrijving te geven van de reacties daarop van de wetgever, de uitvoerende macht en de
rechtspraak, zulks in het licht van de veranderde omstandigheden. Deze reacties zelve
werden beinvloed door de economische ontwikkelingen in onze maatschappij welke,
zeker in de hier beschreven periode, sterk ingrepen in de positie van de ondernemingen.
De stand van wetgeving en jurisprudentie aan het begin van de beschreven periode wordt
voortdurend gemuteerd door deze ontwikkelingen en geeft daardoor een indruk van de
toereikendheid van wetgeving en rechtspraak in het licht van de optredende krachten. Het
gaat om ontwikkelingen die van buitenaf werden bepaald en waarvan de keuze hierna zal
worden toegelicht. In beginsel wordt evenwel de dynamiek van het desbetreffende deel
van het belastingrecht gemeten aan de hand van de actualiteit; dat wit zeggen datgene dat
in belangrijke mate tot discussie bleek te leiden.

Het genuanceerde beeld ontstaand door de confrontatie van bepaalde wettelijke nor-
men op het terrein van het belastingrecht - naar hun aard leidend tot een hypothetisch
oordeel - met de maatschappelijke werkelijkheid, vormt in hoofdzaak de inhoud van de
hier opgenomen selectie. De beschouwingen zijn in het algemeen analyserend van aard. In
verband meteen overzichtelijke presentatie van het probleemveld of ter afronding van een
bepaald onderwerp zijn enige beschouwingen toegevoegd welke voornamelijk een weer-

gave inhouden van het positieve recht.
Het aantal beschikbare publikaties was zodanig omvangrijk dat dit noopte tot beper-

kingen. Verder vloeide de noodzaak tot selectie voort uit de eis het beeld - de ontmoeting
van wet en werkelijkheid - zo scherp mogelijk te stellen. Sterk incidentele beschouwingen
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INT.FTDING EN VERANTWOORDING

zijn daarom niet opgenomen. Evenmin is dat het geval met onderwerpen welke zich te zeer
in de periferie van het gekozen gebied voordoen. Waar nodig zijn verwijzingen opgeno-
men naar de bedoelde beschouwingen.

In beginsel heeft de registratie van de actualiteit plaatsgevonden door observatie van de                      1
ontwikkelingen. Bedacht moet worden dat persoonlijke voorkeuren en interesse daarbij
onvermijdelijk een rol speelden. Dit heeft uiteraard zijn weerslag in de selectie. Hoewel er
naar gestreefd is een te zeer subjectieve benadering te vermijden, is dat streven wellicht niet
geheel gerealiseerd. Hieruit volgt dat dit boek geen uitputtend beeld geeft van alle

plaatsgevonden ontwikkelingen.

De geselecteerde publikaties zijn in beginsel volledig en ongewijzigd opgenomen. Een
uitzondering is gemaakt voor tijd en/of plaatsgebonden passages, welke om een beter
profiel te krijgen, zijn verwijderd. Om doublures zo veel mogelijk te vermijden zijn op
enkele plaatsen bekortingen aangebracht, welke aangegeven zijn met enkele punten.

Voorts zijn correcties aangebracht in verband met kennelijke misslagen en zetfouten.
Waar nodig zijn aantekeningen geplaatst om de actuele stand van zaken tot uitdrukking
te brengen. Er is melding gemaakt van na het schrijven van de desbetreffende publikatie
gewezen relevante rechtspraak en van eventuele legislatieve ontwikkelingen, evenwel
zonder deze ontwikkelingen op hun beurt te becommentarieren. In een uitzonderingsge-
val heeft dit wel plaatsgevonden vanwege het bijzondere belang dat aan die ontwikketing
toekomt. Waar zulks nodig leek is - om het wenselijke verband te versterken - bij diverse
paragrafen een beknopte inleiding tot de desbetreffende onderwerpen opgenomen. Ook
zijn op diverse plaatsen, uit een oogpunt van leesbaarheid, verbindende teksten opgeno-
men. De oorspronkelijke vindplaats van de artikelen in de desbetreffende tijdschriften,
boeken en bundels is aangegeven door middel van een noot opgenomen na de titel van
iedere beschouwing.

Het geheel is opgesplitst in drie delen.
Deel I draagt de titel 'Winst uit onderneming', welk onderwerp op zijn beurt onderver-

deeld is in paragrafen en subparagrafen.
In het onderdeel 'Belastingheffing van ondernemingswinsten' wordt allereerst behan-

deld het probleem van de rechtsvormkeuze in het licht van- voornamelijk - de tariefsver-
schillen tussen inkomsten - en vennootschapsbelasting. Verder komen aan de orde de
problematiek van de inflatieneutrale belastingheffing en enige recente ontwikkelingen
betreffende de fiscale positie van het risicodragend vermogen van ondernemingen.

Het tweede onderdeel is gewijd aan aspecten van de fiscale winstberekening waarvan
naast facetten van het fiscale winstbegrip ook diverse kwesties betreffende de fiscale
verwerking van pensioenen aan de orde komen.

Vervolgens worden aspecten van vennootschapsbelasting behandeld. Achtereenvol-
gens zijn dat de subparagrafen gewijd aan verbonden subjecten, enige internationale
problemen en een aanverwant probleem inzake de buitenlandse beleggingsinstelling.

Het laatste onderdeel ziet op de verliescompensatie waarbij ingegaan wordt op diverse
aspecten van verliezen alsmede de termijnen van compensatie.

Deel II draagt als titel'Fiscale aspecten van risicokapitaal'. Het bevat een studie naar de
behoefte aan risicokapitaal vanuit verschillende gezichtshoeken.

Naast het bijeenbrengen van risicokapitaal komt de aanbodzijde aan de orde en tot slot
wordt aandacht besteed aan de bijzondere positie van de familie-BV.

Deel III heeft betrekking op de Wet investeringsrekening. Behandeld worden de
ontwikkelingen  die  zich  in het stelsel van investeringsstimulering sedert 1978 hebben
voorgedaan. Naast de karakteristieken van de regeling gaat de aandacht uit naar de
betekenis van enkele belangrijke begrippen en bepalingen.

Vervolgens komt de zogenaamde Tweede fase van de WIR aan de orde. Dit deel wordt
afgesloten met een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in het stelsel en een
beoordeling van de WIR.

Een slotbeschouwing, een samenvatting en een trefwoordenregister completeren het
geheel.
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I. Winst uit onderneming



1.  Belastingheffing van ondernemingswinsten

1.1. Inkomstenbelasting versus vennootschapsbelasting
Al naar gelang winst uit onderneming toekomt aan een natuurlijk persoon dan wei aan
een rechtspersoon wordt de uit onderneming genoten winst belast met inkomsten- dan wei
met vennootschapsbela§ting. Tussen beide fiscale regimes bestaan aanzienlijke verschil-
len, zowel voor wat betreft het object van belastingheffing als het tarief. In aanmerking
nemende de vrijheid van keuze van de rechtsvorm waarin een onderneming gedreven
wordt, ligt het voor de hand dat ondernemers op die verschillen inspelen en daarop hun
beleid orienteren. In het verleden heeft dit verschijnsel slechts incidenteel de aandacht
getrokken. Vermelding verdient  dat  in   1960 een rapport uitgebracht  werd  door  een
studiegroep van het Katholiek Verbond van Werkgeversvakverenigingen onder de titel
'Grondslagen van een belastingheffing van ondernemingen', welk rapport in een belang-
wekkende vervolgstudie'Hervorming van de belastingheffing van ondernemingen' nader
werd uitgewerkt. Voorgesteld werd te komen tot de invoering van een ondernemingsbe-
lasting waaraan alle ondernemingen zouden worden onderworpen, zulks met integratie
van die belasting in de inkomstenbelasting. Tijdens de parlementaire behandeling van het
ontwerp van Wet op de inkomstenbelasting is dit voorstel afgewezen op niet altijd
overtuigende gronden.' Nadien is dit stelsel enigszins in de vergetelheid geraakt. In 1984 is
het hiervoor genoemde rapport wederom aan de orde gesteld door J.E.A.M. van Dijck in
een voordracht bij gelegenheid van de Belastingconsulentendag 1984. Daarbij vond een
actualisering plaats van de in 1960 gedane voorstellen. Tevens werd het voorstel beoor-
deeld in een breder kader zoals dat van de problematiek van de dubbele druk op
uitgedeelde vennootschapswinsten en de internationale soevereiniteit bij dubbele belas-
tingheffing. Onlangs is echter scherpe kritiek op dit plan uitgeoefend door F.H.M.
Grapperhaus, TVVS 1985, blz. 92-98.

De hierna opgenomen beschouwing handelt eveneens over de problematiek van de
ontbrekende neutraliteit bij de belastinghefling van de in verschillende rechtsvormen
gedreven ondernemingen. De benadering en oplossing van de geschetste complicaties
geschiedt vanuit een andere zienswijze dan hiervoor vermeld.

1.1.1. De rampzalige gevolgen van de belastinghelling over de winst uit onderneming Ill

Het evenwicht tussen de belastingheffing over de winst uit onderneming van natuurlijke
en niet-natuurlijke personen is volledig zoek. Briill wees daar reeds op in zijn dissertatie en
maakte onder meer die verschillen in fiscale positie tot voorwerp van zijn onderzoek. Nu,
vele jaren later, is er nog altijd geen verandering gebracht in de zo fundamentele distorsie
in het belastingstelsel. Het reeds door Grapperhaus in zijn dissertatie gesignaleerde
ontbrekende evenwicht heeft zijn invloed doen gelden en, mede, tot gevolg gehad dat
vooral  in de zeventiger jaren, het aantal besloten vennootschappen explosief is gestegen.
Per 1 januari 1982 waren er ongeveer 117 000 BV's, hetgeen ongeveer tweemaal zoveel is
als begin 1970. Deze ontwikkeling is niet louter toe te schrijven aan de gevallen waarin om
fiscale redenen wijziging van de rechtsvorm heeft plaatsgevonden. Ook het grote aantal
opsplitsingen van lichamen speelt een rol. Het is tegenwoordig vrijwel usance dat de

1.  §6 van de Nota inzake de algemene herziening van de belastingwetgeving, ingezonden bij brief van 27 juli 1960.
Kamerstuk 5380-6000, nr. 9 en Memorie van antwoord (Kamerstuk 5380), nr. 9, blz. 22-24.

Aantekening
Ill Quod Licet Jovi, Opstellen aangeboden aan Prof. dr. D. Brall (1983), blz.  3944.
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melkboer en de slager in vennootschappelijk kleed zich opdelen in een werkmaatschappij,
pensioen-BV, onroerend goedmaatschappij en holding aan de top, al dan niet voorzien
van tussenholdings en een certificaatstichting.

Zoals gezegd staat de fiscale tariefsproblematiek centraal bij deze ontwikkelingen.
Voor een enigszins succesvolle ondernemer is er doorgaans geen reele rechtsvormkeus.
Wil hij er in slagen de expansie van zijn onderneming te financieren dan is een zo hoog
mogelijke winst na belastingen een voor de hand liggend middel. Dit resultaat wordt
meestal bereikt door te opteren voor de BV-vorm, waardoor het tarief over de winst
maximaal 48 procent 121 bedraagt, in plaats van ten hoogste 72 procent in de inkomsten-
belasting. Nadeel is uiteraard de latente dubbele druk op de niet uitgedeelde winstreser-
ves, maar er zijn ook positieve kanten voor de directeur-aandeelhouder, zoals de moge-
lijkheid van een pensioenvoorziening in eigen beheer en de zekerheid van de werknemers-
verzekeringen.

De beslissing tot omzetting van de eenmanszaak of de vennootschap onder firma in,
vooral, de besloten vennootschap, is vanuit het rationele handelen van de individuele
ondernemer volledig te begrijpen en te rechtvaardigen. Er kleven aan deze ontwikkeling
echter veel negatieve aspecten, waarvan ik er hier enkele wil noemen.

Fiscaal ontstaat een fantasiewereld waarin de gewezen ondernemer, thans directeur en
aandeelhouder, met zichzelf 'at arms length' moet handelen. Dit is voor de meeste mensen
een gang van zaken die - zo de regels al begrepen worden - innerlijke overtuigingskracht
mist. De zogenaamde dubbelrol geeft gemakkelijk aanleiding tot fiscale manipulaties.

Ook in de sfeer van de werknemersverzekeringen leidt de erkenning van de eenmans-
BV gemakkelijk tot onbedoeld gebruik. De'armoe-BV' die speciaal wordt opgericht om
de'directeur' na een spoedig verwacht faillissement aan een uitkering te helpen is daarvan
weI het meest cynische voorbeeld.

Andere soms zeer spectaculaire vormen van misbruik van de BV-vorm treft men aan in
de sfeer van de koppelbazen en beroepsoplichters die deze rechtsvorm alleen maar
benutten om doelbewust de fiscus en zaakscrediteuren te bedotten. Dergelijke blindgan-
gers vallen totaal niet op in een zee van besloten vennootschappen.

Als men zijn oor te luisteren legt in de zakenwereld hoort men regelmatigdat hetmet de
(zaken)moraliteit slecht gesteld is. Daaraan verbind ik de conclusie dat de inschakeling
van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid er mede toe leidt dat de
directeur-aandeelhouder zich voor zijn zakelijk doen en laten minder verantwoordelijk
voelt dan wanneer hij als ondernemer-natuurlijk persoon optreedt. Gaat er iets mis dan is
het de BV die het loodje legt en krijgt de'werknemer' toch een uitkering. In wezen is, aldus
bezien, de uitkering een premie op onverantwoordelijk gedrag.

De gevolgen van de wildgroei in de BV-sfeer zijn overigens niet beperkt tot de zojuist
genoemde primaire gevolgen. In het economisch leven treden zo regelmatig' fakefiguren'
op, dat zaken doen op basis van vertrouwen een steeds grotere zeldzaamheid wordt. Dat is
zand in de machine van de zakenwereld die immers zonder veel papier, garantiestellingen,
verzekeringen en andere lapmiddelen het beste marcheert.

Voor de overheid, en in het algemeen voor de politiek, is het al evenmin mogelijk het
optredende misbruik zonder meer te accepteren. Er worden antimisbruikwetten ontwor-
pen en ingevoerd. Kortom er ontstaat een drang naar juridificering van de rechtsvorm en
van een deel van het handelen binnen de onderneming, zoals bijvoorbeeld in de Wet
ketenaansprakelijkheid.

Van der Grinten heeft er in het'Tweede Golf-nummer van TVVS (1983/6) op gewezen
dat de door de overheid in de vorm van wetten opgelegde juridificering een spiraalwerking
heeft. Er ontstaan nieuwe vormen van misbruik of bestaande wetten blijken ontoerei-
kend. Dat heeft dan de roep naar verder overheidsingrijpen tot gevolg. Er ontstaat dan
een regelwoud waarin de bonafide ondernemer niet meer slagvaardig kan werken, maar
de 'misbruiker' zich overigens nog best thuis kan voelen.

Aantekening
121 Met ingang  van  het  jaar  dat  met   of  in   het   kalenderjaar 1984 aanvangt  is het zogenaamde tariefopstapjevervallen en het tarief bepaald op 43 procent. Een verdere verlaging tot 42 procent ligt in het voornemen.

Ondanks flankerende maatregelen van de aan inkomstenbelasting onderworpen ondernemers heeft dit uite-
raard een grotere attractie van het vennootschapsbelastingregime tot gevolg.
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Zoals gezegd is de fiscaliteit een uitermate dominante factor in dit geheel, alis het niet de
enige verklaring. Het gebrek aan fiscale neutraliteit heeft echter de stroom in gang gezet en
in dat modieus/rationele gedachtenpatroon konden andere verschijnselen gemakkelijk
tot ontwikkeling komen. De fiscaliteit is dan de belangrijkste verklarende factor voor de
BV-rage.

De vraag is of er een weg terug mogelijk is?
Niet alle ontwikkelingen zijn omkeerbaar, maar ik ben geneigd op deze vraag een

positief antwoord te geven. Allereerst vanuit de fiscaliteit om dan nader te beoordelen
welke gevolgen dit op andere terreinen doet ontstaan.

De oplossing die ik voorsta, en in dit kader globaal uitwerk, komt er op neer dat de
inkomstenbelasting als fiscaal regime voor de ondernemer weer zodanig attractief wordt
dat de rechtsvormkeuze niet meer primair of subsidiair door fiscale motieven wordt
beheerst en een'retour' vanuit de (eenmans-)BV acceptabel is. Daarbij ga ik er van uit dat
de meest voor de hand liggende oplossing niet mogelijk is, vanwege de daaraan verbonden
budgettaire problematiek. Ik doel hierbij op de verlaging van het tarief van de inkomsten-
belasting tot ten hoogste het maximale vennootschapsbelastingtarief, zoals bijvoorbeeld
in de Bondsrepubliek Duitsland het gevalis. Eveneens ga ik voorbij aan de idee van de
ondernemingsbelasting met een uniform tarief, welke gedachte wel interessant is, maar
voor de kleinere eenmans-BV's toch weer te veel nadelen biedt. Zelfs kan een onderne-
mingsbelasting tot een fiscaal nadeel kiden, in verliessituaties of in geval van geringe
winstgevendheid van de onderneming.

Mijn suggestie is de neutraliteit bij de belastinghefling over de winst uit onderneming
van natuurlijke en niet-natuurlijke subjecten te realiseren binnen de huidige Wet op de
inkomstenbelasting 1964. Dit is mogelijk door de belastingdruk op de uit onderneming
afkomstige winst te maximeren op het hoogste tarief van de vennootschapsbelasting.
Voor belastbare inkomens waarop een gemiddelde belasting van minder dan 48 procent
drukt, verandert er niets. Anders is dat voor de belastbare inkomens waarop gemiddeld
meer dan 48 procent belasting drukt. De druk op het winstgedeelte wordt dan beperkt tot
het aangegeven maximale percentage. Het inkomensbegrip wordt in stand gelaten en ook
de progressiewerking ten aanzien van het niet-winstinkomen wordt niet beperkt. In wezen
komt het voorstel neer op een drukbegrenzing voor winst uit onderneming die leidt tot een
split-leveltarief in de inkomstenbelasting.

Het gevolg van de drukbegrenzing is dat de tariefsneutraliteit voor ondernemingen in
de inkomsten- en vennootschapsbelasting in beginsel bereikt wordt. Voor de ondernemer-
natuurlijk persoon is er in vergelijking met het ondernemen in de BV-vorm zelfs sprake
van een voordeel doordat op de door hem opgepotte winst niet de claims rusten waar de
aandeelhouder rekening mee moet houden. Dit voordeel is overigens relatief gering van
omvang omdat eenmans-BV's nagenoeg geen dividend uitkeren. Ook het vermijden van
de aanmerketijk-belangclaim leidt tot een beperkt voordeel omdat de realisatie van dat
inkomensbestanddeel veelal langdurig uitgesteld wordt, doorschuiving plaatsvindt, dan-
wel de aanmerkelijk-belangpositie verwatert. Wie buiten de BV-vorm blijft, vermijdt
vooral voortdurend rekening te moeten houden met de zojuist genoemde claims en met de
rompslomp die aan deze rechtsvorm verbonden is.

Is een afzonderlijke tariefspositie voor ondernemingswinst in de inkomstenbelasting
gerechtvaardigd?

Het antwoord op deze vraag moet volmondig'ja' luiden. Winst is niet alleen een pure
arbeidsbeloning maar dient ook om risico's te belonen en fungeert als schommelreserve
om toekomstige verliezen op te kunnen vangen.

Verder zal er geinvesteerd moeten worden. Of dat kan, hangt mede af van de winstver-
wachtingen en de, mede, uit winsten te behalen cash flow. Winst is daardoor niet zonder
meer ter vrije besteding voor de ondernemer beschikbaar. Dat winst anders behandeld
wordt dan arbeidsinkomen acht ik een vanzelfsprekende zaak, waarbij het alleen maar
verwondering wekt dat de wetgever - anders dan in de sfeer van de inkomensreducties -
niet eerder substantiele voorzieningen heeft getroffen.

Bij een vergelijking met de fiscale behandeling van arbeidsinkomen ligt er ook een
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relatie met de problematiek van de oudedagsvoorziening en de sociale zekerheid. Loon-
trekkenden kunnen veelal aanspraak maken op een in de opbouwfase onbelaste pensioen-
voorziening. Tevens kunnen zij aanspraak maken op uitkeringen bij werkloosheid, ziekte,
invaliditeit en dergelijk onheil. De ondememer-natuurlijk persoon valt deze voordelen
niet ten deel en het is gerechtvaardigd dit in de vorm van een tariefsreductie in de
inkomstenbelasting te compenseren. De tariefsreductie maakt voor de ondernemers met
een hoge winst andere fiscale voorzieningen in de sfeer van de oudedag overbodig. In dit
verband stel ik voor de fiscale oudedagsreserve geheel afte schaffen en in plaats daarvan
de zelfstandigenaftrek aanmerkelijk te verhogen. Dit laatste dan onder aanpassing van
het winsttraject, zodat er geen frictie ontstaat. Hiermee is dan tevens het bezwaar
ondervangen dat de kleinste ondernemers te weinig van de FOR kunnen profiteren, onder
meer vanwege de winst- en vermogenseis. Voor de grotere ondernemers is er alleen sprake
van een tariefsvoordeel. Voor beide groepen van ondernemers staat het voordeel als
gevolg van de tariefsvermindering respectievelijk de inkomensreductie op niet door de
wetgever geclausuleerde wijze ter beschikking. Het is dan aan de ondernemer te beslissen
of hij de middelen wil aanwenden in zijn onderneming, voor een oudedagsvoorziening
dan wei voor consumptie. Deze verantwoordelijkheid past de ondernemer, en het zou de
wetgever sieren als hij op dit punt de competentie van zijn onderdanen niet in twij fel trekt.

Een vergelijking van de verschillende inkomensbronnen geeft aan dat het maken van
een tariefsonderscheid als hiervoor bedoeld aanvaardbaar is. Naar ik meen, leidt het
voorstel er niet toe dat de ondernemers met een hoge winst extreem of, deels, zelfs meer
dan optisch bevoordeeld worden. Algemene praktijk is dat de ondernemers die een winst
van enig belang behalen de rechtsvorm van hun onderneming ogenblikkelijk wijzigen in
die van een besloten vennootschap. Zij worden niet hoger belast dan met het vennoot-
schapsbelastingtarief van 48 procent. Het aantal begunstigden is vermoedelijk maar zeer
gering. Een uitzondering geldt wellicht voor bepaalde beoefenaars van vrije beroepen, die
een monopoloide positie innemen. Voor deze beroepsbeoefenaars kan een ongemotiveerd
voordeel ontstaan, namelijk voor zover de belasting in de tarieven is afgewenteld. In die
gevallen dienen de primaire inkomens te worden aangepast.

Budgettair zal de tariefsmaximering niet erg omvangrijke consequenties hebben, zodat
er van dat gezichtspunt uit weinig bezwaar tegen hoeft te bestaan. Uit oogpunt van
deregulering zal er een gunstig gevolg ontstaan. De ondernemers zijn niet meer genood-
zaakt de BV-vorm te kiezen omwille van de continuiteit van hun ondernemingen. Zelfs
acht ik het - ondanks het feit dat er verschillen blijven bestaan tussen de ondernemingen
in de onderscheiden rechtsvormen, zoals de mogelijkheid een pensioen te bedingen -
waarschijnlijk dat een 'retour' naar de eenmanszaak, de maatschap, de commanditaire
vennootschap en de vennootschap onder firma optreedt. Wat in de NV- en BV-vorm
overblijft op de langere duur, zullen alleen de grote tot zeer grote ondernemingen en de
niet-familiegebonden ondernemingen zijn. Het afnemende beroep op de BV zal, maat-
schappelijk bezien, leiden tot een duidelijker beeld van de onderneming en de onderne-
mer, waardoor de verantwoordelijkheden weer op hun juiste betekenis geschat worden.
Uiteraard is dan te verwachten dat de misbruiktrend zal keren en daardoor de druk op het
ondernemingsrecht vermindert. Kortom in een enigszins normale maatschappelijke orde-
ning wordt de deregulering vanzelfeen feit. Ik hoopdat de wetgever bereid is de door hem
gecreeerde tarieven, deels, te slechten; tarieven die mede de oorzaak zijn van een rampzali-
ge toestand met een slechte prognose.

1.2. Inflatieneutrale belastinghefling
Aan de invloed van inflatie op belastingheffing zijn in het verleden verschillende studies
gewijd. Soms waren deze studies gericht op een bredere problematiek zoals de mogelijk-
heid van een fiscaalrechtelijke toepassing van de vervangingswaardetheorie. In dit ver-
band wordt verwezen naar de Geschriften no's 87, 98 en 103 van de Vereniging voor
Belastingwetenschap, welke rapporten stammen uit respectievelijk 1958 en 1960. Bij de
parlementaire behandeling van het ontwerp van Wet op de inkomstenbelasting heeft de
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regering de invoering van enige vorm van substantialisme bij de winstberekening afgewe-
zen. 1

Na de totstandkoming van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 is het geruime tijd stil
geweest rond dit onderwerp. Het keerpunt kwam echter in de zeventiger jaren toen de
infiatie allengs toenam bij afnemende winstgevendheid van het bedrijfsleven en bij
gelijkblijvende of zelfs stijgende belastingtarieven. Een en ander resulteerde in een
dramatische ontwikkeling in negatieve zin voor vele ondernemingen. In de fiscale litera-
tuur werd herhaaldelijk op de ernstige gevolgen van inflatie gewezen. Verwezen wordt
naar onder meerde rede van D.A.M. Meeles,'Infiatoire belastingheffing' uit 1976, J.F.M.
Giele, 'Inflatie en belastingen naar de winst' in de bundel Cyns en Dyns (1975) en de
Geschriften 145 en 146 van de Vereniging voor Belastingwetenschap (1977).

Een belangrijke stap naar het elimineren van de invloed van inflatie bij de belastinghef-
fing - voor winst uit onderneming en van andere bronnen van inkomen -leek tot stand te
komen op grond van het door H.J. Hofstra aan de minister van Financi8n uitgebrachte
rapport 'inflatieneutrale belastingheffing' (1977) dat gepubliceerd werd bij brief van 20
februari 1978 (Kamerstuk  14 932). Wegens het ontbreken  van een politiek draagvlak  is
het niet gekomen tot indiening van een wetsontwerp op basis van de gedane voorstellen.
De in dit onderdeel verwerkte artikelen en beschouwingen hebben betrekking op voren-
staande problematiek en op de maatregelen welke na de afwijzing van het door Hofstra
uitgebrachte rapport in de plaats daarvan ten behoeve van de ondernemingen getroffen
werden.

1.  Zie onder meer de memorie van antwoord (Kamerstuk 5380), nr. 19, biz. 24-29.

1.2.1.  Begin of einde van de inflatieneutrale belastingheffing? 131

1.  Vooraf

Begin 1975 gafde regering opdracht aan prof. mr. H.J. Hofstra een onderzoek in te stellen
naar de gevolgen van de inflatie op de belastingheffing; met name naar de wijze waarop en
'in welke omvang veranderingen in de waarde van het geld invloed hebben op de verdeling
van de belastingdruk als gevolg van de wijze van de waardebepating van het object van de
belastingen van inkomen, winst. vermogen en vermogensovergang.1 Het rapport kwam
gereed in december  1977 en bevat een uitvoerige analyse  van het inflatieverschijnsel,  de
inwerking daarvan op het belastingstelsel, zomede voorstellen om deze invloeden te
neutraliseren en een analyse van de gevolgen van die voorstellen.

De oordeelsvorming van regeringswege heeft onder meer vanwege de tussentijdse
kabinetswisseling een traag verloop gehad. In februari 1978 werd het rapport aangeboden
aan de Tweede Kamer, waarna een stroom van publikaties en reacties vanuit'de samenle-
ving' op gang kwam.2 De inhoud daarvan was zeer gevarieerd. Enerzijds was er de,
kritische, instemming van degenen, die hun fiscale positie verbeterd zagen als gevolg van
het voorstel. anderzijds waserde soms nogal luidruchtige afwijzingdoordegenen, diehun
materitle positie in de toekomst bedreigd zagen. Ten onrechte zou daaruit de indruk
kunnen ontstaan, dat de negatieve reacties overheersten; dat is niet het geval.

In afwachting van de definitieve besluitvorming over het Rapport-Hofstra heeft de
regering  over   1978  en 1979 enige voorlopige maatregelen uitgevaardigd, waarbij  tege-
moetkomingen werden verleend aan de ondernemers en de bezitters van spaartegoeden. 3

1.   Kamerstuk  13336,  nr.  1.
2.  Een, gedeeltelijk. overzicht van de reacties is te vinden in bijlage B van de'Nota inzake het regeringsstandpunt
over het rapport Inflatieneutrak belastinghefling' d.d. 30 november 1979, Karnerstuk  14932, nr. 4.
3.  Zie  Kamerstuk  15 090.  Voor 1978 verkregen de ondernemers een 'algemene' en een 'bijzondere' winstaftrek,
bestaande uit een vermindering van de winst waarover belasting geheven wordt. gerelateerd aan de winst uit
onderneming, respectievelijk het in de onderneming aanwezige fiscale vermogen, beide na de toepassing van enige
correcties. Voor 1979 werd slechts de bijzondere winstaftrek gehandhaafd. Voor particulieren werden rente-
opbrengsten tot een bedrag ad  f 200 vrijgesteld van belastingheffing (Kamerstuk  15341).

Aantekening
131 TVVS 1980, biz . 7- 12.
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Het definitieve standpunt werd bekend gemaakt  op 18 september 19794: de regering
verwerpt de voorstellen tot invoering van een inflatieneutrale belastingheffing. Zij gaat in
plaats daarvan over tot het invoeren van maatregelen, die - naar haar inzicht - de meest
knellende gevolgen wegnemen, die veroorzaakt worden door de inwerking van de infiatie
op de belastingheffing. Deze maatregelen zouden met ingang van 1980 bestaan uit het
invoeren  van een 'voorraadaftrek"  in de winstsfeer, alsmede een vrijstelling voor rente
van spaartegoeden e.d. tot een bedrag van f700.6 Op andere gronden dan het in het
Hofstra-rapport voorgestelde besloot de regering voorts ingaande 1981 de mogelijkheid
tot rente-aftrek in de privdsfeer drastisch te beperken.

Tot de indiening van een wetsontwerp ter zake is het niet gekomen omdat de Tweede
Kamer bij de behandeling van het belastingplan in diverse moties uitsprak, dat zij alsnog
een discussie wenste over de vraag ofde invoering van een inflatieneutrale belastingheffing
gewenst was. De regering besloot daarop de voor 1980 aangekondigde maatregelen weer
in te trekken en voor dat jaar te volstaan met de continuering van de voor 1979 geldende
zgn. prd-Hofstramaatregelen.7 Ter voorbereiding van de gedachtenwisseling met de
Kamer is inmiddels een uitgebreide notaB verschenen, waarin de afweging het Hofstra-
voorstel niet in te voeren nogmaals uitgebreid is verwoord. Alvorens op deze afwijzing in
te gaan zal kort de relatie tussen belastinghefling en inflatie uiteengezet worden, alsmede
een korte schets van de Hofstra-voorstellen gegeven worden.

2.  Belastinghefling en inflatie

Inflatie is te zien als een stijging van het algemene prijspeil van goederen en diensten. Zij
komt tot uitdrukking doordat de waarde, ook wel de koopkracht, van het geld daalt.
Inflatie is voor de belastingheffing aldus van betekenis, dat deze niet geheven wordt van
hetgeen in een jaar aan koopkracht door de belastingplichtigen is genoten (substQnti-
alisme). Ons belastingstelsel is nominalistisch. Het vergelijkt de geldhoeveelheden, welke
in een periode zijn toegevloeid en beschouwt de saldoverbetering als de grondslag,
waarover de belasting wordt geheven. Een aanpassing in de inkomstenbelasting bestaat
slechts in zoverre, dat de gevolgen van de progressieve werking in het tarief, veroorzaakt
door de inflatie, gedeeltelijk9 worden weggenomen. De zgn. inflatiecorrectie bewerkstel-
ligt, dat geen onbedoelde drukverzwaring optree(it als gevolg van louter nominale
inkomensstijgingen. In de belastinggrondslag ontbreken ten principale maatregelen om
koopkrachtverschillen definitief te elimineren. Dit is met name van belang bij de winst uit
onderneming, en in andere zin ook voor de vermogensinkomsten zoals rente, dividend
enz. 10

Ondanks de wijziging van de waarde van het geld worden in de winstsfeer als gevolg van
de werking van het zgn. totaal winstbegrip, dat een vorm van vermogensvergelijking
inhoudt, alle nominale verschillen gedurende het gehele bestaan van de onderneming in de
maatstaf van de heffing betrokken.

De wet en de jurisprudentie bevatten in de sfeer van de jaarwinstbepaling weI enige
regelingen om de belastingheffing over waardeverschillen uit te stellen. Bijvoorbeeld zijn
dat de toepassing van het ijzeren-voorraadstelsel, het lifostelsel, de vervangingsreserve,
alsmede de mogelijkheid voor een aantal gevallen waarin de onderneming wordt gestaakt
om uitstel van belastingheffing over de eindafrekeningswinst te verkrijgen, door middel
van een doorschuifregeling. Deze mogelijkheden gaan zelfs verder dan de eliminering van
de algemene waardedaling van het geld; ook specifieke inflatie en zelfs waardeverschillen,
welke uit schaarste of andere marktfactoren voortvloeien, kunnen onder deze regelingen

4. Kamerstuk 14932, nr. 2
5. Dem bestaat uit een jaarlijks naderte bepalen percentagevan de in de onderneming aanwezige voorraden, welke
niet volgens een substantialistisch stelsel (lifo, uzeren voorraadstelsel) gewaardeerd worden, gerclateerd aan de by
bet begin van het boekjaar aanwezige voorraad. Als maximum geldt tevens de toename van de voorraad in het jaar
6.   De vrijstelling geldt slechts voor het saldo van ontvangenen betaalde rente, welke in de privdsfeer genoten wordt.
7.   Zie Kamerstuk  15 909. Bij amendement werd de rentevrustelling (inclusief saldoregeling) gebracht op f 500 per
jaar.

8  Zie noot 2; in het vervolg aan te dui(len als de 'Nota'.
9.  Behoudens over 1979 werd deze in het algemeen slechts voor 80% toegepast.
10.  In het vervoig van het betoog toegespitst op de 'winst' en 'inkomsten uit vermogen'.
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in de tijd doorgeschoven worden. Al deze voorzieningen voorkomen echter niet, dat de
belastingheffing over schijnwinsten als regel door de werking van het totaal-winstbeginsel
te eniger tijd een feit is.

Enerzijds omdat de mogelijkheden tot voortgezette doorschuiving ooit een einde
nemen, respectievelijk doordat de mogelijkheid van belastinguitstel in de praktijk niet
voor alle ondernemers noch voor alle bestanddelen van de onderneming bestaat. Ander-
zijds doordat bijvoorbeeld de afschrijving gebaseerd is op nominale bedragen van de
bedrij fsmiddelen in plaats van op de daarin begrepen actuele koopkracht. Aldus kan het
in de ondernemingssfeer gemakketijk voorkomen, dat zelfs meer dan het retel genoten
voordeel aan belastingheffing onderworpen is. 11

Voor de inkomstensfeer ligt het probleem anders, omdat bij het bepalen van de
maatstaf van heffing daarin een onderscheid gehanteerd wordt tussen de bron en de
vruchten, die uit de bron getrokken worden.

Gerealiseerde inflatieverliezen, op bijvoorbeeld obligaties, en inflatiewinsten, op bij-
voorbeeld (gefinancierd) onroerend goed, vallen derhalve buiten de belastingheffing.

In het eerste geval wordt wel de rente-opbrengst in het inkomen begrepen maar geen
rekening gehouden met de aantasting van de hoofdsom als gevolg van de inwerking van
de infiatie. In het laatste geval komt de onevenwichtigheid op bijzondere wijze naar voren
indien sprake is van een onroerend goed, dat gefinancierd wordt met een nominale
schuldtitel. Deze schuld kan een rente dragen waarvan het niveau in meerdere of mindere
mate beinvloed werd door de inflatie. De rentepost verlaagt het inkomen, terwijl de
volledige winst op het onroerend goed inkomensneutraal is.

3.  Het Hofstra-stelsel

Uitgaande van het hiervoor vermelde verschil in behandeling van winst- en inkomsten-
sfeer heeft Hofstra uiteraard geen stelsel kunnen ontwikkelen, waarin de infiatie voor
beide categorieen op identieke wijze getlimineerd wordt. Indien men aanknopingspunten
zoekt bij de vermogenskant, stuit men op de inkomstensfeer alwaar de waardeveranderin-
gen in de vermogensbestanddelen als zodanig buiten beschouwing blijven. Ook bij een
benadering vanuit de opbrengsten is sprake van onoverwinbare complicaties. Voor de
opbrengst van vermogen is wellicht nog te bepalen, welk deel daarvan min of meer
samenhangt met inflatoire invloeden. voor de winst evenwel niet. Winst is immers de
resultante van een proces, waarbij de doelstelling tot maximalisatie aanwezig is maar
waarin het uiteindelijke resultaat een amorfe grootheid is.

Hofstra heeft gekozen voor een genuanceerde aanpak, waarbij in de winstsfeer de
koopkrachtdaling van het vermogen wordt geelimineerd. Zoals bekend behelst dit op de
voet van het zgn. realisme een correctie van het in de onderneming begrepen relevante
./iscaal vermogen aan het begin van het boekjaar. Deze correctie wordt verdeeld over de in
de onderneming aanwezige niet-monetaire activa, volgens een vaste volgorde. De koop-
krachtcorrectiefactor beinvioedt dan de jaarwinst naarmate deze activa gerealiseerd
worden.  Voor een eventueel monetair overschot (kasmiddelen o f vorderingen) wordt de
correctie onmiddellijk in de jaarwinst tot uiting gebracht.

De door Hofstra gehanteerde aanpak leverde bij de aanwezigheid van een negatief
fiscaal vermogen een fiscale winst op, welke jaarlijks tot uitdrukking wordt gebracht. De
bijtelling wordt echter beperkt tot de ondernemingen, die onderworpen zijn aan de
vennootschapsbelasting, en slechts toegepast voor zover het negatief vermogen het
bedrag van de fiscaal compensabele verliezen overtreft.

Voor de inkomstensfeer werden de aanknopingspunten gevonden in de eliminering van
de inflatoire bestanddelen van de ontvangen of - als spiegelbeeld - betaalde rente.  Een
forfaitair vastgesteld percentage van die rente zal niet meer belastbaar, respectievelijk niet
meer aftrekbaarzijn. Dit geldt ook voor het eigen woningbezit dat gefinancierd wordt met
een hypotheek.

11. Zie Hofstra,  a.w.  biz.  327: 'Een zodanige belasting krijgt daardoor mede het karakter van een vermogens-
heffing Bij ondernemingen, die nominalistisch berekend een gelijke winst hebben behaald, kan de druk van de
belasting op de reele winst dientengevolge uiteenlopen van het beoogde tarief tot oneindig'.
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Voor huren, pachten, opbrengst van lijfrenten, winstbewijzen en winstrechten werd om
uiteenlopende redenen een correctie niet opportuun geacht. 12

Voor inkomsten uit aandelen en winst uit aanmerkelijk belang werd een afzonderlijke
regeling ontworpen 13, gebaseerd  op de ophoging  van  het zgn. gestort kapitaal  van  de
aandelen.

4.  Financiele betekenis van de voorstellen

De financiele betekenis van de voorstellen varieert sterk voor de verschillende inkomens-
trekkers. Voor de ondernemingen betekent het een aanmerkelijke lastenverlichting,
evenals voor de genieters van rente-opbrengsten. Voor degenen, die rente betalen is
daarentegen sprake van een beduidende verslechtering

Hofstra motiveerde deze overheveling met de argumentatie, dat zij slechts recht trekt
wat ten onrechte toevloeit aan, ofbelast wordt in het bestaande stelsel. Zulks betekent, dat
de belastingvermindering bij de overgang naar een inflatieneutraal stelsel ongelijk ver-
deeld zal worden en 'niet ten deel vallen aan hen die door het bestaande onvolkomen
stelsel niet werden benadeeld. Met andere woorden: deze ongelijke verdeling over de
belastingplichtigen schept geen ongelijkheid  maar heft  haar op'.14 Voor degenen,  die
rente betalen voorzag Hofstra overigens, mede met het oog op ongewenste gevolgen voor
de woningmarkt, een overgangsperiode van 5 jaar; een termijn waarvoor door de regering
nader een duur van  15 jaar werd geopperd.

De kwantitatieve betekenis bij een inflatiepercentage van 4 voor de onderscheiden
groepen en de begroting kunnen uit onderstaande opstelling worden afgeleid. 15:

(in mln guldens)

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1994

A. WINSTSFEER - 975 - 1145 - 1320 -1515 - 1730 - 1960 - 4555

B. PRIVESFEER

- aftrek hypotheekrente* + 255 + 545 + 880 + 1255 + 1680 + 1800 + 3345
- aftrek andere rente + 425 + 455 + 490 + 525 + 565 + 605 + 1120
- ontvangen rente - 520 - 555 - 595   - 640 - 685 - 735 - 1360

- beperking van de overgangsre-
geling voor hypotheekrente tot
het saldo van hypotheekrente ei-
gen woning en ontvangen rente + PM +PM + PM + PM

C. TOTAAL -815 - 700 - 545 - 375 - 170 - 290 -  1450

D. BUDGETTAIRE RUIMTE

-  interim-maatregelen 1979 650 695 745 795 855 915 1695

- zelfstandigenaftrek 1979 255 250 245 240 235 230 180

E. VERSCHlL (D-C) + 90 + 245 + 445 + 660 + 920 + 855 + 425

*  Met deze hypotheekrente is hieren elders in dit hoofdstuk de rente bedoeld die betrekking heeft op leningen voor
de financiering van de tot hoofdverblijf dienende eigen woning.

- = derving belastingopbrengst
+ = extra belastingopbrengst

12.  Verwezen zu naar Hofstra, a. w., biz. 71 e.v
13. Hofstra, a.w., biz. 200-208 en blz. 229-234
14.   Kamerstuk  14933,  nr.   1,  blz.  9.
15. Tabel 7.1, behorend bij de 'Nota'.
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5.    De  motieven voor  de  verwerping

De regering heeft haar integrale afwijzing van de inflatieneutrale belastingheffing neerge-
legd in twee stukken. 16, die niet strijdig met elkaar zijn maar ook niet geheel overeenstem-
men. De 'Nota' biedt nog de duidelijkste aanknopingspunten in deze, al is het niet in alle
opzichten een even fraai stuk.

Het doet bijvoorbeeld op sommige punten niet volledig recht aan de strekking van het
Hofstra-rapport.11 De'Nota' bevat echter wei een keur aan gedetailleerd cij fermateriaal.
Het zou te ver voeren in deze beschouwing al het van regeringszijde aangevoerde te
releveren. Volstaan wordt derhalve met de meest saillante facetten.

a. Gelet op de structuur van de belastingheffing naar inkomen en winst kan geen voor de
'winst' en 'inkomsten' gelijkluidende regeling worden geschapen. Het bestaan van correc-
ties, die verschillend van aard zijn, schept de mogelijkheid van onbedoeld gebruik.
Daarbij wordt kennelijk gedacht aan de mogelijkheid, dat particuliere obligatiehouders
enz. hun nominale schuldtitels inbrengen in een beleggingsmaatschappij tegen uitreiking
van aandelen. Waar de correctie in de inkomstensfeer slechts beperkt is, zal in een BV -
waar het winstregime geldt - de correctie in beginsel volledig zijn
b. In de winstsfeer komen bezwaren naar voren van verschillend gewicht. Zo zou de
toepassing van het Hofstra-stelsel door het invoeren van een bepaalde balansvolgorde tot
aanmerkelijke administratieve complicaties leiden, terwijl bovendien de belastingdienst
circa 500 hooggekwalificeerde ambtenaren zou moeten rekruteren om de toepassing
ervan te begeleiden en te controleren. De voorgeschreven balansvolgorde zou er boven-
dien toe leiden, dat de inflatiecorrectie eerder of later in de jaarwinst tot uitdrukking komt
afhankelijk van de samenstelling van de activa. Een onderneming met veel voorraden is
'beter af dan een onderneming, welke bijvoorbeeld onroerend goed exploiteert. Voor de
eerste onderneming zal de koopkrachtcorrectie onmiddellijk gerealiseerd worden omdat
voorraden als regel meerdere malen per jaar omgezet worden; een gebouw zal geleidelijk
afgeschreven worden, waardoor de correctie ook pas sterk vertraagd tot uitdrukking
komt.

Een bezwaar van meer gewicht kan gevonden worden in de noodzaak, die de Hofstra-
voorstellen inhouden om een belastbare winst te constateren in geval sprake is van een
fiscaal negatief vermogen. Als gevolg daarvan zou in de sfeer van de vennootschapsbelas-
ting, waartoe deze implicatie beperkt is, veelvuldig sprake zijn van het beiasten van
winsten louter op grond van het uitgangspunt, dat als gevolg van inflatie de werkelijke
inhoud van nominale verplichtingen, welke de bezittingen overstijgen, is afgenomen.

Dat dit geen zeldzaamheid zou zijn volgt uit de hieronder opgenomen tabel, uit de
'Nota'  die  naar de toestand volgens de aangiften vennootschapsbelasting  over  1976  een
overzicht geeft inzake de verdeling van de inflatiecorrectie over de bedrijfstakken, alsme-

de de verdeling van de inflatiebijtelling over de lichamen met een negatief vermogen.  Hef
gevolg van deze botellingsregeling is, dat ondernemingen met een negatief fiscaal vermo-
gen door de voorgestelde koopkrachtcorrectie in vergelijking met thans een extra last te
dragen krijgen; behoudens ingeval de mogelijkheid van fiscale verliescompensatie 1 8

16.  Kamerstuk nr. 14932, nr. 2 d.d. 18 september 1979 en de'Nota' d.d. 30 november 1979, nr. 14932, nr. 4.
17. Het is moeilijk te verteren, dat in hoofdstuk 2 gesuggereerd wordt dat de Hofstra-voorstellen slechts een
theoretische ideaalconceptie zijn van waaruit 'niet primair' zou moeten worden bezien of de invloed, die infiatie op
de belastingwetgeving in de praktijk heeft, ook tot ernstige verstoringen leidt. Ongeacht hoe men oordeelt over het
eindresultaat, moet men aannemen dat in het Hofstra-rapport eerder sprake is van een praktische benadering en
uitwerking dan van een theoretische; nog daargelaten of dat feit de studie zou moeten diskwalificeren.
18.  Ten aanzien van de verliescompensatie wreekt zich duidelijk het in de tijd beperkte karakter ervan. Er is slechts

de mogelijkheid tot cen 66njarige (tijdelijk t/m 1979 tweejarige) terugwenteling van verliezen. De periode van
voortwenteling beloopt zesjaar; voor verliezen uit de periode 1973-1979 acht jaar. In de literatuur is al aangegeven

dat een in de tijd onbeperkte verliescompensatie gerechtvaardigd is, maar dat in elk geval een vertenging

gemotiveerd zou zijn. Zie F.H.M Grapperhaus, WFR 1979/5410, alsmede mijn bijdrage in WFR 1979/5400. Dit
nummer is overigens geheel aan aspecten van de verliescompensatie gewijd. tn plaats van een verlenging heeft de

regering het voornemen tot bekorting van de compensatietermijn geuit, en wel door de carry-back weer op 6En jaar
tc brengen. Gelet op de slechte gang van zaken in het bedrijfsleven is dit een weinig rationele beslissing  141

Aantekening
HI Zie echter de Wet van 8 november  1984, Stb. 534 waarbij de termijn van de carry-back tot 3 jaar werd verlengd
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V
Ondernemingen met positief Ondernemingen met negatief

fiscaal eigen vermogen fiscaal eigen vermogen

Aantal Totaal Gemiddeld Totale be- Aantal Totaal Gemiddel Totale be-
bedrag EV (mln) lastgingver- bedrag NEV (min) lastingver-

EV (min) lichting NEV (mln) hoging
(min) per (min) per

bedrijfstak, bedrijfstak
direct of op bij 4%

termijn bU inflatie
4% inflatie

MLandbouw en visserij 2084 854             0,4         - 16 388 - 66 - 0,2 +1 9Dell'stoffenwinning 134 8847 66,0 - 170        33       - 108 - 3,3 +2 4Voedings- en genotmiddelen-                                                                                                                                                                                                                      C
industrie 1572 2480             1,6         - 48 330 - 390 - 1,2 +7 3Aardolie- en chemische industrie 756 5593      7,4    - 107 203 - 123 -

0,6 +  2    Metaalindustrie 2446 2749                              1,1                      - 53 516 - 393 - 0,8 +8 0
Overige industrie 7164 9150             1,3          - 176 1799 - 684 - 0,4 + 13   Totaal industrie (11938) (19972) (13) ( - 384) (2848) ( - 1590) ( - 0,6) (+   30)        Openhare nutsbedrijven                                                    27                    22                   0,8                     -                3            -

1 - 0,3 -   m
Bouwnijverheid enz. 9251 2819             0,3         - 54 1979 - 540 - 0,3 + 10   Z

-

Handel, hotel, reparatie 27184 12861                      0,5                - 247 7110 - 5835 - 0,8 + 112
0

Transport, opslag, enz. 3883 6201                  1,6            - 119 874 - 857 -
1,0 + 16

Bank- en verzekeringswezen 1812 6832             3,8          - 131 116 - 1372 -
11,8 + 26

Zakelijke dienstveriening 15266 14462             0,9         - 278 4050 - 4269 -
1,1 + 82

Overige dienstverlening 3908 1049             0,3         - 20 - 938 - 241 - 0.3 + 5
Holding companies 821 2628             3,2         - 50 258 - 802 -

3,1 + 15

Totaal 76308 76547                1,0           - 1469 18597 - 15681 -
0,8 + 299
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aanwezig is. Dit behoeft niet altijd het geval tezijn Hoewel het voor de hand lijkt te liggen,
gaan een negatief vermogen en de aanwezigheid van verliescompensatie in fiscalibus niet
altijd samen. Verliezen kunnen, fiscaal, 'verloren' gaan door hun in de tijd beperkte
werking. Voor de toepassing van het stelsel kan bijvoorbeeld ook een negatief fiscaal
vermogen ontstaan door de eliminering van deelnemingen e.d.

c. Voor de privdsfeer worden vooral de gevolgen voor de bezitters van een eigen woning
belicht.

Het absolute belang van de beperking van de rente-aftrek kwam al naar voren uit de
hiervoor op blz. 22 opgenomen tabel. Een meer gedetailleerd beeld geeft het hieronder
volgende overzicht inzake de verdeling van hypotheekrente over inkomensklassen in
1975.

Geactualiseerd voor  1978 zou deze verdeling betekenen, dat in dat jaar ongeveer  1,1  A
1,2 min. hypotheekgevers bij de operatie betrokken zijn, die tezamen een rente-aftrek ad
circa 7 miljard claimen. Een meer dan verdubbeling van de rentebedragen bij een stijging
van het aantal hypotheekgevers met 20%. Dit is vooral te verklaren uit de formidabele
stijging van de woningprijzen in de afgelopen jaren. Uit diverse becijferingen blijkt, dat de
jaarlijkse lastenverzwaring voor de bezitters van een gefinancierde eigen woning door de·
inflatieneutrale belastingheffing, ook bij het in aanmerking nemen van een overgangster-
mijn  ad  15 jaar, niet gering is. Hiervan uitgaande zou de interesse voor koopwoningen
kunnen gaan verschuiven naar huurwoningen, hetgeen gelet op het stelsel van huursubsi-
dies (voor object en subject) tot aanzienlijke budgettaire gevolgen voor de overheid zal
leiden. Gevolgen, die overigens toch al klemmen indien de overgangsperiode voor de
aftrekbare hypotheekrente  van  de door Hofstra voorgestelde  5  jaar  naar   15  jaar  zou
worden opgetrokken.

Overzicht van de verdeling van hypotheekrente over de inkomensklassen in  1975 (in guidens)

Totaa! inkomen Totaal aantal Aantal met Gemiddeld bedrag Totaal bedrag
belastingplichtigen hypotheekrentel aan rente ( X  1000)

negatief of nul 17000 3200 6940 22200

0- !0000 596050 16*Sn 760 44600

10000- 20000 2086000 164450 2500 421750

20000- 30000 1685925 314150 2870 900450

30000- 40000 686950 198500 3510 697375

40000- 50000 279750 105325 4200 442475

50000-100000 279875 124625 5110 636225

100000-200000 40600 18500 7430 137425

200000 en meer 8875 3125 10320 32250

Totaal 5681025 948725 3515 3334750

1. Alleen eigen woning.

6. Slotbeschouwing

Erkend moet worden, dat de bezwaren tegen de integrale invoering van het voorstel-
Hofstra op een aantal punten relevant zijn. Zo is van belang, dat het bestaan van een
gescheiden behandeling voor de winst- en inkomstensfeer tot moeilijk overbrugbare
dispariteiten aanleiding geeft. Deze verschillen zijn door de belastingplichtige in beperkte
mate manipuleerbaar, hetgeen afbreuk doet aan het rechtvaardigheidsgehalte van het
voorstel. Evenmin is het juist, dat bijvoorbeeld de genieters van lijfrenten geen enkele
tegemoetkoming verkrijgen en de bezitters van laagrentende spaartegoeden minder voor
de opgetreden inflatie worden gecompenseerd dan de bezitters van hoogrentende tegoe-
den van dezelfde omvang. Het gaat in het laatste geval om aan het systeem inherente
gevolgen en niet primair om verschillen in de feitelijke situatie. De keuze van dit systeem
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moet gezien worden in het licht van de wens voor aftrekbare rente tot een, in beginsel,
spiegelbeeldige behandeling te komen.  Het is de vraag, of deze koppeling wei onder alle
omstandigheden juist is. Zo zou aan de bevordering van het eigen woningbezit een grotere
prioriteit gesteld kunnen worden dan aan het hanteren van een volkomen spiegelbeeldige
inflatieneutrale behandeling. Gelet op de te verwachten stagnatie van de woningmarkt,
respectievelijk de kwaadaardige gevolgen voor in het recente verleden afgesloten hypo-.
theken, zou hier in elk geval de grootste voorzichtigheid betracht moeten worden.
Invoering van een inflatieneutrale belastingheffing zonder aantasting van de rechten van
de woningbezitters zou dan moeten leiden tot het zoeken van budgettaire dekking door
bijvoorbeeld verlaging van de uitgaven. In de 'Nota' wordt deze mogelijkheid geheel niet
overwogen.

Ook voor de winstsfeer als zodanig blijft er wel wat te wensen over. Zo is de botellingsre-
geling in de sfeer van de vennootschapsbelasting voor de fiscaal negatieve vermogens zeer
bezwaarlijk te achten, mede gelet op het aantal gevallen waarin dat effect mogelijk kan
optreden. De beperking tot negatieve vermogens boven het bedrag van de compensabele
verliezen doet daaraan niet af. Het optreden van dit effect moet overigens voor een groot
deel toegeschreven worden aan het feit, dat in het verleden een principieel nominalistische
winstberekening is gehanteerd waarin de meest knellende gevolgen van de inflatie werden
weggewerkt door het verschuiven naar de toekomst, bijvoorbeeld de toepassing van de
vervangingsreserve. Aan deze methode is inherent dat de boekwaarde van bedrijfsmidde-
len, en dus het fiscale vermogen kunstmatig verlaagd wordt. Evenzo was dat het geval bij
de mogelijkheid tot vervroegde afschrijving van bedrijfsmiddelen en de gevallen van
doorschuiving van de eindafrekeningswinst na een fictieve staking van de onderneming.
In wezen worden wij thans geconfronteerd met de gevolgen van het te langdurig doorzet-
ten van het nominalisme in het verleden, inclusief de daarbij behorende symptoombestrij-
ding. Zouden de op die manier in het verleden kunstmatig gevormde - fiscale - vermo-
gensverlagingen gecorrigeerd worden door herwaardering, dan zou het aantal onderne-
mingen met een negatief fiscaal vermogen ongetwijfeld beduidend afnemen. In geval van
een integrale herwaardering zou dit effect nog sprekender zijn.

Het door de regering aangevoerde omtrent de verschillen in behandeling afhankelijk
van de hoogte van het fiscaal vermogen, respectievelijk de samenstelling daarvan, acht ik
onjuist. Hier is sprake van de gevolgen van verschillen in de feitelijke situatie en niet van de
consequenties van het systeem. Er wordt recht getrokken wat scheef was; dat geschiedt in
voor iedere onderneming relatief gelijke mate, zeker indien vooraf een herwaardering
heeft plaatsgevonden als hiervoor bedoeld. De absolute hoogte van de correctie is niet van
betekenis omdat de feitelijke ongelijkheid varieert.

Bezwaarlijk is tevens, dat voor de fiscaal compensabele verliezen geen correctiefactor
wordt ingevoerd, respectievelijk dat in de Hofstra-voorstellen een aantal bestaande
faciliteiten zond;rmeer wordt opgeheven. Deze punten van kritiek zijn met nog andere uit
te breiden.  Het valt echter te betwijfelen of deze bezwaren, voor zover ze van principiele
aard zijn, van voldoende gewicht zijn om een volledige afwijzing te motiveren. Bovendien
werden deze bezwaren grotendeels ook reeds door Hofstra in diens rapport gesignaleerd,
en bij afweging verworpen.

De door de regering aangevoerde argumenten, noch de door belangengroepen en
anderen uitgeoefende kritiek kunnen wegnemen, dat de Ho fstra-studie op 66n keihard feit
de aandacht heeft gevestigd, namelijk dat zowel ondernemingen als particuliere vermo-
gensbezitters in het huidige systeem van belastingheffing volstrekt onrechtvaardig belast
worden. Voor de winstsfeer kan dat niet weggewuifd worden door te wijzen naar de
investeringsfaciliteiten en de mogelijkheden tot uitstel van inflatiewinsten. Van de investe-
ringsfaciliteiten is in het verle(len door de regering al herhaaldelijk betoogd, dat zij niet
gegeven worden om het onjuiste winstbegrip te corrigeren, doch om de bedrijvigheid te
bevorderen. Te dezer plaatse mag de regering daar dan niet op terugkomen.

De doorschuifmogelijkheden doen in het geheel niets af aan het ten principale onjuiste
karakter van de nominalistische winstbepaling, terwijl zij bovendien ongelijkmatig werk-
zaam zijn. Niet iedere ondernemer kan een ijzeren-voorraadstelsel hanteren, en ook de
vervangingsreserve kan niet worden toegepast indien de geldontwaarding optreedt, doch
slechts indien en voor zover een boekwinst op een bedrijfsmiddel wordt gerealiseerd.
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Conform de reeds gereleveerde constatering van Hofstra moet gesteld worden, dat
belastingheffing over de winst uit ondernemingen niet mag inhouden, dat in feite een
vermogensheffing plaatsvindt waardoor zelfs meer dan het reele resultaat afgeroomd kan
worden. Dit feit markeert als zodanig reeds de noodzaak om een voorziening te treffen.
Het invoeren van een inflatieneutrale belastingheffing zou bovendien de vorming van
eigen vermogen door ondernemingen bevorderen. Dit is iets waarvan de economische
structuur, mede gelet op de noodzaak van omvangrijke vervangingsinvesteringen in de
jaren tachtig, wel eens veel baat zou kunnen ondervinden.

Naar ik meen kan dan ook al het aangevoerde er slechts toe leiden, dat inzake een
inflatieneutrale belastingheffing tot verdere studie besloten wordt respectievelijk dat het
inkomensbegrip een zodanige herziening ondergaat, dat een gelijkmatige behandeling
niet onmogelijk is. Maar uit het door de regering gestelde kan niet geconcludeerd worden,
dat door Hofstra geconstateerde ongelijkheden niet relevant zijn ofwel niet aangepakt
zouden moeten worden.

Integendeel, het Hofstra-rapport biedt naar mijn mening goede uitgangspunten. Daar-
bij dient ook bedacht te worden, dat de voortzetting van het huidige stelsel de kwaal, bij
voortgaande inflatie, voortdurend ernstiger en dus moeilijker oplosbaar maakt; zulks ten
detrimente van de ondernemingen. Voor wat de inkomstenkant betreft zouden de Hof-
stra-voorstellen ook nog een additioneel gunstige werking hebben doordat ze deels de
noodzaak tot het uitvoeren van 'reparatiewetgeving' zouden kunnen wegnemen. Het
gunstige effect komt daarin tot uiting dat op volstrekt gelijkmatige wijze uitwassen in de
rente-aftrek zouden worden bestreden.

1.2.2.  Inflatieneutrale belastingheffing exit! 151

Er lijkt definitief een eind te zijn gekomen aan de discussie over het door H.J. Hofstra
opgestelde rapport inzake de invoering van een inflatieneutrale belastingheffing. Op 23
juni  1980 vond in de Tweede Kamer een debat plaats omtrent de, reeds op 18 september
1979 bekend gemaakte, beslissing van de regering om ter zake niet tot de indiening van
wetsontwerpen over te gaan.

Tijdens de begrotingsbehandelingin  1979 hippk ilit pen aantal motieR in de Tweede Kamer
nog van veel steun voor de volledige invoering van een inflatieneutrale belastingheffing,
doch inmiddels leeft de wens daartoe duidelijk minder. De afnemende belangstelling voor
deze problematiek is vermoedelijk in belangrijke mate te wijten aan het ontbreken van
eenzelfde prioriteitstelling bij de verschillende fracties. Het probleem zit vooral in de
aftrekbaarheid van hypotheekrente van de eigen woning. Politiek is dat een relevant
gegeven, doch in de Hofstra-voorstellen vormt het maar een punt van ondergeschikte
betekenis. Een principitle discussie over de hoofdzaak zelve kwam niet meer van de
grond, hetgeen een spijtige zaak is.

Op de achtergrond was ook de vooruitgeworpen schaduw van de komende begrotings-
moeilijkheden te bemerken. Zo merkte minister Van der Stee op, dat in de huidige
zorgwekkende economische en financiele omstandigheden de uitvoering van de Hofstra-
voorstellen een te zeer ingrijpende maatregel zou zijn. Aangezien de budgettaire ruimte
praktisch gesproken ontbreekt, zou de invoering van een inflatieneutrale belastingheffing
alleen ten koste kunnen gaan van de collectieve sector. Door de ombuigingsoperatie gaat
die toch al geen rooskieurige toekomst tegemoet. Wij merken op, dat deze redenering ook
omgedraaid kan worden. Is het nog verantwoord de, tengevolge van de inflatie ten
onrechte van ondernemingen en vermogensverschafTers geheven belasting ten behoeve
van de collectieve sector aan te wenden?

Deze vraag heeft een klemmend karakter nu de toekomstige welvaart, en dus de
collectieve voorzieningen, veilig gesteld moeten worden door de stabilisering, casu quo
groei, van het economisch draagvlak. In de Tweede Kamer is deze vraagstelling niet in
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discussie gekomen. De aandacht was vooral gereserveerd voor de moeilijkheden rondom
de rente-aftrek in het algemeen en die van de financieringsrente voor de eigen-woning in
het bijzonder. Per slot van rekening werden de moeilijkheden opgelost door het probleem
naar de toekomst te verschuiven. Op 26juni 1980 werd de regering gemaand op zeer korte
termun te komen tot een herziening van de tarieven voor de loon- en inkomstenbelasting
in samenhang met de heroverweging van een groot aantal aftrekposten, waaronder de
hiervoor bedoelde hypotheekrente. De bewindslieden verwierpen deze motie, ingediend
door Van Rooijen (CDA) en Portheine (VVD) niet. Zij lieten weI doorschemeren, dat de
beoogde spoed weI eens een vrome wens zou kunnen blijken. Volgens een meerderheid in
de Tweede Kamer zou de, tot dusverre alleen maar aangekondigde, algemene rente-
aftrekbeperking tot 'vermogensinkomsten  plus  f 5000' moeten vervallen.  In de plaats
daarvan zou de behandeling van ontvangen en betaalde rente moeten geschieden'volgens
de beginselen van de infiatieneutraliteit'. Voorts zouden vermogensinkomsten tot een
bedrag van  f 1000 per jaar (inclusief saldoregeling) moeten worden vrijgesteld.

Voor de winstsfeer werd door de Tweede Kamer aan de bewindslieden een enigszins
andere koers aangegeven dan in de bedoeling lag. In de brief d.d. 18 september 1979,
Kamerstuk 14 932, volgnr. 2, was gesteld, dat in plaats van een integrate aanpak van de
gevolgen, die de inflatie heeft voor de belastingheffing, slechts een incidentele 'knelpun-
tenbenadering' gevolgd zou worden.

In concreto houdt dat in, dat een voorraadaftrek zal worden ingevoerd. Deze bestaat
uit een jaarlijks te bepalen percentage van de bij de aanvang van het boekjaar in de
onderneming aanwezige voorraden. Als maximum-aftrek geldt de voorraadtoename in
een jaar. Een uitzondering wordt gemaakt voor de voorraden, die op substantialistische
wijze gewaardeerd zijn, zoals in de lifomethode ofvolgens het ijzeren-voorraadstelsel. Dit
is een tegemoetkoming voor het bedrijfsleven van beperkte omvang.

Volgens de Tweede Kamer dienen de prioriteiten anders gesteld te worden. Bij motie -
zie hiervoor - werd aangegeven dat de (nu tijdelijke) bijzondere winstaftrek en de
zelfstandigenaftrek definitief ingevoerd zouden moeten worden. Vervolgens zou - naar
de mate en de mogelijkheden die het budget zouden voorschrijven - de voorraadaftrek in
aanmerking komen. Tot slot zou een onderzoek ingesteld moeten worden naar de
indexering van afschrijvingen op nieuwe investeringen.

De keuze van deze middelen betekent meer dan alleen maar accentverschillen met het
regeringsvoorstel. Anders dan bij de voorraadaftrek betekent de voortzetting van de
bijzondere winstaftrek in wezen de aanvaarding in zeer simpele vorm van het op de
gedachten van de infiatieneutraliteit gebaseerde uitgangspunt: handhaving van de koop-
kracht, die besloten ligt in het fiscaal eigen-vermogen.

Het verschil met de Hofstra-voorstellen is, dat de bijzondere winstaftrek geen toereke-
ning aan balansposten kent, doch - gegoten in de vorm van een winstaftrek - onmiddel-
lijk en in zijn geheel de in het jaar genoten winst verlaagt. De voorraadaftrek is een
incidentele en daardoor betrekkelijk willekeurige vermindering van de belastbare winst;
de introductie ervan is - als gersoleerd verschijnsel -moeilijk te plaatsen. De budgettaire
omvang van dit pakket is beduidend groter; het zou een ruimere tegemoetkoming voor het
bedrij fsleven betekenen. Voordebewindslieden leverdede aanvaarding vande motie geen
onoverkomelijke bezwaren op, zodat wij mogelijk de gedachte van de inflatieneutrale
belastingheffing nog enigszins levendig kunnen houden. 161
4.)

1.2.3.  De voorstellen tot invoering van een voorraad- en vermogensaftrek, alsmede van
een beperkte dividend- en rentevrijstelling 171

Op 19 december 1980 werden de voorstellen ingediend, die de afsluiting vormen van de
discussies rondom het rapport 'Infiatie-neutrale belastingheffing' door H.J. Hofstra.

Aantekeningen
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Inmiddels wordt de problematiek vanuit een andere beleidsoptiek benaderd, waardoor
niet meer wordt gesproken van infiatieneutrale belastingheffing doch van het 'Beleid
inzake financieringsproblematiek bedrijven'.

De voorstellen behelzen de invoering van een voorraad- en vermogensaftrek in de
winstsfeer, alsmede de invoering van een beperkte dividend- en rentevrijstelling voor de
privt-sfeer.

Het voorstel tot invoering van een vermogensaftrek vertoont veel overeenkomst met de
bijzondere winstaftrek die in dejaren 1978 tot en met 1980 heeft gegolden; zie C. van Soest
in TVVS 1979, biz. 32. Vermoedelijk als gevolg van de inmiddels opgedane ervaringen,
zijn de bepalingen gedetailleerder dan voorheen. Te dezer plaatse vindt slechts een globale
aanduiding plaats.

Voorraadaftrek

Met uitzondering van voorraden, die plegen te worden gewaardeerd op de voet van het
ijzeren-voorraadstelsel of het lifostelsel, wordt een aftrek ten laste van de winst ingevoerd
ten bedrage van 2,25 procent over de (lichamelijke) voorraad aan het begin van het
(boek)jaar. De aftrek is gegoten in de vorm van een jaarlijkse fictieve kostenpost die de
winst vermindert of het verlies verhoogt en die geen aanleiding geeft tot latere belastbaar-
heid, bijvoorbeeld bij afbouw van de voorraad. In tegenstelling tot in de oorspronkelijke
voorstellen is niet het vereiste opgenomen, dat de eindvoorraad ook tenminste met het
percentage van de toegepaste aftrek moet zijn gestegen.

Enigszins verbazingwekkend is het standpunt dat ten opzichte van de voorraden,
gewaardeerd op de voet van het ijzeren-voorraadstelsel, wordt ingenomen. Niet alleen
worden die ten onrechte volledig buiten de regeling gehouden 181 maar bovendien wordt
de tegemoetkoming ook aan de surplusvoorraden onthouden. Volgens de bewindslieden
past dit in de filosofie van het stelsel.  Dit moge juist zijn, maar het veroorzaakt wel een
ongelijke behandeling met voorraden, die niet volgens een dergelijk stelsel gewaardeerd
worden. Het lijkt erop dat de bewindslieden het lifo- en ijzeren-voorraadstelsel geen warm
hart toedragen.

Blijkens de becijferingen in de memorie van toelichting, komt de belastingverlichting
globaal overeen  met een uitstel van belastingheffing gedurende 10 jaren, uitgaande  van
een prij..tijging van 6 procent, epn  rentevnet van 10 procent en een belastingtarief van 50
procent.

De ondernemer zal voor het maken van een keuze moeten inschatten of hij verwachr
door de toepassing van het ijzeren-voorraadstelsel een gelijkwaardige ofhogere belasting-
reductie door middel van liquiditeitsuitste/ te verkrijgen, dan door de onderhavige aftrek.
Dit is geen eenvoudige beslissing.

Er moet gekozen worden tussen ongelijkwaardige grootheden: bij het afnemen van de
voorraad, dan weI bij een dating van het prijsniveau, kan de reserve in de ijzeren voorraad
ten gunste van het fiscale resultaat vrovallen. Het ziet er naar uit, dat behoudens bij
goederen met een voortdurend stijgend prijsniveau - zoals olie of sterk oliehoudende
produkten zoals plastics, dan weI met een grillig prijsverloop zoals cacao of huiden - in
veel gevallen de voorraadaftrek per saldo aantrekkelijker zal zijn voor de ondernemer.

Indien de ondernemer wenst over te gaan van het ijzeren-voorraadstelsel naar een ander
- niet besmet - stelsel, dan zal, mede gelet op deze wetswijziging in het algemeen goed
koopmansgebruik zich daartegen niet verzetten. Volgens D. Brull, Fiscale Voorraad-
waardering, Fiscale Brochure, 1980, biz. 26, kan de boekwaarde van de voorraden de
basiswaarde vormen, bij de overgang naar het nieuwe stelsel van voorraadwaardering.
Brull beroept zich daartoe onder meer op het arrest HR  19 juni  1957, BNB 1957/240.  In
deze visie zal het tijdstip van realisatie van de op de voet van het ijzeren-voorraadstelsel
gevormde stille reserves mede bepaald worden aan de hand van de regels die gelden voor
het vervangende stelsel van voorraadwaardering. Denkbaar is ook dat slechts een gedeel-
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telijke stelselwijziging wordt toegepast, waardoor het stelsel gehandhaafd wordt bij die
voorraden waarin een belangrijke stille reserve aanwezig is.

Opgemerkt wordt nog, dat in de voorgestelde aftrekregeling niet duidelijk tot uitdrukking
is gebracht hoe deze moet worden toegepast bij samenwerkingsverbanden van onderne-
mers. Mag ieder de gehele voorraad tot uitgangspunt nemen of moet er een toedeling pro
rato en pro parte plaatsvinden? De aandacht wordt er voorts op gevestigd, dat de
zogenaamde onderhanden werken, niet tot de voorraden te rekenen zijn.

Vermogensaftrek

De regeling is verschillend voor de aan inkomsten- of aan vennootschapsbelasting
onderworpen subjecten. Uitgangspunt is een aftrek ten belope van 2,25 procent van het
fiscale vermogen aan het begin van het kalenderjaar (in de vennootschapsbelasting: het
boek- of kalenderjaar) ingaande 1981 (boekjaar 1981/82).

Daarbij wordt een groot aantal posten uit het vermogen gealimineerd.
Voor de aan de inkomstenbelasting onderworpen ondernemers zijn dat:

- het bedrag van de fiscale reserves, op de voet van artikel 13 en artikel 14 Wet IB '64.
- het vermogen van een bosbedrijf,
- landbouwgronden,

bltitenlandse ondernemingsgedeelten,
- voorraden waarop de voorraadaftrek van toepassing is,
- voorraden gewaardeerd volgens het lifo- of ijzeren-voorraadstelsel (met uitzondering
van de eventuele surplusvoorraden).
Voor de aan vennootschapsbelasting onderworpen ondememers, worden aan deze lijst
onder meer toegevoegd:- deelnemingen waarop de deelnemingsvrijstelling van toepassing is,
- spaarbankbezittingen,
terwijl als schulden mede worden aangemerkt:
- op voorafgaande jaren betrekking hebbende vennootschapsbelasting,- bepaalde onttrekkingen over het boekjaar.
In het jaar waarin de belastingplicht ontstaat, vinden de vermogens- en voorraadaftrek
geen toepassing, terwij 1 bepaalde lichamen geheel van deze regeling worden uitgesloten,
onder andere beleggingsinstellingen en gefacilieerde woningbouwlichamen.

Renteurijstelling

Deze vrijstelling beloopt maximaal  f 700 per jaar en is alleen van toepassing op intrest,
genoten door aan de inkomstenbelasting onderworpen personen, buiten de onderne-
mingssfeer. Er is een saldo-regeling van toepassing, waardoor aUe in de privbsfeer
betaalde en ontvangen intrest eerst vermengd moet worden, en slechts het positieve
restant in aanmerking komt.

Een onbenut gedeelte kan niet naar volgende jaren overgeschoven worden.
Het is een maatregel, die in de priv6-sfeer, de belastingfraude zal doen afnemen.

Dividendurustelling

Voor dividenden uit binnentandse aandelen, exclusief winstbewijzen en winstdelende
obligaties, beloopt de vrijstelling  f 500  per jaar. Voor dividenden uit bepaalde, nog door
de minister van Economische Zaken aan te wijzen, participatiemaatschappijen, zal een
afzonderlijke vrijstelling ad f 1000 van toepassing zijn. Voor deze vrijstelling is geen
saldobepaling opgenomen. De rente- en de dividendvrijstelling kunnen cumulatief wor-
den genoten.
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1.2.4.  Verhoging van de voorraad- en de vermogensaftrek 191

Op 9 maart 1983 is ingediend wetsontwerp 17 812 tot verhoging van de voorraadaftrek en
van de vermogensaftrek in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Beide
winstaftrekken werden ingevoerd ingaande 1981, nadat tevoren enige daarop gelijkende
maatregelen met een tijdelijk karakter hadden gegolden. De hoogte van de vermogens- en
voorraadaftrek beloopt sedert  1981 2.25 procent en wordt met terugwerkende kracht
verhoogd naar 3,25 procent voor 1982 en 4 procent voor 1983.

In oorsprong berusten de hier genoemde winstaftrekken op de rapportering van H.J.
Hofstra omtrent de invloed van inflatie op de belastingheffing. Terecht wordt er van
uitgegaan dat belastingheffing over de winst van ondernemingen welke uitsluitend aan-
knoopt bij het resultaat in nominale grootheden haar doel voorbijschiet. De intrinsieke
grootheid - de substantie - van de winst kan veel lager zijn omdat een dergelijke
nominale winstbepaling in meerdere of mindere mate voorbijgaat aan de instandhouding
van het ondernemingsvermogen. Belastingheffing over de winst leidt dan in wezen tot een
belastingheffing op het vermogen van de onderneming zelve. Het stemt tot tevredenheid
dat dit gegeven eindelijk eens uitdrukkelijk door de wetgever erkend wordt, zie biz. 4 van
de memorie van toelichting bij bovengenoemd wetsontwerp. Overigens lijkt het er op dat
de voorraad- en vermogensaftrek naar hun huidige niveau maatregelen zijn die een
ruimere betekenis hebben dan alleen het wegnemen van de gevolgen die inflatie heeft op de
winstberekening.

Voor wat de voorraadaftrek betreft is dat laatste een afgeleide van de oorspronkelijke
gedachtengang. Deze aftrek vindt immers zijn rechtvaardiging vooral in het feit dat de
ondernemer substantialistische winstbepalingsstelsels kan toepassen zoals het lifostelsel.
en het ijzerenvoorraadstelsel, waarin iedere prijsverandering naar boven (dus ook de
prijswijzigingen die niets met de inflatie te maken hebben) buiten de winst om gaat. Van
beide aftrekken wordt thans gesteld dat ze decl uitmaken van het pakket van maatregelen
dat verbetering moet brengen in de zorgwekkende rendements- en eigen-
vermogenspositie van de ondernemingen. Verhoging van de voorraad- en vermogensaf-
trek leidt tot een vermindering van knelpunten in de belastingheffing van de winst en
daardoor tot een verbetering van het netto bedrijfsrendement, aldus de minister in de
memorie van toelichting. Het lijkt er echter op dat de bewindslieden, sprekend over
knelpunt:r, niet alle:: gedacht h.:bbe. aan de fisc2!e gevolgen van de inflatie. De
voorraadaftrek en vermogensaftrek (ter grootte van 4 procent, netto. zonder terugstor-
tingsverplichting en cumulerend van jaar tot jaar) overstijgen vermoedelijk het (netto)
inflatieniveau van dit jaar. In de memorie van toelichting, zie biz. 5, is dit min of meer
ondervangen door de mededeling dat de hoogte van de aftrekmaatregelen losgemaakt
wordt van de concreet optredende inflatie.

Mede gelet op het ruimere karakter van de voorraadaftrek en de vermogensaftrek
verdient een tweetal aspecten nadere aandacht.

1.   Voorraadaftrek versus substantialistische voorraadwaardering

Het lifostelsel en het Uzeren-voorraadstelse! laten de prijsstijging van de voorraad in het
desbetreffende jaar buiten aanmerking voor de fiscale winstbepaling. Deze prijsveran-
deringen vallen echter niet definitief buiten de winst. maar ze worden voorwaardelijk
urggesteld, datwil zeggen: voor zover realisatie van die prijsveranderingen niet op andere
wijze plaatsvindt. Zo moet bijwoorbeeld realisatie van de stille winsten plaatsvinden bij
beEindiging van de desbetreffende voorraadposten in geval van liquidatie van de onderne-
ming, het afstoten van de voorraden of wijzigingen in de samenstelling van de voorraad.
De voorraadaftrek is echter definitief in deze zin, dat ongeacht de prijsveranderingen van
de voorraad, en ongeacht de samenstelling van de voorraad deze aftrek van jaar tot jaar
over de aanwezige voorraad toegepast wordt. Omdat de voorraadaftrek niet wordt
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toegepast op substantialistisch gewaardeerde voorraden ligt hier een duidelijk keuzepro-
bleem.

Wat voordeliger is, voorraadaftrek of ijzeren-voorraadstelsel, moet worden bepaald
aan de hand van de jaarlijkse prijsstijging, de 'levensduur' van het lifo- of ijzeren-
voorraadstelsel en de hoogte van de disconteringsvoet. In het verleden is al gesteld dat een
aftrek van 2,25 procent gelijkwaardig is aan een belastinguitstel gedurende tien jaren bij
een prijsstijging van 6 procent, een rentevoet van 10 procent en een belastingtarief van 50
procent.

Bij een voorraadaftrek van 4 procent is dit voordeel navenant groter. Door R.J. van
Arum, Maandblad Belastingbeschouwingen 1983, biz. 55 en volgende, is berekend dat
zelfs bij een levensduur van 40 jaar voor het ijzeren-voorraadstelsel, een prijsstijging van 8
procent, een disconteringsvoet van 10 procent en een belastingtarief van 50 procent,  het
nog voordeliger is gebruik te maken van de voorraadaftrek van 4 procent. Een en ander
bevestigt mijn mening dat de voorraadaftrek in veel gevallen de voorkeur verdient boven
de toch altijd wat onzekere toepassing van het lifo- of ijzeren-voorraadstelsel. Alleen bij
extreme prijsbewegingen, zoals bij bepaalde grondstoffen met een aan de wereldmarkt
gekoppeld prijsniveau, dan wel bij naar verwachting structureel stijgende prijzen van de
voorraad, bijvoorbeeld als gevolg van voorzienbaar toenemende schaarste, zal het nut
hebben blijvend te opteren voor een substantialistisch stelsel van winstbepaling

In de andere gevallen lijkt het aanbevelenswaard van stelsel te wijzigen. Men komt er
dan niet omheen de stille reserves in de voorraad op dat moment fiscaal te laten vrijvallen,
hetgeen uiteraard een belemmering tot deze stap kan vormen. In veel gevallen zal men
echter de voorraadaftrek kunnen toepassen op nieuwe produkten casu quo het stelsel
alleen opheffen voor de voorraden met de geringste stilie reserves, waardoor de fiscale
gevolgen van de gewijzigde gedragslijn beperkt blijven.

Overigens kan men uit het vorenstaande ook concluderen dat de balans thans toch erg
in het nadeel uitvalt van de ondememers die het lifo- of ijzeren-voorraadstelsel hanteren.
Temeer reden om nog eens de aandacht te vestigen op het volgende. Ten aanzien van de
voorraden die uitgesloten zijn van de (directe) toepassing van de voorraadaftrek zou men
dienen te bepalen dat een indirecte aftrek wordt toegepast, hetgeen kan geschieden door
een belastingvrije verhoging van de basisprijzen c.q. li foprijzen toe te staan. Gevolg is dat
weliswaar de jaarwinst in beginsel geen wijziging ondergaat, maar dat de totaalwinst op
dezelfde wijze wordt beinvioed als dat met de andere (niet substantialistisch gewaardeer-
de) voorraden het geval is.

2.  Vermogensaftrek en beleggingen

De vermogensaftrek wordt berekend over het vermogen van de onderneming aanhet begin
van hetjaar. Ten aanzien van privt-vermogen geldt de aftrek niet. Voor de aan inkomsten-
belasting onderworpen ondernemers is de vraag wat tot het ondernemingsvermogen
behoort allereerst afhankelijk van de vraag wat zij tot dat vermogen willen rekenen, zij het
dat de vrijheid van de ondernemer beperkt wordt door de in acht te nemen redelijkheid.
Deze laatste begrenzing leidt er veelal toe dat het niet mogelijk is liquide middelen die geen
enkele functie in het ondernemingsvermogen vervullen tot dat vermogen te rekenen.

Anders ligt dat in de sfeer van de aan vennootschapsbelasting onderworpen lichamen.
Deze worden geacht hun onderneming met hun gehele vermogen uit te oefenen, ook in de
gevallen waarin geen sprake is van een ondernemingsuitoefening in materiele zin. Dit
betekent dat ook de overtollige middelen die deel uitmaken van het vermogen van een NV,
BV ofco6peratie de vermogensaftrek deelachtig worden. Dit geldt ook voor beleggings-
maatschappijen in onroerend goed, efTecten en dergelijke, echter met uitzondering van
fiscale beleggingsinstellingen. Er ligt dan - vanuit de vermogensaftrek bezien - een
duidelijke discrepantie in de fiscale behandeling van enerzijds privbvermogen en ander-
zijds ondernemingsvermogen, eventueel begrepen in het vermogen van lichamen.

Vanuit de positie van de aandeelhouders bezien kan het aantrekkelijk zijn om het
vermogen in te brengen als aandelenkapitaal of als agio in een aan vennootschapsbelas-
ting onderworpen lichaam. Men wordt niet meer belast voor het rendement omdat dit niet
direct wordt genoten. Er is sprake van indirect - in de vorm van waardestijging van de
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aandelen - verkregen rendement dat fiscaal onbelast is voor de aandeelhouder, althans in
deze vorm en op dit moment. Bovendien wordt het rendement in dat lichaam door de
vermogensaftrek maar ten dele belast. Eventueel is men bij de realisatie van de waardestij-
ging bij de verkoop van de aandelen weI winst uit aanmerkelijk belang verschuldigd (20
procentstarieD Evident is dat het de attractie om aandelenkapitaal te storten aanmerke-
lijk vergroot en zelfs dat het weer voordeel biedt dat men zijn vermogen in een NV of BV
onderbrengt.

Het voordeel van laatst bedoelde handelwijze kan geillustreerd worden aan de hand van
het volgende voorbeeld:

Stel: X bezit obligaties ter waarde van f2000000; rendement 8 procent. De daarover
verschuldigde belasting bedraagt - mede gelet op de andere inkomensbestanddelen - 70
procent. Na aftrek van belasting resteert van de obligatierente 30 procent - is f48000.

Bij inbreng van de obligaties als gestort kapitaal in een BV bedraagt het rendement
eveneens f 160000, maar belast wordt slechts f 80000 (f 160000  -/- 4 procent  van  f2
miljoen). Daarover is 48 procent verschuldigd (tarief 1983), ofwel f 38400, waarna resteert
f 121600.

Duidelijk is dat vermogensbeleggingen in BV-vorm in veel gevallen aantrekkelijk
worden. Ook zal er onder omstandigheden aanleiding zijn om de fiscale status van
beleggingsinstelling te vermijden. 1101 De voordelen worden nog aanmerkelijk groter
indien de aangekondigde verlaging van het vennootschapsbelastingtarief naar 40 procent
en de invoering van een verrekeningsstelsel voor aandeelhouders doorgang vinden.  1111

1.2.5.  Verhoging van de voorraad- en de vermogensaftrek (II) 1121

De verhoging van de voorraad- en vermogensaftrek naar 4 procent ingaande het kalen-
derjaar 1983 (of het boekjaar dat aanvangt in 1983) is aanvaard (Wet van 6juli 1983, Stb.
324). Ook voor 1982 (ofhet boekjaar dat in 1982 aanvangt) heeft een verhoging plaatsge-
vonden, en wel tot 3,25 procent. Daarmee is het wetsontwerp ongeschonden in het
Staatsblad gekomen. De parlementaire discussie heeft echter nogal wat voeten in de aarde
gehad. Er werd een pittig voorlopig verslag ingediend en door het antwoord daarop
konden de gemoederen maar deels gekalmeerd worden, hetgeen hierna nog zal blijken.

In de memorie van antwoord werden enkele dubia behandeld waarover eerder in de
vakliteratuur gediscussieerd was. Te vermelden valt dat - naar de bedoeling van de
wetgever thans - voor de voorraadaftrek slechts de goederen die op balansdatum feitelijk
aanwezig zijn in aanmerking komen. In de memorie van antwoord, blz. 7, wordt daarvoor
de omschrijving technische voorraad gebruikt, hetgeen ook die voorraden insluit die wei
verkocht maar nog niet geleverd zijn.

De goederen in bestelling, ofwel de economische voorraden, komen niet voor de
voorraadaftrek in aanmerking. Bedrijfseconomisch valt er voor dit standpunt niet veel te
zeggen; integendeel zelfs. Vermoedelijk zal deze oplossing op grond van vooral praktische
overwegingen gekozen zun.

Aantekeningen
1101 Zie Ch.P.A. Geppaart, Weekblad voor fiscaal recht 1985/5679 dieeen pleidooi voert voorhet toekennen van de

vermogensaftrek voor beleggingsinstellingen.
Illl  De hierbedoeldevoordelen voor beleggers door middei van lichamen die niet de status van beleggingsinstellin-

gen bezitten. zijn aanleiding geweest voor het nemen van maatregelen. Voorkomen moet worden dat door
oneigenlijk gebruik de regeling die bedocld is voor (risicodragende) ondernemingsvermogcns ook op particu-
liere vermogens wordt toegepast. Zie de memorie van antwoord aan de Eerste Kamer, biz. 3, op het
wetsvoorstel tot verlaging van de vennootschapsbelasting van 48 procent naar 43 procent (Wet van 3 november
1984, Stb. 532, Kamerstuk 18 262).

Blijkens een persbericht van 22 februari  1985 ishet desbetreffende wetsontwerp inmiddels van de Raad van
State gezonden. De bcoogde datum van inwerkingtreden is i januari  1986.

Geppaart, t.a.p. is echter van oordeel dat voor het nemen van maatregelen geen aanleiding bestaat.
Integendeel: hij zou de vermogensaftrek ook voor beleggingsinstellingen van toepassing willen doen zijn

Van het voornemen het tarief te verlagen tot 40 procent is afgezien. Dit laatste geldt ook ten aanzien van de
aangekondigde invoering van cen verrekeningsstelsel. verwezen wordt naar de zogenoemde Actualiseringsno-
ta (Kamerstuk 18600, Hoofdstuk IX B. nr. 3, bijlage IX).

1121 TVVS 198 3. biz. 266-267.
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Een ander discussiepunt is de vraag of ook onderhanden werken van aannemingsbedrij-
ven en dergelijke ondernemingen in aanmerking komen voor voorraadaftrek; zie daaro-
ver J.A. Veldt in Weekblad voor fiscaal recht 1982/5567. Volgens de bewindslieden.
(memorie van antwoord, blz. 8) is dat niet het geval. De minister geeft bij zijn antwoord te.
kennen dat dit standpunt geen evenwichtigheid brengt binnen de sfeer van de waardering·
van onderhanden werk, aangezien voor die categorie geen substantialistische waar-
deringsstelsels van toepassing zijn. Ik vraag mij af of dit standpunt juist is. Naar ik meen
staat niet vast wat naar spraakgebruik onder 'onderhanden werk' te verstaan is. Het is
denkbaar dat in deze sfeer gelijkwaardige verschijnselen met verschillende benamingen
toegerust worden, hetgeen dan een verschil in fiscale behandeling oplevert.

Tijdens de Kamerbehandeling werd er nog op gewezen dat concerns (niet fiscale
eenheid) door een bepaalde wijze van allocatie van vermogens en voorraden de desbetref-
fende aftrekken op voor hen zeer gunstige wijze kunnen manipuleren. De minister
ontkende nietdatdeze mogelijkheid bestaatdoch zagergeen reden in hiertegen maatrege-
len te treffen, gelet op de vele concerns die gebruik maken van het fiscale-eenheids-regime.
1131

Een hoofdstuk apart vormt de discussie over de substantialistische voorraadwaar-
deringsstelsels. Zoals bekend dient (onder andere) de boekwaarde daarvan getlimineerd
te worden voor zowel de voorraad- als de vermogensaftrek. Zoals terecht in de Tweede
Kamer werd opgemerkt is de positie van de voorraden, gewaardeerd naar een substantia-
listisch waarderingsstelsel, veel slechter als die van de voorraden die niet naar een dergelijk
stelsel gewaardeerd worden (zie hieromtrent ook biz. 31-32). Van verschillende zijde is er
op aangedrongen deze verschillen op te heffen, of- zoals de CDA-fractie voorstond - de
mogelijkheid van een 'geruisloze' wijziging van de desbetreffende stelsels te bevorderen.
Dat laatste komt er op neer dat de bij stelselwijziging normaliter optredende realisatie van
de geaccumuleerde verschillen tussen de werkelijke waarde en de boekwaarde (voorlopig)
onbelast moet blijven. De minister voelde daar niet voor. De dreigende aanvaarding van
een door Van Iersel (CDA) en De Grave (VVD) ingediend desbetreffend amendement
deed de bewindslieden besluiten tot een bijzondere afbraakregeling voor de bij stelselwij-
aging opkomende stille reserves. De Tweede Kamer nam genoegen met de daartoe
strekkende toezegging die inmiddels bij ministeriele resolutie d.d. 9 augustus 1983,
nummer 283-11295 (Weekblad voor fiscaal recht 1983/5602) is gepubliceerd.

Kort weergegeven behelst deze resolutie de mogelijkheid de bij overgang van een
substantialistisch naar een nominalistisch voorraadwaarderingsstelsel vrijkomende stille
reserves (de voorraadwinst) om te zetten in een voorraadreserve. Deze reserve mag in vier
jaar aan de winst worden toegevoegd, gerekend vanaf het jaar volgend op dat van de
stelselwijziging. De jaarlijkse aforaak van de reserve mag men zelf bepalen met dien
verstande, dat de voorraadreserve ultimo van het eerste jaar volgende op het jaar van de
stelselwijziging maximaal 75 procent van de oorspronkelijke reserve mag bedragen en
ieder daarop volgend jaar 25 procent van de oorspronkelijke reserve minder. Opgemerkt
wordt dat de resolutie slechts geldt indien de stelselwijziging wordt ingebracht over het
boekjaar  1982 (of 1982/1983)  of met ingang  van  66n  of twee daarop volgende jaren
(uiterlijk 19840 f 1984/1985). Bij staking van deondernemingen het'ophouden belastbare
winst te genieten' moet het restant ineens aan de winst worden toegevaegd waarop
eventueel het bijzondere tarief (artikel 57 Wet IB'64) van toepassing is. Continutring van
de reserve is toegestaan bij de toepassing van de doorschuiffaciliteiten, zoals de geruisloze
inbreng in een BV (artikel 18 Wet IB'64) of de bedrijfsfusieregeling (artikel 14 Wet
Vpb'69). Ook bij het toepassen van de fiscale eenheid blijft de reserve ongewijzigd, zij het
dat een bijzondere regeling is gegeven voor de splitsing van de fiscale eenheid.

Aantekening
1131 Het inspelen op de verschillen in grondslag tussen de voorraadaftrek en de vermogensaftrek heeft er toe geleid

dat in een aantal gevallen is overgegaan tot verbreking van de fiscale eenheid. BU Resolutie van 31 december
1984. nr. 284·19046 (V-N  1985, biz.   122) heeft de staatssecretaris medegedeeld dat verzoeken tot verbreking
van een fiscale eenheid niet zullen worden gehonoreerd indien moet worden aangenomen dat de verbreking van
de fiscale eenheid (mede) haar grond vindt in het behalen van onbedoelde voordelen.
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Van belang is dat de belastingplichtige die cen voorraadreserve wenst te vormen dit
schriftelijk aan de inspecteur dient te verzoeken en zich daarbij accoord dient te verklaren
met het gestelde in de aanschrijving.

Voor de toepassing van de vermogensaftrek zal de voorraadreserve als een schuld
worden aangemerkt. Na stelselwijziging zal de vermogens- c.q. voorraadaftrek worden
toegepast over het jaar waarin de stelselwijziging plaatsvindt.

Tot slot nog dit. Gevraagd naar de el'fectiviteit van deze fiscale maatregel op de
werkgelegenheid werd in de memorie van antwoord (blz. 2) naar voren gebracht: 'Be-
trouwbare kwantitatieve informatie over de verschillen in werkgelegenheid van diverse
vormen van lastenverlichting is niet beschikbaar'. Dit werpt een schril licht op het
instrumentarium waarmee op macro-niveau beslissingen ten gunste o f ten nadele van de
werkgelegenheid worden genomen.

1.2.6. De voorraad- en de vermogensaftrek in discussie 1141

De vermogensaftrek is bedoeld als globaal instrument ter compensatie van de geldont-
waarding in de ondernemingssfeer. Dit laatste verschijnsel leidt er toe dat, ceteris paribus,
in guldens gemeten de balans autonoom opzwelt, zonder dat de substantie wijziging
ondergaat. De daardoor ontstane hogere belastingverplichting in de sfeer van de
inkomsten- of vennootschapsbelasting beoogt de vermogensaftrek voor de ondernemin-
gen ter zijde te stellen.

Sedert 1 januari 1983 bedraagt het aftrekpercentage vier. Dat is wat meer dan het
feitelijke inflatiepercentage. Bijde behandeling van de Wet van 6 juli 1983, Stb. 1983, 324,
is dit aspect onderkend, maar hebben de bewindslieden vastgehouden aan dat percentage
omdat men dat als een gemiddelde beschouwde dat op langere termijn bezien bevredigend
is (memorie van toelichting, blz. 4-5 en het (verworpen) amendement-Kombrink. Kamer-
stuk nr.  17812). Bij de behandeling van dat wetsontwerp werd er tevens de aandacht op
gevestigd dat in concernverband de mogelijkheid bestaat tot 'corriger la fortune' door
buiten de fiscale eenheid vermogen en voorraad zodanig te alloceren dat de beide
aftrekken in feite gaan cumuleren. Bovendien is er sprake van een onevenwichtigheid ten
opzichte van de privt-sfeer omdat daarvoor de vermogensaftrek niet geldt, hetgeen er toe
uitncdig: in de sfeer van lichamen te gaan beleggen.

Destijds was er kennelijk geen reden om deze reeds voorziene verschijnselen aan te
pakken; men heeft het eenvoudig laten lopen. Toch moet er nu een zekere correctie
plaatsvinden, althans is die aangekondigd.

1.  Nota  bene bij de behandeling van wetsontwerp  18 262 dat onder meer strekt  tot
verlaging van het tariefvan de vennootschapsbelasting werd in de memorie van antwoord
aan de Eerste Kamer - vermoedelijk tot ieders verbazing - het volgende gesteld

'Het is ons gebleken dat de afgelopen tijd verschillende beleggingsfondsen zijn opge-
richt die zich met name richten op het profiteren van de vermogensaftrek. Zoals eerder in
deze memorie aangegeven, is de vermogensaftrek bedoeld om de gevolgen van de inflatie
uit de op nominalistische wijze berekende winst te elimineren. Het gaat bij de genoemde
beleggingsfondsen echter in wezen niet om winst uit onderneming maar om rendement op
belegd vermogen. Dit vermogen wordt door particulieren in deze beleggingsfondsen
ondergebracht juist met het oog op de vermogensaftrek. Bij rechtstreekse belegging door
particulieren bestaat geen recht op vermogensaftrek omdat de vermogensaftrek is voor-
behouden aan de ondernemingssfeer, terwijlde wetgever op het gebied van de vermogens-
inkomsten de rente- en de dividendvrijstelling tot stand heeft gebracht. Met het oog op
deze omstandigheid - gevoegd bij signalen uit de belastingdienst omtrent deze materie -
hebben wu het voornemen met wetsvoorstellen te komen om de regelgeving van de
vermogensaftrek te wijzigen.'

Aantekening
1141 TVVS 1984, biz. 299-300.
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Waarom verbazing over deze mededeling?
Zoals hiervoor al aangegeven, was de kwestie al lang bekend en had zelfs onderwerp

van bespreking uitgemaakt bij wetsontwerp nr. 17 812. In de nota naar aanleiding van het
eindverslag, biz. 4, werd gesteld dat het geschetste verschijnsel niet zozeer is terug te
voeren op een onvolkomenheid in de vermogensaftrek maar een gevolg is van het feit dat
in de privu-sfeer in de inkomstenbelasting slechts op beperkte wijze rekening wordt

gehouden met de gevolgen van de infiatie. Onzes inziens is deze laatste redenering juist.
Waarom dan overgaan tot een inperking van de vermogensaftrek bij de aan vennoot-
schapsbelasting onderworpen beleggingsmaatschappijen (niet zijnde fiscale beleggingsin-
stellingen, want daar geldt de vermogensaftrek niet voor)? Bovendien zijn er ook zeer
pragmatische redenen om terughoudend te zijn bij het treffen van maatregelen. De
vermogensaftrek stimuleert thans door de lage inflatie de vorming van eigen vernlogen.
Dit is in feite een liscale bevoordeling. Het is echter allemaal maar tijdelijk, want zodra de
inflatie toeneemt tot boven 4 procent is de bevoordeling verdwenen. Volgens insiders heeft
deze regeling een forse toevloed van kapitaal zowel uit het buitenland als uit het binnen-
land ten gevolge, hetgeen een steun voor het bedrijfsleven betekent want de stroom gaat
niet alleen naar beleggingsmaatschappijen.

Van belang is ook op welke wijze een eventuele correctie van de vermogensaftrek zal
moeten plaatsvinden. Simpele oplossingen zijn nauwelijks denkbaar. Te vrezen valt dat
men 'gemakkelijk' oplossingen, zoals de introductie van de regeling voor het fictieve
rendement (art. 29a Wet IB'64, welke bepaling geldt voor buitenlandse beleggingsfond-
sen), van stal zal halen. Dit zal leiden tot een ongekende complicering van de belastinghef-
ring van alle aandeelhouders van binnenlandse vennootschappen. Hoe dan ook: het
voornemen tot wijziging van de wet is gemakkelijker uitgesproken dan uitgevoerd.

2.  Het Kamerlid Kombrink heeft de afwijzing van zijn hiervoor genoemde amendement
niet geheel kunnen verteren. Hij heeft inmiddels een initiatief-wetsontwerp ingediend, tot
verlaging van de voorraadaftrek en de vermogensaftrek in de inkomstenbelasting en de
vennootschapsbelasting (wetsontwerp  18665).  In zijn initiatief-wetsontwerp herhaalt hij
nog eens de kwesties die bij de behandeling van de Wet van 6 juli 1983, Stb. 324, al aan de
orde waren (hoogste percentage in vergelijking tot de inflatie, voorraadaftrek cumuleert
soms met vermogensaftrek en de vermogensbelegging in de BV-vorm) en brengt de hoogte
van de zelfstandigenaftrek hiermee in verband. Volgens het initiatiefontwerp dient de
voorraadaftrek etcetera te worden veriaagd tot twee procent en - om de (startende)
ondernemers in de inkomstenbelastingsfeer 'te helpen' - dient de zelfstandigenaftrek te
worden verhoogd tot circa f 7700 bij een winst van minder dan f 53000 en vervolgens
aflopend tot f  3100 bij een winst van f 80000 of meer.

De 'oplossing' die Kombrink aandraagt lijkt attractief maar is het bij nadere be-
schouwing toch niet. Ook in dit voorstel wordt geen einde gemaakt aan de problemen met
beleggende particulieren en de manipulatie van de voorraadaftrek; hoogstens vermindert
de attractie enigszins. Een probleem ontstaat echter indien de inflatie weer toeneemt. Ik ga
er van uit dat de heer Kombrink de fiscale afroming door de infiatie onjuist vindt. Stel dat
de geldontwaarding stijgt van twee naar zes procent. Moet dan de voorraad/vermogens-
aftrek verhoogdworden en de aftrek voor zelfstandigen verlaagd? Omdat deze consequen-
tie ondenkbaar is vraag ik mij af of dit soort problemen niet beter op lange termijn
beoordeeld moeten worden in plaats van iedere rimpeling in het patroon achterna te
hollen. 1151

1.3.  De fiscale positie van het risicodragend vermogen

De fiscale positie van het risicodragend vermogen is van directe invloed op liquiditeit en
solvabiliteit van de ondernemingen. De hoogte van de belastingdruk beinvloedt immers

Aantekening
1151 Het desbetreffende wetsontwerp is op 20 december 1984 door de Tweede Kamer verworpen.

Handelingen II, 20 december  1984, biz. 2632-2669.
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de mogelijkheid van interne reservering van winsten. Dit geldt in de sfeer van de
inkomstenbelasting maar ook voor de aan vennootschapsbelasting onderworpen onder-
nemingen. In dat laatste geval speelt de belastingheffing op andere wijze een rol. De
structuur van de vennootschapsbelasting laat niet toe dat de winstuitkering aan aandeel-
houders als zodanig in aftrek komt bij het berekenen van het belastbare bedrag. Ten
opzichte van vreemd vermogen is eigen vermogen beduidend in het nadeel. Deze zoge-
naamde discriminatie van het eigen vermogen leidt er toe dat het aantrekken van
aandelenkapitaal ten zeerste bemoeilijkt wordt, ook al omdat deze discriminatie de
werking van het uit de bedrijfseconomie bekende hefboomprincipe versterkt.

In de periode 1965-1983 heeft zich een dramatische terugval voorgedaan in de solvabili-
teit van de ondernemingen. Van de op de Amsterdamse effectenbeurs genoteerde NV's in
de sector industrie verminderde in die periode het aandeel van het eigen vermogen ten
opzichte van het totale vermogen van 46 procent tot 26 procent, met een dieptepunt van 22
procent in 1980. Voor de beurs-NV's in de sector handel bedroegen deze cijfers respectie-
velijk 32 procent   en 24 procent,   met een dieptepunt   van 22 procent   in    1982.   Deze
ontwikkelingen hebben zich goeddeels in de zeventiger en het begin van de tachtiger jaren
voltrokken. Ook de liquiditeit van de ondernemingen was hierdoor sterk aangetast. Pas in
een laat stadium heeft een en ander aanleiding gegeven tot maatregelen tot vergroting van
de winstinhouding, en weI door de verlaging van het tarief van de vennootschapsbelas-
ting, respectievelijk maatregelen ten behoeve van de aan inkomstenbelasting onderwor-
pen ondernemers. De regeling voor de verliescompensatie die ook nauw samenhangt met
deze problematiek -: verwezen wordt naar onderdeel 4 van dit hoofdstuk - werd met
ingang van 1984 verruimd. Een meer algemene behandeling van de fiscale factoren die van
invloed zijn op de positie van het risicokapitaal is opgenomen in deel II.

1.3.1. Beleid inzake financieringsproblematiek bedrijven 1161

Onder deze titel werd de briefvan de Ministers van Financien en van Economische Zaken
(Kamerstuk 16403) aangeduid die handelde over maatregelen om verlichting van de
financieringsmoeilijkheden bij ondernemingen te bereiken. In de brief is sprake van de
presentatie van een samenhangend beleidspakket.

HiernA volgt een opsomming van de onderdelen van het beleid die in de briefopgesomd
werden:

a. Verlichting van de algemene financieringsproblematiek door:
- verhoging van de bijzondere winstaftrek in de inkomsten- en de vennootschapsbelas-

ting tot ruim 2%: met 4e verhoging is een bedrag van circa 535 miljoen gemoeid;
- verhoging van de voorgenomen voorraadaftrek in de inkomsten- en de vennootschaps-

belasting tot eveneens ruim 2%: met die verhoging is een bedrag van circa 230 miljoen
gemoeid.

b. Bevordering van de belangstelling van particulieren voor aandelen door opneming in
de inkomstenbelasting van een vrijstelling van f 500 voor dividend ontvangen van in
Nederland gevestigde lichamen.

c. Vermindering van knelpunten voor de financiering van met name kleinere en middel-
grote bedrijven door:

- bevordering van de totstandkoming van nader te omschrijven particuliere participatie-
maatschappuen via

• budgettaire garanties van 50% voor de afzonderlijke deelnemingen van deze maat-
schappijen;

•  een additionele vrijstelling van f 1000 in de inkomstenbelasting voor dividend ontvan-
gen van deze maatschappijen;

- versoepeling van het beleid uit hoofde van artikel 25 van de Wet toezicht kredietwezen
met betrekking tot deelneming door banken.

Aantekening
1161 TWS 1980. biz. 269-271
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d. De introductie van bepaalde nieuwe vormen van vermogensverschaffing binnen de
kredietbeschikking midden- en kleinbedrij f zal worden bezien.

e. Op korte termijn zal onderzocht worden of meer flexibele of nieuwe vormen van
verschaffing van risicodragend vermogen wenselijk zijn voor grotere, in de kern
gezonde ondernemingen.
Voorts verbetert de voorgestelde verhoging van de WIR de financi8le ruimte voor

investeringen en levert zo een bijdrage aan de verlichting van de financieringsproblema-
tiek van bedrijven.

Tenslotte zij erop gewezen, dat het voornemen van de Vereniging voor de Effectenhan-
del tot het instellen van een, onder haar auspicien opererende, parallelle markt voor
aandelen van belang kan zijn voor het verminderen van knelpunten in de financiering van
kleinere bedrijven en voor het functioneren van participatiemaatschappuen.

Wij zullen thans niet ingaan op de afzonderlijke maatregelen, die in dit beleid globaal
aangekondigd worden. Wij beperken ons tot de bespreking van de maatregelen op fiscaal
terrein tot verbetering van de financieringsproblematiek, welke door de bewindslieden
worden afgewezen.

De verwerping van het beleidsinstrument, dat zou kunnen worden geschapen en dat
berust op een analogie met de Amerikaanse Small Business Investment Company (het
onder staatsgarantie verstrekken van leningen aan participatiemaatschappijen, die deze
doorgeven aan kleinere ondernemingen), wordt te dezer plaatse niet behandeld.

Geen indexering van afschrijuingen

Als alternatief voor de aangekondigde fiscale lastenverlichtende maatregelen wordt de
invoering van get'ndexeerde afschrijvingen op nieuwe investeringen (voor de fiscale
winstberekening) afgewezen. De Tweede Kamer had daarom eerder in een motie (Kamer-
stuk  14932, nr. 14) gevraagd. De maatregel zou erop neerkomen, dat de boekwaarde van
bedrijfsmiddelen, die na een bepaalde datum werden aangeschaft, met een inflatie-index
wordt verhoogd. Volgens de bewindslieden geldt hiertegen als bezwaar dat deze maatre-
gel grote uitvoeringsmoeilijkheden voor het bedrijfsleven en de belastingadministratie
meebrengt. Bovendien zou de financieringsverlichting slechts op termijn (over de afschrij-
vingsperiode) tot stand komen.

Wij merken hieromtrent op, dat ons inziens de uitvoeringsproblematiek sterk overtrok-
ken wordt. Indexering leidt tot moeilijkheden van praktische aard indien de reeds
aanwezige bedrijfsmiddelen geherwaardeerd worden. Indexering voor nieuw verworven
bedrijfsmiddelen zou een geleidelijke invoering betekenen, waarbij de ervaring langzaam
opgebouwd wordt.

Het is juist - zoals de bewindslieden stellen - dat het liquiditeitseffect van een uerhoging
van de basispremie voor de WIR veel directer is dan indexering van de kostprijs van
bedrij fsmiddelen. Het is evenwel zo, dat de voorgestelde verhogingen slechts effect hebben
voor een deel van de investeringen, namelijk'overige bedrijfsmiddelen'. De inflatieproble-
matiek komt evenwel in het bijzonder ook voor bij activa met een langere levensduur zoals
gebouwen, vaste installaties en dergelijke. Voor deze categorieen van bedrijfsmiddelen
geldt de verhoging van de basispremie niet. Voorts moet bedacht worden, dat de Regering
een afweging maakt tussen volstrekt ongelijkwaardige elementen.  Het al of niet toeken-
nen van een inflatie-index is primair een vraagstuk van rechtvaardigheid. Het efTect
daarvan is immers, dat de ondernemers niet voor een hoger bedrag belast worden dan zij
qua substantie als winst gerealiseerd hebben. Dat wij dat nu aljaren anders doen, en dus in
het belastingstelsel een stuk winst ten onrechte wordt belast, is geen argument deze
situatie als legitiem aan te merken. Ook los van de onderhavige problematiek dient
hiervoor een oplossing te worden geschapen. De WIR is een instrument dat investeringen
wil uitlokken. De motivering ervoor ligt vooral in het sociaal-economisch beleid, dat de
Regering wil voeren. Dat beide maatregelen gevolgen hebben voor de financiering van de
ondernemingen, maakt nog niet dat zij vergelijkbaar zouden zijn. Men zou derhalve het
ene (indexering van bedrijfsmiddelen) moeten doen en het andere (sturing met WIR-
premies) niet moeten nalaten.
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Opgemerkt wordt nog, dat de invoering van geindexeerde afschrijvingen grote belang-
stelling van buitenlandse investeerders zou wekken. Het zou mede een belangrijke factor
voor investeringen hier te lande kunnen vormen.

Geen maatregelen tot beperking van dubbele belastinghefing op uitgedeelde
vennootschapswinsten

Volgens de bewindslieden komen de hier denkbare maatregelen - aftrek primair dividend
en invoering van het verrekeningsstelsel - om verschillende redenen niet in aanmerking.

Dergelijke maatregelen zouden slechts effect kunnen hebben voor ondernemingen, die
dividend plegen uit te keren, dat wil zeggen in het algemeen voor grotere NV's en BV's. De
financieringsproblematiek waarvoor het bedrij fsleven staat, is echter niet beperkt tot deze
groep bedrijven, maar er is sprake van een algemene problematiek, die vooral voortvloeit
uit het lage niveau van de bedrijfsrendementen. Volgens de bewindslieden zou een
gunstige invloed van de invoering van het verrekeningsstelsel slechts als nevenefect
daarvan optreden. Bovendien zouden aan beide maatregelen belangrijke fiscaal-
technische complicaties verbonden zijn.

Het wil mij voorkomen, dat deze benadering van de bewindslieden een (te) beperkt
karakter draagt. Het miskent de belangrijke functie, die binnen de onderneming aan het
verschaffen van eigen vermogen toekomt. Het dient niet alleen als garantiemiddel voor de
crediteuren, maar ook als buffer om risico's op te vangen. Voorts is de aanwezigheid van
een redelijke kapitaalstructuur een dwingende voorwaarde om tot voorziening in de
overige financieringsbehoeften van de onderneming te kunnen komen. Ontbreekt deze,
dan is de basis voor de aanvang, continuering of uitbreiding van ondernemingsactivitei-
ten onder omstandigheden niet aanwezig. Kortom, de aanwezigheid van eigen vermogen
vormt in onze maatschappelijke orde (mede) de grondslag voor de ondernemingsgewijze
voortbrenging in de private sector. In die situatie lijkt het niet voor de hand te liggen, dat
een fiscaal beleid wordt gevoerd, waarin het aantrekken van eigen vermogen sterk
benadeeld wordt ten opzichte van de financiering met vreemd vermogen. A fortiori is dat
het geval, indien het bedrij fsleven in een periode waarin het- grosso modo- verlies leidt,
het eigen vermogen ziet wegsmelten casu quo daaraan onvoldoende kan toevoegen als
gevolg van achterblijvende winsten en soms over het doel schietende belastingheffing (zie
hiervoor). Sedert de invoering van het klassieke stelsel, en met name van het Besluit
winstbelasting   1940,  is er sprake  van de fiscale achterstelling van eigen vermogen  ten
opzichte van vreemd vermogen.

Zoals ik in TVVS 1980, nr. 5, aangaf kost de beloning voor het ter beschikking stellen
van eigen vermogen globaal gesproken het dubbele in vergelijking met de kosten voor het
verschaffen van vreemd vermogen. Er zijn ongetwijfeld goede redenen aan te voeren om,
in beginsel, het klassieke stelsel te handhaven. Anderzijds vragen de toestand waarin het
bedrijfsleven op dit moment verkeert, alsmede de verwachtingen voor de komende jaren,
dat met name het punt van de kapitaalsdiscriminatie opgelost wordt. Het belang daarvan
strekt zich niet alleen uit over de groep van grotere NV's en BV's, die dividend plegen uit te

keren. Vele ondernemingen zien de weg tot de verkrijging van eigen vermogen afgesloten
juist vanwege de hier bestaande dispariteiten. Zij kunnen zodoende praktisch gesproken
niet tot dividenduitkeringen komen. Het kapitaal, dat een beloning per se van node heeft,
zal - ongeacht of dat van degenen die al aandeelhouders zijn zal komen - verstrekt
worden in de vorm van het goedkopere vreemd vermogen. Kortom, het is onjuist te
menen, zoals de bewindslieden kennelijk doen, dat uit de bestaande toestand een argu-
ment tot voortzetting daarvan in de toekomst kan worden afgeleid. Integendeel, na
opheffing van de fiscale discriminatie op het punt van de kapitaalverschaffing, lijkt het
voor de hand te liggen, dat de omvang van het ter beschikking te stellen kapitaal toeneemt
terwijl eveneens meer ondernemingen dividend - in plaats van rente - zullen (willen)
uitkeren. Naar onze opvatting zal van maatregelen in vorenbedoelde zin een gunstige
invloed uitgaan voor met name de ondernemingen die, in beginsel, levensvatbaar zijn.

Uit het vorenstaande kan reeds worden afgeleid, dat ik voorstander ben van de
invoering van een aftrek voor primair dividend ten laste van de winst van het uitdelende
lichaam.
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Naar mijn opvatting dient daar - en niet op het niveau van de aandeelhouder zoals in
het verrekeningsstelsel -de oplossing te worden gezocht voor de moeilijkheden. Het gaat
immers niet om het ophefTen van verstoringen tussen aandeelhouders, maar om ongelijk-
heden die voorkomen bij de beloning van produktiefactoren bij ondernemingen. Ik breng
in herinnering een recente rede van J. Zijlstra, president van de Nederlandse Bank, voor
het Algemeen Verbond Bouwbedrijven te Apeldoorn. Zijlstra is eveneens een voorstander
van een primair dividend ten laste van de fiscale winst. Vergelijk voorts L.G.M. Stevens in
'Het verrekeningsstelsel in opmars', biz. 91-92. In andere zin S. Cnossen in hetzelfde werk,
biz. 95 e.v.

Tot slot  kan nog worden toegegeven, dat zoals in de brief van de bewindslieden wordt
aangevoerd, de invoering van een aftrekbaar primair dividend fiscaal-technische compli-
caties zou opleveren. Dit bezwaar is niet doorslaggevend, gelet op de grote voordelen die
daar tegenover staan. Het is bovendien onjuist, dat daarop beroep wordt gedaan door
bewindslie(len in een kabinet, dat zich niet ontziet voor het verkrijgen van geringe
budgettaire baten in het kader van de zogenaamde reparatiewetgeving, volstrekt onlees-
bare en onredelijke wetsbepalingen in te voeren. Zie bij voorbeeld het gewijzigde artikel
29a, Wet IB'64.

Geen invoering van het 'Plan Monory'

Naar analogie met in Frankrijk ontwikkelde plannen, zou overwogen kunnen worden de
aankoop van bepaalde aandelen ten taste van het inkomen, fiscaal aftrekbaar te maken.
Zie omtrent de ervaringen met dit stelsel J. Verburg, 'Het verrekeningsstelsel in opmars',
blz. 27 e.v. Invoering hiervan wordt door de bewindslieden bezwaarlijk geacht vanuit het
oogpunt van uitvoering van deze maatregel. Mijns inziens verdient de invoering van een
met het'Plan Monory' vergelijkbaar stelsel geen aanbeveling zolang voor de vorenstaan-
de punten geen oplossing gevonden is. De sociaal-economische betekenis van deze
maatregelen gaat vele malen uit boven het belang van het onderhavige voorstel.

Conclusie

Met betrekking tot de ondememingsfinanciering door middel van risicodragend vermo-
gen, lijkt het aanbeveling te verdienen de beleidsprioriteiten nogmaals in overweging te
nemen. Men kan zich ook afvragen, of het niet wenselijk is - met het oog op de
werkgelegenheid en met het oog op de handhaving van de economische orde - aan de
onderhavige problematiek een grotere nadruk te geven. Uit de vragen en antwoorden
gesteld in verband met de Miljoenennota (Kamerstuk 16 400, nr. 2 en 4), vraag 300, blijkt,
dat absoluut gezien de voorgestelde maatregelen van beperkte betekenis zijn. De b#zonde-
re winstaftrek leidt tot een gemiddelde lastenverlichting van f4200 en f 375 voor respectie-velijk aan vennootschaps- en aan inkomstenbelasting onderworpen ondememingen.
Voor de in te voeren voorraadaftrek beloopt de voorziening gemiddeld f 1350 en f 150. De
dividendvrijstelling voor aan inkomstenbelasting onderworpen belastingplichtigen levert
voor ieder een reductie van  f 225  op.

Uiteraard is voor een beoordeling van de effectiviteit van de maatregelen het gemiddel-
de niveau van de reductie niet beslissend, maar toch ontstaat de indruk, dat een program-
ma van deze omvang voor de onderhavige doelstelling minder dan 66n snee van een brood
uitmaakt.

1.3.2.  Naar een betere fiscale positie voor het risicodragend vermogen 1171

Sommige problemen in onze maatschappij worden al langdurig onderkend, maar om
onduidelijke redenen komt het niet tot een doorbraak in het denken en het beleid
daaromtrent. Zo heeft het erg lang geduurd voor er enige officitle aandacht kwam voor

Aantekening
1171 TVVS 1980, biz. 126-128.
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het verschijnsel van de belastingfraude. Ook de invloed van de inflatie op belastingheffing
is een jarenlang onderschat probleem, waarvan de omvang pas duidelijk wordt nu de
cijfers daaromtrent bekend worden. 1181

Indien een als pleitbezorger optredende, gepassioneerde minderheid ontbreekt, is het
kennelijk erg moeilijk de aandacht van de beleidsmakers te trekken, en kan alleen een
evidente noodsituatie daarin verandering brengen. Misschien speelt dit ook bij het
probleem van de in economische zin dubbele belastingheffing op uitgedeelde winsten van
lichamen. In het zogenaamde klassieke stelsel wordt bij uitkering van reeds door de
heffing van vennootschapsbelasting getroffen winst, deze wederom in het inkomen van de
aandeethouder begrepen. De gecombineerde belastingdruk op de beloning voor het
verschaffen van het eigen vermogen loopt daardoor al snel op tot circa 85 procent. Vanuit
de ondernemingen bezien leidt deze gang van zaken tot nog andere gevolgen. Ten onrechte
is voor de fiscale winstbepaling van NV's en BV's op de voet van de burgerrechtelijke
zienswijze het gehele aan aandeelhouders toekomende overschot als te belasten winst
beschouwd. In die benadering wordt buitell beschouwing gelaten dat voor de fiscale
winstbepaling ook acht geslagen moet worden op de beloning voor het verschaffen van
eigen vermogen. Dat zijn retle kosten voor de onderneming zoals ook de uitgaven voor
verstrekt krediet daartoe behoren.

Voor de onderneming behoren dan niet alleen de uitgaven voor de kapitaalverschaffing
in economische zin tot de bedrijfslasten, maar ook de extra vennootschapsbelasting,
verschuldigd over de hogere winst, doordat de bedrijfslast niet aftrekbaar is. De kosten
van het eigen vermogen bedragen derhalve het dubbele van hetgeen uitgekeerd is. Dit
treedt niet op bij de vergoeding voor het verschaffen van vreemd vermogen, integendeel de
rentelasten zijn aftrekbaar ten laste van de winst. Uit deze feitelijkheid vloeit voort dat het
aantrekken van eigen vermogen de ondernemingen in verhouding tot het aantrekken van
vreemd vermogen voor te hoge vermogenskosten plaatst. Het alternatief, dat aan de
aandeelhouders een gering rendement op het door hen geinvesteerde vermogen geboden
wordt, zal immers niet het beoogde effect opleveren. De tendens dat ondernemingen nog
slechts leenkapitaal (kunnen) aantrekken is hieruit gemakkelijk af te leiden.

Het afzwakken van de groeitrend, het afkalvende aandeel van de ondernemingen in het
nationaal inkomen en de fiscaal discriminatoire positie van het eigen vermogen vormen
ongetwijfeld een combinatie waardoor de huidige gevolgen maar ook de vooruitzichten
niet bijster fraai te noemen zijn. Wil men daarin verandering brengen dan moet er veel
gebeuren; en niet alleen op fiscaal terrein. Vast staat dat de kapitaalerosie in de onderne-
mingen zeer groot is.

Aan W. Eizenga, Financieel Dagblad 15 maart 1980, ontleen ik dat voor de op de beurs
genoteerde industri8le NV's in 1965 de verhouding eigen/vreemd vermogen nog 1 : 1 was,
terwijl deze in  1977 tot  1.4 was teruggelopen.  Dat het doorzetten van deze trend op den
duur tot diep ingrijpende gevolgen aanleiding geeft is niet onbekend. De voorstellen die
allerwege gedaan worden, zijn sterk verschillend van inhoud. Sommigen denken aan de
verplichte kapitaalsdeelname in de ondernemingen door pensioenfondsen, anderen zien
heil in de participatie door werknemers en weer anderen menen dat het ondernemingskli-
maat als geheel dient te verbeteren door juist dit soort en andere maatregelen niet te

treffen, het prijsbeleid te liberaliseren, de fiscale druk op winsten te verlagen etc.
Wenst men de huidige maatschappelijke orde te handhaven, inclusief min of meer het

huidige welvaarts- en verzorgingsniveau, dan zal men tot het stellen van daden moeten
overgaan. In feite gebeurt dat ook al. Onder meer werd door de regering een gewijzigd
inzicht al tot uiting gebracht in de Nota Selectieve Groei, de daarop gebaseerde maatrege-
len zoals de Wet investeringsrekening, de zogenaamde 66n-procentsnorm bij het begro-
tingsbeleid en recentelijk in de loonmaatregel. Of dat allemaal voldoende is, is niet te
bepalen, nu aan de al bestaande ongemakken nieuwe plagen zijn toegevoegd; men denke
aan de verhoging van de energieprijzen, de valuta-onrust en de krapte op de kapitaal-
markt die de rente torenhoog doet oplopen. Wellicht dat de regering te weinig nadruk
gelegd heeft op de overigens weI benutte mogelijkheid tot verlaging van de loonbelasting,

Aantekening
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als middel om tot verbetering van de concurrentiepositie van het bedrijfsleven te komen.
Vermindering van de fiscale last op lonen zou immers de arbeidskosten nominaal doen
dalen, met handhaving van het reele koopkrachtniveau, zie ook D.A.M. Meeles, Fiscale
Miniaturen, Deventer 1978, blz. 133 e.v.

Een facet dat zeker de aandacht verdient omdat het van gunstige invloed op de positie
van de ondernemingen kan zijn, is de fiscale behandeling van uitgekeerde winsten. Een
probleem dat de gemoederen al bezighoudt sedert  1940, toen een winstbelasting over de in
een jaar gerealiseerde winst werd ingevoerd in plaats van de tot dan toe geldende regeling
krachtens welke de winst slechts belast werd naarmate zij werd uitgedeeld. Bij de
indiening van het wetsontwerp vennootschapsbelasting  1960  werd de discussie over dit
probleem opnieuw aangezwengeld. Opeenvolgende kabinetten hebben er verschillende
nota's aan gewijd totdat in 1969 de vervanging van het Besluit Vennootschapsbelasting
1941 een feit was zonder dat 66n van de voorstellen gerealiseerd was. Daarbij speelde de
onzekerheid omtrent het in EEG-verband in te voeren stelsel met betrekking tot de
uitgedeelde winsten een niet onbelangrijke rol. Dat dit voor andere landen minder
relevant was, als gevolg waarvan thans binnen de EEG nog slechts Luxemburg en ons
land geen voorziening tot verlichting van de economische dubbele belastingdruk kennen,
laat ik hier maar buiten beschouwing.

Ondertussen stijgt de aandrang om tot voorzieningen te komen. Gebrek aan risicodra-
gend kapitaal belemmert de uitbouw van de ondernemingen. Het doet ook het materitle
afbreukrisico van de ondernemingen stijgen; een crediteur heeft veelal een andere houding
ten opzichte van de onderneming die slecht rendeert of in moeilijkheden raakt, dan de
kapitaalverschaffer die weet dat hij risico loopt. Het kapitaal verschaffen moet echter
beloond worden, anders is men liever crediteur of eigenaar van andere beleggingen. Of
daarvoor bij de ondernemingen de financitle ruimte is, hangt af van de gemaakte winsten,
maar ook van de kapitaalkosten zoals die met inachtneming van fiscale mechanismen
luiden. Op dat laatste facet begint enige nadruk te vallen door uit de pers blijkende
verlangens van diverse zijden waarbij vooral de verzachting van de belastingdruk op
uitgedeelde winst bepleit wordt, o.a. door het VNO, de beleggingsmaatschappij Robeco
in haar jaarverslag en door Eizenga in het al eerder genoemde Financieel Dagblad van 15
maar  1980.  Ook  in de Tweede Kamer is dienaangaande een serieuze ontwikkeling  te
bespeuren, zij het van nog vrijblijvende aard. Op 13 maart  1980 werd een door Portheine
(VVD) en Van Rooijen (CDA) ingediende motie aanvaard waarin uitgesproken wordt
dat de financiering van ondernemingen meer dan tot dusver gevonden zal moeten worden
in risicodragend vermogen.

In verband daarmee wordt aan een ambtelijke 'werkgroep tot bevordering van risico-
dragend vermogen' in overweging gegeven dat zij zodanig snel adviseert dat nog in de
begroting van 1981 een pakket beleidsvoorstellen wordt gedaan waarin onder meer de
volgende maatregelen moeten worden afgewogen:
- de oprichting van participatiemaatschappijen, naar analogie van de Small Business

Investment Corporations in de USA;
- de fiscale vrijstelling van een deel van het ontvangen dividend, naar analogie van de

vrijstelling van rente;
- de fiscale aftrek van een beperkt bedrag wegens aankoop van aandelen gebaseerd op

het in Frankrijk naar de auteur ervan genoemd 'plan Monory';
- aftrek van de fiscale winst van een zogenaamd primair dividend op nieuwe emissies van

aandelen: en de beperking van de dubbele heffing op aandelen.
Voor de structurele ontwikkeling van het bedrijfsleven is dit laatste punt van het

grootste belang. Misschien dat de ongunst der tijden thans tot concrete beleidskeuzen
dwingt die lang, wellicht te lang, als wenselijk hebben gegolden.

Aandacht voor de problematiek van de belastingheffing over uitgedeelde winst werd
ook gevraagd tijdens het tweede Lustrum van het Fiscaal-Economisch Dispuut van de
Erasmus Universiteit te Rotterdam. Het door Cnossen bewerkte verslag is recentelijk
verschenen onder de titel 'Het verrekeningsstelsel in opmars: Wat doet Nederland'?
Voorts heeft de Vereniging voor Belastingwetenschap een commissie ingesteld onder
voorzitterschap van K.H. van der Linden, die daarover een rapport zal uitbrengen.

In beide gevallen is sprake van een benadering vanuit de positie van de aandeelhouder en
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niet vanuit de uennootschap. De gelijktrekking van de fiscale randvoorwaarden voor eigen
en vreemd vermogen bij de vennootschap heeft het voordeel dat neutraliteitsverstoringen
tussen de verschillende vormen waarin de onderneming middelen aantrekt vermeden
worden. De hiervoor genoemde motie lijkt een aanbeveling in deze richting te bevatten.

1.3.3.  Verlaging van vennootschapsbelasting en invoering van een verrekeningsstelsel
aangekondigd! 1191

(...,

Recentelijk, tijdens overleg met de Vaste Kamercommissie van FinanciEn en door
middel van persuitingen, casu quo toespraken, hebben de minister van Financitn Ruding
en staatssecretaris Koning als concrete beleidsvoornemens onder meer aangekondigd de
verlaging van het vennootschapsbelastingtarief tot 40 procent en de invoering van een
verrekeningsstelsel voor de aandeelhouders met betrekking tot de vennootschapsbelas-
ting over de aan hen uitgedeelde winst.

De verlaging van vennootschapsbelasting is al enige tijd in discussie. Van verschillende
zijden wordt hierop aangedrongen, zie daarover TVVS 1982, blz. 72-73; recentelijk ook
door prof. Horringa. Deze pleidooien worden vooral gevoerd vanuit de gedachte dat de
financiering van de belastingverlaging zal moeten plaatsvinden door de WIR-premies en
andere subsidies af te schaffen. Van regeringswege heeft men steeds weerstand geboden
tegen deze opvattingen. Zelfs is de instandhouding van de WIR uitdrukkelijk bevestigd.

C·.)
Dat de vennootschapsbelasting desondanks - ingaande 1984 - vermoedelijk met 8

procentpunten verlaagd zal worden is een verrassende mededeling die in ondernemers-
kringen zonder twijfel met gejuich ontvangen is. De voordelen van deze verlaging zijn
duidelijk. Niet alleen verbetert daardoor het netto-rendement voor de ondernemers,
hetgeen een stimulans voor de investeringen zal betekenen en strekt tot verbetering van de
vermogenspositie van de ondernemingen. Ook kande belangstelling voor het participeren
in ondernemingen een gunstige invloed ondergaan. Dit laatste lijkt zeker in internationaal
verband het geval. Een aanmerkelijke verlaging van vennootschapsbelasting doet vanuit
het buitenland de aandacht op vestiging hier te lande vallen. Wellicht in eerste instantie
niet in deze zin dat grote produktie-eenheden worden opgezet maar de vestiging van
servicecompanies, handelsorganisaties, holdings en dergelijke is minstens zo belangrijk.
Moge het aangekondigde voorstel spoedig in wettekst omgezet worden.

Overigens heeft de staatssecretaris van Financitn Koning tijdens een rede op 16 maart
1983 te Leiden op vorenstaande nogeen aanvulling gegeven. Hij decide mee dathet nietde
bedoeling is de verlaging van belastingdruk op de winst te beperken tot aan vennoot-
schapsbelasting onderworpen ondernemingen. Een min of meer vergelijkbare belasting-
verlichting zal ook gegeven worden voor de aan heffing van inkomstenbelasting onder-
worpen ondernemingen. Omtrent de vormgeving van deze faciliteit werd niets naders
medegedeeld. Vermoedelijk moet gedacht worden aan een verlichting in de vorm van de
aftrek van een gedeelte van de winst.

De verlichting van de, in economische zin dubbele, belastingheDing op uitgedeelde
winsten is een volgende belangwekkende ontwikkeling.

(...)

Naar staatssecretaris Koning meedeelde denkt men aan de invoering van een systeem
zoals dat in Belgie allanger bestaat. Dit stelsel komt crop neer dat de belastingheffing naar
de winst van de vennootschap normaal doorgang vindt, maar dat de aandeelhouder een
deel van de met het ontvangen dividend corresponderende vennootschapsbelasting ter
verrekening ontvangt. In Belgie noemt men dat het 'belastingkrediet'. Dit belastingkre-
diet maakt deel uit van de voor de aandeelhouder belastbare inkomsten, maar wordt
vervolgens, als ware het een voorheffing, verrekend met de door de aandeelhouder
verschuldigde belasting over het inkomen.

Aantekening
1191 TVVS 1983, biz. 102-103.
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De aankondiging van het vorenstaande is al evenzeer verrassend als de aangekondigde
verlaging van vennootschapsbelasting. Allereerst werd kortelings de verlichting van
belastingdruk op uitgedeelde winsten nog afgewezen; zie daaromtrent Kamerstuk  16403
(Beleid inzake financieringsproblematiek bedrijven). 1201 Later werd echter de door de
Tweede Kamer aanvaarde motie-Engwirda met een daartoe strekkend voorstel door de
regering niet onaanvaardbaar verklaard; Kamerstuk  16 539, nr. 10, Handelingen Tweede
Kamer 14 mei 1981, biz. 5020. Maar de aanvaarding van een verrekeningsstelsel past nietin de houding die Nederland tot dusverre heeft aangenomen ten opzichte van dergelijke
stelsels, met name in Europees verband. Ons land heeft zich steeds op het standpunt
gesteld dat verwoord is in het rapport-Van den Tempel uit 1970 waarin in Europees
verband de invoering van het klassieke stelsel wordt aanbevolen. In dit stelsel wordt de
economisch dubbele belastingheffing op uitgedeelde winst integraal gehandhaafd. De
voorkeur van Nederland voor dit stelsel wordt vermoedelijk vooral verklaard uit de
aanwezigheid hier te lande van vele (internationale) holdings, en de deelnemingsvrijstel-
ling die past in de vennootschapsbelasting volgens het klassiek stelsel. Door de tegenstand
van Nederland en de controverse tussen de Bondsrepubliek Duitsland met zijn Anrech-
nungsverfahren en Frankrijk met het avoir fiscal, is er in EEG-verband nimmer meer dan
een ontwerp-richtlijn gekomen.

Uit de summiere mededelingen in de pers is nog weinig zicht te krijgen op de vraag of de
Nederlandse houding ten opzichte van het EEG-voorstel gewijzigd is. Naar mijn mening
hoeft dat niet het geval te zijn. Denkbaar is immers dat in de sfeer van de vennootschaps-
belasting voor ontvangen winstuitdelingen de deelnemingsvrijstelling zal blijven bestaan
en dat het verrekeningsstelsel slechts ten aanzien van door natuurlijke personen ontvangen
dividenden zal gelden. Er zal dan echter een overeenkomstige regeling voor beleggingen in
de sfeer van lichamen ingevoerd moeten worden. At met al zal er dan een tamelijk
complexe regeling ontstaan.

Naar mijn mening is het zeer toe te juichen dat aangaande de problematiek van de
dubbele belastingheffing op dividenden maatregelen getroffen worden. Qua structureel
belang gaan deze zaken voor op maatregelen ter bevordering van het aandelenbezit, zoals
het plan-Monory in Frankrijk en het plan-Tindemans in Belgiel (aftrek ten laste van het
inkomen voor bepaalde aankopen van aandelen). Echter meen ik dat allereerst onder-
zocht dient te worden de mogelijkheid tot aftrek van een primair dividend bij het
winstuitdelende lichaam. Dat voorkomt een ingewikkelde regeling zoals hiervoor be-
dodd. Een dergelijke maatregel vermindert bovendien de discriminatie tussen eigen
vermogen en vreemd vermogen in de sfeer van lichamen. 1211

1.3.4. Omtrent verlaging van het tarief vennootschapsbelasting,  de verliescompensatie en
een gebroken boekjaar 1983/1984 1221

1.  Verlaging vennootschapsbelasting

Bij Wet van 8 november 1984, Stb. 532, is aanvaard het voorstel de vennootschapsbelas-
ting te verlagen van 48 procent naar 43 procent. Het zogenaamde tariefopstapje (van 45
naar 48 procent) is afgeschaft. Het verlaagde tarief treedt in werking met ingang van het
kalenderjaar 1984: zie voor de lichamen met een gebroken boekjaar hierna onder 3.

Aanvankelijk was aangekondigd een verlaging tot 40 procent 1231, maar kennelijk is dat
politiek niet meer haalbaar. Tijdens de behandeling van wetsontwerp nr. 18262 is er hevig

Aantekeningen
1201 Zie 1.1.3.2.
1211 Zie I.1.3.1. en I. 1.3.2

Zie ook Fiscale aspecten van risicokapitaal
Blijkens de zogenaamde Actualiseringsnota hebben de bewindslieden de gedachte aan de invocring van een
verrekeningsstelsel weer laten varen (Kamerstuk 18600 (Hoofdstuk  IXB,  nr. 3, bijlage  IX).

1221 TVVS 1984, biz 301-302
1231 Zie 1.3.3
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over gestreden of een verder gaande verlaging van het tarief al dan niet op korte termijn
zal plaatsvinden. Uiteindelijk luidt het compromis dat wettelijk zal worden vastgelegd een
verlaging  van het tarief met  1 procentpunt, ingaande   1986. De parlementaire discussie
over de tariefsverlaging was, bij wege van uitzondering, zeer interessant. De kern van de
zaak is het verschil van opvatting tussen 'globalisten' en 'gerichten'. De eerste groep wil
doelstellingen als daling van de werkloosheid, vergroting van de groei, en dergelijke
bereiken via algemene maatregelen die het ondernemingsklimaat als geheel verbeteren.
De 'gerichten' daarentegen streven door specifieke maatregelen een effectieve realisering
van hun, respectievelijk dezelfde, doelstellingen na. De vraag welke aanpak beter is blijve
hier buiten beschouwing want het antwoord daarop berust hoofdzakelijk op politieke
oordelen. Economen kunnen de wijsheid lang niet altijd leveren: immers hun doelstellin-
gen en veronderstellingen bepalen hun modellen. Ook al weten we door onderzoek veel
over een aantal relaties, het is nooit vooraf bekend of in een gegeven situatie de economie
'model-conform' zal reageren. Bovendien blijft een aantal andere relaties in het vage
Soms zijn er wel duidelijke oplossingen maar ontbreekt het juiste inzicht in de stand van
de economie. Vandaar dat de discussie over'wat beter is', zoals bij de behandeling van dit
wetsontwerp gevoerd, altijd wat krampachtigs heeft. Het blijft goochelen met cijfers, die
al naar gelang hoe het politieke krachtenveld gericht is, gehanteerd worden. In dit geval is
aanvankelijk de grootste kracht uitgegaan van de globalisten. Ik herinner aan doelstellin-
gen als deregulering, privatisering en in de fiscale sector de verlaging van vennootschaps-
belastingen de verhoging van de vermogens/voorraadaftrek. Gaandeweg het bestaan van
het kabinet-Lubbers begint hierin wat verandering te komen. Deregulering als doelstel-
ling raakt wat op de achtergrond: van de effectuering van privatisering wordt nauwelijks
meer iets gehoord. En op het fiscate viak poogt men de voorraadaftrek te halveren, de
beoogde verlaging van de vennootschapsbelasting komt maar gedeeltelijk tot stand en
andere globale maatregelen worden vervangen door de vermindering van premies.

Het beeld is wel duidelijk: het krachtenveld van de politiek verschuift geleidelijk aan in
de richting van de 'gerichten'. De ondernemers moeten tevreden zijn dat het Vpb-tarief
nog zo laag komt.

Ook de fiscale wereld heeft zich in de discussie over de hoogte van de vennootschapsbe-
lasting gemengd. J.E.A.M. van Dijck stelde onder meer voor het tarief fors te uerhogen,

met als uitgangspunt dat het te verlagen marginale tarief van de inkomstenbelasting gelijk
dient te zijn aan het hoogste tarief van de vennootschapsbelasting. De bewindslieden -
geconfronteerd met deze voorstellen - waren het er niet mee eens. Los van de belangrijke
negatieve effecten in nationale en intemationale verhoudingen is huns inziens het globale
evenwicht in de belastingheffing over winst in de IB- en Vpb-sfeer niet verstoord. Deze
laatste mening is uniek. Voorzover ik weet gaat niet alleen de wetenschap daarvan uit,
maar ook de praktijk. Iedere middenstander weet haarfijn uit te leggen dat bij enige

omvang van de onderneming de vlucht in de BV-vorm geboden is, op straffe van financitle
uitputting. De verschillen zijn dermate dat de voor IB-ondernemers corresponderende
zelfstandigenaftrek - die inmiddels van tijdelijk tot definitief instrument is geworden -
daar niet aan af doet.  1241

2. De verliescompensatie

Bij de Wet van 8 november 1984, Stb. 544, is aanvaard het voorstel tot verruiming van de
verliescompensatie en verlenging van de navorderingstermijn. 1251 Het wetsvoorstel is
ongewijzigd aanvaard en treedt in werking ingaande  1 januari  1984; zie voor lichamen met
een gebroken boekjaar hierna in onderdeel 3.

Dat de zorg van de verliescompensatietermijn van groot belang is blijkt wel uit de stand
van de onverrekende verliezen. Blijkens de nota naar aanleiding van het eindverslag, biz. 5
wetsontwerp  18262,  is  in de periode  1973  tot  en  met  1980  ruim 49 miljard gulden  aan
fiscale verliezen in de aangiften vermeld. In diezelfde tijd werd voor een kleine 16 miljard

Aantekeningen
1241 Zie F.H.M Grapperhaus, TVVS 1985, nr. 4, biz. 92
1251 Zie onderdeel 4.2.2
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aan verliezen gecompenseerd. Hoewel het onjuist is hieruit de conclusie te trekken dat na
1980 nog tenminste 33 miljard aan verrekenbare verliezen openstaat - er is immers ook
sprake van de terugwenteling van verliezen, die in deze cijfers niet verwerkt is - is het in             1
elk geval een bedrag in die orde van grootte. Omdat een verliessituatie meestal niet snel
kan worden omgebogen is het belang van de compensatietermijn sprekend.

3. Gebroken boekjaar 198311984

Zowelin het ontwerp van wet tot verruiming van de verliescompensatie als in het ontwerp
van wet tot verlaging van het tarief van de vennootschapsbelasting waren de bewindslie-
den ervan uitgegaan dat de inwerkingtreding zou plaatsvinden met ingang van het
boekjaar dat met of in 1984 aanvangt. Het parlement heeft anders beslist. De ingangsda-
tum moet op 1 januari 1984 komen te liggen. Voor de toepassing van de vennootschapsbe-
lasting betekent dit dat het verlaagde tarief toegepast wordt op het aan 1984 toe te rekenen
ded van de winst over het boekjaar 1983/1984. Dat gedeelte wordt berekend door uit te
gaan van het 'oude' belastingtarief en het tariefverschil in mindering te brengen op de
winst van de volle boekmaanden na 31 december 1983. Daarbij wordt de aan die periode
toe te rekenen winst becijferd aan de hand van de verhouding tussen vorenbedoelde
maanden in verhouding tot het totaal aantal maanden van het boekjaar. Voor de
verruiming van de verliescompensatie is (helaas) ook iets dergelijks bedacht. De verliezen
van  de in 1983 vallende maanden worden teruggewenteld (carry-back) volgens de oude
methode; dat wil zeggen over twee jaren, waarbij eerst het laatst verstreken boekjaar in
aanmerking  komt.   De  aan   1984  toe te rekenen verliezen moeten volgens de nieuwe
methode worden teruggewenteld: over een periode van driejaren, waarbij eerst het oudste
jaar in aanmerking komt.

Ook hier moet het verlies gesplitst worden naar rato van de verhouding van het aantal
volle kalendermaanden in  1984 tot het totaal aantal maanden  in het boekjaar.  Het  kan
allemaal maar 't is enorm gecompliceerd!
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2.  Aspecten van fiscale winstbepaling

2.1. Fiscaal winstbegrip
Binnen het fiscale winstbegrip moet onderscheiden worden de problematiek van het
kwalitatieve winstbegrip en het jaarwinstbegrip.

Het vraagstuk van de fiscale aftrekbaarheid van boetes die in de uitoefening van de
onderneming worden belopen, moet geplaatst worden in het kader van de inhoud van het
kwalitatieve winstbegrip. Vanuit de belastingtheorie bezien is er geen reden de aftrekbaar-
heid op enigerlei wijze ter discussie te stellen. Zulks geschiedt wei door degenen die menen
dat door de fiscale aftrekbaarheid van boetes afl)reuk wordt gedaan aan de strafoplegging
door de rechter. Het ziet er naar uit dat deze discussie die oniangs weer is opgelaaid
voorlopig nog niet beeindigd zal worden.

Het jaarwinstbegrip is nog volop in ontwikkeling, vooral onder invloed van wijzigingen
in economische en maatschappelijke verhoudingen. De nieuwe dimensies van bepaalde
transacties, verplichtingen of begrippen nopen soms tot wijzigingen in de doctrine en
rechtspraak en geven aanleiding tot een verdergaande detaillering. In dit onderdeel zijn
enkele markante gevallen van rechtspraak opgenomen.

2.1.1.  De fiscale aftrekbaarheid van steekpenningen en boetes Ill 121

De fiscale winst uit onderneming is een begrip van materitle aard. Dit komt duidelijk naar
voren uit het bepaalde in art. 7 van de Wet IB '64, welke bepaling ook van toepassing is bij
het bepalen van de winst van de aan vennootschapsbelasting onderworpen lichamen:
'winst is het bedrag van de gezamenlijke voordelen die, onder welke naam en in welke
vorm ook, worden verkregen uit onderneming'. In deze formule ligt besloten dat al
hetgeen wordt verkregen als resultaat van het ondernemen, en de voordelen die het
ondernemen overigens voor de ondernemer oplevert, als winst in de maatstaf van heffing
begrepen wordt. Ten aanzien van de kosten die met het ondernemen samenhangen is dit
niet anders. In dit systeem wordt geen onderscheid gemaakt aan de hand van de vraag of
bepaalde opbrengsten of kosten op al dan niet zedelijk of ethische verantwoorde wijze
verkregen zijn, respectievelijk besteed zijn. Evenmin is van belang of de aard van de
werkzaamheden die tot een belast voordeel aanleiding geven maatschappelijke ofanders-
zins wet door de beugel kunnen. De winst van de prostitu& ofde drughandelaar wordt op
dezelfde wijze belast als die van de kruidenier op de hoek. Ook ten aanzien van de kosten
van de onderneming wordt geen morele of andersluidende maatstaf aangelegd, hetgeen
bij uitstek tot uitdrukking wordt gebracht in de, voornamelijk in de fiscale rechtspraak
gestalte gegeven, basisregel van de fiscale winstbepaling: de fiscus mag het ondernemers-

Aantekeringen
Ill TVVS 1982. biz. 168-170.
121 Zie ook M.R. Mok, Geldboetes en fiscus; een andere visie in TVVS 1982, biz. 170-172.

Mok is van oordeel dat steekpenningen steeds in mindering op de winst dienen te komen. Ten aanzien van
boetes is hij van oordeel dat dit in het algemeen niet het geval dient te zijn omdat de boetes werden opgelegd ter
vergelding van het strafbaar feit. De hoogte van de boetes behoort evenredig te zijn aan de ernst van de inbreuk
op de rechtsorde co (gematigd) aan de draagkracht van de verdachte, terwijl voorts met bijzondere strafver-
zwarende en stralverlichtende maatregelen rekening moet worden gehouden. Mok is van mening dat boetes die
dienen om een wederrechtelijk genoten voordeel af te romen wa in aftrek op de winst gelaten dienen te worden.
Mok is echter voorstander van de afschaffing van geldboetes in engere zin en van transactiebedragen.

Hierbij merk ik op dat Mok uit het oog verliest dat de al dan niet fiscale aftrekbaarheid van boetes een
onderdeet vormt van het geheet van omstandigheden die de draagkracht van de verdachte bepalen. De
eventuele fiscale aftrekbaarheid van een geldboete doct derhalve geen afbreuk aan het straikarakter daarvan.
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beleid niet toetsen. Deze regel geldt zowel ten aanzien van de hiervoor bedoelde vraag-
stukken van zedelijke of ethische aardi, als ten aanzien van de vraag of zakelijk bezien
bepaalde uitgaven of transacties wel verantwoord waren.

Een zekere begrenzing wordt weI aangebracht doordat boetes en dergelijke niet als
ondernemingskosten aanvaard worden indien niet-zakelijke motieven, dat wil zeggen
motieven die niet binnen het ondernemingsbeleid liggen, de aanleiding gevormd hebben
voor het begaan van een overtreding ofmisdrijf. Zo oordeelde bij voorbeeld het Hof te's-
Hertogenbosch in zijn uitspraak van 26 januari 1968, BNB 1968/259, dat het autorijden
na een overvloedig met drank besproeide (zakelijke) bespreking, leidt tot de aanvaarding
van zodanig abnormate risico's dat de gevolgen daarvan niet meer als zakelijk kunnen
worden aanvaard. Door de marginale toetsing van de motieven welke aan een bepaaide
gebeurtenis ten grondslag liggen wordt niet principieel afbreuk gedaan aan de maatge-
vendheid van het ondernemingsbeleid voor de fiscale winstbepaling. Wel wordt in de
randgebieden een begrenzing aangebracht die het mogelijk maakt bij het bepalen van de
winst al te particuliere elementen te weren. 131

Ook t.a.v. steekpenningen en alle andere betalingen die er op gericht zijn om het
verkrijgen van zekere voordelen te bewerkstelligen of althans te vergemakkelijken, geldt
dat ze van de winst aftrekbaar zijn, mits ze gedaan zijn met het oog op de zakelijkebelangen van de onderneming; ze behoren tot de onkosten van de onderneming, aldus
onder meer HR 27 oktober 1976, BNB 1977/4, inzake de aftrekbaarheid van steekpennin-
gen betaald door een reclamebureau. Een praktisch probleem is hierbij wel dat de
ondernemer de bewijslast heeft ten aanzien van de vraag of hij de uitgaven voor de
gestelde doelen daadwerkelijk gedaan heeft. Er zijn echter verschillende manieren waar-
door men zich van deze last kan kwijten, ook zonder dat de indentiteit van de'begiftigde'
prijsgegeven wordt.

In de gedachtengang die ten grondslag ligt aan het fiscale systeem is het overigens
volstrekt logisch dat geen betamelijkheidsnorm wordt aangelegd voor de vraag wat tot
het inkomen of de winst behoort. Beslissend voor de belastinghefling is de draagkracht
van de belastingplichtige, waarbij iedere toevoeging of afname in aanmerking genomen
wordt volgens de regels die daarvoor in de wettelijke constructie geformuleerd zijn. 2 Juist
omdat de fiscale winst geen ethische categorie is, maar de weerslag vormt van de zich in
werkelijkheid voordoende situatie, past daarop geen inbreuk in deze vorm dat realiter
gemaakte kosten van de onderneming niet aftrekbaar zouden zijn. Uit oogpunt van
gelijkmatigheid van de belastingheffing zou het voorts onaanvaardbaar zijn om onrecht-
matig verkregen inkomsten van belastingheffing vrij te stellen.

Naast een principiele kant zitten aan dit probleem ook belangrijke praktische aspecten.
Boetes en andere vermogenssancties zijn als geisoleerd verschonsel uiteraard herkenbaar,
maar geheel anders ligt dat bij de categorie steekpenningen en dergelijke. Waar moet de
grens tussen het aanvaardbare en hetgeen er buiten valt worden gelegd? Smeergelden
komen onder allerlei benamingen en in allerlei vormen voor, waarbij de grens tussen het

1.  In het verle(len is hierover door de Hoge Raad wel eens anders geoordeeld, zie arrest 28 juni 1938, B. 6931. Het
hoogste rechtscollege is hierop echter vrij spoedig teruggekomen, zie HR 15 maart  1944, B.  7819 en HR 20 juni
1951, B 9057
2. Voor de vennootschapsbelasting speek de draagkrachtgedachte geen rot, maar vanwege de bij de belasting-heffing voor de verschillende ondernemingsvormen na te streven neutraliteit kan voor deze belasting bij het
standpunt voor de inkomstenbelasting worden aangesloten.

Aantekening
131 Vergelijk Hof Den Haag 20 maart 1981, BNB 1982/146 inzake de kosten van verdediging door een advocaat

gemaaktdooreen ambtelijk functionaris die na het veroorzaken van een ongeval zou zijn doorgereden met zijn
auto. Bestist werd dat de uitgaven in dc eerste piaats zijn gedaan om persoonlijk belang te dicnen.

Zie ook Hoge Raad 30 november 1983, BNB 1984/18. Ons hoogste rechtscollege bestiste ten aanzien van een
employt van een bierbrouwerij dat 'noch de omstandigheid dat het delict (rijden onder invloed) is begaan
tijdens een zaketijke autorit, noch het door belanghebbende gestelde feit dat een decl van de boete is opgelegd
omdat onvoorwaardelijke ontzegging van de bevoegdheid om motorrijtuigen te besturen achterwege werd
gelaten, indien aannemelijk gemaakt, het Hof tot een ander oordeel had mogen brengen'. Verder werd
overwogen dat de boete in een te ver verwijderd verband staat tot de dienstbetrekking om tot de aftrekbare
kosten te kunnen worden gerekend, Gelet op de jurisprudentie ten aanzien van het begrip aftrekbare kosten
komt mij deze motivering niet juist, althans onvoldoende gedifferentieerd, voor
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toelaatbare en het ontoelaatbare, ook internationaal, niet eenvoudig te trekken is. Zowel
ten aanzien van boetes als van steekpenningen en dergelijke geldt bovendien dat de niet-
aftrekbaarheid ervan een extra strafcretert ingeval men de belastingheffing over de ermee
verworven baten in stand zou willen laten. Het duidelijkst spreekt dit ten aanzien van de
straffen die tot doel hebben het verworven voordeel uit de bestreden handelingen weg te
halen, zoals bij de overtredingen op grond van de prijsgedragsregels of op grond van
overtreding van het kartelverbod, dan weI van misbruik van een machtspositie (artt. 85 en
86 EEG-Verdrag)en inhet algemeen op grond van de Wet vermogenssancties(zie hierna).
De additionele fiscale straf zou dan bestaan uit de belasting, verschuldigd  over het reeds
ontnomen voordeel. Zowel ten aanzien van boetes als in andere gevallen zou men er mijns
inziens redelijkerwijs niet aan kunnen ontkomen om (een deel van) de corresponderende
winsten voor de fiscale winstbepaling eveneens buiten beschouwing te laten. Waar geen
voordelen meer aanwezig zijn kan men redelijkerwijs de belastingheffing daarover ook
niet meer handhaven. Deze laatste weg is praktisch gesproken niet eenvoudig en zal
zonder twijfel aanleiding geven tot fiscale procedures.

Het huidige systeem inzake de belastingheffing over de voordelen uit onderneming
waarin slechts een beoordeling plaatsvindt van de vraag of uitgaven gedaan  zijn met  het
oog op de zakelijke belangen van de onderneming zonder verdere toetsing van het
ethische of morele karakter van de kosten en baten, heeft als voordeel dat het een
consistent beeld oplevert. Bovendien sluit het aan bij de doelstellingen die aan de wetgever
met het hefTen van belasting voor ogen staan, terwijl dat systeem zonder al te veel
rechtsmatigheidstoetsingen is uit te voeren. Het aantal procedures erover is gering te
noemen.

Ook de fiscus kan goed met dit systeem leven, al zijn er wel eens bezwaren tegen het feit,
dat anonieme betalingen voor door derden geleverde diensten bij de ondernemer wel
aftrekbaar zijn maar praktisch gesproken de belastingheffing bij de ontvanger niet zal
plaatsvinden. In dergelijke gevallen plegen de ondernemer en de belastingadministratie
naar een praktische oplossing te zoeken 3, waarbij het principe dat de bestreden betalingen
aftrekbaar zijn overeind blijft, maar zekere correcties plaatsvinden zodat de fiscus in
totaal niets derft.

Buiten de fiscale wereld wordt met argusogen naar het hiervoor beschreven systeem
gekeken. Door de fiscale aftrekbaarheid van de bovenbedoelde kostencategorieen lijkt
het erop dat de overheid teruggeeft wat zij eerder heeft genomen, dan wel dat zij de
oneerlijke zakenpraktijken niet wenst te bestrijden.

Omtrent de aftrekbaarheid van steekpenningen werd in het parlement al gediscussieerd
tijdens de behandeling  van het wetsontwerp vennootschapsbelasting 1960 (Kamerstuk
6000), zie onder andere de memorie van antwoord, blz. 11, linker kolom. Nadien werd die
discussie regelmatig herhaald. De bewindslieden beklemtoonden telkens dat ingrepen in
het vigerende stelsel niet wenselijk waren, zie laatstelijk Handelingen Tweede Kamer
1979, biz. 2760.

Recent heeft ook de Rotterdamse officier van justitie, mr. H. den Doelder, een pleidooi
voor de afschaffing van de fiscale aftrekbaarheid van steekpenningen gevoerd, zie Finan-
cieel Dagblad 30 januari  1982.

Omtrentde fiscale aftrekbaarheid van geldboetes is er op 17 februari 1982 gedebatteerd
door de vaste commissie voor Justitie tijdens het mondeling overleg omtrent wetsontwerp
15 012 tot herziening van bepalingen van, onder meer, het Wetboek van Strafrecht, in
verband metdeoplegging van vermogenssancties (de Wet vermogenssancties). Tijdens dit
overleg werd blijk gegeven van de weerstand bij de Kamerleden tegen de aftrekbaarheid
van boetes. De minister van Justitie gaf echter (nog) niet toe aan de aandrang van
parlementaire zijde om aan de aftrekbaarheid een einde te maken. De minister verdedigde
daarbij in hoofdzaak het standpunt: van zijn collega van Financien die om praktische en
om principiele redenen niet staat achter de hier bedoelde veranderingen. Tijdens de
behandeling van het wetsontwerp in de Tweede Kamer bleek opnieuw van de kritische
houding die ten opzichte van de fiscale aftrekbaarheid van boetes en dergelijke wordt
ingenomen. De minister was echter van oordeel dat inzake de fiscale aftrekbaarheid een

3.   Zie C.W.M. van BallegooUen, Maandblad Belastingbeschouwingen  1977,  biz.  3 rechter kolom.
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initiatief genomen dient te worden door zijn collega van Financitn. Aangekondigd werd
dat van de zijde van Financien binnenkort een nadere standpuntbepaling zal volgen. 141

Aantckening
141 Bij de behandeling van het onderwerp Fraudebestruding in de directe belastingen en de omzetbelasting.

Kamerstuk  17 522, voignr.  5,  blz. 1, antwoord  nr. 2, hebben dc bewindslieden  van  Financien  zich  op  het
standpunt gesteld dat de aftrek van boetes en steekpenningen geen problematiek is van het oneigenlijk gebruik
van de fiscale wetgeving. In verband daarmee meenden zij aan urgentere zaken voorrang te moeten given.
Overigens waren zij van mening dat de bestaande toestand gehandhaafd moet worden. Dit antwoord werd
herhaald tijdens het in de Eerste Kamer gehouden Beleidsdebat over onderwerpen rakende het departement
van Financien (Kamerstuk 17 600 IX A, 17 600 IX B, 17 600 H (volgnr. 143a, biz.  15)).De bewindstieden wezen
daarbij nogmaals op de afbakeningsproblematiek bij de aftrekbaarheid van boetes. alsook op het feit dat bij
een bet,erking van die aftrekbaarheid de grondstag voor de belastingheffing naar winst uit onderneming zich
verwijdert van de werketijkheid.

TUdens de bijzondere Commissievergadering gewud aan Kamerstuk 17050 en  17 522, stuk nr. 8, dicnde het
lid Kombrink een motie in waarin de regering werd gevraagd de studie naar de beperking van aftrekbaarheid
van steekpenningen en boetes weer op te nemen en op korte termijn de resultaten van die studic aan de Kamer
voor te leggen. Op 30 augustus  1983 werd die motie verworpen (Hand.  l Ie Kamer  1983, blz. 5102).

in het rapport van de Ismo-Commissie, Kamerstuk 17 050, nr. 35, biz. 30, wordt er wederom voor gepleit de
aftrekbaarheid van boctes ten laste van de winst of het inkomen af le schaffen. Onzes inziens is dat pleidooi te
ongenuanceerd.

Vermelding dient de ontwikketing in de Bondsrepubhek Duitsland.
Bij zijn arresten nrs. 82/2 en 82,3 van 21  november  1983 bestiste het Bundesfinanzhof (Bundessteuerblatt

1984, biz.  160 en biz.  166) dat geldboetes die hun oorzaak vinden in het drijven van een onderneming of het
uitoefenen van een beroep, behoren tot de ondernemingskosten respectievelijk aftrekbare kosten.

Daarmee week het Bundesfinanzhof af van de lijn die destijds door het Reichsfinanzhof werd gevestigd (o.a.
RFH 31 oktober 1928, R.Stbl. 1929, biz. 83. RFH 20 september 1932, R.Sibl. blz. 1064). Aanvankelijk waren
boetes belopen in verband met de overtreding van bijzondere voorschriften aangaande de onderneming nog wei
aftrekbaar. Later wordt de niet aftrekbaarheid van boetes algemeen omdat deze - mede onder de invloed van
Nationaal-socialistische denkbeelden - gezien worden als de uitdrukking van een afkeuringswaardige per-
soonlijke instelling die niet wordt opgeroepen door het drijven van de onderneming (o.a. Reichstinanzhof 8
maart 1939. R.Stbl. blz. 507). in de na-oorlogse periode neemt het Bundesfinanzhof deze motivering niet over
maar wijst de aftrekbaarheid van geldboetes af op grond van het algemene leerstuk van de eenheid der
rechtsorde. Voorkomen moet worden dat de bestrailing ongedaan gemaakt wordt door de fiscale aftrek als
bedrijfskosten.

Zoals reeds vermeld heeft het Bundesfinanzhofin 1983 met deze 'un gebroken. Kennelijk werd het motief van
de eenheid van rechtsorde thans onhoudbaar gevonden: een beslissing welke aangeeft hoezeer ook de
autonomie van het belastingrecht ingang vindt. Het Bundesfinanzhof was echter ook - zij het kennelijk op
processuele gronden - terughoudend ten aanzien van de vroegere rechtspraak van het Reichsfinanzhof. Naar
aanleiding van het'omgaan' van het Bundesfinanzhofontstond een golf van kritiek. De Bondsregering zag zich
al spoedig genoodzaakt een wetswijziging  voor te stellen.  Deze laatste ontwikkelingen moeten echter vooral
bezien worden in het licht van de toenmalige schandalen in de Bondsrepubliek aangaande de zgn. Parteispen-
denaffaire en de discussies over de strafbaarheid daarvan.

Bij de Wet van 25 juli 1984 'zur Anderung des Einkommensteuergesetzes und des K8rperschaftsteuergeset-
zes' werd bepaaid door wijziging van artikel 4 (winst uit onderneming), artikel 9 (Werbungskosten) en artikel
12 (Nichtabzugsfahige Ausgaben) van het Einkommensteuergesetz dat getdboetesen daarmee overecnkomen-
de sancties belopen in een strafprocedure niet meer aftrekbaar zijn ten taste van het inkomen. welke bepalingen
- voor zover relevant - van overeenkomstige toepassing zijn voor het K8rperschafsleuergesetz.

Artikel 4, lid 5, aanhef en sub 8, EStg luiden als volgt:
'Die folgenden Betriebsausgaben durfen den Gewinne nicht mindern:
8. von einem Gericht oder einer Behe,rde ins Geltungsbereich dieses Gesetzes oder von Organen des

Europaischen Gemeinschaften festgesetzte Geldbussen, Ordnungsgelder und Verwarnungsgelder'. Dasselbe
gilt fur Leistungen zur Erfuhlung von Auflagen oder Weisungen die in cinem berufsgerichtlichen Verfahren
erteilt worden, soweit die Aufiagen oder Weisungen nicht lediglich der Wiedergutmachung des durch die Tat
verursachten Schadens dienenl. Die ROckzahlung von Ausgaben im Sinne der Satze 1 und 2 darfden Gewinn
nicht erhdhen.

1. Das Abzugsverbot gilt nicht, soweit die in den Nummern 2 bis 4 (niet opgenomen) bemichneten
Zwecke Gegenstand einer mit Gewinnabsicht ausgeubten Bedtigung des Steuerpflichtigen sind.

2. § 12, Nr. 1 bleibt unberiihrt'.

(Bij artikel 9, EStg wordt ten aanzien van aftrekbare kosten het bepaalde in artikel 4 van overeenkomstige
toepassing verklaard).

Artikel  12,  aanher en Absatz 4 bepalen:
In soweit. nichts anderes bestimmt ist, durfen bei den einzelnen Einkunftsarten noch vom Gesamtbe-

trag der Einkenfte abgezogen werden:
4. in einem Strafverfahren festgesetzte Geldstrafen, sonstige Rechtsfolgen vermagensrechtlicher Art, bei

denen der Strafcharakter Oberwiegt, und Leistungen zur Erfullung von Auflagen oder Weisungen, soweit die
Auflagen oder Weisungen nicht lediglich die Wiedergutmachung des durch die Tat verursachten Schadens
dienen.
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Persoonlijk meen ik dat het standpunt van de minister van FinanciEn (zoals dat tot op
heden werd ingenomen) juist is, en dat het geen aanbeveling verdient het huidige stelsel te
wijzigen. De tweeslachtigheid van het fiscale stelsel ten opzichte van het strafrechtelijke
systeem die gesignateerd wordt, is mijns inziens slechts in schijn aanwezig. Een beleid kan
immers gebaseerd zijn op te onderscheiden uitgangspunten, al naar gelang de doelstelling
die wordt nagestreefd is geformuleerd. Deze uitgangspunten staan naast elkaar zonder
dat zij met elkaar vergeleken kunnen worden.

Wat betreft de belastingheffing over de winst van ondernemingen kan er geen twijfel
over bestaan dat de draagkracht het aanknopingspunt is waarbij moet worden aangeslo-
ten. Alleen met handhaving van het huidige systeem wordt daaraan zonder al te veel
praktische complicaties voldoende recht gedaan. Er kan overigens geen twijfel over
bestaan dat oneerlijke zakenpraktijken en ook misdrijven ofovertredingen door onderne-
mers begaan, zoveel mogelijk dienen te worden bestreden en, nog beter, worden voorko-
men. Naar mijn opvatting dient een en ander te geschieden vanuit de strafrechtelijke sfeer,
zonder dat het fiscale stelsel aan dergelijke doelen - de bestrijding of preventie van
misdrijven etc. - dienstbaar gemaakt wordt. Zoals reeds is aangegeven is de niet-
aftrekbaarheid van boetes en dergelijke strijdig met het wezen van de fiscale winstbereke-
ning en kleven daaraan nog andere bezwaren waaraan ik hier voorbij ga.

Een oplossing voor het door de minister van Justitie gesignaleerde probleem dat het
voor de draagkracht van de delinquent veel uitmaakt ofde door hem verschuldigde boete
al dan niet aftrekbaar is zou overigens ook ondervangen kunnen worden door met dit
gegeven rekening te houden bij het opleggen van de straf.

Tijdens de behandeling van het wetsontwerp vermogenssancties werd deze mogelijk-
heid door de bewindslieden uitdrukkelijk vermeld en aanvaard als oplossing om (voorlo-
pig) recht te doen aan het draagkrachtbeginsel dat in het strafrecht en uitdrukkelijke rol
speelt (Hand. Tweede Kamer, 19 april 1982, biz. 3379-3380). Uiteraard dient het verdis-
conteren van de draagkracht bij het opleggen van een straf beperkt te blijven tot de
gevallen waarin dat gelet op de aard van de straf, gerechtvaardigd is. In dit bestek ga ik
daar verder niet op in.

-   De zojuist vermelde wettelijke bepalingen hebben geen betrekking op de proceskosten die gemaakt worden
in verband met strafprocedures, waarvan de boetes niet aftrekbaar zijn. Deze kosten zullen derhalve
aftrekbaar zijn, mits zij te plaatsen zijn in de sfeer van een bepaalde bron van inkomen.

-  Tot de niet-aftrekbare boetes zun te rekenen alle sancties die in het Duitse recht als 'Geldbussen' worden
aangemerkt, inclusief boetes ten taste van rechtspersoncn en boetes ingevolge de 'Disziplinargesetzen' van
de verschillende staatkundige eenheden en de boetes opgelegd door organisaties van beroepsgenoten
ingevolge de desbetreffende disciplinaire rechtspraak.

-   Ook buitenlandse geldboetes, voor zover betrekking hebbend op in de Bondsrepubliek belastbare bestand-
delen, zijn niet aftrekbaar mits de boetes zijn opgelegd ter zake van feiten die volgens Duitse opvatting als
'Ordnungswidrig' zijn aan te merken. Wat betreft de geldboctes opgelegd door EEG-organen is de
aftrekbaarheid eveneens uitgesloten. behoudens het hierna vermelde.

-  In alle gevallen is weI aftrekbaarheid toegestaan voor zover sprake is van nevengevolgen van vermogens-
rechtelijke aard van het'Ordnungswidrigkeitenrechf, zoals het afromen van bepaaldemeeropbrengstendie
in strijd met wettelijke bepalingen zijn behaald. Dit geldt ook ten aanzien van de voor EEG-organen
belopen boetes met een dergelijk karaktcr.

Naar aanleiding van bovenvermelde wetswijzigingen merken wij op dat daaruit blijkt hoc moeilijk het is binnen
het belastingrecht - dat niet tot voorwerp heeft op ethische wijze verworven inkomen, doch die draagkracht
beinvioedende elementen binnen bepaalde inkomenscategorieen - cen onderscheid aan te brengen gebaseerd
op het zedelij ke karakter van bepaalde gedragingen. Enerzijds moet een onderscheid aangebracht worden
tussen de verschillende soorten straffen om te voorkomen dat de belastingheffing zich te ver van de werketijk-
heid verwijdert. En anderzijds dreigt het gevaar van een hogere bestraffing dan dat de straf niet allcen bestaat
uit de belopen geldboete maar ook uit de daarmee corresponderende belastingdruk.

Het argument van de eenheid van rechtsorde kan hierdoor in het tegendeel verkeren, tenzij bij het opleggen
van de straf rekening gehouden wordt met de gevolgen van de fiscale niet-aftrekbaarheid. In dat laatste geval
kan dit leiden tot een schijnbare bevoordeling bijhet oplegen van straffen. Ailes bijeen lijkt het meest te zeggen
voor de in Nederland gangbare rechtspraktijk waarin de aftrekbaarheid van in de ondernemingssfeer respectie-
velijk de uitoefening van de dienstbetrekking belopen boete voorop staat. tenzij zeer persoonlij ke elcmenten
een overwegende rot spelen. In dit stelsel wordt het meest recht gedaan aan de neutraliteit van het inkomensbe-
grip, terwijl in de desbetreffende strafprocedures met draagkrachtelementen - waaronder de fiscale aftrek-
baarheid - rekening gehouden kan worden.
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2.1.2.  Ondernemersbeleid en activering van vorderingen 151

Inleiding
Geschilien over de winstberekening van vrije-beroepsbeoefenaars komen de laatste jaren
met de regelmaat van de klok voor. Met de vrijwel algemene afwijzing van het kasstelsell
wat gepaard ging met een uitgebreide casuistiek 2 boekte de belastingdienst een belangrijk
succes. Voor het overgrote deel van de ondernemers die dit stelsel hanteerden, waaronder
vele vrije-beroepsbeoefenaars, was een aanzienlijke vervroeging in het tijdstip van winst-
verantwoording aangebroken.3 De problemen waren overigens door de praktisch genera-
le verdwijning van de kasmethode niet voorbij. Integendeel, al spoedig bleek dat voor de
vrije-beroepsbeoefenaars, gezien het vrij specifieke karakter van hun winstproblematiek,
maar weinig uitgekristalliseerde stelsels voorhanden waren.

Twijfel kon er bestaan of het in de literatuut gesignaleerde stelsel van 'verzonden
declaraties' toelaatbaar was. De reeds eerder in noot 3 gemelde resolutie bracht tot
uitdrukking dat de belastingadministratie hiermee niet instemde. Latere jurisprudenties
wees uit dat het systeem op gelijke voet met het kasstelsel moest worden behandeld, en dus
maar zeer beperkte toepassing kon vinden. Indien een goederenbeweging ontbreekt, en de
meest simpele methode van winstberekening ontoelaatbaar is, dan dient men het'omzet-
stelsel'° ook weI 'declarabele vorderingenstelsel" genaamd, te hanteren.

In de rechtspraak is daarna het accent komen te liggen op de vraag wat in het kader van
een omzetstelsel de declarabele bedragen zijn, waarmee in de winstbecijfering rekening
gehouden moet worden. Hieraan is ook de problematiek van de onderhanden werken
verbonden.

Heersende leer is om niet het subjectieve-redelijke oordeel van de beroepsbeoefenaar
omtrent de gepastheid van de declaratie tot uitgangspunt te nemen, doch om - voor diens
winstberekening - vrijwel zonder uitzondering vast te houden aan wat op grond van dejuridische verhouding tussen partijen   voor de ondernemer maximaal toelaatbaar   is. 8
Ondanks de consistentie van dit uitgangspunt levert het niet altijd parels van duidelijk-heid op.9 Een genuanceerd oordeel bij toetsing van de feiten misstaat niet, getuige ook het
arrest Hoge Raad 5 mei 1976, BNB 1976 /164, waarvan de korte inhoud als volgt luidt:
Belangh. oefende tot 1 oktober 1969 voor eigen rekening het zelfstandige beroep van
architect en stedebouwkundige uit. Per die datum volgde inbreng van deze onderneming
in een op te richten BV. In december 1969, februari 1970 en maart 1970 verzond hij aan

1.   HR 7 december  1966, BNB 1967/37 en HR 6 maart  1968, BNB 1968/103. Het kasstelsel is slechts aanvaardbaar
indien de onderneming van bescheiden omvang is en in het algemeen geen grote verschillen plegen op te treden
tussen de bedragen der teikenjare uitstaande vorderingen waardoor de invioed op de winst gering is. Zie ondermeer
HR 20 april 1955, BNB 1955/204.
2.  Zie voor een overzicht deel 2 van de Fiscale Encyclopedie De Vakstudie, art. 9 aant. 36 e.v.
3.  De versnelling van belastingbetaling en steil oplopende progressiecurve waren aanleiding voor ontevredenheid.
Toen een beroep op de KNOR (HR 23 februari 1955, BNB 1955/158) werd afgewezen reikte de belastingadminis-
tratiede belanghebbenden 'informeel' de hand door het bijzonder tarief toe te passen, BNB 1968/103. Weldra werd
dit oflicieel bevestigd door de staatssecretaris in een Res. d.d. 3 mei  1968, no. B68/5891, V-N 1968/317. Hoewel C.
van Soest in Weekblad 5028/1971 van mening was dat artsen etc  cr in vergelijking met de boeren maar slecht van afkwamen was dit toch een zeer attractieve tegemoetkoming
4.  Zie D.A.M Meeles, Belastingbeschouwingen mei 1967, winst 47/6-8 opgenomen in 'Belastingbeschouwingen
een keuze', Fiscale Paperback, blz. 59-69.
5   HR 7 mei  1969, BNB 1970/58, Hof's-Gravenhage 25 juli  1969, BNB  1970/196, HR 23 december 1970, BNB
1971/26 en vooral Hof Arnhem 22 april 1971, BNB 1972/7. In het arrest HR 19 november 1975 no 17699, FED
IB'64 art. 9: 164 gaat belanghebbende uit van het declaratiestelsel. De vraag is of hier geen onjuiste benaming werd
gebruikt. Van een toelaatbaar declaratiestelsel was sprake in het arrest HR 25 juni 1975, BNB  1975/215. In dat
geval was de met opdrachtgevers overeengekomen conditie van grote betekenis
6 Benaming volgens de meergenoemde resolutic in noot 3
7  Zie noot 4.
8.  Zie  HR 7 mei  1969, BNB 1970/58, HR 23 december  1970, BNB 1971/26 en HR  26 juni  1974, BNB 1974/237
alsmede de conclusie van de A-G op dat arrest.
9. Brull signaleerde in FED IB'Mart. 9: 123, punt 1, een variatie aan opvattingen omtrent het arrest BNB 1974/237.Hofstra in diens annotatie op dat arrest en het onderhavige (HR 5 mei  1976, BNB 1976/164) meent dat sprake is van
onduidelijkheden. Zie voorts de beschouwing van Hoogendoorn in FED IB'64 art. 9:174 ondcr punt 3

Aantekening
151  Weekblad  voor fiscaal recht 1976/5296.
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enige gemeenten declaraties voor honorarium over perioden tot en met 31 december 1968.
Het Hof heeft aangenomen dat belangh. de betrokken bedragen niet eerder heeft

kunnen declareren. omdat hij met de gemeentebesturen was overeengekomen zijn decla-
ratie pas in te dienen als was komen vast te staan dat noch van ambtelijke noch van
politieke zijde moeilijkheden betreffende de plannen, waarin hij had geadviseerd, waren te
verwachten. Het Hof heeft tot uitdrukking gebracht dat, zo lang dit alles niet vaststond,
ook niet vaststond of, dan weI tot welk bedrag, belangh. een vordering tegen de betrokken
gemeente kon doen gelden.

H.R.: Goed koopmansgebruik gebood niet, dat belangh. zijn honorarium voor de
onderwerpelijke opdrachten  tot de winst  van  zijn  vdor   1   oktober 1969 uitgeoefende
zelfstandige beroep rekende. Het Hof was niet gehouden alle stellingen van de Insp. te
bespreken.

De vaststelling der feiten
De staatssecretaris beklaagde zich in cassatie over het rechtsoordeel van het Hof op basis
van de vastgestelde feiten. Daarbij werd mede een beroep gedaan op tijdens de mondelin-
ge behandeling van het geschil door de inspecteur naar voren gebrachte feiten en omstan-
digheden. Zonder mogelijke kans op succes echter, zoals ook de staatssecretaris in zijn
beroepschrift in cassatie toegaf. De Hoge Raad oordeelt slechts over feiten welke door het
Ho f ten processe  zon  vastgesteld. 1 0  Het  Hof is bovendien niet gehouden, indien  een
standpunt gegrond bevonden wordt, alle aangevoerde argumenten te bespreken."  Zo
men meent tekort te zijn gedaan wreekt zich toch weI het in de praktijk nog al eens
voorkomende verschijnsel, dat een deel van de bewijsvoering - en soms ook van de feiten
- tot op de zitting bewaard wordt. Dat de staatssecretaris de in de uitspraak vaststaande
feiten, verpakt bij een rechtskundig argument, poogde aan te vullen, vond terecht geen
genade bij ons hoogste rechtsprekend college.

Bij dit alles moet overigens weI in het oog gehouden worden dat het, ook voor een
rechtscollege, bij lange na geen sinecure is om door te dringen in de volledige feitelijke
constellatie welke aan een geschil ten grondslag ligt. De belanghebbende heeft er soms
weinig behoefte aan het achterste van de tong te laten zien, de inspecteur kan de zaak
vanuit een'dode hoek' benaderd hebben of, wat ook nog al eens voorkomt, de belangheb-
bende weet gewoon niet hoe de toestand is. Wat was in casu de juiste inhoud van de
contractuele relatie tussen de opdrachtgevers, een aantal gemeenten, en de architect-
adviseur? Op lager bestuurlijk niveau komen nogal eens schemertoestanden voor en kan
het voor een ondernemer een flink concurrentie argument vormen om bijv. een gemeente
de kans te bieden eventueel geruisloos onder een opdracht uit te kunnen. Contesterende
belangengroepen, plaatselijke politieke verhoudingen en/of persoonlijke voorkeuren van
bestuurders en#maakmakend ambtelijk apparaat, doen soms de meest ambitieuze projec-
ten in de prullenbak verdwijnen. Het is dan prettig om de begroting niet 'ontsierd' te zien
met verspilde advies- en andere voorbereidingskosten. Op voorwaarde natuurlijk dat de
ondernemer bij volgende opdrachten daarvoor een (stuk) compensatie vindt, ofhet risico
in het te declareren uurtarief bij het·normaal doorgaan van de opdracht, is verwerkt. Dat
dergelijke nadere afspraken niet altijd even precies schriftelijk zijn vastgelegd behoort niet
tot de bij voorbaat te verwerpen mogelijkheden en wie ze - al dan niet voor de fiscus -
moet bewijzen is een ongelukkige.

(...)
In deze procedure stond als een paal boven water, naast wat de belanghebbende

beweerde, dat eerst in 1970 daadwerkelijk gedeclareerd  werd voor diensten welke reeds
(enige) jaren  voor 1968 verricht werden.   Een stuk realiteit  dat  voor  het  Hof  in  zijn
uitspraak een belangrijke rol speelde maar waaraan door de belastingadministratie
opvallend weinig betekenis werd gehecht. Deze gedragslijn en de door belanghebbende
voorgegeven afspraak spreken beslist te zijnen gunste. Slechts zeer scherpe tegenbewuzen
welke kennelijk niet werden geleverd hadden hier de beslissing de andere kant uit kunnen
doen vallen.

10. Zie Meyjes, Fiscaal Procesrecht. biz. 129. 170 enz.
i i.  Meyjes. a.w. biz.  113.

53



WINSTITIT ONDERNFMING

Winstrealisatie

Tot de jaarwinst wordt gerekend hetgeen in de jaarperiode is gerealiseerd. Overeenkom-
stig de bedrijfseconomische leer mogen de reeds geincasseerde of nog te vorderen ont-
vangsten uit voltooide transacties  als  periode-opbrengsten  worden  beschouwd.12  Het
probleem verschuift dan naar de vraag wat als'voltooid' is aan te merken. In het bijzonder
doet zich zulks voor ten aanzien van prestaties welke zich langdurig in de tijd uitstrekken.
In de rechtspraak wordt aansluiting gezocht bij wat partijen ten aanzien van de te leveren
prestaties zijn overeengekomen.

Dit is een in beginsel juist uitgangspunt waardoor vertraagd declareren gericht op
uitstel van winstneming om louter fiscale redenen niet gehonoreerd wordt.13 Doch op het
principe dienen toch weI beperkingen te worden aangebracht. Het contractuele uitgangs-
punt zal vooral beinvloed kunnen worden door het aan goed koopmansgebruik inhaeren-
te beginsel dat de winstberekening geschiedt met realiteitszin.14 De overeenkomst tussen
partijen dekt immers niet altijd de werkelijke economische en maatschappelijke betekenis
die er aan verbonden is, en zal dan ook voor het vraagstuk van de realisatie doorbroken
kunnen worden. Uit de recente rechtspraak kan vermeld worden het arrest HR 26 juni
1974, BNB 1974/237.15

Een maatschap van adviseurs pleegt in haar standaardovereenkomsten de opdrachtge-
ver o.m. te verplichten tot maandelijkse betaling van voorschotdeclaraties. De voorschot-
ten blijken zodanigte worden bepaald dat ze overeen reeks van jaren vrijwel overeenstem-
men met het definitief verschuldigde honorarium.

In geschil was de waardering van de onderhanden opdrachten: zolang het werk nog niet
voltooid was op een benaderde kostprijs, dan wel op de volle waarde verminderd met een
geschat bedrag voor het risico dat de maatschap loopt doordat meer werk aan de
uitvoering van de opdrachten verbonden kan zijn dan volgens de overeenkomst in
rekening kan worden gebracht. De Hoge Raad besliste in laatstgenoemde zin.

Hofstra noemt in diens noot dit arrest mogelijk van verstrekkende betekenis maar
onbevredigend omdat onvoldoende uit de verfkomt ofde voorschotbetalingen al dan niet
het karakter hebben van voor reeds verrichte prestaties door de opdrachtgever onherroe-
pelijk verschuldigde bedragen. Hij acht derhalve de contractuele verhouding strikt maat-
gevend.

Met deze taxatie van het arrest kan ik niet instemmen. Hoezeer ook de gronden waarop
de beslissing van de Hoge Raad rust in het duister blijven, niet te ontkennen is dat het'de
facto' karakter van de voorschotdeclaraties de belangrijkste hoeksteen was waarop het
college zijn rechtsbeslissing baseerde.

Met  Brull in diens annotatie in  FED  IB'64 art.  9: 119  ben  ik van mening dat  hier de
maatschappelijke realiteit de doorslag heeft gegeven. En dan kunnen civielrechtelijke
aspecten niet dwingen!

De realiteit verdient evenwel ook nog op een andere wijze erkenning. In de praktijk is
het immers een veelvuldig voorkomend verschijnsel dat ondernemers afwijken van de
hardheid van hun standaardcondities. En dat beslist niet om wat liquiditeitsvoordeel te
behalen door mogelijk enige maanden durend belastinguitstel, maar om puur zakelijke
redenen. De verhouding tussen partijen kan immers met zich brengen dat de ondernemer
zijn declaraties niet kan verzenden op de in de overeenkomst aangewezen tijdstippen. Een
nadere overeenkomst ligt hieraan veelal niet ten grondslag, slechts bedrijfsbeleid is er de
oorzaak van dat nog geen tegenprestatie kan worden gevorderd. Dient in dergelijke
gevallen ook te worden aangenomen dat winstneming ten tijde van de voltooiing van de
transactie is geboden? Naar mijn oordeel niet. Indien de werkelijkheid, waartoe ook het te

12.  O.a. L Traas. 'Inflation Accounting' een doolhof zonder uitgang?, in De NV 1976 pag. 60 § 1. Voorts M.J.H.
Smeets, annotatie op BNB 1967/179 onder punt 7.
13.  Zie bijv. Hof Lecuwarden 10 oktober 1966, BNB 1967/222 ten aanzien van de arts die declaraties over januari
1963 pas in december van dat jaar uitzond hoewel hu deze voorheen per kwartaal placht uit tc zenden
14.  Brull, Objectieve en Subjectieve aspekten van het Fisc:llc Winstbegrip, ac.pr. blz. 243 e.v.
15.  Zie de annotatic van Brull in FED IB'64 art. 9: 119, M.P. van Overbeeke in Weekblad 5203/1974 crt Hofstra in
De NV 1975 biz. 9.
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voeren bedrijfsbeleid hoort, zoals die geldt ten aanzien van de ondernemer facturering
niet toestaat behoort realisatie al evenmin te worden aangenomen. Het moet bij de
belastingheffing van de ondernemer toch gaan om de economisch-maatschappelijke
betekenis die transacties voor hem hebben.16

Voor het onderhavige arrest  d.d.  5  mei  1976  gaat mijn appreciatie eveneens  in  deze
richting. Voor zover  uit het arrest blijkt, waren de prestaties  in  1968  door de architect-
adviseur reeds verricht en voltooid. Welnu in beginsel zou ten deze weinig aarzeling
behoeven te bestaan ter zake in 1968 tot winstneming over te gaan. Het zijn echter juist de
gronden welke zo fraai in het cassatieberoep worden geformuleerd welke er, anders dan de
staatssecretaris gewild had, toe kunnen doen besluiten realisatie niet aanwezig te achten.

'Ook al gaat men uit van de veronderstelling dat niet eerder kon worden gedeclareerd
dan in feite is geschied dan nog is het in een geval als het onderhavige in strijd met goed
koopmansgebruik om de winst pas tot uitdrukking te brengen in het jaar waarin de
declaraties worden verzonden. De verzending geschiedde zoals uit de uitspraak van het
Hof blijkt, pas als was komen vast te staan, dat noch van ambtelijke, noch van politieke
zijde moeilijkheden waren te verwachten. Bij het w61 ontstaan van moeilijkheden zou
belanghebbende van declareren afzien danwel zijn declaraties modereren. Het afzien of
het modereren geschiedt dan niet omdat de declaraties juridisch niet afdwingbaar zouden
zijn maar omdat men met het oog op toekomstige opdrachten de relatie met de opdracht-
gever niet wil verstoren. . .'

Om deze laatste volzin gaat het nu precies. De belanghebbende heeft omwille van zijn
ondernemingsbelang met de gemeenten afgesproken niet eerder te declareren dan hij
gedaan heeft.

Welke rechtvaardiging kan er dan bestaan om toch realisatie aan te nemen? Moet ook
zakelijk get'ndiceerde afwijking van gebruikelijke condities gezien worden als een frivolite
van de zijde van de ondernemer welke voor de winstberekening wordt verwaarloosd?
Mijn antwoord zal gezien het vorenstaande duidelijk zijn.17

Er speelt in deze procedure nog een ander aspect. Niet alleen kon de declaratie niet
eerder worden verzonden dan na overwinning van ambtelijke en politieke troebelen maar
onzeker was ook of Oberhaupt van declareren, en zoja voor hoeveel, sprake kon zijn, ook
al was de prestatie reeds lang voltooid. Een nadere overeenkomst dus, welke daaraan een
voorwaardelijk karakter verbindt.

Goed koopmansgebruik laat toe met het risico van non-declaratie rekening te houden,
zulks op grond van het voorzichtigheidsbeginsel. Rondom de problematiek van de
geclausuleerde vorderingen en aanspraken bestaat enige rechtspraak. 18 De kern van deze
casuistiek is dat men zich terughoudend op mag stellen ten aanzien van datgene waarvan
realisatie door inwerkingtreding van de voorwaarde verhinderd kan worden. Vermel-
denswaard  in dit verband  is het arrest  van  de  Hoge  Raad 3 september   1975,   BNB
1975/215.19

Een architect werkend volgens de 'no cure no pay' clausule maakte salaris en andere
kosten in verband met nog niet declarabele architectenhonoraria. Blijkens de uitspraak
van het Hof, welke door de Hoge Raad niet werd gecasseerd, stond goed koopmansge-
bruik toe bij de berekening van de winst activering van deze kosten - welke niet
afzonderlijk in rekening werden gebracht doch hun vergoeding in het bedoelde honora-
rium dienden te vinden - achterwege te laten.

16.  Moet overigens nog onderscheid worden gemaakt tussen de beroepsbeoefenaar en de 'gewone' ondernemer?
Zie omtrent deze tegenstelling de A-G in zon conclusie bij HR 3 september 1975, BNB 1975/215, alsmede Br011 in
diens annotatie FED IB'64 art. 9: 158 verso.
17. Ook de langdurig uitblijvende voldocning is niet zonder betekenis. Aan Brull, Objectieve en Subjectieve
Aspektenvan het Fiscale Winstbegrip biz. 30 kan worden toegegeven datde geldstroom in beginsel geen rol behoort
te st,elen vanwege de manipulatiemogelijkheden. In het onderhavige geval staat vast op grond van de feitelijke
vaststellingen van het Hof dat dergelijke motieven geen rot speelden. Het liquiditeitsbeginsel mag dan toch niet
geheel terzijde worden gesteld. Zie omtrent de betekenis van de liquiditeit o m. Meeles, Belastingbeschouwingen
sept. 1958, winst 2, Van Dijck, Voordracht Belastingconsulentendag  1969,  biz.  12, Wolfsbergen in  FED IB'64 art.
9:23 en Hoogendoorn in FED IB'64 art 9:161 alsmede de daar genoemde jurisprudentie Voorts Jacobs, Het
bedrijfsmiddel, ac.pr. Opstel Il § 2.3.3 en § 2.3.5
18.  o.a. Hoge Raad 26 maart  1952, B. 9207, Hof's-Gravenhage 10 maart  1967, BNB 1967/164.
19. Met annotatie van H J Hofstra, die het arrest onjuist acht In kritische zin ook Br011 in FED IB'64 art. 9:158
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Ook bedrij fseconomisch bezien behoeft een voorwaardelijke vordering niet als gereali-
seerd te worden beschouwd na het voltooien van de prestatie door de ondernemer.
Gewezen kan worden op de opvatting van Van der SchroefF° die als voorwaarde voor
realisatie stelt dat een 'ruil' heeft plaats gevonden. Zolang er onzekerheid bestaat of een
tegenprestatie wei tot stand komt kan daarvan niet worden gesproken. Van Bruinessenit
gaat zelfs nog verder en betoogt dat niet alleen de ruiltransactie fysiek tot stand moet zijn
gekomen maar ook dat de na de levering optredende risico's kwantitatief bepaald moeten
kunnen worden. Is dat niet het geval dan wordt het realisatiemoment geacht samen te
vallen met het tijdstip waarop de betaling wordt ontvangen.

Resumerend kan worden gesteld dat noch de realiteit, noch de in acht te nemen
voorzichtigheid, noch bedrij fseconomische opvattingen dwingen tot winstneming op het
door de belastingadministratie voorgestane tijdstip.

Eindafrekeningsproblemen

De advocaat-generaal wees in zijn conclusie op een nog niet eerder in het geding gebrachte
zienswijze. En weI deze, dat de omstreden vorderingen behoren tot dat deel van de
jaarwinst dat niet de normale transactiebaten behelst maar de bij of met de staking
behaalde winst, welke gebruikelijk als eindafrekeningswinst wordt aangeduid.

Uit de 'conclusie' wordt het navolgende overgenomen:
'Theoretisch is de onderneming overgedragen tegen de aandelen in de B.V., zodat de

waarde van de aandelen per 1 oktober 1969, verminderd met de boekwaarde van de
onderneming, als overdrachtswinst aan het licht treedt. Nu zou ik menen, dat de contante
waarde van de onderhavige vorderingen, ook al behoeven zij naar goed koopmansge-
bruik nog niet tot de jaarwinst gerekend te worden, wel bijdraagt tot de (intrinsieke)
waarde van de aandelen en derhalve tot de overdrachtswinst. De vraag rijst dan ook, of
UW Raad niet ambtshalve 's Hofs uitspraak zou moeten vernietigen en de contante
waarde van de onderhavige vorderingen - welke waarde buiten geschil is - tot het
belastbare inkomen van de belanghebbende zou dienen te rekenen, en wel te belasten naar
het bijzondere tarief.

Dat ik deze vraag ontkennend beantwoord, berust op de omstandigheid, dat de
stukken van het geding onvoldoende licht verspreiden over de componenten van de
goodwill. Het is mogelijk, dat de onderhavige factor van BV-winst reeds bij de schatting
van de goodwill in aanmerking genomen is. Zou dat zo zijn, dan is's Hofs uitspraak juist
en is er derhalve geen aanleiding tot cassatie ambtshalve. Anders gezegd: tot cassatie
ambtshalve is alleen dan aanleiding, indien uit de feitelijke grondslag van het geding
onomstotelijk volgt, dat de bestreden uitspraak het Nederlandse recht schendt. Nu dat
niet het geval is, kan ook de thans onderzochte gedachtengang niet tot cassatie leiden.'

In het arrest wordt met geen woord over deze kwestie gerept. Kennelijk heeft de Hoge
Raad met de zienswijze van de A-G ingestemd; op processuele gronden komt het
alternatief niet meer aan bod. Volkomen terecht heeft de A-G de onduidelijkheid ten
aanzien van de bestanddelen die de fiscale goodwill uitmaken in het geding gebracht.
Goodwillbepaling bij inbreng in een BV, waarvan de ondernemer directeur-
aandeelhouder wordt, is in de praktijk veelal meer een kwestie van het toepassen van tot
de fiscale folklore behorende gebruiken dan van een werkelijke - juist benaderde -
waardebepaling. Binnen een dergelijk patroon is in feite van alles mogelijk, ook dat de
waarde van een vordering vereenzelvigd wordt met een begrip dat de contante waarde van
een *rent' geacht wordt te representeren.

Maar het beginsel is daarmee dan wel overeind gebleven. Beslissend bij staking of
overdracht van de tot de onderneming behorende bestanddelen is de waarde in het
economische verkeer, niet de waardering ingevolge het subjectieve stelsel van winstbepa-
ling.22

20.  'Bednjfseconomischegrondslagen vande winstbepaling' door H.J. vander Schroeff, blz. 132.
21.  Aangehaald in Van der Schroeff, a.w. biz. 130-131
22   Recent o.a. HR 19 november 1975, BNB 1976/2 en de in de conclusie van de A-G vermelde jurisprudentie,
besproken door Jacobs in FED IB'64 art. 8:96 en L.G.M. Stevens in Weekblad 5284/1976.
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2.1.3.   Tijdstip van realisatie, onderhanden werk of voltooide prestaties 161

Veranderingen in het economische en maatschappelijk patroon hebben vroeger of later
invloed op de belastingheffing. Bij vele beoefenaren van een vrij beroep is duidelijk de
trend zichtbaar waarin sprake is van een meer ondernemingsgewijze organisatie en
presentatie. Voor de winstberekening lijkt, volgend op deze maatschappelijke ontwikke-
ling, zich eveneens een aanpassingspatroon af te tekenen. Kenmerkend is het afdringen
van stelsels welke tot dusverre als juist golden in verband met de wijze van beroepsoefe-
ning en honorering.

Na de huisarts 1, de architectz, de organisatie-adviseurs3 en de landschapsadviseurs4 is
nu de beurt aan de accountant. Langzamerhand wordt de lijst van reeds behandelde
beroepen steeds vollediger

Bij de accountant was aan de orde wanneer, binnen de maatschap waartoe hij behoort,
verrichte werkzaamheden fiscaal als gerealiseerd beschouwd moeten worden. Centraal
staat daarbij de vraag wanneer de aardverandering van onderhanden werkzaamheden
naar declarabele vordering plaats vindt.

De werkzaamheden bestonden naast het doen van onderzoekingen - het geven van
adviezen en arbeid voor het samenstellen van fiscale aangiften - voor het overgrote deel
uit de controle op, en verslaglegging van jaarrekeningen.  Uit het beroepschrift in cassatie
leid ik af dat het geschil slechts betrekking had op deze laatste groep van werkzaamheden.

Met de clienten werd overeengekomen dat, na het verstrekken van een orianterende
prijs voor de complete (jaar)opdracht, per kwartaal nota's voor de verrichte werkzaamhe-
den zouden worden gezonden. Deze nota's werden gebaseerd op de - in gewerkte uren
uitgedrukte - verrichtingen ten behoeve van de cliEnt. In beginsel werd er naar gestreefd
alles in de desbetreffende kwartalen in rekening te brengen, maar in de praktijk bleef dit
wei eens beperkt tot de kostprijs van de geleverde prestaties. Het restant werd dan
doorgeschoven naar volgende kwartalen. Het geschil betrof de vraag of de gefactureerde
bedragen als verdiend konden worden aangemerkt.

De inhoud van het arrest Hoge Raad 6 april 1977, BNB 1977/125 wordt kort weergege-
ven.

Belangh. is lid van een maatschap van accountants. Gedurende de periode waarin de
maatschap een opdracht onderhanden heeft zendt zij per kwartaal declaraties aan haar
opdrachtgevers, waarbij wordt gestreefd naar het in rekening brengen van de volledige
kostprijs inclusief voorgecalculeerde winst van de verrichte werkzaamheden.

Het Hof leidt hieruit afdat bij het einde van elk kwartaal opeisbare vorderingen van de
maatschap op haar opdrachtgevers zijn ontstaan. Terecht heeft het Hof geoordeeld dat
het in strijd met goed koopmansgebruik zou zijn indien dergelijke vorderingen bij de
bepaling van de jaarlijkse winst van de deelgenoten van de maatschap geheel of voor een
deel buiten aanmerking zouden worden gelaten.

Commentaar bij het arrest

Bij het lezen van dit arrest zou de indruk kunnen ontstaan dat de tot dusverre geldende
leer, dat winstneming eerst behoort plaats te vinden indien de door de ondernemer te
leveren prestatie voltooid is, achterhaald is; althans daarop belangrijke inbreuken ont-

1.   Hof 's-Gravenhage 25 juli  1969, BNB 1970/196.
2.  HR 23 december 1970, BNB 1971/26.
3.  HR 7 mei 1969, BNB 1970/58, met noot Van Dijck
4.   HR 26 juni  1974, BNB 1974/237, met noot Hofstra.

Aantekening
161  Weekblad voor fiscaal recht 1977/5343.
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staan zouden zon.s Naar mijn mening is deze opvatting onjuist. 171 Hierna zal worden
aangegeven dat het arrest, op basis van feitelijke vaststellingen door het Hof, slechts
nadere inhoud geeft aan het begrip voltooide prestatie.

Door de accountant was gesteld dat de aan hem verleende opdracht met betrekking tot
controle-werkzaamheden en jaarverslaglegging6 eerst voltooid was indien en zodra deze
werkzaamheden uitgemond waren in een certificering van de jaarrekening. In een relatie
die in het algemeen niet incidenteel afgesloten wordt doch doorlopend voortduurt tot aan
de opzegging, is dit een logische redenering. Men zoekt aansluiting bij de uiteindelijk te
leveren prestatie; dat wat voor de client pas betekenis heeft als na de controle-werkzaam-
heden een afgerond geheel ontstaat, kan ook voor de uitvoerende ondernemer niet eerder
als 'voltooid' worden aangemerkt. 181

De Hoge Raad heeft, op basis van de feitelijke vaststellingen door het Hof, deze
gedachtengang niet gevolgd.  Uit de overwegingen van het Hof blijkt dat de stand van de
werkzaamheden bij de opdrachtgever zelfstandige betekenis mist. Het komt er daarente-
gen op aan te bezien welke de betekenis is van de door de uitvoerende ondernemer
geleverde prestaties, zulks in relatie tot diens contractpartij. Indien de verhouding tussen
partijen de ondernemer in staat stelt om zijn verrichtingen te declareren zonder dat daarbij
acht geslagen wordt op de stand van het werk kn de uiteindelijke afronding daarvan, dan
zullen de declarabele bedragen als verdiend moeten worden aangemerkt.7 Het komt er
dus op neer of tegenover de geleverde prestaties zelfstandige aanspraken op beloning
ontstaan. Alsdan is de inkomensvorming afgerond en belastingheffing opportuun.8
Zolang een risico blijft kleven aan de uiteindelijke voltooiing van het werk, in die zin dat
kan blijken dat de waarde van de deelprestaties achteraf geheel ofdeels als teloor gegaan
moet worden beschouwd, is sprake van onderhanden werk. De realisatie kan uitgesteld
worden tot het moment waarop de risicodragende fasen bij de uitvoering van de werk-
zaamheden of diensten doorlopen zijn en bovendien de declaratie kan plaats hebben.
Naar mijn mening kan deze procedure, die te zamen met die hiervoor genoemde recht-
spraakg eenzelfde lijn vertoont, bezwaarlijk in andere dan vorenstaande zin opgevat
worden. Het onderscheiden tussen een - niet verdiende - termijn tot financiering van een
hoeveelheid prestaties en de - gerealiseerde - deelwerkzaamheid als onderdeel van een
voortdurende verhouding tussen ondernemer en opdrachtgever zal dienen te geschieden
aan de hand van de risico's bij de tussentijdse stand van de werkzaamheden. De anderslui-

5.  Zie llsselmuiden, FED IB'64: Art. 9:215 e.v. Zie ook het kopje in V-N 7 mei 1977 no. l l punt 5. Zie m.b.t. de
heersende leer: Hoogendoorn. FED IB'64: Art. 9:175; D. Brall en J.W. Zwemmer, Goed koopmansgebruik, FED's
Fiscale Brochure. pag. 44; de Conclusie van de advocaat-generaal bij het arrest HR 26 juni  1974, BNB 1974/237,
alsmede  de literatuur vermeld  in  noot  12  van mijn artikel 'Ondernemersbeleid en  activering van  vorderingen'  in
Weekblad 5296/1976,  biz.  1062.
6. Onduidelijk was in hoeverre ook werkzaamheden met betrekking tot 'onderzockingen. adviezen en fiscale
aangiften' in het geding waren; uit de stellingen van belanghebbende in het beroepschrift in cassatie leid ik af dat
deze buiten het geschil stonden. Vermoedelijk is dat terecht. In de praklijk geldt veelal ten aanzien van deze
werkmamheden een andere wijze van dectareren. Daarbij is niet slechts het aantal gewerkte uren doorslaggevend
doch ook de effectiviteit ervan. Zolang deze werkzaamheden nog niet afgerond zijn zal men niet van voltooiing
kunnen spreken.
7.  Vergelijk H J Hofstra, annotatiebij arrest HR 26juni 1974, BNB 1974/237 alsmede Br011 FED IB'64: Art. 9 : 123
punt 2 en 3.
8.  In deze zin ook M.P. van Overbeeke, Weekblad 5203, biz. 1073.
9.  Zie de noten 1 t/m 4. Ook de arresten HR 3 september 1975, BNB 1975/215 en HR 5 mei 1976, BNB 1976/164
passen logisch in deze lijn.

Aantekeningen
171 Vergelijk ook Hof Arnhem 4 januari  1978, BNB 1979/75 waarin werd bestist dat goed koopmansgebruik

toestaal activering van niet in rekening gebrachte verschotten van een advocaat voor lopende opdrachten
achterwege te laten. In dezelfdc zin ten aanzien van dc loonkosten betrekking hebbend op niet voltooide stadia
van onderhan(len opdrachten, HR 21 april 1982, BNB 1982/228.

181  In zijn uitspraak van 5 september  1983,  FED  1985,  nr. 131 besliste het Hof te's-Gravenhage ten aanzien van
een codperatief accountants- en belastingadviesbureau dat de lopende opdrachten voor zover uitgevoerd -
ook in afwachting van hun voltooiing- moeten worden aangemcrkt als vorderingen, en nict als onderhanden
werk. In dat geval werden de aan de clienten verrichte diensten pas in rekening gebracht nadat het accountants-
rapport en de belastingaangifte zijn gereedgekomen. Het bureau heeft in zijn jaarrekening de actiefpost
'lopende opdrachten' gewaardeerd onder aftrek van de constante algemene kosten alsmede de winstopslag.
Deze opwaarding werd door het Hof niet toegelaten, als zijnde strijdig met goed koopmansgcbruik.
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dende opvatting dat 'het proces van waardetoevoeging.. . verloopt naar mate het werk
voortschrijdt' en derhalve dat 'Uitgangspunt behoort. . . te zijn dat de winst wordt
verantwoord   naar  rato  van de voltooiing' 1 0   acht  ik   beslist niet terug te vinden   in  de
rechtspraak. Zij sluit evenmin aan bij datgene wat men aanvaardt voor de bedrijfsecono-
mische - en in het algemeen voor de commerciEle - winstverantwoording.11  De op dit
punt weI gepretendeerde aanpassing van de fiscale winstberekening op grond van de
aldaar te vinden opvattingen mist de gedegen basis welke hiervoor vereist zou zijn.

Een dergelijk verplicht systeem van winstberekening zal in de fiscale praktijk met zijn
bonte variatie aan ondernemingen weinig praktikabel zijn. Op zijn minst moeten de
ondernemingen beschikken over zeer nauwkeurige begrotingstechnieken welke de vereis-
te detaillering kunnen verschaffen. Vermoedelijk is dit thans slechts bij een gering aantal
het geval.

Het legt voorts de verplichting op om alle risico's met betrekking tot de onderhanden

werkzaamheden met grote nauwkeurigheid in de balans tot uitdrukking te brengen, in
plaats van tot nu toe slechts de meer ingrijpende. Wie zal zich daartoe in staat achten?

Dat dit een bron van geschillen van voornamelijk bewijsrechtelijke aard zou opleveren
behoeft geen betoog.

2.1.4.  Waardering van huurkoopvorderingen 181

Korte inhoud van de uitspraak van het Hof's-Gravenhage 16 maart 1978, BNB 1979/107.
Bij akte van 23 febr. 1973 heeft belangh. de activa en passiva van het door hem

ge8xploiteerde makelaarskantoor naar de toestand per 1 juli 1972 in huurkoop verkocht
aan een BV i.0.; daarbij heeft hij f600 000 bedongen als vergoeding voor goodwill.  Bij
akte van 29 april 1974 is overeengekomen dat deze vergoeding op een lager bedrag zou
worden gesteld indien de insp., en na deze de belastingrechter, de waardering van de
goodwill te hoogzou achten. De BV is op 30 mei 1973 opgericht. In de jaren 1972 t/m 1975
heeft belangh. geopteerd voor uitstel van winstneming totdat de huurkooptermijnen de
boekwaarde van het overgedragene zouden overtreffen. De insp belast de overdrachts-
winst in  1972 en stelt voorts dat van de bedongen goodwill f 525 000 als uitdeling van winst
moet worden beschouwd. Ter zitting verklaart belangh.'s gemachtigde dat, zo hij mag
kiezen tussen  1972 en  1973 als jaar waaraan de overdrachtswinst valt toe te rekenen, zijn
voorkeur uitgaat naar 1973. De aanslag ink. bel. 1973 staat reeds onherroepelijk vast.

Hof: gelet op de akte van 29 april 1974 bestond bij de BV geen bevoordelingsbedoeling;
bovendien kan in 1972 geen winstuitdeling zijn gedaan omdat de BV toen nog niet
bestond. T.a,v. de overdrachtswinst mag belangh. i.c. kiezen voor toerekening aan het
jaar 1973.

10.   IJsselmuiden FEDIB'64: Art. 9: 217. Hofstra die in zijn annotatic op Hoge Raad 26 juni  1974, BNB 1974/237
meende dat de Hoge Raad in dat armst een waardering op integrate kostprijs (inclusief winstopslag) voorschreef,
gaat in dezelfde richting.
11.   Zie o.a. hoofdstuk IV a. Methoden van Resultaatbepaling in 'Beschouwingen naaraanleiding vande Wet op de
jaarrekening van ondernemingen'. uitg. Kluwer, waarin op dit punt een grote variatie aan mogelijke tijdstippen
wordt aangegeven. Een genuanceerde benadering ten aanzien van activering van constante kosten en verwachte
winsten spreekt ook uit hoofdstuk Ilb 1-8, 'Waardering van werk in uitvocring'. Zie ook 'Rechtspersonen',
Usselmuiden, titel 6, biz. 322-13, alwaar buitcnlandse opvattingen vermeld zijn Vergelijk voorts Nivra geschrift no
2 biz. 37.

Aantekening
181 TVVS 1980. blz. 73.
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Aantekening bij de uitspraak

Een makelaar droeg de tot 1 juli 1972 voor zijn rekening gedreven onderneming bij akte
van 23 februari 1973 over aan een BV i.0., welke op 30 mei 1973 werd opgericht en
waarvan hij - middellijk - aandeelhouder is.

De overdracht van de tot de onderneming behorende activa en passiva geschiedt op
basis van een zogenaamde huurkoopovereenkomst.

In geschil is de vraag, wanneer de bij de overdracht naar voren komende overdrachts-
winst als gerealiseerd mag (moet) worden beschouwd?

Het Hof ('s-Gravenhage) besliste, conform de heersende leer, dat bij de overdracht van
de tot de onderneming behorende activa en passiva aan een (eigen) BV in het algemeen een
keuzerecht bestaat ten aanzien van het jaar waarin de overdrachtswinst wordt belast. Dat
kan zijn  1972, het jaar waarin de onderneming niet langer voor rekening van belangheb-
bende gedreven wordt, maar ook toegestaan is de overdrachtswinst te belasten in 1973;
het jaar waarin de BV juridisch tot stand is gekomen.

Het Hof gaf tevens een oordeel over de mogelijkheid tot uitstel van winstneming c.q.
belastingheffing over de stakingswinst, zulks in verband met de wijze van overdracht van
de onderneming aan de BV i.0.

Overwogen werd: 'dat wanneer een belastingplichtige zijn onderneming in huurkoop
overdraagt, het hem, indien de koopkracht van de huurkoper onvolwaardig moet worden
geacht, naar goed koopmansgebruik geoorloofd is overdrachtswinst eerst tot uitdrukking
te brengen nadat de huurkooptermijn de boekwaarde van het overgedragene is gaan
overtreffen:

Het uitstel van winstneming kan hierin bestaan dat in de toekomstige termijnen telkens
een evenredig deel van de overdrachtswinst aanwezig wordt geacht. Ook werd in BNB
1961/314 (HR 7 juni 1961) toegelaten, dat winstneming eerst behoeft plaats te vinden
zodra de ontvangen termijnen de boekwaarde van activa en passiva overtreffen.

De vorenstaande overweging is interessant omdat zij gegeven wordt in een periode
waarin de belastingadministratie druk doende is in soortgelijke gevallen het uitstel van
winstneming, dat door het Haagse Hof geaccepteerd wordt, te weigeren. Deze uitspraak
strekt derhalve tot steun van degenen, die een oplossing in deze zin bepleiten. De
grondslag voor de opvatting, dat winstuitstel bij overdracht van een onderneming aan een
niet-solvabele koper mag plaatsvinden, is in de rechtspraak nooit erg duidelijk vastgelegd.
Overdracht van een onderneming met schulderkenning van de koopsom door een niet-
solvabele koper leidt niet tot uitstel van realisatie van de overdrachtswinst; evenmin de
verkoop op afl,etaling van een onderneming, zie BNB 1976/14 (HR 5 november 1975).
Hooguit kan op de overdrachtsdatum de waarde van de vordering beneden het nominale
bedrag gesteld worden om op die wijze het risico van niet-invordering tot uitdrukking te
brengen. De enige omstandigheid, die een winststuitstel kan motiveren, is het feit dat de
eigendom van de activa en passiva voorbehouden blijft aan de verkoper. De mogelijkheid
bestaat dat bij in gebreke blijven van de koper het eigendomsvoorbehoud ertoe leidt, dat
de verkoper daar weer de beschikking over krijgt, en mogelijk de ondernemingsuitoefe-
ning weer aanvangt, dan weI een andere koper zoekt. Deze betrokkenheid, die men kan
aanduiden als de - latente - voortzetting van de aan de onderneming verbonden
onzekerheid, kan bij overdracht aan niet-solvabele kopers als een re8el risico worden
aangemerkt. Dit is met name het geval indien duidelijk is, dat de koper de middelen tot
voldoening van zijn schuld mede zal moeten verkrijgen uit met de verworven onderne-
ming te behalen winst. Het is danjuister de positie van de verkoper van de onderneming te
vergelijken met die van degene, die zijn onderneming overdraagt tegen een winstrecht.
Goed koopmansgebruik staat daarvoor uitstel van winstneming toe omdat sprake is van
een staking, die met een geleidelijke afwikkeling gepaard gaat; zie BNB 1957/266 (HR 10
april 1957)

Bij de overdracht van een onderneming aan derden van een (eigen) BV, doch ook in
geval een BV de tot de onderneming behorende activa en passiva overdraagt aan een
andere vennootschap om een holdingstructuur te cretren, doet zich veelal de situatie voor
dat het toekomstige wel en wee van de onderneming mede bepaalt of de verkoper zijn
vordering kan realiseren. Dat goed koopmansgebruik hier uitstel van winstneming
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toestaat, is dan niet als onjuist te betitelen. Het valt te hopen, dat in de thans op dit punt in
gang gezette procedures definitief duidelijkheid door de Hoge Raad wordt verschaft. 191
(...)

2.1.5.  IJzeren-voorraadstelsel en het financieringsargument 1101

Hoge Raad 5 september 1979, BNB 1980/215.
Het IJzeren-voorraadstelsel mag worden toegepast ongeacht de wijze waarop de

desbetreffende voorraad is gefinancierd.

Een BV die handelt in bouwmaterialen, hanteerde voor de fiscale winstbepaling bij de
voorraadwaardering het zogenaamde ijzeren-voorraadstelsel. Het fiscale vermogen was
negatief zodat op grond daarvan vaststond dat de volgens het ijzeren-voorraadstelsel
gewaardeerde voorraden volledig met vreemd vermogen gefinancierd werden. De inspec-
teur weigerde de uit het stelsel resulterende waarderingen op grond van het zogenaamde
financieringsargument. Ingevolge dat standpunt kan het ijzeren-voorraadstelsel alleen
toepassing vinden op voorraden die met eigen vermogens gefinancierd zijn. Deze theorie
berust op de gedachte dat voor zover de voorraad thans gefinancierd is met vreemd
vermogen, dat ook in de toekomst zal (kunnen) plaatsvinden. Bij de berekening van de
winst is het deel van het resultaat dat behaald wordt met de gefinancierde voorraden in
beginsel geheel beschikbaar als verteerbare winst. In dit opzicht is die winst dan ook
beschikbaar voor belastingafdracht. Voor de met eigen vermogen gefinancierde voorra-
den ligt dat anders. De winst behaald met die voorraden wordt alleen als gerealiseerd
beschouwd, voor zover de gelden niet benodigd zijn om de gestegen inkoopprijs van de
goederen te financieren. Hoewel de aanvaarding van het ijzeren-voorraadstelsel niet van
recente datum is, en het financieringsargument van stond af aan door de belastingadmi-
nistratie gepropageerd is, heeft het  nog tot 1979 geduurd  voor de kwestie ten principale
door de Hoge Raad werd beslist. De belangrijkste rechtsoverwegingen luiden:

'dat, zoals het Hof terecht heeft overwogen, het ijzeren-voorraadstelsel zijn doel en
rechtvaardiging vindt in de wens om bij oplopend prijspeil de bij de verkoop van de
voorraad verkregen opbrengst, voor zover deze moet worden besteed om die voorraad
aan te vullen en de onderneming op het bestaande peil te kunnen handhaven, voor de
winstberekening buiten aanmerking te doen blijven; dat, zoals het Hof eveneens terecht
heeft overwogen en anders dan het middel wil, vorenomschreven doel en rechtvaardiging
aanwezig zijn ongeacht de wijze, waarop de desbetreffende voorraad is gefinancierd;

dat de voordelen voortvloeiende uit de in de onderneming gevolgde wijze van financie-
ring naar de eigen daarvoor geldende regelen in de winst worden betrokken enz.'

De Hoge Raad verwerpt aldus de door de belastingadministratie voorgestane beper-
kingen bij de toepassingen van het ijzeren-voorraadstelsel.

De hiervoor vermelde stellingname van de inspecteur is goeddeels ontleend aan de
standpunten van een aantal bedrijfseconomen die daarmee afweken van de klassieke
vervangingswaardeleer zoals die door Limperg ontwikkeld werd: zie o.a. C.F. Scheffer,
Financiele Notities, Wassenaar 1974, blz. 182 e.v., H.J. van der Schroeff, Bedrijfsecono-

Aantekeningen
191 Bij zijn arrest van 1 1 maart 1981, BNB 1981/143 oordeelde de Hoge Raaddat bij verkoop van een onderneming

goed koopmansgebruik uitstel van winstneming niet toestaat. Dit is ook niet het geval als aan de k redietwaar-
digheid van de koper moet worden getwijfeld. Dit laatste geldt in beginsel evencens ingeval bij de verkoop door
de verkoper een eigendomsvoorbehoud is gernaakt, immers bij verkoop van cen ondememing wordt cen
dergelijk voorbehoud in het algemeen gemaakt om de verkoper een zekerheid voorde betaling van de termonen
van dekoopsom te verschaKen.  Er moet echter anders worden geoordeeld indien er een gerede kans aanwezig is
dat tengerolge van het eigendomsroorbehoudde exploitatie van de onderneming  in  de  toekomst weer voor rekening
van de verkoper zal geschieden.

In dat laatste geval staat goed koopmansgebruik toe de termijnen van de koopsom eerst tot de winst te gaan
rekenen vanaf het moment dat zij de bockwaarde van de verkochte onderneming zijn gaan overtreffen.

In dezelfde zin Hoge Raad 23 maart 1983, BNB 1983/230 en idem ten aanzien van de overdracht van een
onderneming tegen een lijfrente Hoge Raad 1 juli 1981, BNB 1981/245

1101 TVVS 1980, biz. 104

61



WINST UIT ONDERNEMING

mische grondslagen van de winstbepaling, Amsterdam 1975, blz. 83 e.v. Bedacht moet
worden dat deze stellingnamen figureerden in beschouwingen waarin de vervangings-
waardeleer als integraal stelsel van winstbepaling centraal stond. De fiscale winstbereke-
ning als totaliteit is niet vergelijkbaar met een dergelijk eenduidig stelsel. Hoewel mede
gebaseerd op in de bedrijfseconomie heersende inzichten, zie HR 8 mei 1957, BNB
1957/208, wordt de uiteindelijke inhoud bepaald door een varieteit aan opvattingen,
stelsel en gewoonten waaraan echter niet 66n, alles beheersende micro-economisch sys-
teem ten grondslag ligt. Wat past in een afgerond stelsel van winstberekening hoeft bij een
gedeeltelijk stelselintegratie niet noodzakelijk meegenomen te worden. In de fiscale
literatuur stond men, behoudens G. Slot in diens boek Voorraadwaardering, Deventer
1977, afwijzend tegenover de hantering van het financieringsargument. Mij dunkt dat
daartoe alle reden is. Allereerst spreekt men weI over de hantering van het ijzeren-
voorraadstelsel bij de fiscale winstberekening. Zoals het destijds bij de aanvaarding van
het principe door de Hoge Raad is geformuleerd vertoont hetevenwel meer overeenkomst
met het door N.J. Polak (NV 1940/41, herdruk Roermond 1974) beschreven vervangings-
koopstelsel. In dat systeem gaat het om de continuiteit in het ondememen, en die wordt
belichaamd in de weder-inkoopplicht van de goederen voor het going-concern. Met
andere woorden het accent ligt volledig op het handhaven van het ondernemingscomplex.
De achterliggende financieringsverhoudingen zijn niet van belang.

Door Meeles (Rapport Ver. Bel. Wetenschap nr. 105, blz. 51) is voorts gesteld dat de
hantering van het financieringsargument nimmer geisoleerd op de voorraden betrokken
mag worden, omdat zulks leidt tot een partitle financieringsbenadering die een vertekend
beeld oplevert doordat de bij prijsstijging optredende groei van het, nominale afnemers-
krediet buiten beschouwing gelaten wordt. In het Rapport Inflatie-neutrale belasting-
heffing door H.J. Hofstra, zie daarover o.a. J.F.M. Giele in TVVS  1978 nr. 6, wordt op de
voet hiervan de consequentie getrokken dat financieringswinst slechts ontstaat voor zover
na saidering van monetaire activa en passiva nog een overschot aan vreemd vermogen
bestaat.

De beslissing van de Hoge Raad, welke in het verlengde van het vorenstaande ligt, is
voor de praktijk van de fiscale winstberekening van groot belang. Het vermijden van
belastingbetaling over bestedingsgebonden winsten is van grote betekenis voor de finan-
cieringsmogelijkheden van de onderneming. Het verdient dan ook aanbeveling voor de
ondernemers de mogelijkheden tot toepassing van dit vervangingskoopstelsel maximaal
te onderzoeken, resp. tot invoering ervan te geraken. Zeker nu naast de soms drastische
specifieke prijsmutaties ook algemene prijsstijgingen als gevolg van toenemende inflatie te
verwachten zijn.

2.2. Fiscale aspecten van pensioenen
Een specifiek onderdeel van dejaarwinstproblematiek betreft de passivering van verplich-
tingen uit hoofde van toegezegde pensioenrechten. Hoewel de Pensioen- en spaarfondsen-
wet de mogelijkheid tot het in eigen beheer houden van pensioenen sterk beperkt, blijft
een dergelijke wijze van afzondering binnen de onderneming voor een belangrijke catego-
rie van werknemers mogelijk. De met de passivering van dergelijke pensioenen verband
houdende fiscale problematiek heeft in de afgelopen jaren veel aandacht getrokken, en
heeft aanleiding gegeven tot enkele principiEle beslissingen in de rechtspraak.

Dit laatste was ook het geval met betrekking tot de fiscale gevolgen van financieringsre-
gelingen voor pensioenrechten, welke zijn ondergebracht bij een pensioenfonds of verze-
keringsmaatschappij. Tevoren hadden de discussies over de fiscale verwerking van inhaal-
premies en andere financieringsmethoden van pensioenrechten veel aandacht getrokken
in de literatuur.

De passivering van pensioenverplichtingen vroeg mede de aandacht vanwege het -
door de stijging van de nominale lonen- sterk toegenomen belang van de pensioenen. De
zogenaamde coming backservice hield specifiek verband met de problematiek van de
infiatie. De coming backservice behelst de mogelijkheid tot de passivering van onder meer
verplichtingen ter zake van pensioenen waarop een indexclausule van toepassing is. Op

62



ASPECTEN VAN FISCALE WINSTBEPALING

grond daarvan heeft de gerechtigde bij het optreden van infiatie recht op een aanpassing
van zijn uitkering. Nadat in de rechtspraak was beslist dat bij het passiveren van
pensioenverplichtingen met de geschatte toekomstige inflatie rekening gehouden mocht
worden, heeft de wetgever bij wet beperkingen aangebracht waardoor de effectiviteit van
vorenbedoelde jurisprudentie beknot werd.

Een recente ontwikkeling betreft de inwerkingtreding van VUT-regelingen. De daarbij
optredende fiscale problematiek is zeer verwant aan die van de fiscale verwerking van
pensioenverplichtingen.

2.2.1. Over inhaalpremie, stelsels en stelselwijziging bij pensioenen 1111

Vooraf

Over weinig onderwerpen is in de laatste jaren zoveel te doen geweest als over pensioenen
en alles wat daarmee samenhangt.1  Hoewel er in de literatuur belangrijke bijdragen tot
verheldering van de weerbarstige materie geleverd werden, is het toch spijtig dat alle
aandacht die aan de fiscale verantwoording van pensioenverplichtingen gewijd is, er niet
toe heeft kunnen leiden dat de problemen nu zijn opgelost. In tegendeel, het lijkt erop dat
alleen al het fel bekritiseerde2 art. 93 Wet IB'64 nog jaren stofvoor discussie zal opleveren.

De grondoorzaak van de gebleven twijfels is naar mijn mening dat de berekening van de
pensioenkosten sterk afhankelijk is van zeer onzekere factoren. Zij zijn per definitie niet
anders kwantificeerbaar dan door uit te gaan van een groot aantal soms zeer simplificeren-
de vooronderstellingen waarvan aangenomen wordt dat ze tot een acceptabel resultaat
leiden. Dit behoeft echter lang niet altijd het geval te zijn. Zo is bijvoorbeeld het primaat
van de actuariele grondslagen in samenhang met omstandigheden zoals die voor verzeke-
ringsmaatschappijen3 plegen te gelden, bij de berekening van pensioenverplichtingen in
eigen beheer bepaald te betitelen als een grote leugen in al die vele gevallen waarin de
omstandigheden afwijken van die bij verzekeringsmaatschappijen.

Het geloof in deze formule kan men slechts behouden door te bedenken dat zij
weliswaar de slechtste is, maar dan op alle andere methodes na, want iets beters is er niet.
Daarnaast zijn er problemen als de bepaling van de pensioenhoogte bij de geindexeerde
pensioenen en de toedeling van deze pensioenkosten in de tijd, welke wel altijd arbitrair
zullen blijven welk systeem men ook hanteert.

De praktijk heeft natuurlijk behoefte aan zekerheid. Te betwijfelen valt ofdie bijv. met
een 'meeromvattende aanschrijving inzake pensioenkwesties'* zoals die reeds meer dan
drie jaar geleden door de staatssecretaris werd aangekondigd wel te verkrijgen valt.
Persoonlijk geloof ik daar niet zo in. 'FinanciEn' zal zich bovendien toch ook niet willen

1.  Het is ondoenlijk om de overstelpende hoeveelheid op enig overzichtelijke wijze op te nemen. Verwezen wordt
naar FED's Fiscaal Repertorium.
2.  Zie o.m. de artikelen van L.G.M. Stevens, C.P.A. Bakker en J.E.A.M. van Dijck in dit blad.
3.   HR  18 juni  1958, BNB 1958/237, HR 14 januari  1959, BNB 1959/74.  Hierop zijn echter nogal wat inbreuken
gemaakt zoals HR 7 januari 1970. BNB 1970/61, HR 29 april 1970, BNB 1970/164 en HR 14 februari 1973, BNB
1973/173.

4. BNB 1972/71.

Aantekening
lilI Weekblad voor fiscaal recht 1976/5254.
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binden  aan   wat nog bestrijding behoeft  naar haar inzicht. '   1121 We zullen  met  de
onzekerheden moeten leren leven, zo we dat inmiddels al niet gewend zijn. Dat zal in ieder
geval nog zo blijven zolang aan de schijnbaar bestaande zekerheden weer twij fel gehecht
kan worden, zoals bijv. door het onderstaande arrest van de Hoge Raad.

Korte inhoud van het arrest Hoge Raad  1  october  1975, BNB 1976/194.
Voor het personeel van belangh. bestaat reeds geruime tijd een pensioenregeling, ter

zake waarvan zij verzekeringsovereenkomsten heeft gesloten. In de premie is begrepen
een inhaalpremie voor de backserviceverplichting. Tot en met 1970 bracht belangh. de
premie ten laste van haar winst en passiveerde zij niets ter zake van de backservicever-
plichting. Naar aanleiding van de toetreding van nieuwe aandeelhouders acht zij dit
systeem fout en wil zij behalve de premie over 1971 ook de contante waarde van de in de
latere jaren te betalen inhaal-premies ten laste van de winst van dat jaar brengen.

Het aanvankelijk gevolgde systeem is niet in strijd met goed koopmansgebruik, het
systeem dat belangh. met ingang van  1971 wil volgen,  is dat wel.

De Hoge Raad overwoog dienaangaande:
dat, zo een ondernemer ter dekking van de door hem jegens zijn personeel aangegane

pensioenverplichtingen verzekeringsovereenkomsten sluit ingevolge welke hij jaarlijks
premie(s) betaalt, het niet met goed koopmansgebruik in strijd is ter zake van de aldus
gedekte pensioenverplichtingen te volstaan met de in een jaar aan de verzekeraar betaalde
premie(s) ten laste van de winst over dat jaar te brengen, ook al betreft een deel van de
premie(s) aanspraken op nog niet ingegaan pensioen over dienstjaren, welke reeds waren
verstreken op het moment van het sluiten van de verzekeringsovereenkomsten;

dat immers niet in strijd is met goed koopmansgebruik de lasten, verbonden aan
laatstbedoelde pensioenaanspraken, door middel van een zogenaamde 'inhaalpremie'
(gelijkelijk) te verdelen over de jaren, verlopende tussen het sluiten van de verzekeringso-
vereenkomsten en het jaar van het ingaan van het desbetreffende pensioen;

dat wel in strijd zou zijn met goed koopmansgebruik om - zoals belanghebbende blijkens
de uitspraak  van het  Hof wil - niet alleen de  in  1971  verschuldigd  geworden premie, maar
ook de contante waarde van de  in latere jaren te betalen premies  ten laste van de winst van het
jaar 1971 te brengen;

dat immers aldus ten laste van de winst van dat jaar mede zouden warden gebracht
premies, welke eerst na dat jaar verschuldigd worden.

dat toetreding uan nieuwe aandeelhouders niet mag leiden tot een onjuiste fiscale winstbe-
rekening,6

dat de Wet op de jaarrekening van ondernemingen niet dwingt tot een andere fiscale
winstberekening dan de door belanghebbende met betrekking tot de 'backservicever-
plichtingen'  tot 1971 gevolgde;

dat het door belanghebbende aangevoerde mitsdien niet tot cassatie kan leiden. (volgt
verwerping)
5.  De staatssecretaris zei bij de behandeling van wetsontw.  13004 o.m. 'Ik vlei mij evenwel met de hoop, dat de
Hoge Raad terugkomt op zijn vroegere gedane uitspraken, waarbij de lineaire methode in overeenstemming is
geoordeeld met goedkoopmansgebruik'. Hand. II 74/75 biz. 5417 rk.
6. Curs. van de schrijver.

Aantekening
1121 Op  11 oktober  1984 zijn de volgende resoluties verschenen:

nr. 248-11358 inzake de tockenning van pensioenrechten aan de directeur-aandeelhouder van naamloze- of
besloten vennootschappen;

nr. 248-11359 inzake dotaties aan een pensioentichaam;
nr. 284-13448 inzake het levensjarenbeginsel in pensioenregelingen
Put)likatie heeft plaatsgevonden in BNB 1984/320; BNB 1984/321 en BNB 1984/322 De resoluties werden

uitvoerig besproken  door  W.J.J.  van  Bud  in TVVS 1985/2 en TVVS 1985/3 crl voorts door respectievelijk
L.G.M. Stevens, C.W.M. van Ballegooijen, P. van Yperenen W.J.J. van Buulineen bijzonder nummer van het
Weekblad voor fiscaal recht, 1984/5662.

Het hierboven uitgesproken bngeloof is in zoverre ten onrechte geweest. Ofdeze resoluties zullen leiden tot
meer zekerheid blijft echter wel de vraag. In een aantal gevallen worden daarin van de rechtspraak afwijkende
standpunten ingenomen, dan weI worden standpuntcn gehanteerd die in de praktijk op grotc weerstanden
zullen stuiten. Onder meer betreft dit de dotaties aan pensioenlichamen en het levensjarenbeginsel.
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Stelsels

Uitgaande van de jurisprudentie' van de Hoge Raad waarin het kasstelsel nog maar een
op zeer beperkte schaal toegelaten methode van winstberekening vormt valt het op dat
veel kaselementen voorkomen in stelsels waarin wdi door middel van actief- en passiefpos-
ten volgtijdelijke toerekening van winsten en verliezen aan de jaren waarop zij betrekking
hebben plaats vindt.8

Verwonderlijk is het feit dat, waar in het algemeen het verwaarlozen van actief en
passief slechts wordt toegelaten, indien de invloed op de jaarwinstberekening zowel qua
omvang als in verhouding tot andere jaren slechts geringe verschuivingen te weeg brengt,
dit kennelijk niet telt indien het onzuivere beeld van de jaarwinst wordt veroorzaakt door
pensioenverplichtingen. Hoewel door het accumulerend effect de invioed van het buiten
aanmerking laten van pensioenkosten op alle jaarwinsten potentieel steeds groter wordt is
het toch toegelaten naast de methode van kapitaaldekking stelsels te hanteren waarin
kasbewegingen de doorslag geven. Dit geldt voor het omslagstelselg en in zekere zin
eveneens  voor het rentedekkingsstelsel. 1° Indien pensioenen worden ondergebracht  bij
een verzekeringsmaatschappij is naast de methode van oorzakelijke toerekening de
kasbeweging als determinant van een stelsel evenzeer aanvaardbaar. Voor deze laatste
methode geldt weI de beperking dat zulks, vanwege het karakter van verzekeringsmaat-
schappijen, zich afspeelt binnen de actieve periode van de werknemer. Bij ondergebrachte
pensioenen kan dus nimmer sprake zijn van toepassing van een omslagstelsel in deze zin
dat de kosten eerst gebracht worden ten laste van de jaren waarin de pensioenen tot
uitkering komen.

(...)
De bijzondere positie van de pensioenlasten en de daarbij te hanteren stelsels kan m.i.

verklaard worden uit de aanwezigheid van twee factoren welke naast elkaar een rol spelen:
a.  de  toelaatbaarheid  van het bedrij fseconomische uitgangspunt dat oorzakelijke

toerekening aan de jaren plaats mag vinden (het realiteitsbeginsel). Pensioenkosten
vormen daarin loonkosten. De werknemer ontvangt immers naast zon loon in contanten
een decl in de vorm van een recht op een uitkering. Hoewel deze eerst na het verrichten van
de arbeidsprestatie wordt uitbetaald vormen de pensioenen toch een last van dat jaar.

b.  het bestaan van vele mogelijkheden in het maatschappelijk leven voor de onderne-
mer om de pensioenen te zijnen laste te dekken, 11 en daarop gebaseerde ondernemersu-
sances welke fiscaal aanvaard worden. Zo acht ik o.m. het gebruik van het omslagstelsel
zoals hiervoor aangegeven - voorbijgaand aan vrij uitzonderlijke situaties waarin voor
het stelsel een theoretische fundering bestaat - uitsluitend gegrond op ondernemersge-
woonten welke zijn ontstaan in een tijd waarin de pensioengedachte nog niet erg sterk
ontwikkeld was. 1131 Het gebruik van deze vorm acht ik volstrekt achterhaald, en de
fiscale toelaatbaarheid is dan ook zeer dubieus. De ruime mogelijkheid om een stelsel te
kiezen voor de verantwoording van pensioenkosten is verder van groot belang voor het
volgende.

7.  O.a. HR 20april 1955, BNB 1955/204, HR 24 februari 1960, BNB 1960/84, HR 7 december 1966, BNB 1967/37.
8.  Zoals HR 20 januari 1960, BNB 1960/67, HR 4 mei 1955, BNB 1955/219, HR 13 maart 1957, BNB 1957/138,
Hof Amsterdam  1  november  1962, BNB 1963/186, HR 28 september  1966, BNB 1967/1, Hof's-Gravenhage 27
maart 1972, BNB 1973/5.
9.  HR 8 april 1953, BNB 1953/146, Hof Arnhem 18 december 1970, BNB 1971/220.
10. VN 1955, biz. 125.
11.   De Pensioen- en Spaarfondsenwet legt wei beperkingen op doch schrijft niet in alle gevalleneen bepaalde wijze
van dekking voor. De veelvormigheid wordt hierdoor nict aangetast. De komende algemene pensioenplicht zal hier
meer invioed doen gelden.

Aantekening
1131 Ecn min of meer vergelijkbare situatie lijkt zich voor te doen ten aanzien van de zogenaamde VUT-

verplichtingen. Zie nr. I.2.2.6.
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Stelselwijziging

Sedert de inwerkingtreding van de Wet IB'64 zijn de mogelijkheden tot wijziging aanzien-
lijk verruimd, hoezeer ook nog de wet een bestendige gedragslijn vordert. Niet meer
vereist is de aanwezigheid van een'bijzondere omstandigheid'. Bezwaren tegen stelselwij-
ziging zijn er slechts indien deze wordt ingegeven door de wens een incidenteel fiscaal
voordeel te behalen.12  Zo de stelselwijziging slaagt,  mag  men - gezien de praktisch
constante jurisprudentie'3- aannemen dat de gevolgen zich beperken tot de consequen-
ties die voor de winstberekening van dAt jaar worden opgeroepen. Inhaal van het effect
van de stelselwijziging naar maatstaven uit het verleden vindt geen erkenning. Dat is ook
logisch gezien het vrijwillige karakter van het oproepen van dergelijke veranderingen.

Anders ligt dit indien sprake is van het herstellen van een fout. 14 Bij de overgang naar
het toelaatbare stelsel mag men de gevolgen volledig in het jaar in aanmerking nemen.

Hiervoor is al aangegeven dat de mogelijkheden om een stelsel te kiezen voor pensioen-
kosten bijzonder ruim zijn. Ook het veelal voor andere passiva onduldbare is nog
toegelaten. De overgang zoals belanghebbende die wilde zou zeker wel gehonoreerd
worden maar de inhaal van de in het verleden niet gepassiveerde back-service leek een
onmogeluke zaak, mede gezien de arresten van de Hoge Raad vermeld in HR 29 januari
1969, BNB 1969/80 en HR 14 februari 1973, BNB 1973/174.

De  Wet op de Jaarrekening uan Ondernemingen  ( WJO)

Een argument dat kennelijkl S door belanghebbende in de procedure werd aangevoerd
betreft de invloed van de op  1  mei  1971 in werking getreden Wet op de jaarrekening van
onderneniingen (WJO).16 1141 Belanghebbende  zal er daarbij vanuit gegaan  zijn  dat
ingevolge de WJO het anders dan passiveren van de contante waarde van de inhaalpremie
voor pensioenen onjuist is en de betekenis van die wet in belangrijke mate medebeslissend
is voor de inhoud van het fiscale goed koopmansgebruik.

Deze gedachtengang is op meerdere gronden onjuist te noemen. Reeds in de MvT bij
het wetsontwerp 9595, pag. 13 r.k., werd uitdrukkelijk aangegeven dat niet werd gekozen
voor het aangeven van bepaalde maatstaven. De waardering van activa en passiva en de
bepaling van het resultaat moesten voldoen aan normen die in het maatschappelijk
verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd. Het fiscale goed koopmansgebruik als
maatstaf werd zelfs uitdrukkelijk verworpen 'omdat dit in de praktijk een te ruime
betekenis heeft gekregen.' Als grond hiervoor werd aangegeven dat fiscaal onderwaarde-
ring van activa en overwaardering van passiva toelaatbaar is, hetgeen als instituut niet
paste in de opzet van de wet. Verder is fiscaal de toepassing van de vervangingswaarde niet
mogelijk. Dat de normen van art. 9 Wet IB'64 en art. 5 WJO verschillen stoelt uiteraard
ook op de verschillen in doeleinden waarvoor deze wetten gegeven zijn, welke niet met
elkaar verenigbaar zijn. 1151 Overigens acht ik de WJO in zoverre weI van belang voor het
fiscale winstbegrip dat deze wet in belangrijke mate ondernemersusances zal beinvloe(len
en codificeren. Daarvan zal goed koopmansgebruik als begrip met een flexibele betekenis,
waarin het accepteren van deze gewoonten mogelijk is, zeker de invloed kunnen onder-
gaan.

Een ander argument tegen de stelling van belanghebbende is dat ook onder het regime

12.  HR 14 januari  1970, BNB 1970/68 en HR 3 juni 1970, BNB 1970/176.
13.  HR 6 maart 1957, BNB 1957/122, HR 8 april 1953, BNB 1953/146, HR 29 januari 1969, BNB 1969/80, HR 3
april 1970, BNB 1970/122.
14.  Zie J.J.J. Jacobs, Balanscontinuiteit en Foutenteer, biz. 45 e.v., uitg. FED.
15.  In het ter beschikking gestelde uittreksel zijn de stellingen van belangh. niet vermeld.
16.  Zie KB 30 oktober 1970, Stb. 533.

Aantekeningen
1141 De WJO is thans opgenomen in Boek 2 NBW, titel 8
1151 Zie omtrent de verhouding tussen de winstberekingnaar burgerlijk- en fiscaairecht Th.S. 1Jsseimuiden in MBB

1985, blz. 8 en volgende.
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van de WJO het boeken van de premiekosten ten laste van de jaren waarin zij voldaan
worden niet a priori verwerpeliik is. 17

De conclusie kan zijn dat de betekenis van de WJO als zodanig voor de inhoud van het
begrip goed koopmansgebruik betrekkelijk gering zal zijn, en in casu de afloop terecht
niet in de door belanghebbende gewenste richting kon doen uitvallen.

Verdere betekenis van het arrest

Tot zoverre levert het arrest weinig schokkends op. Het resultaat waartoe de Hoge Raad
komt, is in overeenstemming met constante jurisprudentie zoals hiervoor reeds werd
aangegeven. Verbazing wekt echter wel de overweging welke in de tekst van het arrest
gecursiveerd werd aangegeven en waarvan ik hier de relevante passage herhaal:

'dat  weI in strijd  met goed koopmansgebruik  zou  zijn  om. .. niet alleen  de  in   1971
verschuldigd geworden premie, maar ook de contante waarde van de in latere jaren te
betalen premies ten laste van de winst te brengen;

dat immers aldus ten laste van de winst van dat jaar mede zouden worden gebracht
premies welke eerst na dat jaar verschuldigd werden.'

Deze motivering wijkt af van die welke de Hoge Raad placht te geven om de gevolgen
van stelselwijziging uit andere jaren in het jaar van wijziging te verwerpen. De vraag is
welke betekenis hieraan moet worden toegekend. Heeft deze formulering alleen betrek-
king op de gevolgen van de stelselwijziging o fspeelt hier mee dat de Hoge Raad een andere
richting wil aangeven voor de verantwoording van pensioenkosten?

Men kan verdedigen, zoals Hoogendoom18  dat doet, dat bovenstaande overweging
niet geisoleerd mag worden beschouwd doch moet worden bezien in samenhang met de
vooraf gegane overwegingen. Het arrest betreft dan alleen de stelselwijziging. Een meer
geisoleerde lezing kan echter tot een andere conclusie leiden, namelijk dat in wezen ook de
passivering van de contante waarde van de inhaalpremie in het geding is.

Met de uitleg van Hoogendoorn zou ik mij zeer wel kunnen verenigen. Het komt mij
immers juist voor dat de lasten bij de toekenning van pensioenrechten welke betrekking
hebben op reeds verstreken dienstjaren, ook al worden zij voldaan door middel van een
inhaalpremie en worden zij eerst in komende jaren verschuldigd, in dat jaar voor de
contante waarde in mindering op de winst mogen komen. Het betreft hier een consequen-
te en alleszins juiste toepassing van het veroorzakingsbeginsel, gebaseerd op vaste juris-
prudentie. 19

Er zijn echter m.i. toch twijfels of met deze interpretatie van het arrest volstaan kan
worden. Zo is opmerkelijk het feit dat, waar in de uitspraak van het HofArnhem primair
sprake is van de niet te aanvaarden gevolgen van een overigens toegelaten stelselwijziging
de Hoge Raad daarover met geen woord rept. Daarentegen wordt in zeer algemeen
gestelde bewoordingen een oordeel gegeven over de gevolgen van het toekennen van
pensioenrechten welke, voor zover die op het verleden betrekking hebben, gedekt worden
door middel van een inhaalpremie. De Hoge Raad slaat dit pad dus geheel vrijwillig in.
Maar waarom dan vraagt men zich af?

Frappant is daarbij dat de Hoge Raad niet eens een overweging wijdt aan wat tot de
kernpunten van deze problematiek behoort, namelijk de kwestie van het verval van
pensioenrechten bij tussentijds ontslag en de vraag of de werkgever met de bij de
verzekeringsmaatschappij gedekte pensioenen volledig gevrijwaard is tegenover zijn
werknemers. Dit klemt temeer nu belanghebbende in zijn beroepschrift in cassatie had
aangevoerd dat de werkgever bij tussentijds ontslag gehouden bleef tot de voldoening van
de backservice. Zo de werkgever al niet tot de voldoening van de premies gehouden was
tegenover de verzekeringsmaatschappij dan was hij toch in elk geval gehouden ten
opzichte van de werknemers om de pensioentoezegging volledig te effectueren. De Hoge
Raad had hieraan weI enige aandacht kunnen schenken.

17. Zie ilsselmuiden in FED IB'64, art.  9-4 n.a.v. BNB 1969/80, herhaald in De Wet op de Jaarrekening, blz.  174,
uitg. Kluwer.
18.  FEDIB'64 art. 9-160.
19.   HR 28 mei  1952, B. 9229, Hof's-Hertogenbosch il  mei  !962, BNB 1963/53. Hof 's-Gravenhage  11  mei  1963,
BNB 1964/38, HR 29 april 1970, BNB 1970/164
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Zou de achtergrond hiervan soms zijn dat ook voorzieningen die hun oorzaak vinden in
bestaande rechtsverhoudingen niet meer gepassiveerd mogen worden?

Wat ook aanleiding geeft tot twijfel is de laatste overweging uit het gecursiveerde
gedeelte:

'dat toetreding van nieuwe aandeelhouders niet mag leiden tot een onjuiste fiscale
winstberekening'.

Deze overweging zou begrijpelijk zijn indien daarin een link te leggen zou zijn met de
aanvaarding van de gevolgen van de stelselwijziging. Maar dat blijkt er niet uit. Er is nu in
te lezen dat toetreding van nieuwe aandeelhouders niet mag leiden tot het kiezen van een
onjuist systeem van winst berekenen. In casu betreffende de reeds in zeer algemene
bewoordingen gestelde gevolgen van toekenning van pensioenrechten enz.. M.a.w. het
passiveren van de contante waarde van de inhaalpremie is ontoelaatbaar.

Kan deze conclusie nu met stelligheid worden getrokken? Allereerst kan de aandacht erop
worden gevestigd dat in wezen dezelfde gedachtengang reeds eerder door de Hoge Raad
werd tot uiting gebracht in een pensioenarrest, namelijk van 21 februari 1973, BNB
1973/97.20

In dat geval wenste belanghebbende naast hetgeen reeds gestort was ter zake van het
met de verstreken diensttijd van iedere werknemer overeenkomend evenredig decl van
zijn pensioenaanspraken nog een bedrag ten taste van de winst te brengen. Dit omvatte
onder de naam 'premienivelleringsreserve' niet anders dan het verschil tussen wat aange-
duid kan worden als de contante waarde van de inhaalpremie, berekend volgens bepaalde
maatstaven, en de feitelijke dotatie. De Hoge Raad verwierp deze verliespost, overwegen-
de:

'dat indien een werkgever aan zijn werknemers pensioenaanspraken toekent wegens
verstreken dienstjaren, goed koopmansgebruik niet toestaat dat de werkgever in het jaar
van die toekenning te dier zake een hoger bedrag ten laste van de jaarlijkse winst brengt
dan overeenkomt met het bedrag van de uit die toekenning voortdoeiende schuld'.

Men ziet ook hier wordt de 'schuld' als aanknopingspunt gebruikt voor de bepaling van
het uit pensioentoekenning voortvloeiende verlies. Verschil in beide situaties is er in
zoverre dat in de casus BNB 1973/97 de op verstreken dienstjaren betrekking hebbende
last volledig betaald werd, hetgeen in het onderhavige geval nu juist niet zo is. De
inhaalpremies worden pas in de toekomst verschuldigd. De redactie van de betreffende
overweging van de Hoge Raad in de onderhavige casus lijkt er dan perfect op a fgestemd te
zijn om de passivering van de contante waarde van de inhaalpremie onmogelijk te maken.

Toch ben ik van mening dat dergelijke verstrekkende consequenties niet aan het arrest
verbonden kunnen worden. Het onmiddellijke gevolg zou immers zijn dat het in goed
koopmansgebruik gehanteerde veroorzakingsbeginsel terzijde gesteld zou worden. In
wezen betekent zulks dat de bedrijfseconomische grondslag verlaten zou worden bij de
bepaling van de fiscale winst. Deze implicaties acht ik ondenkbaar. 1161 Het zou ons
terugbrengen naar het stenen tijdperk van de winstberekening.

Dat een dergelijke opvatting van de Hoge Raad alleen voor pensioenkosten zou gelden
acht ik evenmin aannemelijk. Voor zover er ten aanzien van pensioenkosten opmerkelijke
systemen van verantwoording bestaan zijn deze m.i. eerder een gevolg van geaccepteerde,
doch wellicht achterhaalde, ondernemersusances dan van onjuiste toepassing ofuitgangs-
punten van het veroorzakingsbeginsel. Een ingrijpen in de bedrijfseconomische uitgangs-
punten ter zake acht ik dan ook volstrekt onjuist en niet in de rede liggend.

20. Annotator Hofstra voorzag reeds dat de op het eerste gezicht tamelijk onschuldig lijkende formutering
ingrijpende gevolgen kon hebben.

Aantekening
1161 Bij zijn arrest van 1 oktober 1980, BNB 1980/333 heeft de Hoge Raad beslist dat toegestaan is aan degene die

ZUn of haar pensioenverplichtingen jegens zijn of haar werknemers heeft ondergebracht tegen betaling van een
gelukbluvende premie op zijn of haar balans als passiefpost op te voeren dc contante waarde van dat gedeelte
van de toekomstige premies dat aan de reeds verstreken dienstjaren van de werknemers kan worden toegere-
kend.
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De enige m.i. zinnige betekenis die aan de bewoordingen van het arrest kan worden
toegekend is, dat niet de toepassing van het veroorzakingsbeginsel in het geding is ten
aanzien van de backservice, maar dat de bewoordingen van het arrest de aanzet kunnen
vormen voor een meer juiste berekening van de contante waarde van de inhaalpremie. Dit
opdat niet, zoals in BNB 1973/97 en verder in de praktijk frequent voorkomt, bedragen
als verlies worden geclaimd welke uitgaan boven de premies die in feite voldoende zijn om
de backservice te dekken.21 1171

2.2.2. Contante waarde van inhaalpremies; vervolg

Op de kwestie van de berekening van de contante waarde van inhaalpremies is ingegaan
door verschillende auteurs. Door sommigen daarvan is bezwaar gemaakt tegen de in het
voorafgaande artikel gepresenteerde wijze van berekening van die premies.

Naar aanleiding van het artikel van P. van Yperen 'Contante waarde van inhaalpre-
mies' in Weekblad 1977/5341  werd het volgende onderschrift geplaatst.  1181

Het betoog van de heer Van Yperen is aldus opgebouwd dat hij eerst aangeeft dat, ingeval
de lasten welke voortvloeien uit een pensioenregeling gefinancierd worden door middel
van gelijkblijvende premies, 'de lasten min baten methode' de enige juiste is om tot
berekening van de contante waarde van de inhaalpremies te komen. Vervolgens geeft Van
Yperen aan dat binnen een dergelijke methode geen sprake kan zijn van het ten onrechte
passiveren van een risicopremie.

Mijn bezwaar tegen het door Van Yperen aangevoerde is dat hij er ten onrechte van
uitgaat dat ik in de, in zijn artikel, aangehaalde noot gedoeld zou hebben op verschillen
binnen 66n methode.

Het in bedoelde noot gestelde ziet evenwel op verschillen welke- gegeven de pensioen-
hoogte- bestaan bij de berekening van de contante waarde van inhaalpremies volgens de
onderscheiden methodes. Op de voet van het lezenswaardige en veel stof tot overdenking
biedend artikel van B.A. van Tuijl, Weekblad 5324-5325 worden deze aangeduid als 'de
evenredig-deel methode' en'de methode van de verzekeringsdeskundigen'.1 Aldaar werd
deze problematiek zeer uitgebreid uiteengezet. Overigens moet hieraan toegevoegd wor-
den dat de aangedragen oplossing voor de verklaring van het verschil tussen de beide
methoden inderdaad tekort schiet. Het bewijs hiervoor werd reeds geleverd door W.J.J.
van Buul.2 De kwantitatieve omvang van de door hem geconstateerde afwijkingen kan
onmogelijk uit de risicopremie alleen verklaard worden. De verklaring ligt mede in de
verwerking van intrestverschillen, alsook in het feit dat in gelijkblijvende premie in de
beginfase veelal een stukje v66r-financiering begrepen is. Om tot een gelijkblijvende
premie te komen zal immers in den beginne een'overschot' en later een'tekort' ingewerkt
worden om tot een uitsmering van lasten te komen. In de evenredig-deel methode, welke
uitgaat van een actuarieel zuivere koopsom, ontbreekt dit uitsmeringseffect.

21. Men voert als contante waarde van de inhaalpremie op de premies welke verschuldigd zouden zijn geweest
indien deze hadden gegolden vanaf het begin van de diensttijd welke voor pensioenveriening in aanmerking wordt
genomen. Dit is onjuist. De benodigde backservice dient naar de omstandigheden bij de pensioentoekenning
berekend te worden. Het verschil betreft gro fweg de premie voor het in de tussentijd gelopen sterfterisico die, omdat
het niet gedekt is geweest ook niet door de verzekeraar in rekening wordt gebracht. De gekapitaliseerde waarde
daarvan dient men dan ook niet te passiveren.

1.   Zie blz. 676.
2.   Weekblad 5298 en 5311  (onderschrift n.a.v. het artiket van de heer Hagelen).

Aantekeningen
1171  Bij het reeds genoemde arrest BNB 1980/333 beslist de Hoge Raad dat bij verrekening tegen een gelukblijvende

premie de contante waarde van de inhaalpremie dient te geschieden volgens de zogenaamde evenredig-
deelmethode. Ingevolge die methode wordt de contante waarde bepaald aan de hand van de koopsom die op
het tijdstip van de toekenning of verhoging van rechten benodigd is voor de affinanciering van de verplichtin-
gen.

1181 Weekblad 1977/5341.
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In de uitspraak van het HofArnhem welke leidde tot het arrest van de Hoge Raad van
29 juni   1977  nr. 184203, waarin  ook de problematiek  aan  de  orde  was  van  de  back-
serviceberekening volgens de onderscheiden methodes wordt de verklaring gezocht in
renteverschillen:

'dat echter belanghebbendes berekening van het bedrag van de zogenaamde back-
service - waarbij wordt uitgegaan van de fictie dat voor de beide directeuren reeds vanaf
de datum van hun indiensttreding een jaarlijkse gelijke premie voor hun pensioen zou zijn
voldaan er toe leidt, dat een bedrag wordt gepassiveerd dat uitgaat boven de contante
waarde van het met de ten tijde van de pensioentoekenning verstreken diensttijd van de
betreffende directeuren overeenkomend evenredig deel van hun pensioenaanspraken;

dat zulk een passivering ontoelaatbaar is, omdat daarvoor in feite de rente, welke bij
premiebetaling in de ubbr  1 december  1970 verstreken dienstjaren zou kunnen zijn ontvangen
op de premie-bedragen, in de back-service wordt opgenomen,4.5

Wat er ook zij van de gegeven verklaring - het Hof gaat onder meer geheel voorbij aan
het v66r-financieringseffect - de inwerking van intrestverschillen lijkt zeker wel aanne-
melijk.

(...)
De vraag welke lasten aan een jaar toegerekend moeten worden, is primair afhankelijk

van de verplichting welke ter zake van het pensioen op de werkgever rust. Dit is geen
stelselkwestie waarbij goed koopmansgebruik een rol speelt doch iets wat naar zijn aard
geheel feitelijk is. Eerst als de bepalende grootheden vastgesteld zijn komt de vraag naar
de verwerking in een stelsel aan de orde. Voor de bepaling van de omvang van de back-
servicelasten bij tussentijdse pensioentoekenning of verhoging is in beginsel beslissend de
koopsom voor de op dat moment meetellende rechten uit het verleden. Derhalve niet de
contante waarde van de premies die hadden gegolden indien van de aanvang af van de
dienstbetrekking ter zake van de in aanmerking genomen diensttijd - gelijkblijvende -
premies zouden zijn voldaan.

Het gebruik van 'de methode van de verzekeringsdeskundigen' zal m.i. alleen dan
kunnen plaatsvinden indien daar een passende pensioentoezegging aan ten grondslag ligt.
Dit laatste zal wellicht nimmer voorkomen aangezien dat voor de werknemer tussentijds
kan leiden tot een pensioenrecht dat hoger is dan correspondeert met het evenredig deel
van de doorgebrachte diensttijd. In de praktijk blijkt dat pensioenverlies een veeleer
gebruikelijk verschijnsel is. Mogelijk dat de gebruikelijkheid van de in het geding zijnde
berekeningswijze nog aanleiding voor enige clementie kan vormen, bijv. doordat bij
gebleken ontoelaatbaarheid het verschil in een aantal jaren aan de winst mag worden
toegevoegd. 1191

2.2.3. De berekening van de passiefpost 1201

Op de in het voorgaande artikel bedoelde kwestie werd beslist in arrest HR 1 oktober
1980, BNB 1980/333 De korte inhoud daarvan luidt als volgt:

Belangh., een co6p. ver., heeft in  1968  t.b.v. haar personeel een pensioenregeling tot
stand gebracht. De pensioenaanspraken werden toegekend op eindloonbasis en hadden
betrekking zowel op de toekomstige als op de reeds verstreken diensttijd van de werkne-
mers. Alle pensioenaanspraken werden door belangh. ondergebracht bij een verzekeraar
tegen betaling van in beginsel gelijkblijvende halOaarlijkse premies. Een gedeelte van

3. V-N augustus 1977 no. 18, punt 8.
4. Cursivering van de schruver.
5.  in de uitspraak van het Hof Arnhem was sprake van een tweetal kwesties. M.b.t. de hiervoor opgenomen
beslissing inzake de berekening van de contante waarde van de inhaalpremie werd geen cassatieberoep ingesteld.

Aankkeningen
1191 BU Resolutie van 11 september 1981, BNB 1981/289 werd - naar aanteiding van arrest Hoge Raad 1 oktober

1980, BNB 1980/333 - toegestaan, in gevallen waarin de aanstag niet onherroepelijk vaststond, de verschillen
tussen de diverse stelsels in drie gelijke delen  toe te vocgen  aan de winst in de jaren   1981,1982 en  1983.

1201 TVVS 1980. biz. 274-275.
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iedere premie had derhalve betrekking op reeds verstreken diensttijd (backservicegedeel-
te).

Op haar balans  per 31 december 1970 voerde belangh. als contante waarde  van  de
backservicegedeelten van de toekomstige premies een passiefpost op. Zij berekende
daarbij het backservicegedeelte van die premies door het verschil te bepalen tussen
enerzijds het bedrag van die premies en anderzijds het bedrag van de premies welke na 31
december 1970 halOaarlijks zouden zijn vervallen indien dezelfde pensioenaanspraken
reeds sinds de datum van indiensttreding van de werknemers zouden hebben bestaan en
tegen gelijkblijvende premies bij de verzekeraar zouden zijn ondergebracht.

H.R.: het is niet juist uit te gaan van de veronderstelling dat de als in de verstreken
dienstjaren verdiend beschouwde pensioenbedragen in die jaren ook reeds daadwerkelijk
verzekerd zijn geweest; deze niet met de werkelijkheid strokende veronderstelling leidt er
immers toe dat van de toekomstige premies een onevenredig groot gedeelte aan reeds
verstreken dienstjaren wordt toegerekend.

De door belangh. voorgestane methode moet derhalve als strijdig met g.k.g. worden
verworpen.

Reeds enige jaren bestond er onzekerheid omtrent de wijze, waarop bij pensioenverhogin-
gen de - ineens - ten taste van de fiscale winst te brengen backservicelast dient te worden
berekend. Deze twijfel kwam met name voor indien sprake was van - bij een verzekeraar
ondergebrachte - pensioenen, waarvan de verhoging werd voldaan door middel van een
in de toekomst te betalen gelijk blijvende inhaalpremie. Sedert het arrest HR 8 april 1953,
BNB  1953/146,  is het in principe toegelaten  het aan reeds verstreken dienstjaren  toe te
rekenen deel van de last in de verlies- en winstrekening te verwerken in het jaar, waarin de
(hogere) pensioenrechten worden toegekend. Betwist werd of de berekening van de
backservicelast mocht plaatsvinden volgens de methode van de verzekeringsdeskundigen
dan weI moest geschieden op de voet van de zogenaamde euenredig-deel methode. In het
eerste geval gaat men bij de berekening van de backservice uit van de veronderstelling, dat
voor de werknemer vanaf het moment waarop zijn pensioenjaren een aanvang namen
reeds de - hogere - pensioenbedragen golden. De aan het verleden toe te rekenen last
wordt bepaald op basis van de premiebedragen, welke in het verleden verschuldigd
zouden zijn geweest. In de tweede benadering wordt de backservice bepaald aan de hand
van de koopsom, die benodigd is om het pensioen te dekken zoals die op het moment van
de toegekende verhogingen, met inachtname van de reeds verstreken diensttijd, in werke-
lijkheid luidt. Bij toepassing van het laatstgenoemde stelsel - de evenredig-deel methode
- zal de backservicelast in de meeste gevallen op een aanzienlijk lager niveau belanden.

Inzake deze problematiek - waarover in het Weekblad voor fiscaal recht zeer uitvoerig
van gedachten is gewisseld, zie de nummers 1976/5254, 1976/5257, 1976/5298, 1977/5311,
1977/5324, 1977/5337 en 1977/5341, heeft de Hoge Raad als volgt beslist:

'dat het aan belanghebbende, die haar pensioenverplichtingen jegens haar werknemers
heeft ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij tegen betaling van gelijkblijvende
premies, is toegestaan op haar balans als passiefpost op te voeren de contante waarde van
dat gedeelte van de toekomstige premies dat aan de reeds verstreken dienstjaren van haar
werknemers kan worden toegerekend;

dat het evenwel niet juist is, gelijk belanghebbende wenst, die toerekening te baseren op
de veronderstelling dat de als in die verstreken dienstjaren verdiend beschouwde pen-
sioenbedragen in die jaren ook reeds daadwerkelijk verzekerd zijn geweest;

dat immers bedoelde, niet met de werkelijkheid strokende, veronderstelling ertoe leidt
dat van de toekomstige premies een onevenredig groot gedeelte aan reeds verstreken
dienstjaren wordt toegerekend;

dat derhalve de door belanghebbende voorgestane methode als strijdig met goed
koopmansgebruik moest worden verworpen; enz.'

De conclusie is, dat voor de berekening van de backservice bij - tegen een gelijk
blijvende toekomstige premie - verzekerde pensioenen nog slechts de 'evenredigdeel
methode' toelaatbaar is. De back-servicelast sluit dan aan bij de hoogte van de in
werkelijkheid toegekende vermeerderde pensioenomvang.

Met de strekking van het arrest kunnen wij ons verenigen. De praktische gevolgen van
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het arrrest zijn overigens niet gering. In vrijwel alle gevallen, waarin sprake was van de
bedoelde wijze van pensioendekking, werd de methode van de verzekeringsdeskundigen
gehanteerd ter berekening van de back-servicelast. Bij toepassing van de gewijzigde
berekeningstechniek zullen zeer aanzienlijke bedragen van de gepassiveerde pensioenver-
plichtingen vrijvallen. Het is de vraag, of de minister van Financien hier een tegemoetko-
mende houding zou moeten innemen. Naar onze opvatting zun daar gronden voor aan te
WUzen.

Allereerst is het praktisch gesproken onhaalbaar, dat de verzekeringsmaatschappijen
op korte termijn de herberekeningen zouden kunnen uitvoeren, die benodigd zijn voor
alle erbij betrokken belastingplichtigen.

Om rechtsongelijkheid te voorkomen verdient het aanbeveling te bepalen, dat de
correcties eerst in de aangiften over het boekjaar 1980 zullen worden verwerkt. Er is dan
een redelijke periode om nieuwe becijferingen op te stellen. Voorts rijst de vraag, of hier
niet een verder gaande faciliteit geboden zou moeten worden. Het motiefdaarvoor ligt in
het feit, dat de thans verworpen methode reeds tientallen jaren zonder noemenswaardige
bezwaren van de zijde van de belastingadministratie getolereerd werd; dat terwijl het
bestaan ervan bekend was. Bijvoorbeeld werd van de onderscheiden methoden melding
gemaakt in het uit 1959 daterende boek van H.L. Drost, De personeelsvoorzieningen;
Fiscale Monografie, nummer 14, biz. 130-131. Het langdurig onbestreden blijven van de
thans gewraakte benaderingswijze is een niet onbelangrijk element in het verwachtingspa-
troon van de contribuabelen dienaangaande. Afl)raak van de verschillen in een aantal
jaren lijkt dan een redelijke tegemoetkoming te bieden. 1211

Een tweede, voor de praktijk, belangrijk aspect in dit arrest heeft betrekking op het
interestpercentage, dat bij de berekening van de contante waarde van de - aan het
verleden toe te rekenen - inhaalpremie moet worden gebruikt. De inhaalpremie is immers
eerst in de toekomst verschuldigd en is als zodanig voor de belanghebbende een niet
rentedragende schuld.

Bevestigd werd, dat bij de contantmaking gerekend moet worden met het percentagedat - bij benadering - geldt voor langlopende leningen. In casu werd dat gesteld op zeven
(het  geschil had betrekking  op de aanslag vennootschapsbelasting  over  1970).  Om
frequente herberekening te voorkomen, pleegt men in de praktijk het bedoelde percentage
op enige afstand te volgen. Onveranderlijk is het derhalve niet. Bij mutaties pleegt de
aanpassing veelal aan de hand van praktische vuistregels te worden uitgevoerd.

2.2.4. De lineaire methode 1221

Omtrent de toepassing van de lineaire methode besliste de Hoge Raad bij zijn arrest van 7
mei  1980, BNB 1980/274. De korte inhoud daarvan luidt als volgt:

De enige directeur van belangh heeft zijn dierenartspraktijk naar de toestand per 1
januari  1973 in belangh. - een BV - ingebracht.  In  1974 kent belangh. hem aanspraken
toe op een ouderdomspensioen, een weduwenpensioen en een wezenpensioen. Belangh.
houdt die pensioenverplichtingen in eigen beheer.

HR: g.k.g. laat toe bij de waardering van pensioenverplichtingen voor Edn of slechts
enkele werknemers ervan uit te gaan dat het kapitaal dat op de pensioendatum beschik-
baar zal moeten zun aldus wordt opgebouwd dat in elk der jaren waarin de werknemer
t.b.v. de onderneming werkzaam is geweest een gelijk bedrag t.1.v. de winst wordt
gebracht.

Nu vaststaat dat de directeur van belangh. vanaf 1 januari  1973 t.b.v. haar werkzaam is
geweest, heeft het Hof terecht aanvaard dat te rekenen vanaf die datum tot aan de
pensioendatum telkenjare een gelijk bedrag t.1.v. de winst van belangh. wordt gebracht.

Aantekeningen
1211 Afbraak in 3 jaren (1980-1981-1982) werd toegestaan bij Resolutie van 11 september 1981, BNB 1981/289: zie

TVVS 1981. biz. 265. Vergeluk ook I.2.2.2.
1221 TVVS 1980, biz.  152.
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Reeds enkele jaren was de fiscale praktijk in afwachting van nieuwe jurisprudentie
omtrent de waardering van pensioenlasten in eigen beheer volgens de zogenaamde
lineaire methode. Nadat de Hoge Raad deze wijze van tijdevenredige verdeling van
pensioenkosten over de actieve periode van de werknemers in arresten van 7 januari 1970,
BNB 1970/61 en 29 april 1970, BNB 1970/164, had aanvaard, kondigde de staatssecreta-
ris van Financitn bij behandeling van wetsontwerp 13004 (inzake de zogenaamde
coming-backservice) aan dat in deze jurisprudentie niet berust mocht worden. Zo nodig
zou hij zelfs bij een onverhoopt ongunstige uitslag door middel van een wetswijziging de
toepassing van de lineaire methode verhinderen, zulks ten gunste van een waardering
waarin bij de berekening van de jaarlijkse pensioenlast tenminste rekening wordt gehou-
den met een rentefactor. Opgemerkt wordt dat ingevolge de bepalingen van de Pensioen-
en Spaarfondsenwet als regel geboden is dat de werkgever de pensioenen te zijnen taste
onderbrengt bij een verzekeringsmaatschappij of pensioenfonds. Slechts voor degenen
die voor meer dan een bepaald percentage aandeelhouder zijn in de vennootschap
waarvan zij werkzaam zijn is een ontheffing van deze plicht mogelijk. Na de aanvaarding
van de wijzigingswet inzake  de PSW (Kamerstuk   15539) is, indien  aan de gestelde
voorwaarden wordt voldaan, zelfs uit kracht van wet ontheffing mogelijk, zodat een
verzoek niet meer behoeft te worden ingediend.

De in zittingsjaar 1974-1975 door de staatssecretaris aangekondigde procedure over de
aanvaardbaarheid van de lineaire methode is inmiddels afgesloten met een arrest van de
Hoge Raad. De feiten waren als volgt: ingaande 1 januari 1973 werd een dierenartsen-
praktijk uitgeoefend voor rekening van een besloten vennootschap. In maart 1974 kwam
het lichaam juridisch tot stand. Op  1  november 1974 werden aan de enig-directeur/aan-
deelhouder aanspraken op een ouderdoms- en weduwen/wezenpensioen toegekend.
Daarbij werd de diensttijd geacht te zijn aangevangen op 1 januari 1973. De BV wenste
voor de winstberekening over 1974 (het eerste boekjaar van haar oprichting) rekening te
houden met de uit vorenbedoelde pensioentoezeggingen voortvloeiende pensioenlasten,
bepaald volgens de lineaire methode. De inspecteur verwierp dit standpunt en bracht
voorts allerlei andere stellingen in het geding om de gevormde passiefpost te verlagen. Zo
wenste hij de in de voorperiode gevormde diensttijd niet te erkennen; verder zou het in
aanmerking te nemen interestpercentage bij de berekening van het doelvermogen niet
lager dan op zeven gesteld mogen worden. Voorts zou de in eigen beheer te elimineren
kosten- en winstopslag op 25 procent gesteld moeten worden in plaats van de in de
praktijk gebruikelijke 10 procent (het te vormen doelvermogen werd in casu afgeleid uit
de tarieven van een levensverzekeraar).

Het Hof ('s-Hertogenbosch) wees de stellingen van de inspecteur voor zover zij aan de
orde kwamen, alle volledig af. De uitspraak is op deze punten voor de praktijk van groot
belang

Op het beroepschrift in cassatie overwoog de Hoge Raad, na conclusie van de A-G Van
Soest, onder meer:

'dat goed koopmansgebruik toelaat bij de waardering van pensioenverplichtingen voor
den ofslechts enkele werknemers er van uit te gaan dat het kapitaal dat op pensioendatum
beschikbaar zal moeten zijn aldus wordt opgebouwd dat in elk der jaren waarin de
werknemer ten behoeve van de onderneming werkzaam is geweest een gelijk bedrag ten
laste van de winst wordt gebracht;

dat nu vaststaat dat de directeur van belanghebbende vanaf 1 januari  1973 ten behoeve
van haar werkzaam is geweest, het Hof terecht heeft aanvaard dat te rekenen vanaf die
datum tot aan de pensioendatum - 1 januari 1991 - telkenjare een gelijk bedrag ten laste
van de winst van belanghebbende wordt gebracht'; enz.

De lineaire methode blijft derhalve aanvaard, zoals zij dat was sedert 1970. Naar de
motivering van dat standpunt moeten wij gissen. Het meest aannemelijke lijkt de redene-
ring overeenkomstig die welke voorkwam in BNB 1970/164, namelijk dat het overlijden
van een van de gerechtigden in enig jaar een niet bij voorbaat te bepalen invloed op de
passiefpost heeft. Dat geldt voor het sterfterisico, doch is ook op de gehele verplichting,
op enig moment tijdens de opbouwfase van toepassing. Van belang is voorts dat de
actuarieel bepaalde waarde op de pensioeningangsdatum ook niet meer is dan een
benadering bij gebrek aan beter. De stelling dat het niveau van de maximale passivering
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gesteld moet worden op de overeenkomstige prijs waarvoor derden bereid zijn het risico te
dekken, is in zoverre irrelevant dat de voor verzekeraars geldende omstandigheid, de
werking van de wet van de grote getallen, hier per definitie niet opgaat. Er is immers
slechts sprake van 66n of enkele pensioengerechtigden. Conform het betoog van de A-G
lijkt het niet noodzakelijk om een onzekere uitkomst van een in zich al dubieuze
benadering, die overigens in de gegeven omstandigheden de 'minst onjuiste' is, bij de
waardering in gevolge goedkoopmansgebruik als verplicht te hanteren stelsel op te leggen.
Anders dan de A-G en W.J.J. van Buul, Waardering van pensioenen, Arnhem  1979, biz.
47, meen ik dat het in dezen geen verschil uitmaakt ofhet vooroverlijdensrisico elders -
door middel van een risicoverzekering - ondergebracht is. Het vooroverlijdensrisico is
hooguit tan onzekere factor in een complex van weinig grijpbare elementen. De afwezig-
heid daarvan kan moeilijk doorslaggevend geacht worden om een andersluidend oordeel
te motiveren. De ruime bewoordingen van dit arrest wijzen er niet op dat de Hoge Raad
een voorbehoud in deze richting zou willen maken.

Met het vorenstaande lijkt tevens te zijn aangegeven dat strikt genomen voor de
staatssecretaris van FinanciEn elke grond ontbreekt om in een wettelijke regeling een
ander stelsel dan de lineaire methode in afwijking van dit arrest verplicht te stellen. De
onzekerheid van het uit hoofde van de individuele pensioenvoorziening te passiveren
bedrag is immers voor de rechter en voor de wetgever in gelijke mate aanwezig. Nu ook
een budgettair motief praktisch gesproken ontbreekt - de vorming van pensioenvoorzie-
ningen heeft in hoofdzaak in het begin van de zeventiger jaren een belangrijke druk op de
fiscale winst betekend - zou het aanbeveling verdienen dat van de zijde van Financitn
duidelijk wordt gemaakt dat eventuele voornemens tot wetswijziging op dit punt verlaten
worden.

Een andere markante kwestie in het arrest is de aanvaarding van de voorperiode als
tijdvak waarover de toekomstige directeur/aandeelhouder (voormalige ondernemer)
pensioenrechten opbouwt. Deze beslissing, op een punt waarop in de praktijk onzeker-
heid bestond, lijkt eveneens juist. Het moet voldoende geacht worden dat men voor
rekening van de - toekomstige - vennootschap werkzaam is.

Weliswaar kan tijdens de voorperiode ten laste van de beloning voor 'werknemer,
voormalig ondernemer' geen loonbelasting worden ingehouden, maar dit 'gebrek' vloeit
voort uit het bepaalde in de Wet op de loonbelasting 1964 en is verder niet van betekenis.
Bij een anders luidende stellingname zou bovendien centrale betekenis worden toegekend
aan het toch min of meer willekeurige tijdstip waarop een BV juridisch perfect wordt.
Vanuit de onderneming bezien lijkt het meer voor de hand te liggen dat haar aanvangsmo-
ment in economische zin prevaleert. Of deze gevolgtrekking ook getrokken moet worden
voor de toepassing van de vrijstelling genoemd in artikel 11 Wet op de loonbelasting 1964
lijkt nog geen uitgemaakte zaak; zeker niet indien van pensioenrechten reeds sprake is,
alvorens het moment waarop de BV juridisch tot stand komt.

2.2.5. De lineaire methode bij pensioenverplichtingen gehandhaafd 1231

Bij de behandeling van het wetsontwerp  13 004, tot verdeling over opvolgende jaren van
bedrij fslasten die verband houden met toekomstige wijzigingen in lonen of prijzen (de
zogenaamde coming-backservicewet), was onder meer aan de orde de fiscale beoordeling
van de methode van tijdsevenredige verdeling van in eigen beheer gehouden pensioenen.
De toenmalige staatssecretaris van Financien gafte kennen tegen het hanteren van deze -
door de Hoge Raad in overeenstemming met goed koopmansgebruik geachte -methode
van kostentoedeling veel bezwaren te hebben. Aangekondigd werd in eerste instantie de
toelaatbaarheid van deze tamelijk grove doch simpel toepasbare methode, nogmaals, aan
het oordeel van de rechter in belastingzaken voor te zullen leggen, en zonodig daarna een
wetswijziging te zullen voorbereiden.

Aintekening
1231 TWS 1981. biz. 140- 141.
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Bij zijn arrest van 7 mei 1980, BNB 1980/274 bevestigde de Hoge Raad zun aanvankelij-
ke opvatting. De vraag rees toen ofde huidige staatssecretaris alsnog uitvoering zou geven
aan het voornemen van zijn ambtsvoorganger. Tijdens de behandeling van wetsontwerp
16 525, tot bestendiging van de coming-backservicewet, is de problematiek aan de orde
geweest. Op vragen van de PvdA-fractie antwoordde staatssecretaris Van Amelsvoort,
memorie van antwoord, blz. 2-3, dat hij - gelet op het feit dat de lineaire methode slechts
aanvaardbaar wordt geacht bij de waardering van pensioenverplichtingen van BEn of
enkele werknemers (veelal directeuren-aandeelhouders) - van mening is dat de indiening
van een wetsvoorstel op dit punt achterwege kan blijven. Een voor de praktijk niet
onbelangrijke onzekerheid is hiermee opgeheven.

De staatssecretaris wees er nog op dat de jurisprudentie rondom de toepassing van de
lineaire methode nog niet geheel uitgekristalliseerd is. Zo is er nog een geschil lopende
omtrent de vraag of deze methode gevolgd kan worden ingeval bij een in eigen beheer
gehouden pensioen het overlijdensrisico voor de pensioeningangsdatum verzekerd is.
Naar onze opvatting zal de herverzekering van het vooroverlijdensrisico aan de toepas-
sing van de lineaire methode niet in de weg staan. In zijn uitspraak van 24 oktober 1980
heeft het Ho f te's-Hertogenbosch in deze zin beslist. De staatssecretaris heeft tegen deze
uitspraak cassatie aangetekend, zodat een definitieve beslissing binnen afzienbare tijd
verwacht kan worden. 1241

2.2.6. Fiscale aspecten van de VUT 1251

In het afgelopen jaar zon in een niet gering aantal bedrij fstakken en individuele onderne-
mingen weer zgn. VUT-regelingen overeengekomen. In het algemeen behelst dit de
mogelijkheid voor werknemers, die een bepaalde leeftijd te boven gaan dat zij, vooruitlo-
pend op hun pensionering, vrijwillig - door middel van ontslag - hun actieve bestaan als
werknemer beBindigen. De werkgever verplicht zich de periode tot de pensioeningangsda-
tum te overbruggen door het verschaffen van een uitkering, die gekoppeld is aan het laatst
verdiende loon.

Tot begin vorig jaar hadden de meeste VUT-regelingen het karakter van een experi-
ment voor 62 of 63-jarige werknemers. Inmiddels is dit patroon drastisch gewijzigd; het
zijn thans toezeggingen geworden voor in principe alle werknemers van de afgesproken
leeftijd, die in een onderneming of bedrijfstak werkzaam zijn. In een aantal gevallen
worden voorwaarden gesteld voor het recht op een VUT-uitkering. Te noemen zijn: een
minimale duur van de arbeidsovereenkomst, ofde verplichting van de werknemer om een
bijdrage te leveren in de kosten.

De VUT-regelingen zijn ook voorwaardelijk in deze zin, dat werknemers die in
aanmerking komen vooreen volledige uitkering ingevolge de ZW, AAW/WAO, WW, dan
weI WWV, voor een vervroegde uittredingsregeling niet in aanmerking komen. Gedeelte-
lijke uitkeringen uit deze werknemersverzekeringen kunnen - evenals inkomsten uit
arbeid van de werknemer - in mindering gebracht worden op de VUT-uitkeringen.

Hoewel als gevolg van deze inperkingen het aantal werknemers, dat voor de toepassing
van een VUT-regeling in aanmerking komt, sterk verminderd wordt, blijven er nog altijd
vele tienduizenden over die uit dezen hoofde een uitkering zullen genieten. Daaraan zijn
voor de ondernemingen enorme financiele gevolgen verbonden, waarop onlangs in de
Tweede Kamer werd gewezen.

Fiscaal zijn een tweetal aspecten te onderscheiden:

Aantekeningen
1241 Bij zijn arrest van i juli 1981, Vakstudie-Nieuws 1981, blz. 1469, heeft de Hoge Raad aan de twijfels een eind

gemaakt en beslist dat ook het sluiten van een aflopende risicoverzekering, die belanghebbende vrijwaart voor
de financiEle gevolgen van het ingaan van weduwen- en wezenpensioen, bij voortijdig overlijden van de
werknemer, de lineaire methode niet in strijd doet zijn met goed koopmansgebruik; vgl. TVVS 1981, biz. 269.

1251 TVVS 1980, biz. 67-69.
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a.  Voor de werknemer

Voor de beoordeling van de gevolgen voor de werknemer moet het systeem van de Wet op
de loonbelasting 1964 in aanmerking worden genomen. Dit gaat ervan uit, dat in beginsel
at hetgeen uit de dienstbetrekking wordt verkregen tot het belastbaar loon behoort;
behoudens voor zover een vrijstelling van toepassing is. Voor de werknemer is het recht op
vervroegde uittreding in dit verband te zien als het recht op een toekomstige - voorwaar-
delijke - uitkering. De aanspraak daarop zal aldus als onderdeel van de uit dienstbetrek-
king verkregen voordelen tot het belastbaar loon gerekend moeten worden. Zijn belast-
baar loon in de zin van de loonbelasting bestaat uit het contante loon en het recht op een
toekomstige uitkering, welke bij de feitelijke uittreding tot uitkering komt.

De aanspraak op VUT-uitkeringen is niet gelijk te stellen met het recht op pensioen,
zodat daarvoor  art.   11,  van  de  Wet  op de loonbelasting  1964  niet van toepassing  is.
Andere vrijstellingen zijn, althans volgens de staatssecretaris van Financien, evenmin van
toepassing. Het spreekt voor zich, dat tegen de belastbaarheid van de VUT-aanspraken
weerstanden ontstaan. Niet ieder zal immers op bijvoorbeeld 62-jarige leeftijd zijn actieve
periode al willen betindigen. Ziet men ervan af, dan zou, in het heden, de belastingheffing
over de aanspraak onjuist zijn geweest, maar de mogelijkheid tot correctie over het
verleden in beginsel ontbreken. Hierbij dient men te bedenken, dat de mogelijkheid van
feitelijke non-participatie aan de VUT-regeling schattenderwijs in de waardering van de
aanspraak verwerkt zou moeten worden, wat uiteraard niet geringe praktische problemen
oplevert.

De staatssecretaris van Financitn heeft er dan ook verstandig aan gedaan de aanspra-
ken op VUT-uitkeringen, in afwachting van een definitieve wettelijke regeling, tijdelijk
aan te wijzen als pensioenregeling  in   de  zin  van  de  Wet  op de loonbelasting   1964
(Resolutie 30 november 1979, nr. 279-20413, gepubliceerd in V-N, 22 december 1979, blz.
2347.) Daardoor behoeven de aanspraken niet in aanmerking genomen te worden bij de
bepaling van het belastbaar loon. Eventuele werknemersbijdragen kunnen in mindering
op het loon worden gebracht.

Een voorbehoud wordt gemaakt met betrekking tot VUT-regelingen, die gerelateerd
zijn aan een voor de toepassing van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 als
bovenmatig aan te merken loon, dan wei VUT-regelingen, die ook voor de Wet op de
loonbelasting 1964 als bovenmatig moeten worden aangemerkt. Aangenomen wordt dat
voor de beoordeling van de vraag of een VUT-regeling als zodanig is aan te merken, de
verhouding tussen het laatst genoten loon en de uitkering in aanmerking genomen moet
worden. Resulteert daaruit absoluut gezien een hoog bedrag, dan zal alleen dat feit geen
aanleiding zijn de uitkering als bovenmatig aan te merken.

Voor de directeur-aandeelhouder is van belang dat diens salaris niet - deels - als
verkapte dividenduitkering wordt aangemerkt. Beperkende criteria, zoals voor pensioe-
nen, zijn er verder niet.

Van belang is nog te vermelden, dat de VUT-periode ook mag worden aangemerkt als
bij de werkgever doorgebrachte diensttijd in verband met de opbouw van pensioenrech-
ten.

b. Voor de winstsfeer

Voor de vraag langs welke wegen de invloed van de VUT-regelingen in mindering op de
fiscale winst gebracht moet worden, dringt zich ook hier de vergelijking met de behande-
ling van pensioenrechten op.

De ondernemer verschaft aan zijn werknemer naast contant loon, loon in de vorm van
een recht op een toekomstige uitkering te zijnen laste. Anders dan voor de experimentele
regelingen geldt, dat de toezegging ofaangegane verplichting tot het treffen van een VUT-
regeling in beginsel voor alle in de onderneming werkzame personen geldt. Daardoor is
het geen incidentele regeling, die drukt op het jaar waarin aan de concrete werknemers de
mogelijkheid tot vervroegde uittreding werd geopend. Zij is geworden tot een verplich-
ting, waarvan de werkgever de kosten inherent weet aan de leeftijdstoename van de
werknemers.
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Conform het bij de fiscale winstberekening gehanteerde veroorzakingsprincipe kunnen
de kosten van de VUT-regelingen toegerekend worden aan de jaren waarin de werkne-
mers actief zon, zulks volgens het levensjarenbeginsel.

Inmiddels staat de toepassing van dit levensjarenbeginsel sterk ter discussie.Anders dan
voor pensioenen waar men, voor de regeling van de toekomstige algemenepensioenplicht,
dit beginsel juist ingevoerd wil zien, wordt het afgewezen voor de VUT-regelingen. Op 5
februari  1980 werd in de Tweede Kamer in een motie erop aangedrongen dat de minister
van Sociale Zaken een basisregeling ontwerpt, waarin wordt uitgegaan van het dienstja-
renbeginsel. Worden voor het recht op VUT ook verstreken dienstjaren in aanmerking
genomen, dan zal dat in principe niet veel afl,reuk doen aan de onderhavige problematick.
Daarentegen zal het de argumenten om ook tijdens de actieve periode van de werknemer
een bedrijfslast aanwezig te achten versterken.

In het jaar van toezegging van de VUT-regeling zal voor de dekking van de reeds
verstreken levens- of dienstjaren een zgn. backservice opgevoerd kunnen worden. Indien
nog geen toezeggingen gedaan zijn, doch een stellig voornemen bestaat om te zijner tijd
vervroegde uittreding mogelijk te maken, zullen de kosten van de regeling volgens de
principes van de egalisatiereserve (art. 13 Wet IB'64) in aanmerking genomen moeten
worden.

Ook in geval de werkgever verplichtingen heeft aangegaan zal, op grond van wellicht wat
verouderde rechtspraak die gewezen werd met betrekking tot pensioenen, goed koop-
mansgebruik toestaan deze lasten eerst op de winst in mindering te brengen in het jaar van
uitbetaling aan de betrokken werknemers.

Naar mijn mening is er geen aanleiding te menen, dat alleen het laatste standpunt bij de
fiscale-winstbepaling in aanmerking genomen zou moeten worden. De VUT-regelingen
zijn niet vergelijkbaar met bijvoorbeeld de afvloeiingsregeling van een normaal functione-
rende onderneming. In BNB 1957/300 (2 oktober 1957) wees de Hoge Raad de vorming
van een zgn. ontslagreserve af omdat er in het concrete boekjaar geen behoorlijke kans
aanwezig was, dat belanghebbende te zijner tijd een gedeelte van zijn personeel zou
moeten ontslaan. Voor de VUT-regelingen zal (lit niet gelden aangezien het ouder worden
van de werknemers als zodanig niet twij felachtig is. Bijzondere omstandigheden daargela-
ten zal de werkgever te eniger tijd verplicht zon tot uitkering op grond van het recht tot
vervroegde uittreding over te gaan. Zoals in de aanvang gesteld kunnen echter feiten en
omstandigheden optreden, die verhinderen dat de ondernemer tot uitbetaling op de voet
van de VUT-regeling moet overgaan. Dat zijn o.m. het vrijwillige karakter van de
regeling, het feit dat de uitkering als aanvulling geldt op ZW, WAO, en dergelijke
uitkeringen, en de vraag ofde werknemer te zijner tijd nog in dienst van de werkgever is. In
beginsel dienen deze onzekerheden bij de bepaling van de passiefpost in aanmerking te
worden genomen, zie B. 9229 (HR 28 mei 1952). In BNB 1964/38 (11 mei 1963) stond het
Hof's-Gravenhage evenwel toe het gemaakte voorbehoud ten aanzien van een pensioen-
regeling buiten beschouwing te laten omdat zijns inziens goed koopmansgebruik er niet
toe dwingt rekening te houden met dergelijke bezwaarlijk anders dan forfaitair in cijfers
uit te drukken beperkingen. Voorts werd overwogen, dat de kans dat 66n der beperkingen
zich binnen afzienbare tijd zou voordoen te verwaarlozen gering werd geacht; evenmin
werd aannemelijk geoordeeld, dat een voorziening van overheidswege zou worden getrof-
fen als gevolg waarvan de kosten voor de werkgever zouden afnemen.

Het wil mij overigens voorkomen dat de hiervoor vermelde eerste overweging van het
Hof 's-Gravenhage betwistbaar is. Is dit laatste juist, dan komt mijns inziens de nadruk te
liggen op de vraag of er onzekerheid bestaat ten aanzien van de mate waarin werknemers
aan een VUT-regeling zullen - kunnen - deelnemen. Dit moet van geval tot geval
beoordeeld worden.

Het wil mij voorkomen dat de werkgever zich - bij gebreke aan andere wetenschap -
op het standpunt mag stellen, dat het personeet dat aanspraken kan doen gelden op een
VUT-uitkering daarvan in beginsel ook gebruik zal maken. In het verleden werd toelaat-
baar geacht de mogelijkheid van voortijdig ontslag bij de berekening van pensioenver-
plichtingen buiten aanmerking te laten, zie BNB 1964/38. Zoals bij pensioenverplichtin-
gen zullen voor kleinere groepen van werknemers ook andere risico's buiten aanmerking
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gelaten kunnen worden, vergelijk het risico van vooroverlijden bij pensioenverplichtin-
gen, BNB 1970/164 (HR 29 april 1970).

Voor grotere groepen van werknemers zal aan de hand van ervaringsgegevens ingecal-
culeerd moeten worden de mate waarin werknemers voor de VUT-ingangsdatum tot
WAO-uitkeringen en dergelijke gerechtigd zijn, en dus van de vervroegde uittreding geen
gebruik kunnen maken.

Het valt overigens aan te nemen, dat hierover in de praktijk groot tumult zal ontstaan.
Dit is ook af te leiden uit meergenoemde resolutie van de staatssecretaris van Financitn,
waarin nadrukkelijk wordt gestipuleerd dat de aanwijzing tot pensioenregeling niet
inhoudt, dat VUT-regelingen in de winstsfeer ook als zodanig behandeld kunnen worden.
Voor een goede gang van zaken zou het wenselijk zijn, indien op dit punt een - niet al te
terughoudend geformuleerde - algemene gedragslijn in de vorm van een resolutie werd
uitgevaardigd, zoals in het verleden ook werd gedaan ten aanzien van onder meer de
pensioenregelingen ondergebracht in het Bedrijfspensioenfonds voor de Metaalindustrie
en  de Verzekeringsgroep Metaalindustrie  (Resolutie  25  mei   1977, nr. 277-8244,  BNB
1977/173).

De praktische moeilijkheden kunnen door de ondernemers ook zelf worden vermin-
derd of opgelost door hun VUT-verplichtingen onder te brengen bij derden, zoals
verzekeringsmaatschappijen, (zelfstandige) ondernemings- of bedrijfstakgewijze fond-
sen. De daaraan verschuldigde bijdragen komen in mindering op de winst onder voor-
waarde, dat de dotaties aan de fundsen een vooruitbetaling vormen op concreet aanwijs-
bare toekomstige uitgaven. In dat laatste geval kunnen zij slechts bedrij fslast van het jaar
van uitbetaling aan de werknemer vormen, zie Hoge Raad 20 februari 1957, BNB
1957/99. Dat lijkt echter ten aanzien van de VUT-uitkeringen niet voor de hand te liggen,
in weerwil van alle onzekerheden welke aan de uitbetaling van VUT-uitkeringen kunnen
kleven. 1261

2.2.7.  Pensioenen en het Deltaplan 1271

Na de schok van het coming-backservice arrest HR 8 december 1971, BNB 1972/26 is een
wellicht nog grotere schok ontstaan door het verschijnen van het wetsontwerp 13 004 dat
niet alleen ingrijpt voor pensioenen, maar tevens voor alle andere kosten en lasten voor
zover deze in de meest ruime zin verband houden met wijzigingen in de hoogte van lonen
en prijzen na afloop van het jaar, ook al zou de omvang van deze kosten en lasten reeds bij
het eind van het jaar vaststaan. De plotselinge en onverwachte uitbreiding naar terreinen
buiten de pensioenproblematiek is al choquerend. Maar bovendien wordt ten aanzien van
pensioenen niet alleen het ongewenste effect van BNB 1972/26 weggehaald doch tevens
een stuk voorheen reeds bestaand goed-koopmansgebruik onmogelijk gemaakt. Het
woord codificatie had naar mijn oordeel dus in geen geval in de MvT (pag. 5) mogen
voorkomen, de toelichting op pag. 8 van de memorie van antwoord kan daaraan niets
veranderen. Dit punt komt verder onder 3 aan de orde, eerst wordt een aantal andere
aspecten besproken.

Aantekeningen
1261 Zie inmiddels H R I t  juli  1984,  BNB  1985/1,  met noot van Slot.  In dat arrest werd niet bewezen geacht dat op

belangh. ter zake van de VUT-regeling jegensde ni een bepaald jaar geboren werknemersjuridisch afdwingba-
re verplichtingen rustten.

Wei is - bij aanwezigheid van een stellige verwachting - op de voet van artikel  13 Wet IB'64 de vorming van
een reserve lot gelijkmatige verdeling van kosten en baten toegestaan voorde aan een VUT-regeling verbonden
uitgaven.

De kosten van een dergelijke regeling kunnen worden verdeeld over de periode waarvan het begin gevormd
door het tijdstip waarop de stellige verwachting is ontstaan en het einde wordt gevormd door het tijdstip
waarop de betrokkcn werknemer kan uittreden. Er kan geen sprake zijn van 'inhaal' van verzuimde dotaties
De jaardotatie dient berekend te worden met inachtneming van de blijfkans van de werknemers evenals de
sterftekans. Bovendien moet cen rentefactor ingecalculeerd worden waarvan de hoogte bepaaid wordt door de
rentevoet voor langlopende leningen.

1271 Weekblad voor fiscaal recht 1 975/5211.
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1.   Bedoeling van art. 93 Wet IB'64 is dat voor de berekening van de pensioenlasten van
een bepaald jaarals uitgangspunt wordt genomen de pensioengrondslagaan het einde van
dat jaar. De lasten uit nadien optredende verhogingen van de pensioengrondslag in
verband met inflatie ofwelvaartstoename komen niet eerder in aanmerking dan in het jaar
waarin de feiten zich in werkelijkheid voordoen. (MvT pag. 5). Voor de berekening van
andere kosten en lasten geldt hetzelfde. De regel van goed-koopmansgebruik die een
vervroeging van het kostenmoment veroorzaakt, nl. het voorzichtigheidsbeginsel wordt
op dit punt dus terzijde gesteld en ten aanzien van inflatiekosten en lasten omgebouwd tot
een compleet niet-voorzichtigheidsgebod.

De wetgever heeft niet bedoeld om kosten en lasten buiten het fiscale winstbegrip te
brengen. Het totale winstverband wordt dus niet verbroken, slechts binnen de jaarwinsten
worden verschuivingen aangebracht. Deze constatering is geruststellend maar het is de
vraag of aan alle aspecten verbonden aan deze verschuivingen voldoende aandacht is
besteed.

Allereerst is de MvT geheel toegesneden op de problematiek van het final-pay pensioen,
het pensioen dat gedurende de actieve periode stijgt tot een redelijk decl van het laatstge-
noten inkomen. De term voor-indexatie is m.i. niet geheel juist maar hier toch nog weI
aanvaardbaar. Maar wat te denken van die pensioenregelingen die niet alleen recht geven
op een aanpassing aan het gestegen loonniveau in de actieve periode maar ook na de
pensioeningangsdatum aangepast worden aan de geldontwaarding. Het wetsontwerp
houdt in dat de kosten van na-indexatie ook eerst genomen mogen worden nadat de
pensioenstijging in feite heeft plaats gevonden.

De redenering in de MvT die kon gelden voor het final-pay pensioen gaat echter voor
het nageindexeerde pensioen niet op. Pensioenkosten zijn loonkosten van de actieve
periode van een concrete werknemer. Hij verdient dan immers naast zijn uitbetaalde loon
een aanspraak op een uitgestelde uitkering ongeacht ofdie nominaal stijgend met een vast
percentage of waardevast is.

Het wetsontwerp nu dwingt tot een omslagstelsel voor het deel dat boven het nominale
pensioen uitgaat, dus voor de toekomstige verhogingen. De consequentie daarvan lijkt
mij onherroepelijk te zijn dat werkgevers in de toekomst zo veel mogelijk zullen afzien van
het toekennen van waardevaste rechten en eerst, afhankelijk van het bestaan, de omvang
en de winstgevendheid van de onderneming, eventueel tot pensioenaanpassing zullen
besluiten. In mindere mate zal dit voor final-pay regelingen ook gelden. In dit opzicht is
het wetsontwerp voor de toekomst dus niet maatschappelijk neutraal. Ook t.a.v. de in het
verleden reeds toegekende waardevaste en final-pay pensioenrechten komt mij de neutra-
liteit betwistbaar voor. Extra dotaties in goede jaren worden fiscaal zeer onaantrekkelijk
gemaakt en blijven daardoor achterwege; of dan later de lasten opgebracht kunnen
worden is de vraag.

Het wetsontwerp treft in dit opzicht reeds een groot aantal werknemers met waardevas-
te rechten en werknemers waarvan de onderneming het stellig voornemen heeft opgevat
tot waardevaste pensioenuitkering.

De Adviescommissie voor personeelsfondsen, waarvan het secretariaat beheerd wordt
door het VNO, stelt momenteel, naar de toestand per ultimo  1973 een enqu6te in onder de
+ 1300 ondernemingspensioenfondsen in Nederland.

Het onderzoek is nog niet geheel afgesloten maar de verzamelde gegevens, welke nog
niet eerder werden gepubliceerd, zon nu al betekenisvol te achten. Tot dusver reageerde
60% van de fondsen die te zamen 95% van het totale belegde pensioenvermogen beheren
voor 90 A 95% van de werknemers die hun rechten aan deze fondsen ontlenen. Daaruit
blijkt  dat door 220 bedrijven  met  + 500000 werknemers, waarvan er   +   350 000 reeds
onder de pensioenregeling vallen  en voor de andere  + 150000 opname in de toekomst
mogelijk is, rechten  met een final-pay karakter werden toegekend.  Voor   +   300000
werknemers verdeeld over 150 bedrijven is de pensioenregeling bovendien waardevast.
Eveneens getroffen worden de bedrijven die vallen onder de verplichte regeling van het
Bedrijfspensioenfonds voor de metaalindustrie. Het aantal werknemers dat valt onder de
c.a.o. voor de 'groot metaal' is 255000, een mij onbekend aantal daarvan heeft rechten
met een waardevast karakter. Verder is een onbekend aantal werknemers met waardevas-
te en/of final-pay pensioenen direct verzekerd bij verzekeringsmaatschappijen. Art. 9a
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kan ook hier ongunstig werken door zijn verplichting de lasten naar de toekomst te
verschuiven.

Voorde +  12 000 deelnemers die vallen onder de verplichte beroepspensioenregelingen
werkt art. 9a eveneens aangezien zij alle waardevaste rechten op een verzorgingsuitkering
hebben waarvoor thans premies betaald worden. Het ontwerp art. 9a werkt niet neutraal
ten aanzien van de keuze van de rechten. De besturen van de fondsen hebben gekozen
voor een stelsel van waardevaste rechten maarde regeling kan evengoed gewijzigd worden
in die zin dat de waardevaste door hogere nominale rechten vervangen worden. Ondanks
eenzel fde premielast werkt art. 9a dan niet. Om dan deze toepassing bij lagere waardevas-
te rechten wei te eisen komt mij wat komisch voor.

Inmiddels heeft de onzekerheid rondom art. 98 voor + 2000 fysiotherapeuten tot
nieuwe onzekerheden geleid. Ondermeer vanwege de fiscale complicaties heeft de minister
van Sociale Zaken op 24 december 1974 besloten de verplichte deelneming aan het fonds
weer in ter trekken. Een aantal rechthebbenden kan daardoor niet in het bezit van hun
uitkering gesteld worden.

2. In het verle(len heeft het bedrijfsleven in het algemeen geen groot inflatiebewustzijn
getoond. De bedrijfseconomen en met name de aanhangers van de vervangingswaarde-
leer hebben zelfs'de in flatie als een soort natuurramp over zich heen laten gaan zonder tot
een methode te komen om de gevolgen van deze ramp te voorkomen of te mitigeren',
aldus J.E.A.M. van Duck in Weekblad 5132.

Gegeven het feit dat ook thans beteugQling van de inflatie, alhoewel in het voornemen
van de regering liggend, niet of tdrnauwernood verwacht wordt, lijkt mij thans toch wei
het moment aangebroken waarop de bedrijfseconomen, accountants en vooral het
bedrij fsleven zelf, de conclusies uit de inliatie gaan trekken. Mijns inziens zal toekomstige
inflatie een, zij het in misschien minder exponentiEle omvang dan in BNB 1972/26, een rol
gaan spelen bij de kostprijsbepaling van goederen, de balanswaardering etc.. De ontwik-
kelingen in het belastingrecht zullen hiervoor in belangrijke mate de gangmaker zijn.

De werking van het ontwerp art. 9a tijdens een continue bedrijfsuitoefening is wel
duidelijk. Maar wat is de invloed van art. 9a als zich incidenten ten aanzien van de
ondernemingsuitoefening voordoen?

Stel: een eenmanszaak wordt overgedragen. Bij de prijsbepaling wordt rekening gehou-
den met de invloed van toekomstige lonen en prijzen en daarvoor wordt zichtbaar of
verstopt, een negatieve post opgenomen.

Hoe werkt art. 9a in het jaar van ondernemingsoverdracht? Volgens het systeem van de
wet wordt in dat jaar ook een'jaarwinst' berekend. Zou art. 9a hier werken dan zou dat de
kosten en lasten doorschuiven naar een periode die ligt buiten de feitelijke bedrij fsuitoefe-
ning. Zij zouden dan als nagekomen bedrijfsverliezen in aanmerking genomen moeten
worden, waardoor de'totale winst' niet verbroken zou behoeven te worden. Mijns inziens
brengt echter een redelijke uitleg van ontwerp art. 98 met zich mee, gelet op de gangbare
opvattingen rond de afwikkeling van stille winsten en verliezen bij staking, dat de
bedoelde kosten en lasten in de stakingswinst worden gebracht en derhalve vergolden in
het stakingsjaar.

Het weI doen werken van art. 9a zou overigens, evenals in de vennootschapsbelasting,
tot feitelijk onoverkomelijke moeilijkheden aanleiding geven. Na opneming van een
transitorische actiefpost zou deze gebracht moeten worden ten laste van de jaren waarin
de stijgingen van lonen en prijzen zich werkelijk voordoen. De overdragende belasting-
plichtige zal echter na overdracht van de onderneming ieder inzicht in het beloop ervan en
dat van lonen en prijzen missen zodat afboeking een sprong in het duister wordt, als al de
af te boeken kosten en lasten voldoende individualiseerbaar zijn. Daarmee zijn ook de
moeilijkheden voor de overnemende belastingplichtige aangegeven. Verdere behandeling
daarvan laat ik kortheidshalve achterwege.

Kan hetzelfde als voor volledige ondernemingsoverdracht gelden bij gedeeltelijke
overdracht of staking van de onderneming? De werking van art. 9a zou hier niet met zich
brengen dat verliezen of winsten naar een periode buiten die waarin feitelijke onderne-
mingsuitoefening plaats vindt, doorgewenteld worden. Naar mijn oordeel brengt een
redelijke interpretatie van art. 9a met zich mee dat, waar sprake is van een 'partitle' totale
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winstberekening, voortwenteling van verrekende kosten en lasten niet behoeft te worden
toegepast en derhalve art. 9a ten aanzien van die kosten en lasten niet werkt.

Een gelijkluidend standpunt zal gelden voor de afrekeningen ingevolge art. 15 en art. 16
Wet IB'64 evenals voor de bepaling van het gestort kapitaal en de aanmerkelijk-
belangverkrijgingsprijs bij de geruisloze inbreng in een NV/BV op de voet van art.  18 Wet
IB'64. Deze elementen dienen immers met inachtneming van de waarde in het economisch
verkeer te worden bepaald.

Hoe werkt ontwerp art. 9a voor dergelijke situaties in de sfeer van de vennootschapsbe-
lasting? Stel een BV stoot haar ondernemingsactiviteiten geheel of gedeeltelijk afen bijde
prijsbepaling wordt rekening gehouden met kosten en lasten die het gevolg zijn van
toekomstige lonen en prijzen. Voor een lichaam zal de totale winstberekening eerst
opgemaakt worden bij haar liquidatie of het optreden van een sfeerverandering die
afrekening oproept. Werkt art. 9a hier in deze zin dat een transitorische actiefpost moet
worden opgenomen ofkunnen de betreffende kosten en lasten met terzijdestelling van art.
9a onmiddellijk vergolden worden?

Gezien de bedoeling van de wetgever strekt het artikel zich niet uit tot de 'totaal'
winstberekening. Wordt dan door een lichaam'totaal' winst gerealiseerd in dier voege dat
boven de normale jaarwinst een afrekeningswinst ontstaat, dan zal art. 9a geen voortwen-
teling van door de toekomstige lonen en prijzen beinvloede kosten en lasten kunnen
veroorzaken. Het komt mij voor dat alleen dan art. 9a buiten toepassing moet blijven
indien sprake is van staking in de zin van de inkomstenbelasting. Het begrip staking krijgt
daarmee naast art. 20, lid 5, Wet Vpb'69 op een tweede plaats betekenis in de vennoot-
schapsbelasting. Naast de gehele of gedeeltelijke overdracht van de onderneming welke
hiervoor reeds behandeld is, doen zich in de vennootschapsbelasting nog een aantal
andere incidenten voor.

Hoe verlopen de zaken bij sfeerverandering van een lichaam waardoor bij voorbeeld
dat lichaam niet langer subjectief belastingplichtig is. In een dergelijk geval zal er op de
voet van art.  16 Wet IB'64 een afrekening van de totale winst moeten komen. Evenals voor
heffing van inkomstenbelasting het geval is meen ik dat de invloed van toekomstige lonen
en prijzen niet buiten aanmerking gelaten kan worden. Derhalve zal de jaarwinst over het
jaar van de staking zonder toepassing van art. 9a berekend moeten worden. Toepassing
van art. 9a zou hier betekenen dat een stuk van de lasten niet meer in belastbare winst tot
uiting komt. Dat is in strijd met de opzet van art. 9a aangezien dit een verbreking van het
totale winstverband tot gevolg zou hebben.

Een bijzonder geval van sfeerwijziging is de overgang van normaal belast lichaam naar
beleggingsinstelling. De totale winst wordt in dat geval nog niet belast evenmin als sprake
is van een gehele ofgedeeltelijke staking. De uitkomst lijkt mij bepaald te worden door het
voorschrift dat voorafgaand aan de verkrijging van de status van beleggingsinstelling de
activa en passiva op de waarde in het economisch verkeer gesteld moeten worden. Een
eventueel op de balans voorkomende transitorische actiefpost vertegenwoordigt uiter-
aard geen economische waarde en zal dus als verlies worden aangemerkt. Dit gaat
uiteraard geheel buiten art. 9a om. Zou dat niet het geval zijn dan zou de op te nemen
transitorische actiepost, die geen belegging is, zelfs kunnen verhinderen dat de status van
beleggingsinstelling verkregen wordt nl. als ze meer dan 10% van het actief bedraagt.
Maar ook zonder dat zou de situatie ontstaan dat retle kosten eerst in de nul-tarief-
periode vergolden worden en de uitdelingsplicht verkorten. Art. 9a is hier uiteraard op
geen enkele manier in te passen. 1281 Dit geldt tevens voor het geval een lichaam
geliquideerd wordt.

3. De voorafgaande situaties overziend, kom ik tot de conclusie dat toekomstige
kosten en lasten telkens dan in de jaarwinst opgenomen worden indien de vaststelling
ervan in het kader van de totale winstbepaling definitief is. Welnu, als definitieve bepaling
in het kader van de totale jaarwinst gehonoreerd wordt waarom moet art. 9a dan ook
werken als bijv. kosten van toekomstige indexeringspensioenaanpassingen daadwerkelijk

Aantekening
1281 indeze zin werd beslistdoorhet Hof Leeuwarden bij zijn uitspraak van 28 september 1984, V-N 1985, biz. 247-

249.
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betaald worden of anderszins reele definitieve verplichtingen ten behoeve van wezenlijk
niet afhankelijke derden ontstaan?

De wetgever richt zich terecht tegen BNB 1972/26 als dat aan betreffende ondernemin-
gen een buitensporige liquiditeitsvoorsprong geeft bij onzekerheid omtrent de uiteindelij-
ke realisatie van de lasten. Maar als deze onzekerheid er niet is, omdat de ondernemer de
lasten als definitief aanvaardt en dan ook het liquiditeitsvoordeel niet bestaat, is er dan
eigenlijk nog weI een goed motief aan te voeren voor een dergelijk streng standpunt? Een
standpunt overigens dat zonder art. 9a niet door goed koopmansgebruik geboden zou
worden.

V66r de totstandkoming van art. 9a gold als algemene regel dat bedragen die de
ondernemer uit zijn ondernemingsvermogen afdraagt aan in zijn bedrijf werkzame
personeelsfondsen. op zodanige wijze dat hij er definitief de beschikking over verliest, als
bedrij fslast aftrekbaar zijn, tenzij de storting moet gelden als vooruitbetaling op concreet
aanwijsbare toekomstige bedrijfsuitgaven (cfm Van Soest, Belastingen, 12e druk, pag.
66). Deze beslissing gold in het arrest Hoge Raad 20 februari 1957, BNB 1957/99 voor de
dotatie aan een personeelsfonds en in het arrest Hoge Raad 7 mei 1960, BNB 1960/130
voor een extra betaling aan een pensioen fonds. Uitermate illustratief is het onderschrift
onder  BNB 1960/130 waarin de staatssecretaris  zich  bij de uitspraak  van  het  Hof Den
Haag neerlegde, geciteerd in het Eindverslag, blz. 13. Verschil tussen de eerdere jurispru-
dentie en BNB 1972/26 is er dan ook alleen in zoverre dat in het coming-backservice arrest
'eigen beheer' toegelaten werd wat tot dan toe bij onttrekking van liquiditeiten acceptabel
was. In dit verband moet opgemerkt worden dat de stelling van de staatssecretaris in de
MvT op biz. 5 r.k. dat de ontwikkeling van final-pay (en dus ook van waardevaste)
pensioenen zich in zeer belangrijke mate reeds voor BNB 1972/26 voltrokken heeft, juist
is. Maar daarbij wordt uit het oog verloren dat toen ook de belemmeringen niet bestonden
welke art. 9a thans zal opwerpen. De totstandkoming van de reeds bestaande final-pay
waardevaste pensioenstelsels is m.i. mede mogelijk gemaakt door bovenvermelde juris-
prudentie. Dynamische premiestelsels en extra dotaties behoefden nl. niet tot activering te
leiden.

De titel van dit geschrift is: de pensioenen en het Deltaplan. De wetgever zal zich moeten
spiegelen aan dit plan, niet door de inflatie rigoreus uit te bannen maar door deze op
redelijke wijze in de winstberekening te incorporeren. Dat kan door niet een vaste dam
aan te leggen die alles afsluit, ook de goede dingen, maar door een caissondam te
construeren die een beheerste doorstroming met behoud van waardevol milieu mogelijk
maakt.

Met Van Dijck (Weekblad 5192) zou ik dan ook willen pleiten voor aanvaarding van de
last van coming-backservice voor zover de ondernemer daadwerkelijk stortingen verricht
dan wei verschuldigd is geworden.

Het niet-voorzichtigheidsgebod dat in ons fiscale bestel niet meer dan een begrijpelijk
onding is, wordt dan op een billijke wijze geproportioneerd. De discriminatie die ontstaat
tussen betaalde en nog niet betaalde pensioenlasten is m.i. van minder ernstig karakter
dan die welke door het voorstel ontstaat. De voordelen zijn:
-  het ontwerp art. 9a kan nu een codificatie op pensioengebied genoemd worden;
-  de tot standkoming van serieus gemeende waardevaste pensioenregelingen wordt niet

bemoeilijkt terwijl reeds bestaande regelingen doeltreffender geeffectueerd kunnen
worden:

- het vervallen van de gehele problematiek ten aanzien van de beroepspensioenregelin-
gen, zonder dat de bestaande rechten gewijzigd behoeven te worden.

Ter bepaling van de vraag of een onafhankelijk pensioenfonds aanwezig is, staan de
belastingadministratie met de recente reeks beslissingen ten aanzien van de lijfrentestich-
tingen (HofAmsterdam 9 december 1971, BNB 1972/238, HR 4 april 1973, BNB 1974/20,
HR 17 oktober 1973, BNB 1974/21 en HR 20 november 1974, BNB 1975/5) al voortreffe-
lijke instrumenten ter beschikking, zodat uit dezen hoofde voor misbruik niet gevreesd
behoeft te worden. Ten aanzien van de bij gelieerde maatschappijen ondergebrachte
verplichtingen zal een vereenzelvigingsbepaling ('Durchgriff) opgenomen moeten wor-
den.
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2.2.8. De coming-backservicebepaling gehandhaafd? 1291

Bij de Wet van 10 december 1975 (Stb. 680) werd, ingaande 1973, een tweetal bepalingen
in de Wet IB'64 opgenomen, inzake de gevolgen van de inflatie op de fiscale winstbereke-
ning.

Aanleiding tot deze Wet vormde de situatie. die was ontstaan door het arrest HR 8
december 1971, BNB 1972/26, inzake de zogenaamde coming-backservice bij pensioenen.
Bij dat arrest achtte de Hoge Raad in overeenstemming met goed koopmansgebruik, om
bij de jaarlijkse winstbepaling rekening te houden met pensioenaanspraken, zoals die
uiteindelijk worden verwacht met inachtname van een geschat inflatiepercentage in de
toekomst. Bij de berekening van de backservice op een bepaald tijdstip mocht derhalve
rekening gehouden worden met de pensioenaanspraken, die voortvloeien uit na de
balansdatum optredende salarisverhogingen als gevolg van de maatschappelijke ontwik-
keling, zoals de welvaartstoename of inflatie. Uiteraard diende daaraan een verplichtingof stellig voornemen tot uitkering van dergelijke pensioenen van de werkgever aan ten
grondslag te liggen.

Destijds heeft het wetsontwerp  13 004 - dat niet beperkt is tot de pensioenproblema-
tiek, maar betrekking heeft op alle gevallen, waarin sprake is van de toerekening van
kosten en lasten, die verband houden met toekomstige loon- of prijsveranderingen - veel
stof doen opwaaien. In eerste instantie was de regeling tamelijk rigide en de motivering
ervoor niet zeer sterk. In de memorie van toelichting werd in hoofdzaak aangevoerd, dat
men  over het arrest BNB 1972/26 ook anders kon oordelen  dan  de  Hoge  Raad  had
gedaan, en dat toekomstige lasten naar het oordeel van de staatssecretaris te snel in de
fiscale winstberekening werden verwerkt en dat de budgettaire last van het arrest te hoog
was (circa 750 miljoen per jaar).

(...)
Na het aanbrengen van een aantal verzachtingen, zie Van Soest t.a.p., werd het ontwerp

tenslotte aanvaard; echter werd daaraan bij amendement toegevoegd een beperking van
de werkingsduur tot uiterlijk 1 januari 1981. Deze tijdslimiet hing samen met de verwachte
afronding van de door H.J. Hofstra in die periode aangevangen studie omtrent een inflatie
neutrale belastingheffing en voorts werd er van uitgegaan, dat er dan meer duidelijkheid
zou bestaan over het pensioenbeleid als onderdeel van het inkomensbeleid.

Inmiddels zijn we zover, dat de Hofstra-studie alweer in het archief is opgeborgen en
dat ook de werkingsduur van de artikelen 9a en  13, lid 2, Wet IB'64 een einde genomen
heeft.

Blijkens een onlangs ingediend wetsontwerp (Kamerstuk  16 525)  wil de regering  de
tijdelijke regeling definitief maken, zij het, dat enige redactionele wijzigingen worden
aangebracht, die een verduidelijking van de oorspronkelijke tekst bewerkstelligen.

In de memorie van toelichting wordt een viertal motieven gehanteerd, die de bestendi-
ging van de tijdelijke regeling moeten rechtvaardigen:

1.  In het rapport Inflatieneutrale belastingheffing, blz. 195-196, oordeelt H.J. Hofstra,
dat de wettelijke regeling in beginsel juist is.

2.   De  in de praktijk  met de artikelen  9a  en  13  Wet IB'64 opgedane ervaringen  zijn
'zonder meer gunstig te noemen'. Dat zou blijken uit het feit, dat er hoegenaamd geen
geschillen zijn geweest over de toepassing van deze bepalingen. Ook uit de sedertdien
verschenen literatuur zou iets dergelijks kunnen worden afgeleid.

3. De coming-backservicebepaling heeft geen beletsel gevormd voor het mogelijk
maken van - ook op tijden van inflatie afgestemde - pensioenvoorzieningen.

4.   Door de handhaving van de onderhavige bepalingen blijven budgettaire consequen-
ties  (circa 750 miljoen in 1974-1975 en volgende) achterwege.

Wij veroorloven ons enkele opmerkingen naar aanleiding van deze argumenten.
Adl.De argumenten van H.J. Hofstra behelzen in wezen, evenals die in de oorspron-

kelijke memorie van toelichting, de uitdrukking van een ander inzicht dan dat van de

Aantekening
1291 TVVS 1981. blz. 47-48
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Hoge Raad in het arrest BNB 1972/26. Dat is maar een argument van beperkte betekenis,
omdat daaraan een waarde-oordeel ten grondslag ligt.

Voorts verwerpt Hofstra dat arrest, omdat zijns inziens een redelijk evenwicht wordt
verbroken, indien bij de presentatie van de verplichtingen met nog zeer onzekere verwach-
tingen op langere termijn wordt gerekend, terwijl bij het daartegenover staande actief
geen rekening wordt gehouden met toekomstige nominale waardestijgingen, die van de zo
stellig voorziene infiatie het gevolg zullen zijn. De veronderstelling, dat er verband bestaat
tussen inflatie en waardestijging van de activa is dubieus; de praktijk van de afgelopen
jaren heeft in veel gevallen zelfs aangegeven, dat een dergelijke relatie geheel niet aanwezig
is.

Hofstra lijkt bovendien de zaak om te draaien als hij stelt, dat het uit hoofde van het
macro-economisch beleid onwenselijk is de vervroeging van bedrij fslasten te aanvaarden,
omdat dit een uitwerking kan krijgen op lonen en prijzen, die daardoor verder stijgen. Of
toekomstige lasten in de kostprijs van goederen van dit moment worden begrepen is
uiteraard een commerciele beslissing, die niet beinvioed wordt door de aanwezigheid van
fiscale maatregelen; integendeel, de fiscus behoort zich bij de realiteit aan te sluiten en niet
omgekeerd.

Ad2.  Indien men een kip de nek omdraait maakt het beestje geen lawaai meer; hooguit
is er nog wat gefladder. Na de invoering van de artikelen 9a en  13, lid 2, Wet IB'64 kon er
maximaal nog sprake zijn van stuiptrekkingen bij de fiscale winstberekening. Het komt
ons wat overdreven voor hieraan lovende kwalificaties voor de regeling als zodanig te
verbinden. Wie zich de verhitte discussies omtrent de invoering van deze wet herinnert
weet bovendien weI beter.

Ad 3. Due bewering wordt niet onderbouwd. Wij willen er op wijzen, dat de laatste
jaren de inflatie wel aanwezig is, doch de betekenis van de winsten steeds verder afneemt,
met andere woorden: het bedrij fsleven slaagt er niet in om zijn positie te handhaven. Dat
zal het steeds moeilijker maken om de waardevastheidsclausule voor onder andere
pensioenen te financieren. Het uitschuiven in de tijd van de fiscale lasten kan zich dan ook
gaan wreken.

Ad 4. De becijfering van de budgettaire last is geschied aan de hand van cijfers in en
over de jaren 1973-1974. Het lijkt niet ondenkbaar, dat - gelet op de slechte economische
situatie- thans de lust om nieuwe waarde- en/ofwelvaartsvaste pensioenen toe te kennen
en derhalve die last thans aanmerkelijk lager geschat kan worden.

Het geheel overziende menen wij, dat de argumenten tot handhaving van de artikelen
9a en  13, lid 2, Wet IB'64 niet erg sterk genoemd kunnen worden. Mocht dat voornemen
toch gerealiseerd worden dan lijkt er alle aanleiding toe te zijn de termijn van de
verliescompensatie, met name die van de carry-back, te herzien, opdat fiscale verliezen en
winsten in de tijd zoveel mogelijk verrekend worden. 130-311

2.2.9. De pensioenindexclausule 1321

De korte inhoud van het arrest HR 15 maart 1978, FED IB'64: art. 9a: 8, BNB 1978/112
inzake de pensioenindexclausule luidt als volgt:

Belangh., een BV, houdt haar pensioenverplichtingen jegens de directeur/enig aandeel-
houder in eigen beheer. De pensioenregeling houdt o.m. in dat het ouderdoms- en het
weduwenpensioen na hun ingangsdatum jaarlijks met 4*% worden verhoogd. Volgens
belangh, is deze indexeringsclausule gebaseerd op de gedachte dat de ouder wordende
mens meer kosten zal moeten maken om zich in de maatschappij te kunnen handhaven.

Hof: de indexeringsclausule strekt ertoe de pensioengerechtigde een compensatie te

Aantekeningen
1301 Het wetsvoorstel werd aanvaard bij Wet van 2 december 1984, Stb 722.
1311 De termijnen van de verliescompensatie werden verruimd De carry-back werd aanvankelijk verlengd tot twee

jaren: nadien vond verlenging plaats tot drie jaren, terwijl bovendien de verrekeningsvolgorde gewijzigd werd.
Zie onderded 1.4.2.1. en I.4.2.2.

1321 FED IB'64 Art. 9a:8
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bieden voor de gevolgen die verwachte prijsstijgingen na de ingangsdatum van het
pensioen zullen hebben op de kosten van levensonderhoud.

HR: uitgaande van deze uitlegging van de indexeringsclausule heeft het Hof terecht
geoordeeld  dat  ingevolge het bepaalde  in  art.  9a,  lid 1, eerste  zin,  Wet  IB'64  bij  de
berekening van de winst over het onderhavige boekjaar aan die clausule geen betekenis
kan worden toegekend.

Aantekening bij het arrest

1.  Met een weinig gefundeerd betoog poogde belangh. duidelijk te maken, dat het recht
op vaste jaarlijkse verhogingen van een reeds toegekend final-pay pensioen, geen verband
hield met het mitigeren van de gevolgen van veranderingen in lonen en prijzen, doch met
de toenemende behoefte aan verzorging voor de ouder wordende mens.

Een stelling, die weinig aannemelijk is, indien men de financitle gevolgen, die de
verzorging of opname in een bejaardenoord pleegt te hebben, afzet tegen de trendmatige
ophogingen van de na-indexeringsclausule. De relatie met de als gevolg van inflatie
stijgende kosten van levensonderhoud ligt meer voor de hand; in deze geest zijn ook de
aanprijzingen van deze uitkeringsvorm door verzekeringsmaatschappijen gesteld.

De feitelijke vaststelling van het Hof- welke door de Hoge Raad niet werd gecasseerd
-, dat de vaste verhoging van het pensioenrecht ertoe strekt compensatie te bieden voor
de gevolgen van na de pensioeningangsdatum verwachte prijsstijgingen op de kosten van
het levensonderhoud, kan in casu nauwelijks verbazing wekken. Het is overigens niet
ondenkbaar, dat ophoging van de pensioenuitkering na de ingangsdatum, welke reeds
voor de pensioeningangsdatum is overeengekomen, buiten het door art. 9a Wet IB'64
bestreken terrein blijft. De relatie met de gevolgen van de inflatie moet dan echter wel
duidelijk ontbreken. Een dergelijk geval zou zich kunnen voordoen ten aanzien van de
werknemer, die bij zijn pensionering nog kinderen heeft, waarvan redelijkerwijs te
verwachten is, dat de te besteden studiekosten - sprongsgewijs - zullen toenemen als
gevolg van het volgen of vorderen van de studie of opleiding voor een beroep. Een
ongelijkmatig pensioenverloop kan niet bij voorbaat onder de werking van het artikel
gebracht worden.

Dat een gefixeerde ophoging van het uitkeringsniveau, in verband met de wijzigingen
van lonen en prijzen, de werking van art. 9a Wet IB'64 niet uitschakelt, was in het
oorspronkelijke wetsontwerp 13 004 reeds in de tekst en MvT, biz. 6, r.k., tot uitdrukking
gebracht. In deze procedure speelde het vaste karakter van de na-indexatie verder geen rol
meer.

2.   De primaire stelling van de inspecteur behelst de niet-aftrekbaarheid van de pensioen-
lasten, omdat de toekenning zou zijn aan te merken als een verkapte winstuitdeling aan de
directeur in diens hoedanigheid van aandeelhouder. Implicite verwerpt het Hof deze
stelling, zoals o.m. blijkt uit de aanvaarding van de indexeringsclausule als middel om de
pensioengerechligde compensatie te bieden voor de gevolgen van de geldontwaarding na
pensioeningangsdatum. Het is niet aannemelijk, dat het Hof de uitspraak in deze geest
geformuleerd zou hebben, indien het een andere mening zou zijn toegedaan. Het feit, dat
de toekenning van het recht reeds in  1972 had plaatsgevonden, was daarbij in principe niet
van belang. Final-pay-pensioenen en zgn. na-indexeringsrechten zijn - al dan niet
gelimiteerd o f gefixeerd - gemeen goed geworden voor grote groepen werknemers. Eerst
en vooral voor de in overheidsdienst werkzame personen, die recht hebben op een final-
pay/welvaartspensioen ook na de pensioeningangsdatum. Maar in het bedrijfsleven zijn
pensioenen, die dit type benaderen een veelvuldig voorkomende aangelegenheid.

Zie bijv. het verslag van een enqu6te onder ondernemingspensioenfondsen: 'Pensioen'
'73, uitgegeven door de Advies-Commissie voor Personeelsfondsen te Den Haag. Daaruit
blijkt, dat toen ongeveer driekwart van de deelnemers van de geenqueteerde fondsen - in
absolute getallen ruim 300 000 - op een final-pay-regeling aanspraak kan maken. Voor
een bijnaeven grootaantal was voorts sprake van toeslagen nadepensioeningangsdatum.

Het moet dan ook vrijwel uitgesloten zon, dat een pensioenrecht op nominale basis -
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dat niet bovenmatig is - bij het verlenen van een recht op na-indexering, voor dat laatste
deel een uitdeling zou bevatten. Het is denkbaar, dat de pensioenaanpassingen zodanig
zijn, dat ze een normale vergoeding voor geldontwaarding e.a. te bovengaan. In dat geval
kan het excedent mogelijk wel aan het aandeelhouderschap worden toegerekend. Maar in
andere gevallen komt het onjuist voor na-indexeringsdausules 'an sich' als bevoordeling
uit hoofde van aandeelhouderschap aan te merken.

Nog vers in het geheugen ligt BNB 1977/28, FED Vpb'69: Art.  10: 19 met noot van
Roeloffs.

Het Ho f Amsterdam kwam in dat geval tot de slotsom - en de uitspraak werd door de
Hoge Raad bevestigd -, dat de toekenning van een waardevast final-pay-pensioen, voor
wat betreft de na-indexering, tot de uitdelingen van winst te rekenen is. Het arrest is in de
literatuur sterk bekritiseerd, zie Hagelen MBB maart 1977; Redactie Bel.Ber., deel C, B
594; Meeles, de Accountant, juni 1977. Daarbij werd gesproken van een 'gerechtelijke
dwaling' (Meeles) en van een, door de keuze van vergelijkingsmaatstaf,'door collectivisti-
sche visie op de maatschappelijke opvatting . . .' ingegeven oordeel (Redactie Bel.Ber.)

In de praktijk ontstond volgens insiders nogal beroering door dit arrest. Met het
onderhavige kan die weer wat luwen, al is er niet altijd op te vertrouwen dat de zgn. 'vaste
klimming' in alle gevallen buiten de uitdelingsproblematiek zal blijven. Ook aan de
resolutie BNB 1978/92, FED LB'64: art. 11 : 29, met betrekking tot klimmende risicover-
zekeringen in de loonbelasting kan ter zake geen 'vertrouwen' ontleend worden. Als men
een grens wit aanbrengen is het om problemen te vermijden wellicht beter te maximeren
dan te fixeren.

3. Teleurstellend is, dat in de voorstellen van Hofstra, inzake een inflatie-neutrale
belastingheffing, art. 9a, Wet IB'64 onverkort gehandhaafd blijft. De motieven daarvoor
zijn bepaald onvoldoende.

Met Stevens, WFR 1978/434, ben ik van mening, dat niet alleen elk produkt, maar ook
elk jaar zijn eigen lasten moet dragen.

Met betrekking tot de na-indexering geldt a fortiori, dat de kosten ervan tijdens de
actieve periode van de werknemer verdiend moeten zijn. Voor de fiscale winstberekening
kan men daarover redelijkerwijs niet anders oordelen zonder de werkelijkheid in ernstige
mate geweld aan te doen.
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3.  Aspecten van vennootschapsbelasting

3.1. Verbonden subjecten
Een belangrijk probleemveld in de vennootschapsbelasting betreft de fiscale gevolgen
verbonden aan samenwerkingsverbanden. In beginsel richt de vennootschapsbelasting
zich op individuele lichamen ongeacht de vraag of het desbetrefrend lichaam deel uit-
maakt van een economische ofjuridische eenheid. Transacties tussen lichamen welke deel
uitmaken van een juridische of economische eenheid worden fiscaal in aanmerking
genomen 'at arms lengthbasis'. Op grond van dit beginsel worden ook bedragen die aan
een lichaam toevloeien op grond van een bevoordeling zijdens de aandeelhouders als
zodanig niet tot de winst in fiscale zin gerekend. In dezezin oordeelde onder meer de Hoge
Raad bij zijn arrest van  31  mei  1978, BNB 1978/252.  In het aldaar beslechte geval werd
niet als winst uit onderneming aangemerkt het voordeel genoten door een dochteronder-
neming uit hoofde van uit concernbelang door de moedermaatschappij niet bedongen
rente over een verstrekte lening. In de omgekeerde situatie blijven, op de voet van de
deelnemingsvrijstelling, bij de moedermaatschappij genoten voordelen uit hoofde van de
deelneming in de dochtermaatschappij bij het bepalen van de belastbare winst buiten
aanmerking.

In verband met het vorenstaande gaat niet alleen de aandacht uit naar onderlinge
transacties doch ook naar de waardering van deelnemingen.

Bijzondere aandacht bestaat voor samenwerkingsvormen welke niet een rechtspersoon
of andere zelfstandige entiteit vormen, zoals de commanditaire vennootschap. Ook de
concernvorming trok allerwege belangstelling; zie ondermeer A.J. van Soest,'De regeling
van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting (artikel 15 Wet Vpb'69)', dissertatie
1983. Deze interesse houdt onder meer verband met de opvolgingsproblematiek in de
familie-BV, in welk kader concernvorming te baat wordt genomen om op fiscaal aan-
vaardbare wijze tot overdracht van ondernemingen te komen. Verwezen wordt naar deel
II, onderdeel 4.1.

In de relatie tussen moeder- en dochtermaatschappij speelt voorts een belangrijke rol de
vraag welke vormen van kapitaalverstrekkingen tot de deelneming in fiscale zin behoren.
Voor de moedermaatschappij is het belang gelegen in de vraag naar de toepasselijkheid
van de deelnemingsvrijstelling. Op grond van deze bepaling worden verliezen op deelne-
mingen niet in aftrek op de winst toegelaten, hetgeen wel het geval is met een lagere
waardering van aan de dochtermaatschappij verstrekte geldleningen. De keerzijde van
deze problematiek - voor de dochtermaatschappij - is eveneens van groot belang.
Behoren bedragen die onder de benaming van geldlening door de moedermaatschappij
zijn verstrekt at dan niet in fiscale zin tot het kapitaal van de dochteronderneming? Als
gevolg van de verslechterende vermogensverhoudingen in de afgelopen 10 A 15 jaren werd
deze problematiek actueel. De daarbij belangrijke vraag of hier te lande de zogenaamde
Stamkapitaaltheorie toepassing zou vinden, werd in de rechtspraak negatief beantwoord,
zie onder meer arrest Hoge Raad 4 juni  1975, BNB 1975/152.

3.1.1. De commanditaire vennootschap als fiscale constructie? Ill

Uit publikaties van diverse zijden blijkt, dat sommigen het benutten van de CV-vorm als
samenwerkingsverband voor het drijven van een onderneming zien als het toepassen van
een fiscale constructie. Soms wordt daarbij zelfs aan onoirbare praktijken gedacht. Zo
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stelt bijvoorbeeld prof. Ivo Van Haren in het OR-blad van februari 1980, biz. 21, dat naast
'licht- en inspraak-schuwende ondernemingen' vooral 'belasting-schuwende onderne-
mers hebben ontdekt dat de CV als vluchthaven uitstekende diensten kan verrichten'. Dat
deze hooggeleerde met deze opmerkingen op glad ijs staat zal in het navolgende blijken.

Ook van politieke zijde is er belangstelling voor het oprichten van de commanditaire
vennootschap. Het Kamerlid De Graaf (PvdA) vroeg, naar aanleiding van perspublika-
ties, welke maatregelen overwogen worden 'ten einde de hand over hand toenemende
belastingontwijking via de zogenaamde CV-constructie te beEindigen'. (Aanhangsel
Handelingen Tweede Kamer 1979-1980, nr. 1652, dd. 28 augustus 1980).

Dat was een goeddeels overbodige vraag. In antwoord op eerder door De Graaf over
deze'constructie' gestelde vragen, had de staatssecretaris van Financien Nooteboom het
volgende geantwoord:

'Voor de bepaling van de fiscale winst van een in een commanditaire vennootschap
samenwerkende naamloze of besloten vennootschap gelden geen bijzondere regels. Een
belangrijk aspect van een samenwerkingsvorm tussen onafhankelijke ondernemingen
(joint venture) in de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap is, dat overeen-
komstig de fiscale bepalingen het aan elk van de vennoten in enig jaar toekomende
aandeel in de winst of het verlies van de commanditaire vennootschap ook in datzelfde
jaar rechtstreeks deel uitmaakt van de fiscale belastbare winst van elk van die vennoten.

Dit is niet zo wanneer de samenwerking geschiedt bijvoorbeeld in de rechtsvorm van
een BV, meer in het algemeen in de rechtsvorm van een lichaam dat zelfstandig aan de
vennootschapsbelasting onderworpen is. De samenwerkingsvorm van een commanditai-
re vennootschap heeft als belangrijk gevolg dat een eventueel in het samenwerkingsver-
band geleden verlies onmiddellijk bij de deelnemers kan leiden tot verrekening met door
hen behaalde winst (verkregen uit - andere - activiteiten)'. (Aanhangsel Handelingen
Tweede Kamer 1978-1979, nr. 1396, dd. 19 juni 1979).

Het belangrijkste motief om een samenwerking in een CV-vorm te gieten, is gelegen in
de wens om te bewerkstelligen, dat winsten en verliezen uit de afzonderlijke activiteiten
waarin geparticipeerd wordt - voor de hefling van de belasting - zoveel mogelijk met
elkaar vermengd worden. Kortom het vermijden van belastingheffing over winsten,
terwij 1 elders in het concern verliezen aanwezig zijn. Hoe men het ook draait of keert,
allerwege wordt dit gezien als een volstrekt legitiem doel. De fiscale wetgever werkt ook
bewust mee aan de fiscale verliesvermenging door bij 100 procent-deelnemingen in de
sfeer van lichamen door middel van de zgn. fiscale eenheid het stelsel van belastingheffing
per subject te doorbreken. Dat bij geringere deelnemingspercentages de fiscale transpa-
rantie niet mogelijk is, vindt naar mijn opvatting niet zijn grond in de wens van de
wetgever om die vermenging van resultaten te verhinderen. Veeleer is de oorzaak daar-
voor gelegen in de grote hoeveelheid praktische complicaties, die daardoor voor de fiscus
zouden ontstaan. Bovendien zijn er andere mogelijkheden om het gewraakte effect zoveel
mogelijk te vermijden. Van oudsher heeft men in de praktijk de CV en de VOF benut als
rechtsvormen van samenwerking, waardoor een optimale verliesvermenging bereikt kon
worden.

Het is wellicht goed erop te wijzen dat dit reeds plaatsvond, lang voordat er sprake was
van het enqutterecht of de structuurwetgeving in het vennootschapsrecht.

De laatste jaren is er overigens nog een nieuw argument om de CV als samenwerkings-
vorm te prefereren boven de BV. De zgn. anti-misbruikbepalingen in de WIR maken het
in veel gevallen onmogelijk, bij 'normale' samenwerkingsverbanden in de BV-vorm,
WIR-premies voor te verrichten investeringen te verkrijgen. zie TVVS  1980, blz. 95. Door
het inschakelen van transparante rechtsvormen kan dat in een aantal gevallen vermeden
worden.

Voor een uiteenzetting omtrent de fiscale en vennootschapsrechtelijke aspecten van
transparante rechtsvormen wordt verwezen naar W.J. Slagter in de Sandersbundel 'Quo
Vadis, Ius Societatum?', alsmede naar W. Westbroek, De NV, nr. 57/12. 121
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3.1.2. De bedrijfswaarde van deelnemingen  131

Over de waardering van deelnemingen handelt het volgende geval.
De korte inhoud van het Arrest HR  18 mei  1977, BNB 1977/250 luidt als volgt:
Belangh., een BV, exploiteert gebouwen en terreinen. Zij maakt deel uit van een

concern dat zich in hoofdzaak bezig houdt met de uitoefening van het hotelbedrijf.
In 1973 kocht belangh.  met  voor 88% geleend  geld  van  een  mede  tot het concern

behorende vennootschap een gedeelte van dier pakket certificaten van aandelen in NV E,
die eveneens het hotelbedrijfuitoefent. Ultimo 1973 wenst belangh. de door haar gekoch-
te certificaten te waarderen tegen de beneden haar kostprijs gedaalde beurskoers.

Het Hof aanvaardt de stelling van de insp. dat het concern, waarvan belangh. deel
uitmaakte, zijn belang in E beoogde aan te houden ter wille van de aan de in zijn bezit
zijnde certificaten te ontlenen zeggenschap. Daarvan uitgaande heeft het Hof terecht
geoordeeld dat het belangh. niet vrijstond om, indien de bedrij fswaarde van de certificaten
per 31 december 1973 niet minder dan de kostprijs bedroeg, die certificaten per genoemde
datum beneden de kostprijs te waarderen.

Aantekening bij het arrest

1.  Binnen het concern C NV bezat in de fiscale eenheid opgenomen besloten vennoot-
schap B een aandelenpakket van ruim 10% in een op de beurs genoteerde vennootschap
NV E, waarvan de activiteiten op hetzelfde terrein lagen als die van C.

Op een tijdstip dat de beursnotering een niveau bereikte, dat door de beleggingsafdeling
van het concern als zeer hoog werd aangemerkt, verkocht B een deel van het pakket -
2,7% van het nominaal gestorte kapitaal van de beursvennootschap uitmakende - aan
belanghebbende X BV. Deze vennootschap behoorde eveneens tot het concern maar
maakte geen onderdeel uit van genoemde fiscale eenheid. In een volgend boekjaar
verkocht X de participatie weer terug aan B tegen de ten opzichte van de aankoopbeurs
aanzienlijk gedaalde beurskoers, zodat X een groot verlies leed.

In geding is de waardering van het pakket bij X BV. Aan de op balansdatum reeds
gedaalde beurskoers ontleende belanghebbende, conform Hof Arnhem 4 januari  1965,
BNB  1965/260, het motief tot een afwaardering.

2. Voor activa, die voor de omzet bestemd zijn en waarvan de nutsprestaties niet enkel
door het verstrijken van de tijd of het gebruik in de onderneming verbruikt worden is als
regel waardering beneden de kostprijs geoorloofd indien de bedrijfswaarde duurzaam
gedaald is. Bedrijfswaarde is naar mijn mening een waarderingsmaatstaf, die aansluiting
zoekt bij de concrete plaats van een vermogensbestanddeel in het ondernemingsvermo-
gen. Toegespitst op aandelenpakketten betekent dit, dat onderscheiden moet worden
tussen deelnemingen in materiBle zin en beleggingen. In het laatste geval zal, indien een
beursnotering bestaat, de beleggingsmerites van een pakket inhouden dat de waardering
niet afwijkt van de koers. Voor deelnemingen geldt naar mijn mening terecht dat, 66k
indien een beursnotering bestaat, deze niet de waarde voor de onderneming behoeft te
representeren aangezien - naast het functioneren als belegging - andere aspecten het
aanhouden tegen een hogere waarde kunnen motiveren.

Het Hof 's-Gravenhage beredeneerde het onderscheid deelneming/belegging zowel
vanuit de zeggenschap, die de deelnemende vennootschap door haar pakket ontleende op
de gang van zaken in de onderneming van de deelneming, als vanuit de betekenis die het
pakket had in het vermogen van de belanghebbende.

Ik ben van mening, dat dit zeggenschapscriterium in veel gevallen niet ver genoeg of
juist te ver gaat. Voor bijv. beleggingsinstellingen die aan het aanhouden van belangrijke
pakketten veelal een niet onaanzienlijke macht ontlenen, zonder die overigens anders dan
als belegger aan te wenden, zou dit tot een van de beurskoers afwijkende waardering
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kunnen nopen, die vanuit de beleggingsdoelstelling bezien volstrekt onaanvaardbaar is.
Bij het ontbreken van onvoldoende geformaliseerde zeggenschap behoeft daaraan mijns
inziens niet het gevolg verbonden te zijn dat het deelnemingskarakter ontbreekt. De
scheidslijn belegging-deelneming mi bij voorkeur gevonden moeten worden aan de hand
van de vraag, of er een voldoende duidelijke relatie bestaat tussen de bedrijfsuitoefening
en het aanhouden van het aandelenpakket.

3.   De beoordeling van het karakter van de aandelenparticipatie geschiedde met inachtne-
ming van de positie van het beursfonds binnen het totale concern C, op basis van hetgeen
belanghebbende daaromtrent zelf had aangevoerd. Ook de waardering van de deelne-
ming vond plaats vanuit het perspectief van de met elkaar verbonden ondernemingen.

Slot in zun annotatie op het arrest in de BNB constateert, dat hier sprake is van een
overeenkomstige toepassing van de uit de vermogensbelasting bekende gedachte van de
waardering van de samenwerkende groep van aandeelhouders.

Een verschijnsel dat door Geppaart - 'Vermogensbelasting' blz. 185 - omschreven
wordt als de waardering voor de groep van aandeelhouders ten aanzien van wie geldt, dat
sprake is van een op zakelijke gronden steunende samenwerking.

In plaats van een waardering met in achtname van voor het subject als zodanig geldende
feiten en omstandigheden is sprake van een waardestelling, welke, uitgaande van de voor
de totaliteit geldende waardering, kan worden toegedeeld aan tot de groep behorende
subjecten. Dit ziet er in eerste instantie uit als een aanvaardbare benadering.

De vraag is echter, of deze samenwerkende groepsgedachte - uitmondend in waarde-
ring naar de 'concernwaarde' - alleen geldt voor de waardering van activa, danwel of deze
benadering ook betekenis heeft ten aanzien van bij transacties in concernverband voor
goederen en diensten in rekening te brengenpr#zen. Bij de'samenwerkende groep' gelden
dan niet meer prijzen, welke onder zakelijke omstandigheden tussen onafhankelijke
derden in rekening worden gebracht. In plaats daarvan zouden de transacties voor de
winstberekening moeten plaatsvinden aan de hand van de betekenis, welke de betreffende
goederen en diensten voor de totaliteit hebben. Is deze benadering niet in strijd met de
uitgangspunten van de wet?

Ten aanzien van de verbonden personen dient de winstberekening plaats te vinden per
entiteit, vgl.  HR 8 mei  1957, BNB 1957/208.  Van dat beginsel wordt met dit arrest  niet
afgeweken. Ook indien men ten aanzien van de winstbepaling omstandigheden laat
meetellen. die afgeleid zijn uit de betekenis die het subject heeft in de totaliteit, kan men
verdedigen dat dit geschiedt binnen de wettelijke conceptie.

De implicaties van dit arrest zijn dan nogal verrassend en geven aanleiding tot vele
nieuwe vragen.

In casu is bijv. aan de orde of X met de aankoop van het pakket tegen beurskoers, wel
een juiste prijs betaalde. Dezelfde vraag moet dan uiteraard gesteld worden met betrek-
king tot de in een later jaar tegen beurskoers plaatsgevonden terugverkoop aan B BV.

Inspecteur en belanghebbende zouden praktijk en wetenschap een dienst bewijzen door
de op basis van de in rekening gebrachte prijzen sterk verliesgevende transactie met de
beursaandelen aan de rechter voor te leggen.

4.  De wetgever heeft met de introductie van een 5 procents-criterium voor deelnemingen
voor een aantal gevallen de mogelijkheid open gelaten om, door het innemen van
wisselende kwantitatieve posities, niet onaanzienlijke fiscale voordelen te behalen. Zoals
in het voorgaande besloten ligt, sluit dit arrest de mogelijkheid daartoe ten aanzien van
deelnemingen in materitle zin weliswaar niet uit, maar brengt weI aanzienlijke beperkin-
gen aan. Open staat nog de bevoegdheid voor belanghebbenden om aan te tonen, dat de
bedrijfswaarde duurzaam is gedaald. In de praktijk en rechtspraak komt men daar echter
maar zelden geslaagde voorbeelden van tegen. Het fiscaal benutten van de kwantitatieve
grens blijft ook na dit arrest bestaan voor beleggingen. De dans rondom de 5 procents-
grens is daar onveranderd fiscaal voordelig en mi als inhaerent aan de door de wetgever
aangebrachte scheidingslijn aanvaard moeten worden.
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3.1.3A.  Waardering van deelnemingen 141

Omtrent de waardering van deelnemingen in verband met de egalisatiereserve voor
verzekeraars handelt de uitspraak  van  het Hof Den  Haag  15 juni  1972,  BNB  1974/37*,
waarvan de korte inhoud luidt als volgt:

Belangh., NV, is in 1963 opgericht als holding company van een aantal andere NV's
(verzekeringsmaatschappijen);  m.i.v. het boekjaar 1964 vormt belangh.  met deze  NV's
een 'fiscale eenheid' (art. 27 WB). Daarnaast bezit zij nog deelnemingen, o.a. in de NV'X-
leven'. In overleg met de inspecteur koos belangh. in  1963 voor haar winstberekening de
gedragslijn dat de dividenden van de dochtermaatschappijen zouden worden gerekend tot
de winst van het jaar waarin die dividenden werden vastgesteld. Vanaf 1964 wil belangh.
tot haar jaarlijkse winst rekenen het over dat jaar door de NV 'X-leven' uit te keren, nog
niet vastgestelde, dividend.

Hof: dit laatste stelsel is in strijd met g.k.g. omdat het meebrengt dat een stelsel van
waardering van de deelneming wordt gevolgd dat in feite neerkomt op bijboeking van het
uit te keren dividend op de kostprijs of lagere bedrijfswaarde, waarna in het volgende
boekjaar, wanneer het dividend tot uitkering komt, afboeking plaatsvindt.

Ook al zou overigens het bedoelde stelsel niet in strijd zijn met g.k.g. dan nog zou het
belangh. niet vrijstaan op dit stelsel over te gaan, nu geen bijzondere omstandigheden
aanwezig zijn die een dergelijke overgang rechtvaardigen.  Het  feit dat belangh.  in  1964
met andere dochtermaatschappijen een 'fiscale eenheid' is gaan vormen kan niet als een
zodanige omstandigheid gelden. De omstandigheid dat belangh. het dividend van de
dochtermaatschappijen over 1963 derhalve in 1964 in de winstberekening dient te verwer-
ken is niet in strijd met de opzet van art. 1 Zesde aanv. besch. VeB '42.

Aantekening bij de uitspraak van het Hof

1.  Aan de orde is de vraag of het aan een holdingmaatschappij op de voet van goed
koopmansgebruik is toegestaan in haar fiscale balans een actiefpost op te nemen ter zake
van door een 100% dochtermaatschappij, uit de door haar in dat zelfde jaar verdiende
winst, naar verwachting vast te stellen dividend.

Is deze vraag bevestigend beantwoord dan rijst een nieuwe, nl. ofbedoelde actiefpost te
kwalificeren is als een 'genoten dividend' waarop de deelnemingsvrijstelling van art. 10
Besluit Vpb'42 van toepassing is. Het praktisch belang is hierin gelegen dat het jawoord
op beide voorafgaande vragen de hoogte beinvloedt van de toevoeging aan de egalisatie-
reserve voor verzekeraars (6e Aanv.besch. Vpb '42).

Het Hof beantwoordde de eerste vraag ontkennend en kwam daardoor aan de andere
kwestie niet toe.

2.  De Holding X bezit een aantal dochters. Met een zestal allen schadeverzekerings-
maatschappijen, vormt X een fiscale eenheid op de voet van art. 27 Besluit WB 1940. X
wordt daardoor aangeslagen voor haar eigen winst en die van de gevoegde dochters. Zij
mag doteren aan voornoemde egalisatiereserve alsof zij zelf het verzekeringsbedrijf
uitoefent. Dochter X-Leven is fiscaal niet opgegaan in X en kan derhalve zelfstandig een
egalisatiereserve vormen.

3.  De over een jaar toegelaten toevoeging aan de egalisatiereserve verzekeraars wordt
onder meer bepaald door het 'daartoe beschikbaar gedeelte van de winst over dat jaar'
(art. 1, lid 2, sub 261 Aanv.besch.). Vrijgestelde winstbestanddelen, zoals deelnemingsdi-
vidend, worden hiertoe niet gerekend. Deze bedragen zijn echter w61 beschikbaar voor
dividendbetaling door de Holding zelf, zonder daardoor de maximale dotatie aan de
egalisatiereserve te verminderen (vgl. Visser in FED Vpb: Art. 13: 85).

In de praktijk zullen verzekeringsconcerns een evenwicht zoeken tussen de vrijgestelde
winstbestanddelen en de uitgaande dividendstroom om aldus zoveel mogelijk uit de
belastbare winst aan de reserve te kunnen doteren.
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4.  Waar hier kennelijk synchroniciteit ontbrak trachtte belanghebbende dit doel nog
enigszins geforceerd te bereiken. Het dividend over het boekjaar van X-Leven werd naar
voren geschoven door het vermoedelijke bedrag ervan als vordering te activeren. Na
vaststelling en uitkering van het dividend wordt de vordering weer afgeboekt. Haar
standpunt was dat op deze wijze het dividend toegerekend wordt aan het jaar waarop het
betrekking heeft en aldus het werkelijke concernresultaat tot uitdrukking komt.

Het Hof oordeelde dat het recht op dividend, totdat dit geconcretiseerd is, onderdeel
uitmaakt van het complex van rechten dat in aandelen is belichaamd. De door belangheb-
bende gevolgde methode werd daarop gekwalificeerd als onderdeel van het waarderings-
stelsel van de deelneming. Het geheel werd in strijd met goed koopmansgebruik geoor-
deeld. Dat belanghebbende door de waardering boven kostprijs of lagere bedrijfswaarde
de bovengrens van goed koopmansgebruik overschreden zou hebben acht ik niet aanne-
melijk. De Hoge Raad had immers in HR 27 april 1960, BNB 1960/223, met noot
Wisselink, FED Vpb: Art. 10: 5, reeds overwogen: 'dat immers voor de waardering van
een deelneming veelal met later gemaakte winst en metde uitdelingdaarvan geen rekening
zal worden gehouden, doch een systeem waarin dit anders is eveneens voorkomt; dat bij
zulk een systeem niet alleen de dochtermaatschappij voor belasting van de door haar
gemaakte winst in aanmerking komt doch die winst, indien zij niet terstond wordt
uitgedeeld, langs den weg van waardering van het aandelenbezit, ook de belastingheffing bij
de moedermaatschappij zal beinvioeden,... enz.'

Goed koopmansgebruik volgt in principe wat de bedrij fseconomie als een juiste wijze
van winstbepaling ziet (zie dr. D. Brull, dissertatie, p. 128). Uit bedrijfseconomisch
oogpunt wordt het bij concerns veelal wenselijk geacht inzicht te verschaffen in de totale
winst en vermogenspositie van moeder- en haar (meerderheids)deelnemingen. Dit inzicht
kan worden verkregen door het opmaken van een geconsolideerde balans en verlies- en
winstrekening dan wei door bij de moedermaatschappij de deelneming te waarderen op de
balansintrinsieke waarde. Deze laatste methode is blijkens bovengenoemd arrest in
overeenstemming met goed koopmansgebruik. De consolidatie niet, omdat zij strijdig is
met het aan de vennootschapsbelasting ten grondslag liggende beginsel dat belasting-
heffing per subject plaatsvindt (zie HR  8 mei  1957, BNB 1957/208).

De door het Hof als waarderingsstelsel gekwalificeerde gedragslijn van belanghebben-
de ligt tussen de stelsels van waardering op kostprijs of lagere bedrijfswaarde en dat van
BNB 1960/223 in.

Daar waar men het opnemen van de deelnemingsresultaten in de jaarwinstberekening
commercieel nodig acht, zal men dit ook op een systematische wijze toegepast willen zien.
Het onderhavige stelsel mist een dwingende aanpak omdat telkenmale in vrijheid tot
winstuitkering besloten kan worden. In de concernresultaten wordt dan slechts de
uitgekeerde en niet de ingehouden winst verantwoord waardoor een werkelijk inzicht in
het geheel ontbreekt. Bedrijfseconomisch lijkt mij deze methode niet acceptabel. Het
stelsel is naar mijn oordeel terecht door het Hof in strijd met goed koopmansgebruik
geacht.

3.1.38. Waardering van deelnemingen 151

Ook de Hoge Raad heeft zich over de hiervoor bedoelde kwestie uitgesproken.
De korte inhoud van het arrest Hoge Raad  14 juni  1978, BNB 1979/181 luidt als volgt:
Tussen de onderneming van belangh., een NV, en die van haar 100% dochter bestond

een als duurzaam bedoeld concernverband. Belangh. wenst de deelneming, die voordien
op haar kostprijs van f  1 6 200 werd gewaardeerd, per 31  dec.  1970 te waarderen op haar
intrinsieke waarde, toen f 336 000.

HR: g.k.g. verzet zich er geenszins tegen een deelneming als de onderhavige boven
kostprijs te waarderen. Er is geen sprake van een incidenteel fiscaal voordeel, daar de door
belangh toegepaste waardering van de deelneming tot gevolg heeft dat niet slechts in

Aantekening
151 TVVS 1980, biz. 74
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1970, doch ook in volgende jaren, dotaties aan de egalisatiereserve niet worden verhin-
derd door de lage boekwaarde van het vermogen.

G.k.g. staat toe om voor verschillende bedrijfsmiddelen verschillende stelsels van
waardering te kiezen.

Aantekening bij het arrest

Tussen de belanghebbende (een NV welke het verzekeringsbedrijf uitoefent) en een  100-
procents dochtermaatschappij bestaat een als duurzaam aan te merken concernverband.
Belanghebbende wenst de deelneming te waarderen op de intrinsieke waarde van de
dochtermaatschappij.

De inspecteur weigert zulks onder meer met de stelling, dat waardering boven kostprijs
ingevolge goed koopmansgebruik slechts geoorloofd is indien de realisering van de
meerwaarde binnen afzienbare tijd is te verwachten. Bovendien verwierp hij belangheb-
bendes beroep op het bepaalde in art.  318, lid  1, Boek 2 BW.

Het Hofoordeelde de waardering van de deelneming op intrinsieke waarde strijdig metgoed koopmansgebruik.
De uitspraak van het Hof werd evenwel door de Hoge Raad vernietigd overwegende:

'dat immers goed koopmansgebruik - reeds in verband met de vrijstelling, welke in
artikel 13 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 is vervat voor voordelen uit
hoofde van een deelneming - zich geenszins ertegen verzet een deelneming als de
onderhavige boven kostprijs te waarderen; dat ook overigens de door belanghebbende
toegepaste waardering niet in strijd is met goed koopmansgebruik.'

Het arrest is in overeenstemming met eerderejurisprudentie, zie HR 27 april 1960, BNB
1960/223, en de memorie van antwoord wetsontwerp 6000, vlgnr. 9, biz. 23, r.k., inzake de
deelnemingsvrijstelling.

Het meest duidelijke belang van dit arrest geldt de verzekeringsmaatschappijen, die
door het toelaten van deze waardering in het algemeen de mogelijkheid tot dotatie aan de
egalisatiereserve vergroot zullen zien; vgl. mijn aantekening in FED, IB'64: Art. 9: 117.

Ook voor andere ondernemingen is dit arrest evenwel van betekenis, ook al heeft dat
niet een fiscale achtergrond. Veelal zal er tussen de balans welke is opgesteld ingevolge de
bepalingen  voor de jaarrekening en de fiscale balans een aanzienlijk waarderingsverschil
bestaan. Fiscaal is in het algemeen waardering op de historische uitgaafprijs minus
afschrijvingen, dan wel de lagere bedrij fswaarde, geboden terwijl de commercitle jaarre-
kening wordt vastgesteld aan de hand van de actuele waarde van activa en passiva.
Hoewel de belanghebbenden en derden welke deze balansen ter beoordeling voorgelegd
krijgen, zoals bankiers, langzamerhand weI vertrouwd raken met het bestaan van veelal
aanmerkelijke afwijkingen tussen beide benaderingswijzen, rijst toch vaak twijfel. Aan de
uitgangspunten van de fiscus wordt immers veelal een zekere autoriserende werking
toegekend. Waarop moet men dan vertrouwen?

Het voordeel van de toelaatbaarheid van deze herwaardering ligt uiteraard in de
verbeterde (fiscale) balanspresentatie die er het gevolg van is.

Dat in casu een waardering boven de historische basiswaarde werd toegelaten betekent
niet dat dit in fiscalibus algemeen toepasbaar is.

Binnen goed koopmansgebruik is waardering op, de hogere, bedrijfswaarde in het
algemeen niet toegelaten,   zie BNB 1978/159 (Hof 's-Gravenhage 7 december   1976).
Uitzonderingen betreffen de bedrij fsmiddelen, die qua substantie autonoom een verande-
ring ondergaan zoals opgroeiend vee en in casu deelnemingen. Voorts activa waarvan de
realisatie van meerwaarden spoedig is te verwachten of activa waarover afspraken met
derden bestaan omtrent de in aanmerking te nemen meerwaarden (herwaardering bij het
aangaan van een vennootschap onder firma).
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3.1.4.   Lening of informele kapitaalstorting 161

Omtrent de vraag naar de betekenis van leningen handelde de uitspraak van het Hof
Arnhem 31 januari 1975, BNB 1975/189.

De korte inhoud van deze uitspraak luidt als volgt:
Belangh., BV, houdster van 1 gedeelte van het aandelenkapitaal der Belgische vennoot-

schap  Y PvbA, heeft  in de jaren   1965  t/m   1969  aan deze vennootschap  rond  Bfrs.
20000000 geleend ter voorziening in haar behoefte aan liquide middelen. 1.v.m. verliezen
bij Y is de vordering uit deze leningen door belangh. via vorming van een voorziening
onder de nominale waarde gewaardeerd. In 1970 dient als gevolg van de verbeterde gang
van zaken  bij Y bedoelde voorziening met rond f 245 000 te worden verminderd.

Hof: bedoelde leningen hebben niet het karakter van een 'informele kapitaaistorting',
de waardestijging van de vordering dient bij de bepaling van belangh.'s winst in aanmer-
king te worden genomen.

Aantekening bij de uitspraak van het Hof

1. Bij de totstandkoming van de Wet Vpb. '69 heeft de wetgever bewust de situatie
gecreaerd waarin het tot dan toe in verliessituaties bestaande evenwicht tussen deelne-
mingsfinanciering middels een lening of door middel van aandelenkapitaal rigoureus
verbroken werd. Juridische vormgeving in de ene dan wel in de andere gestalte levert thans
in de onderscheidene situaties bij verlies, eventueel gevolgd door winst, zeer diep insnij-
dende verschillen op. Vaak overigens zonder dat in economisch opzicht de verstrekte
middelen als lening een andere functie vervullen dan zij als aandelenkapitaal vervuld
zouden hebben. Een dergelijk diepgaand gebrek aan neutraliteit laat natuurlijk geen
enkele belanghebbende onverschillig. Men zal de vormgeving in de moeder-dochter-
verhouding zoveel mogelijk ook fiscaal gunstig willen inrichten. Door de in het klassieke
stelsel ten aanzien van winstuitkeringen bestaande economische dubbele heffing zal dit
evenzeer gelden voor de verhouding tussen de vennootschap en haar aandeelhouders-
natuurlijke personen. Het ontstaan van bizarre financieringsverhoudingen, 'stereo-
vermogen' dat zowel kenmerken van schuld als van aandelenkapitaal vertoont, en
schijngestalten van leningsfinanciering, ligt voor de hand; evenals het procederen daarte-
gen door de belastingadministratie. Dat het pleidooi om een lening tot de informele
kapitaalverstrekkingen te rekenen in dit geval afkomstig was van de belastingplichtige
valt te verklaren uit de feitelijke situatie en de overgang van Besluit naar Wet Vpb. Ook in
de toekomst zal een initiatief van de zijde van de belastingplichtigen in deze voor kunnen
komen, vgl. HofAmsterdam 25 januari 1973, BNB, 1974/64. Het lijkt aannemelijk dat de
procedures op deze terreinen nog talrijk zullen zon

2.   Uit de feiten valt op te maken dat de beide Nederlandse aandeelhouders voor een groot
decl in de financieringsbehoeften van de PvbA hebben voorzien. Het lijkt ook niet te
gewaagd te veronderstellen dat in economisch opzicht de verstrekte leningen, door als
buffer te fungeren om de verliezen op te vangen, een typische kapitaalsfunctie vervuld
hebben.

Terecht rijst dan de vraag op welke wijze dit fiscaal behandeld moet worden. Als basis
voor de hefling van een belasting kunnen nimmer economische verhoudingen als zodanig
fungeren, hoezeer zij ook de grondstag vormen voor de bepating van de draagkracht van
een belastingplichtige. (vgl. J. van der Poel, Ldon's rechtspraak deel III afl. 7, biz. 39)
Economische verhoudingen missen het normstellende karakter dat het recht wel heeft. Zij
laten teveel ruimte voor willekeur. Belastingheffing zal alleen plaats kunnen hebben op
basis van rechtsregels en op het recht gebaseerde verhoudingen, welke aansluiten bij
economische verhoudingen. Dit uitgangspunt vindt men dan ook in de Wet Vpb. en haar
voorgangers neergelegd. Aanvaarding van de rechtsverhouding als basis voor heffing leidt

Aantekening
161 FED Vpb'69: Art. 10:3.
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in het belastingrecht overigens niet tot een formalistische benadering. 'Niet beslissend is
de schijn, dit is de naam, waarmee een transactie wordt uitgedost en de vorm waarin zij
wordt genoten, doch, hetgeen in werkelijkheid tussen partijen is verhandeld, dat is de
verhouding welke naar bilrgerlijk recht beoordeeld in werkelijkheid tussen partijen
bestaat', aldus HR 7 november 1934, B. 5723, HR 16 juli 1935, B. 5912; HR 3 november
1954, BNB 1954/357, HR 2 februari 1955, BNB 1955/86, HR 13 november 1957, BNB
1958/15. Op de voet hiervan kon het Hof, zonder het principiele uitgangspunt van de wet
uit het oog te verliezen, dan ook beslissen dat,... het niet is uitgesloten dat door een
aandeelhouder in de vorm van geldleningen verschafte middelen niettemin in wezen tot
het vennootschappelijk kapitaal gaan behoren . . .'.

3. Dit roept dan vervolgens de vraag op wat onder het 'vennootschappelijk kapitaal'
moet worden verstaan, buiten dat wat in het WvK met kapitaal is bedoeld.

Naar mijn oordeel staan hier meerdere wegen open.
a. Hantering van de 'stamkapitaal' theorie. Deze behelst de opvatting dat aan een

vennootschap verstrekte leningen, op grond van 'verdachte' vermogensverhoudingen
waardoor met name de 'vaste' financieringsbehoeften niet uit eigen kapitaal gedekt
worden, kunnen worden aangemerkt als informele kapitaalstortingen. Ik acht het waar-
schijnlijk dat de inspiratie voor deze opvatting geput is uit de discussies in de Tweede
Kamer over art. 7 van de Wet op de DTB 1917, welk artikel overigens niet overdividenden
maar over de te belasten salarissen handelde. Minister Treub hield daarin staande,
ondanks ontkenningen vanuit de Kamer, dat er in het algemeen een vast verband bestaat
tussen de grootte van het kapitaal en de omvang van het bedrijf. (Handelingen 2e Kamer
1916/17, 2336-2367). In het kader van deze bespreking kan ik hierop verder niet ingaan.

De op ogenschijnlijk wetmatige uitgangspunten gebaseerde opvatting is herhaaldelijk
naar voren gebracht en een enkele maal door Raden van Beroep, in voornamelijk
uitspraken met een feitelijk karakter gevolgd. Zie HR 22 juni 1927, B. 4088, HR 4 januari
1928, B. 4212, Uitspraak Raad van Beroep I Amsterdam, 31 augustus 1981, B. 5159, HR
28juni 1933, B. 5441, HR 13 november 1935, B. 5963, HR 27 november 1935, B. 5968, HR
20 september 1942, B. 7557; HR 13 oktober 1954, BNB 1954/347, HR 29 juni 1955, BNB
1955/302, HR 19januari 1969, BNB 1969/142 (FED IB'64: Art. 9: 8), Hof's-Gravenhage
12 januari  1972, BNB 1972/232. Het staat m.i. echter weI vast dat de Hoge Raad, voor
zover hij geroepen was te oordelen, vorenbedoelde verhoudingen nimmer heeft gehan-
teerd om daaruit het tot een vennootschap behorend kapitaal af te bakenen doch veeleer
om te kunnen onderscheiden tussen w61 en niet aftrekbare van de winst afhankelijke,
rentebetalingen. Wordt intrest op deze grond niet aftrekbaar gesteld dan impliceert zulks
geheel niet dat de vordering dan als informeel kapitaal kan worden aangemerkt, daarvoor
is meer nodig. Hieruit volgt dat de hiervoor vermelde jurisprudentie geen leidraad kan zijn
voor de ontwikkeling van het begrip vennootschappelijk kapitaal. Tevens kan worden
geconcludeerd dat de term'stamkapitaal'-theorie geen adequate aanduiding vormt voor
de door de Hoge Raad aangelegde toets. Daar de theorie ook overigens niet bestaat kan
hij, suggestief als hij is, maar beter geheel vergeten worden.

b. Aansluiting zoeken bij het in HR 7 februari 1951, B. 8939 en HR 5 juni 1957, BNB
57/239 voor tussenvormen van schuld en kapitaal gehanteerde formule'het zo nauw bij
het bedrijf betrokken zijn dat de schuldenaar daarin in zekere mate deelheeft'. Dit
criterium is wel gericht op het kwalificeren als kapitaaldeelname, maar zal vanwege de
eraan ten grondslag liggende nogal specifieke feitelijke situatie maar vrij zelden toepassing
kunnen vinden.

c.  Inpassing van de leer van de Hoge Raad ten aanzien van het tot een coilperatieve
vereniging behorend kapitaal.

'Kapitaalverstrekking is alleen hetgeen door de le(len aan de vereniging aldus wordt
afgestaan dat het gaat behoren tot het voor de schulden van het lichaam aansprakelijke en
in het risico van het bedrijf der vereniging delende vermogen, zonder dat daartegenover
voor het lid aanspraken ontstaan, die het karakter hebben van vorderingen welke met
andere schuldeisers op een lijn gesteld kunnen worden', aldus de MvT, blz. 12 r.k. op de
voet van Resolutie 10 september 1946, B. 8301, HR 27 juni 1946, B. 8140, HR 18 oktober
1950, B. 8843, HR 2 april 1952, B. 9209, HR 2 mei 1956, BNB 1956/181 HR 4 juli 1961,
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BNB 1961/285. Door betekenis toe te kennen aan het geheel van rechten dat aan de
geldlening kon worden ontleend en het belang daarvan t.o.v. in elk geval de Belgische
aandeelhouders gaat het Hof gedeeltelijk mee met vorenstaand kapitaalbegrip. De over-
wegingen wijzen erop dat ook de verhouding tussen belangh. en de crediteuren in feite in
het geding is. Een verdere ontwikkeling van de rechtspraak in deze richting zou ik juist
achten.

4.   Het Hof stelt verder de eis dat voor erkenning van een lening als inbreng van kapitaal
noodzakelijk is dat ook de vennootschap de lening als zodanig beschouwt. Het is mij niet
duidelijk waarop deze eis, nadat het materiele karakter van de lening is getoetst, nog
gebaseerd kan zijn. De behandeling van de lening door de PvbA kan een aanwijzing
vormen voor het materiele karakter ervan, maar de formele verwerking kan toch geen
beslissende invloed uitoefenen. Het stellen van een formele afspiegelingseis kan en mag in
deze gevallen niet veel betekenen, maar eventueel wel in de omgekeerde situatie. Indien
een dochter van een buitenlandse moedermaatschappij informele kapitaalinbreng claimt
zou de inspecteur kunnen verlangen dat de moeder de inbreng als kapitaalstorting in de
dochter heeft beschouwd. Zou zulks moeten worden afgeleid uit de boekhouding van de
moedermaatschappij dan zou een perfect middel tegen internationale belastingfraude
geintroduceerd zijn. Uit oogpunt van rechtvaardigheid kan hiertegen weinig bezwaar
zijn. Het is mij verder evenmin duidelijk waarom het Hof de wensen van de (minderheids)
aandeelhouders hier als uiting ziet van de wil van de vennootschap. Deze aandeelhouders
zal het i.c. niets uitmaken ofsprake is van een lening of informeel kapitaal. De voor hen zo
belangrijke machtsverhoudingen zijn daarbij immers in het geheel niet in het geding.

5.  Voor de toepassing van art. 13 Wet Vpb. is vereist dat de belastingplichtige voor ten
minste vijfprocent van het nominaalgestort  kapitaal van de vennootschap aandeelhouder
is. Dit sluit uit dat een belastingplichtige die niet de kwaliteit van aandeelhouder in
bovenvermelde zin bezit doch w61 een als vennootschappelijk kapitaal gekwalificeerde
lening of een lening waarvan de rente als winstuitdeling wordt aangemerkt ooit de
vrijstelling kan genieten, hoezeer dit op zichzelf genomen ook in overeenstemming zou
zijn met de 'ne bis in idem'-gedachte welke aan de deelnemingsvrostelling ten grondslag
ligt. Vervolgens rijst de vraag of indien in verband met een bestaande deelneming een
lening wordt verstrekt welke tot het vennootschappelijk kapitaal wordt gerekend, daarop
de vrijstelling van toepassing kan zijn. Onder het Besluit Vpb. legde de HR aanvankelijk
strenge beperkingen aan; slechts die opbrengsten konden onder art. 10 vallen welke uit
hoofde van aandeelhouderschap werden genoten (HR 30 april 1947, B. 8395). In HR 3
oktober 1956, BNB 1956/321 stond de HR de vrijstelling, streng gereglementeerd, ook toe
voor winstuitdelingen welke indirect uit het aandeelhouderschap worden genoten door-
dat ze voorkomen uit rechten die zelf weer van het aandeelhouderschap zijn afgesplitst; zie
de annotatie van A.J. van Soest.

Het komt mij voor dat de Wet Vpb. uitgaat van een ruimer opvatting. Zulks blijkt uit
het opnemen onder de vrijstelling van de voordelen uit hoofde van een met de deelneming
verband houdend bezit aan winstbewijzen. Ook art. 11, lid 2, waarin het voor de
dochtermaatschappij niet aftrekbare gedeelte van de commissarissenbeloning dat ten
goede komt aan de aandeelhouder als vrij te stellen voordeel uit hoofde van deelneming
wordt aangemerkt, vormt een aanwijzing. Het ruimere karakter van de vrijstelling blijkt
verder uit de wetsgeschiedenis m.b.t. het in de tweede NvW ingevoerde art. 9, lid 2. De
vergoedingen op dooraandeelhouders enz. als zodanig verstrektegeldleningen werden tot
de niet aftrekbare uitdeling en van winst gerekend voor zover o.m. deze vorderingen
waren achtergesteld bij andere vorderingen; In het Nader VV, pag. 10,1.k., werd gevraagd
hoe de rente op deze als kapitaalverstrekkingen aangemerkte leningen moet worden
beschouwd, als rente of als dividend? En voorts, op pag. 10,1.k. of de hier bedoelde rente
in de moeder-dochter-verhouding begrepen kan worden onder de deelnemingsvrijstel-
ling? Aan een integrale beantwoording van deze vragen kwam de minister niet meer toe
omdat art. 9, lid 2, behoudens voor zover het zag op door de leden enz. ten behoeve van
co6peraties achtergestelde vorderingen, ingetrokken werd. Geantwoord werd: 'Volledig-
heidshalve merken de ondergetekenden nog op, dat de door een lichaam als lid van een
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codperatieve vereniging genoten rente over het gedeelte van zijn schuldvordering, dat op
grond van art. 9,2e lid, bij die vereniging met kapitaalverstrekking gelijkgesteld wordt,
voor de toepassing van art. 12, eerste lid (thansart.  13, lid  1), als voordeel uit hoofde van
het lidmaatschap wordt beschouwd'. (NMvA pag. 11 r.k. e.v.).

Mijns inziens zou dit antwoord eveneens gegeven zijn indien art. 9, lid 2, opdat moment
nog niet beperkt geweest was tot coilperaties. Art. 9, lid 2, werd later geheel ingetrokken.
Dit doet m.i. geen afbreuk aan de geuite opvattingen over de deelnemingsvrijstelling,
evenmin als het feit dat de vragen en het antwoord slechts betrekking hadden op de rente
van de kapitaalverstrekkingen; deze beperking is verklaarbaar uit de feitelijke situatie.
Mijn conclusie is, dat in overeenstemming met de'ne bis in idem'-gedachte, onder de wet
ook voordelen welke hun oorzaak vinden in als kapitaalverstrekking aangemerkte lenin-
gen, welke kapitaalverstrekkingen verband houden met een deelneming die aan de in de
wet gestelde kwalitatieve en kwantitatieve eisen voldoet, onder de deelnemingsvrostelling
kunnen vallen.

Aan andere in deze procedure spelende problemen, onder meer dat het lichaam waarin
werd  deelgenomen een Pvba betrof,  ga ik voorbij.

3.1.5. Nieuwe standaardvoorwaarden voor de fiscale fusie (art. 14 Wet Vpb'69) 171

Bij Resolutie van 4 mei 1983, nummer 283-6226, BNB 1983/173, zijn nieuwe standaard-
voorwaarden gepubliceerd in geval van toepassing van de gefacilieerde fusie van art. 14,
lid 2, Wet Vpb '69. Uiteraard brengt deze regeling geen verandering in de zuivere fiscale
fusieregeling, waarvan de voorwaarden in het eerste lid van voornoemde wettelijke
bepaling zijn neergelegd. De bij de resolutie gevoegde toelichting dient volgens de minister
evenwel ook als richtsnoer te worden genomen voor de uitleg van art.  14, lid  1,  Wet  Vpb
'69, zodat de samenhang zoveel mogelijk bewaard blijft. Ofdit altijd juist is en mogelijk is,
is de vraag omdat de desbetreffende regelingen een afwijkend karakter hebben. Art. 14, lid
2, Wet Vpb '69 bestrijkt de gevallen waarin geen sprake is van een zuivere fusie, zoals
reorganisaties binnen concernverband, welke gevallen in wezen niets met een fusie van
doen hebben.

De materitle inhoud   van de resolutie, in vergelijking  met   die   uit   1970 en daarna
plaatsgevonden wijziging, is niet ingrijpend gewijzigd. Toegevoegd is o.a. de mededeling
in de toelichtende resolutie dat onder de overdracht van een gehele of gedeeltelijke
onderneming niet kan worden begrepen de overdracht die gevolgd wordt door de
doorverkoop van een wezenlijk deel daarvan, of de gehele onderneming, indien aanneme-
lijk is dat het voornemen daartoe reeds voor de overdracht bestond. Met deze eis wordt
voorkomen dat de fiscale fusie dienstbaar is aan het (uiteindelijke) belastingvrij overdra-
gen van losse vermogensbestanddelen.

Het doorschuiven van de belastingclaim van de fiscus, de aanspraken op investeringsfa-
ciliteiten en de verplichting tot desinvesteringsbetaling zijn op dezelfde wijze als voorheen
geregeld. Ook de positie van de verliezen geleden door de overnemende belastingplichtige
is niet gewijzigd. Deze gaan geheel verloren, behoudens voor zover in daartoe aanleiding
gevende gevallen de voorwaarde verzacht wordt (toelichtende resolutie punt 6). Nieuw is
een voorwaarde met betrekking tot de vermogens- en de voorraadaftrek. Om te voorko-
men dat deze als het ware dubbel genoten wordt is in de 8e Standaardvoorwaarde bepaald
dat het overdragende lichaam vanaf de dag voor de ingangsdatum geen aanspraak meer
zal hebben op deze fiscale tegemoetkomingen. Opgemerkt wordt dat het risico bestaat dat
de overnemende belastingplichtige niet vanafdat moment harerzijds een aanspraak krijgt
op de vermogens- casu quo voorraadaftrek over het over te nemen vermogen. Dan gaat de
aanspraak op de voorraad- c.q. de vermogensaftrek voor Etn of meer jaren verloren. Dit
kan zich voordoen ingeval de ondernemingen worden overgedragen aan een nieuw op te
richten object dat eerst later tot stand komt. Voor dit verval van fiscale faciliteiten is geen
voorziening opgenomen. Men dient hier alert te handelen en de overnemende belasting-
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plichtige tijdig, dat wil zeggen voor het fusietijdstip, tot stand te brengen, temeer omdat in
de toelichtende resolutie is vermeld dat verzoeken om een afwijkende behandeling niet
gehonoreerd zullen worden.

Nieuw zijn verder de bepalingen omtrent het ingangstijdstip van de fiscale fusie. Deze
sluiten nagenoeg geheel aan bij de standaardvoorwaarden voor de geruisloze inbreng
voor ondernemingen in een BV. Ingevalgeen voorovereenkomst is gesloten wordt berust
in terugwerkende kracht tot ten hoogste negen maanden na de aanvang van een boekjaar
van de overdrager, mits:
- het verlenen van deze terugwerkende kracht niet tot gevolg zou hebben dat een

incidenteel fiscaal voordeel ontstaat,
-   de oprichting van en de inbreng in de overnemer binnen 15 maanden na het begin van

het boekjaar waarin de terugwerking plaatsvindt, wordt ge8ffectueerd.
In de toelichtende resolutie is vermeld dat aan deze resolutie strikt de hand zal worden
gehouden en dat ook vertraging bij het verrichten van de oprichtingshandeling voor risico
van de belanghebbende is.

Opgemerkt wordt dat bij het overdragen van een onderneming met terugwerkende
kracht altijd verlies van vermogens- of voorraadaftrek plaatsvindt; zie hiervoor.

Bij het verzoek dienen thans meer bescheiden (in tweevoud) te worden overgelegd:
-  de fiscale balans per de dag voorafgaande aan het overgangstijdstip van de desbetref-

fende onderneming,
-   de verlies- en winstrekening over het aan het overgangstijdstip voorafgaande jaar,
-   de fiscale en commerciBle balans per het overgangstijdstip van de overnemende belas-

tingplichtige.
-  de fiscale balans per het overdrachtstijdstip van de overnemende belastingplichtige,
-  de fiscale balans per het overdrachtstijdstip van de overdragende belastingplichtige,
-  een berekening van de vrij te stellen winst.
Dat deze bescheiden bij de aanvraag van het verzoek om toepassing van art. 14, lid 2, Wet
Vpb '69 moeten worden overgelegd lijkt mij niet zeer praktisch en soms onmogelijk. In
veel gevallen zullen de desbetreffende bescheiden nog niet opgemaakt kunnen worden
omdat bijvoorbeeld de overdracht nog niet geeffectueerd is. Mogelijk dat in dat geval de
indiening van die bescheiden gefaseerd kan plaatsvinden. maar zeker is het niet.

3.1.6.  Nieuwe standaard,oorwaarden fiscale eenheid Cart. 15 Wet Vpb'69) 181

De fiscale eenheid. art. 15 Wet Vpb'69, is slechts ten dele in de wet geregeld. Daartoe
gemachtigd in de desbetreffende bepaling kan de minister van FinanciEn onder het stellen
van nadere voorwaarden toestaan dat twee of meer lichamen als Etn belastingplichtige
worden belast. Een belangrijk voordeel van de fiscale eenheid is dat de fiscaal gevoegde
maatschappuen niet meer afzonderluk van jaar tot jaar verliezen en winsten hoeven te
compenseren. doch de jaarresultaten als 66n geheel worden belast. Andere voordelen zijn
dat 'interne' leveranties van goederen en diensten fiscaal niet tot realisatie van winst
aanleiding geven. Daarvan is ook geen sprake bij de verplaatsing in concernverband van
bedrijfsmiddelen waarin stilie reserves zijn begrepen. Ook de fiscaal geruisloze liquidatie
van een gevoegde dochter-maatschappij is mogelijk.

De voorwaarden waaronder de fiscale eenheid wordt toegestaan dateren in hun grond-
vorm reeds uit het begin van de veertiger jaren. Toen de toepassing van deze wettelijke
regeling een ruime vlucht begon te nemen, is men tot publikatie overgegaan van de
gebruikelijk te stellen voorwaarden. Afwijkingen blijven mogelijk, afhankelijk van de
omstandigheden van het geval. Ook de standaardvoorwaarden ondergaan een evolutie.
Het grondpatroon van de voorwaarden is praktisch ongewijzigd, maar het ontstaan van
nieuwe faciliteiten, misbruikvormen en opvattingen noopt tot het aanbrengen van wuzi-
gingen. In de onderhavige versie van de standaardvoorwaarden, Resolutie 28 april 1983,
nr. 282-13657, BNB 1983/170, worden enkele tijdsgebonden wijzigingen aangebracht en
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vindt ook enige versoepeling plaats ten aanzien van de anti-misbruikvoorwaarden waar-
op in de afgelopen tien jaren zo veel kritiek is geuit; zie onder meer J. Verburg, Verslag van
de Belastingconsulentendag 1977, Uitgave FED, en de dissertatie van A.J. van Soest.

Hierna worden puntsgewijs de belangrijkste veranderingen kort besproken.

Afdoening van verzoeken tot toepassing van de fiscale eenheid door de inspecteurs der
uennootschapsbelasting

Bij Resolutie van 28 april 1983 nr. 282-13658, BNB 1983/171, Staatscourant 1983, nr. 82,
is medegedeeld dat bepaalde verzoeken tot het stellen van voorwaarden terzake van het
aangaan van een fiscale eenheid door de inspecteurs der vennootschapsbelasting kunnen
worden afgedaan. Dit betreft het geval waarin een nieuw opgerichte dochtermaatschappij
met ingang van de datum van oprichting deel gaat uitmaken van de fiscale eenheid, zie ook
hierna.

Het verzoek moet worden ingediend bij de inspecteur (waaronder de moedermaat-
schappij ressorteert), die slechts de gebruikelijke voorwaarden mag stellen.

In alle andere gevallen waarin toepassing van de fiscale eenheid wordt verzocht dient
het verzoek te worden gericht aan het Ministerie van Financien.

Nieuw opgerichte dochtermaaischappij

In de le standaardvoorwaarde (SVW) wordt thans uitdrukkelijk bepaald dat de over-
dracht van vermogensbestanddelen tegen uitreiking van aandelen bij de oprichting, wordt
geacht te zijn geschied onmiddellijk na het verenigingstijdstip en dus binnen de fiscale
eenheid. Daardoor zal fiscaal geen afrekening van eventuele stille reserves hoeven plaats
te vinden. Tot dusverre kon hierover twijfel bestaan.

Bij oprichting van een nieuwe dochtermaatschappij kan het verenigingstijdstip gesteld
worden op de oprichtingsdatum van de dochtermaatschappij, mits:
1. de moedermaatschappij binnen een maand na de oprichting, doch in elk geval voor het

einde van het eerste boekjaar van de dochtermaatschappij het mede-oprichtersaandeel
heeft overgenomen tegen het bij oprichting gestorte bedrag;

2. het eerste boekjaar van de dochtermaatschappij eindigt met een boekjaar van de
moeder;

3.  het verzoek om toepassing van de fiscale eenheid is ingediend binnen 15 maanden na de
oprichtingshandeling, doch in elk geval bij het afsluiten van het tweede boekjaar van de
dochtermaatschappij.

Bij fiscale voeging van de moedermaatschappij met een bestaande dochter dient het
verzoek binnen 6En jaar na het beoogde verenigingstijdstip te zijn ingediend. Zie punt 3
van de toelichtende resolutie bij de SVW.

Nieuwe moedermaatschappij

De fiscale eenheid kan ingaan op het tijdstip waarop een nieuw opgerichte moedermaat-
schappij tot stand komt, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
1. De overeenkomst tot oprichting van de moedermaatschappij moet zijn gesloten, en de

aanvraag voor de verklaring van geen bezwaar moet zijn ingediend v66r het begin van
het boekjaar waarin de moedermaatschappij wordt opgericht.

2.  Voor het begin van het onder 1 bedoelde boekjaar moeten krachtens een geregistreerde
onherroepelijke overeenkomst (mede omvattende prijsafspraken) de aandelen van de
dochters voor rekening en risico van de (nieuwe) moeder worden gehouden.

3. De moedermaatschappij moet direct na de afgifte van de verklaring van geen bezwaar
worden opgericht en tevens dient alsdan de levering van aandelen in de dochtermaat-
schappij plaats te vinden.

Bij het indienen van een verzoek tot toepassing van de fiscale eenheid in het hiervoor
bedoelde geval dienen de nodige bewijsstukken te worden overgelegd, waaronder de t#dig
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ter registratie aangeboden overeenkomst tot verwerving van de aandelen van de dochter.
Zie punt 2.2 van de toelichtende resolutie bij de SVW.

Verliescompensatie

Nieuw in de 3e SVW is de bepaling omtrent de toerekening van vermogensaftrek bij
gescheiden winstberekening. Dit laatste doet zich voor indien een van de tot de eenheid
behorende maatschappijen nog verrekenbare verliezen uit de v66rvoegingsperiode heeft.
De aan de combinatie toekomende vermogensaftrek dient aan de afzonderlijke lichamen
te worden toegerekend naar verhouding van hun- volgens de regels van de vermogensaf-
trek - berekende positieve vermogens (punt 6.2 toelichtende resolutie). In de 3e SVW is
thans opgenomen de verzachting van het voorschrift dat na de fiscale voeging geen sprake
kan zijn van aanloopverliezen. De hier bedoelde voorwaarde ziet op de situatie dat alle tot
de fiscale eenheid behorende lichamen korter dan zes jaren bestaan. Ook is een voorzie-
ning getroffen ten aanzien van de aanloopverliezen ingeval de fiscale eenheid binnen zes
jaar na de oprichting weer verbroken wordt (zie punt 6.4 toelichtende resolutie) Blijkens
punt 6.6 van de toelichtende resolutie kunnen na splitsing van de fiscale eenheid, in
afwijking van het geldende regime, sommige v66rfusieverliezen door de desbetreffende
dochters worden 'meegenomen'.

Overbrenging buitenlandse resultaten door vaste inrichtingen van NV's en BV's

Tot dusver ontbrak in de SVW een regeling omtrent de ingevolge de voorschriften ter
voorkoming van dubbele belasting voor volgende jaren over te brengen positieve of
negatieve resultaten van 6tn der maatschappijen, daterend van voor het verenigingstijd-
stip. In SVW 3, letter f, is daarvoor thans een voorwaarde opgenomen, inhoudende dat de
desbetrefiende resultaten 'worden overgebracht onderscheidenlijk verrekend binnen de
daarvoor gestelde termijnen en uitsluitend indien en voor zover de positieve binnenlandse
winst onderscheidenlijk van de positieve buitenlandse winst van de combinatie een deel
aan de desbetrefTende maatschappij kan worden toegerekend'. In feite gaat het om een
systeem van gescheiden winstberekening, zoals dat voor (binnenlandse) verliezen toepas-
selijk is. Bij splitsing geldt volgens de 15e SVW, letter b, een overeenkomstige regeling: de
desbetreffende refultaten van de buitenlandse inrichting worden 'meegenomen' door de
afgesplitste maatschappij aan wie de vaste inrichting toebehoort. Volgens punt 6.7. van de
toelichtende resolutie zou het vorenstaande van'rechtswege' ook gelden voorde bestaan-
de fiscale eenheden waarvoor niet een desbetreffende voorwaarde is gesteld. Opgemerkt
wordt dat deze stelling voor wat betreft die laatstbedoelde gevallen omstreden is en
daarover een fiscale procedure aanhangig is gemaakt.

De voorwaarden ter voorkoming van onbedoeld gebruik

Om te voorkomen dat de fiscale eenheid in combinatie met de deelnemingsvrijstelling
gebruikt wordt om de beschikkingsmacht over bedrijfsmiddelen met belangrijke stille
reserves, zonder belastingheffing aan derden over te dragen was tot dusverre in de 16e en
17e SVW en art. 30, lid 2, Wet Vpb'69 een samenstel van anti-ontgaansmaatregelen
neergelegd. Op de te ruime werking van deze maatregelen is veel kritiek geweest. Zie naast
de in de aanhefvermelde literatuur ook J.C.K.W. Bartel, TVVS 1976, blz. 181-189 en blz.
239-242, waarin de werking van deze voorwaarden is uiteengezet.

In de nieuwe 16e SVW zijn de oude 16e en  17e SVW geintegreerd en wel zodanig dat aan
de voorheen geuite bezwaren in belangrijke mate is tegemoetgekomen. Volgens punt 7.3.
van de toelichtende resolutie is de nieuwe  16e SVW zodanig geformuleerd dat een dubbele
helling van vennootschapsbelasting bij vervreemding van de dochtermaatschappij of bij
andere bepaalde omstandigheden en binnen een bepaald tijdsbestek, zal worden verme-
den. Bovendien zal de sanctie nog slechts optreden bij vervreemding van de dochtermaat-
schappij binnen zes boekjaren na de laatste transactie waarbij 'stille reserves' ofgoodwill
aan de dochtermaatschappij werden overgeheveld.
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Kort samengevat ziet de  16e SVW er thans als volgt uit:
1.  Indien zich binnen de fiscale eenheid een transactie heeft voorgedaan waardoor de

samenstelling van het vermogen van de dochter is gewijzigd en aannemelijk is dat de
tegenwaarde van de'verschoven' goodwill en/ofstille reserves aan de moedermaatschap-
pij in de koopsom voor de aandelen of op andere wijze is ten goede gekomen, dan worden
de activa en passiva van de dochtermaatschappij bij het einde van het boekjaar voorgaan-
de aan het splitsingstijdstip gesteld op de waarde in het economisch verkeer.

2.  De hiervoor genoemde sanctie blijft achterwege:
a. indien tussen het tudstip van de laatste transactie en het splitsingstijdstip tenminste zes

boekjaren zijn geEindigd. Na die termijn vervalt de sanctie geheel, ook al is er sprake
geweest van een 'besmette transactie';

b. indien tijdens de duur van de fiscale eenheid de transacties tussen moeder- en dochter-
maatschappij plaatsvonden in het kader van een bij de aard en omvang van de
dochtermaatschappij passende normale bedrijfsuitoefening;

c. goedgekeurd wordt, zie punt 8.1. van de toelichtende resolutie, dat de 16e SVW geen
toepassing vindt indien binnen de fiscale eenheid uitsluitend 66n of meer zelfstandige
onderdelen van een onderneming aan de dochtermaatschappij zijn overgedragen en
mits het ten goede komen aan uitsluitend heeft plaatsgevonden door de vervreemding
van de aandelen in de dochtermaatschappij en mits deze vervreemding niet heeft
plaatsgevonden binnen een periode van drie jaren sedert de laatste overdracht.

In dit laatste geval gaat het om transacties die vergelijkbaar zon met die welke op de voet
van art. 14, lid 2, Wet Vpb '69 worden vrijgesteld van belastingheffing. Deze parallel
houdt  in dat de hierbedoelde ontheffing van de  16e SVW alleen zal kunnen plaatsvinden
indien de tegenprestatie bij de overdracht van een zelfstandig ondernemingsgedeette aan
de dochtermaatschappij heeft plaatsgevonden met uitsluitend aandelen als contrapresta-
tie.

Bestaande jiscale eenheden

Vorenstaande regeling betekent een aanmerkelijke, re8le, verzachting van de bepalingen
tegen onbedoeld gebruik van de fiscale eenheid/deelnemingsvrijstelling. Zonder nadere
voorziening zou deze verzachting alleen toepasselijk zijn voor de fiscale eenheidsverzoe-
ken waarop de nieuwe voorwaarden van toepassing zijn. De minister heeft evenwel in
punt 7.5 van de toelichtende resolutie bij de SVW goedgekeurd, dat in voorkomende
gevallen voor reeds bestaande fiscale eenheden wordt gehandeld alsofde nieuwe 16e SVW
reeds van toepassing is. In dat geval dient een schriftelijk verzoek tot toepassing van de
16e SVW te worden ingediend, zo nodig met overlegging van een akkoordverklaring van
degene bij wie de toepassing van de sanctie (het belasten van de stille reserves en goodwill
in het jaar voorafgaande aan het splitsingstijdstip) zal plaatsvinden.

3.2. Enige internationale problemen
De internationale uitbouw van het bedrijfsleven roept bijzondere problemen op in
verband met de kwalificatie en allocatie van baten. Nederland heeft ook nog op andere
wijze met dit probleem te maken. In het verleden heeft ons land zich ontwikkeld tot
tussenschakel voor internationale geldstromen voornamelijk bestaande uit dividenden,
intresten en royalty's. De mogelijkheid tot het afsluiten van zogenaamde rulings omtrent
de belastbaarheid van door ons land stromende rentebaten en royalty's en de kenmerken-
de eigenschappen van de deelnemingsvrijstelling geven ons land- internationaal bezien -
de 'status' van een beperkte tax haven. Een dergelijke positie blijkt echter ten nadele te
werken bij het sluiten van Verdragen ter voorkoming van dubbele belasting. Een en ander
geldt te meer nu in Koninkrijksverband de Nederlandse Antillen een bijzondere plaats
innemen en dit land eveneens tot de belastingparadijzen gerekend wordt. Gelet op de
aantrekkingskracht van bepaalde fiscale regelingen levert dat voordelen op voor beide
landen. Van een eventuele wijziging van de desbetreffende regelingen gaat eveneens voor
beide landen een negatieve werking uit waardoor de betekenis van het functioneren als
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tussenschakel afneemt. Een en ander is reeds gebleken naar aanleiding van de in 1984
ingediende wijziging van de Rijkswet van 28 oktober 1964 houdende Belastingregeling
voor het Koninkrijk, Stb. 425 (Kamerstuk 18 747/R 1271).

3.2.lA.  Belastingverdragen. Nederland als tax-haven 191

Nederland staat in de wereld in zeker opzicht bekend als een tax-haven, dat wil zeggen als
een gebied waar een gunstig fiscaal regime heerst in vergelijking met dat van andere
landen.

Het spreekt voor zich dat daarvan over de gehele lijn geen sprake is. Voor buitenlanders
kan bij sommige transacties in internationaal verband het benutten van Nederland als
vestigingsplaats wel aantrekkelijk zijn. Wij zullen niet streven naar volledigheid maar ons
beperken tot enkele onderwerpen waarvoor recentelijk weer interesse van politieke zijde is
getoond. Bij de behandeling van de Goedkeuringswet (Kamerstuk  15 517, nr. 6) van het
op 25  oktober  1978 tot stand gekomen Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting
tussen ons land en de Republiek Zuid-Korea heeft het parlement te kennen gegeven op
een aantal punten met de regering over de verdragspolitiek van gedachten te willen
wisselen. Van belang hier is de positie van Nederland als tax-haven. Een aantal parlemen-
tariErs is - kennelijk - van mening dat de Verdragen zouden moeten worden aangepast
opdat het eventueel 'onbedoeld' gebruik maken daarvan door buitenlandse subjecten
onmogelijk wordt. Gedoeld wordt op de gevallen waarin in Nederland een deelnemings-
verhouding in het leven geroepen wordt als tussenschakel in een belasting-route in
internationaal verband. Opzet is dan het verkrijgen van een vrijstelling, of het genieten
van een verlaagd tarief, op bronhe ngen geheven van dividenden ofandere opbrengsten
van roerend kapitaal, op grond van een door Nederland gesloten Verdrag.

In de Nota naar aanleiding van het Verdrag (d.d. 8 mei 1980) wees de regering er op dat
in dit internationale kader allerminst duidelijk is wat verstaan dient te worden onder
oneigenlijk gebruik. Daarover wordt zeer verschillend geoordeeld. Bovendien heeft de
bestrijding van onbedoeld gebruik alleen maar zin als men de min of meer voor de hand
liggende ontgaansmogelijkheden over de gehele linie kan afsluiten. Dit lijkt niet op
eenvoudige wijze mogelijk, gelet op de vele denkbare vormen die hier benut kunnen
worden. Complicerend is ook dat de verschillen in rechtsstelsels zodanig zijn dat een
voorziening in een Verdrag in feite niet werkt omdat door inschakeling van een derde land
het beoogde effect voorkomen kan worden.

De regering erkent dat met betrekking tot de Verdragen wel problemen aanwezig zijn
door een onvoldoende effectiviteit op sommige punten. Het dilemma is evenwel dat ruim
geformuleerde bepalingen tegen onbedoeld gebruik het nadeel hebben veelal ook hen te
treffen aan wie naar de achterliggende ratio van de Verdragen de toepassing wel zou
toekomen. Dit kan de rechtszekerheid voor de, bonafide, belastingplichtigen in gevaar
brengen. Wat het laatste betreft stemmen wij van harte in met het antwoord van de
bewindsman. Op dit punt, de onbedoelde werking van anti-misbruikbepalingen, leert de
ervaring dat met het badwater ook gemakkelijk het kind wordt weggegooid. Men zou
beslist in eigen vlees snijden met dergelijke bepalingen omdat deze - naast de belangen
van het hier te lande gevestigde bedrijfsleven - negatief zouden werken op de vestiging
van buitenlandse lichamen. In dat laatste geval is ook sprake van een nadelig effect indien
de vestiging van een routing- ofconduitmaatschappij verhinderd wordt. De methode die
in de verdragen ter voorkoming van dubbele belasting gehanteerd wordt, garandeert
immers dat per saldo een opbrengst aan Nederland toekomt. Kortom, de Verdragen
hebben voor Nederland dezelfde betekenis als de aanwezigheid van natuurlijke hulpbron-
nen. Er ontstaat een bate waarvoor een investering niet nodig is; dergelijke mogelijkheden
moet men niet te snel afkappen.

De regering wil, alvorens tot het treffen van maatregelen over te gaan, voorshands het
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rapport en de voorstellen van het'Committee on Fiscal Affairs' van de OESO afwachten.
Onder de gegeven omstandigheden lijkt dat een aanvaardbare benadering.

Andere kwesties welke in het verslag en de Nota naar aanleiding daarvan aan de orde
werden gesteld betreffen onder andere de houding ten opzichte van de zogenaamde

doorstroommaatschappijen, alsmede de bronheffing op uitgaande dividenden naar de
Nederlandse Antillen. Ook op deze punten is de reactie van de bewindslieden terughou-
dend; men wil kennelijk de bestaande regeling en praktijk nog niet doorbreken.

Wat de verhouding met de Nederlandse Antillen betreft is dat begrijpelijk na de
opschudding die aldaar ontstond na het eenzijdig optreden van Nederland inzake de
fiscale behandeling van Nederlandse aandeelhouders in buitenlandse (met name Antil-
liaanse) beleggingsmaatschappijen. Er wordt door de regering een overleg aangekondigd
waarin de wederzijdse belangen worden afgewogen alvorens tot een beslissing te komen.

De conclusie die uit de genoemde kamerstukken kan worden getrokken is dat de
bewindslieden de huidige gang van zaken voorlopig willen continueren. Op langere
termijn lijkt een wijziging van de gedragslijn niet uitgesloten. Uiteraard blijft de mogelijk-
heid aanwezig dat het parlement de regering reeds op een eerder moment tot een andere
houding dwingt. Opgemerkt zij nog dat de behandeling van de Goedkeuringswet door de
Tweede Kamer voorlopig geschorst is vanwege de interne moeilijkheden in Zuid-Korea.

3.2.1B.  Nederland als tax-haven (II) 1101

In TVVS 1980, biz. 143-144, maakten wij melding van de parlementaire discussies
omtrent een aantal aspecten van ons belastingstelsel, waardoor Nederland in sommige
opzichten - overigens ten eigen nutte - als fiscaal paradijs bekend staat. Aan de
onzekerheid over de op dit punt door ons land te voeren politiek is een eind gekomen na de
aanvaarding van de goedkeuringswet tot ratificatie van de overeenkomst tussen het
Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Korea. De bij deze gelegenheid ter sprake
gebrachte toepassing van de belastingverdragen kan ongewijzigd worden voortgezet,
aldus de meerderheid van de Tweede Kamer.

Bovendien werd een op bepaalde veranderingen gerichte motie van de oppositie
verworpen (zie Handelingen Tweede Kamer, 3 december 1980, biz. 1832 en volgende).

De regering houdt wel vast aan haar voornemen ten aanzien van het onbedoeld gebruik
van belastingverdragen maatregelen te trefTen, indien daarover in OESO-verband over-
eenstemming bereikt wordt.

Het vorenstaande betekent dat de routing- of conduitmaatschappijen voorlopig in
Nederland gevestigd zullen blijven. Dergelijke vennootschappen benutten Nederland als
tussenstation bij internationale transacties, vanwege de voordelen in de fiscale sfeer die
ons land biedt. Deze kunnen gelegen zon in het feit, dat tussen een land dat bijvoorbeeld
royalty's of interest uitkeert en ons land, in de verdragssfeer, overeengekomen is geen of
een langere bronbelasting te heffen dan met andere landen overeengekomen werd.

Opmerking verdient echter weI, dat de verrekening van bronheffingen hier te lande in de
praktijk met altijd onbetwist is. De staatssecretaris maakt melding van een tweetal
lopende fiscale procedures op dit punt.

Voorts werd te kennen gegeven dat - in toenemende mate - in gevallen waarin door de
zogenaamde doorstroommaatschappijen tegenover het bronland, waarvan de opbreng-
sten afkomstig zijn, de indruk wordt gewekt als zouden de bedoelde opbrengsten door een
inwoner van Nederland worden genoten, de Nederlandse belastingadministratie infor-
maties aan die landen doorgeeft omtrent de feitelijke gang van zaken. 1111

Aantekeningen
1101 TWS 1981, biz. 65.
1111  Zie het wetsontwerp Kamerstuk  18 852 inzake Internationale bijstandsvertening bijde hefing van belastingen,

waardoor na aanvaardingeen wettelijke basis wordt verkregen voorde gevallen waarin spontaan of op verzoek
van een buitenlandse mogendheid intichtingen werden verstrekt die verband houden met de heffing van
bepaalde belastingen
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3.2.2A. De Nederlandse Antillen in de fiscale branding 1121

De fiscale geneugten van de Nederlandse Antillen zijn wijd en zijd bekend. Voor wie er
opnieuw kennis mee wil maken wordt verwezen naar het boek van C.I. Plantz en K.F.
Walboom 'Belastingen in de Nederlandse Antillen', Uitgave Kluwer, derde druk 1978.
Nederland vervult ten behoeve van zijn partner in Koninkrijksverband, en ten eigen
behoeve, een nuttige functie, namelijk als tussenstation in de internationale belastingrou-
te tussen (voornamelijk) Europa en Amerika waarvan ook de Antillen decl uitmaken; zie
'Nederland als Tax-haven', blz. 102-103 hiervoor.

De positie van een tax-haven is er op gebaseerd dat gepoogd wordt als land inkomsten
te verwerven door het scheppen van een zodanige fiscale rechtsorde dat geldstromen,
vermogens en soms activiteiten op grond van de belastingvoordelen langs die rechtsorde
geleid worden, ten koste van andere landen. Een dergelijke status is natuurlijk nooit
onbetwist, want een 'benadeelde' natie ziet ongaarne zijn belastingpotentieel vervliegen
ten gunste van een ander land. Er moeten dan ook zwaarwegende fiscale of andere
belangen zijn, die daarin doen berusten. Anders worden tegenmaatregelen getroffen die
het ontgaan van belastingen een halt toeroepen.

In de USA bestaan er al geruime tijd bezwaren tegen de positie van de Antillen als tax-
haven. Bekend is dat op grond van fiscale motieven bijvoorbeeld de Eurodollaremissies
veelal via dat land lopen. Voorts fungeerden de Antillen als tussenstation voor de
investeringen in onroerende goederen in de USA, onder andere van Europese, Arabische
en Aziatische beleggingsmaatschappijen en pensioenfondsen. Het streven om aan de
positie van de Nederlandse Antillen een eind te maken heeft in Amerika deels succes
gehad. Het investeren in onroerend goed in Amerika met de Antillen als tussenstation is
een stuk minder aantrekkelijk gemaakt; zie daarover M.L.B. van der Lande/L.S. Ullman,
Investeringen in onroerend goed in de Verenigde Staten, tweede druk 1982, biz. 70-76.

Het succes van de Antillen in het leningscircuit berust op een anomalie die ontstaat
door enerzijds de heffing van een bronbelasting op rente in Amerika en anderzijds een
belastingverdrag tussen dat land en de Antillen, op grond waarvan die bronheffing op
intrest naar het laatstgenoemde land (goeddeels) ongedaan gemaakt wordt. Als strijdme-
thode tegen deze anomalie staan verschillende wegen open. Het meest vergaande is het
volledig opheffen van de bronheffing op interest in Amerika; dan valt er niets meer te
ontgaan. Een andere aanpak is de bronheffing in de USA intact te laten, maar het
belastingverdrag met de Antillen op te zeggen - zoals met de verdragen van andere tax-
havens- (onder andere de British Virgin Islands) gebeurd is, of in elk geval te herzien. Dit
laatste doet zich ook voor ten aanzien van de Antillen. De Antillen - onder aanvoering
van H.E. Henriquez - zijn er tot dusver steeds in geslaagd het onheil af te wenden.
Vermoedelijk ligt hieraan ten grondslag het vorderen van de verdragsonderhandelingen
en de daarbij kennelijk door de USA geeiste herziening van de Antilliaanse wetgeving,
waarin dat land toestemt. Waarom de Antillen er in slagen de USA langdurig op een
afstand te houden is daarmee nog niet geheel verklaard. Wellicht speelt een belangrijke rol
de politieke onrust in het CaraTbische gebied sedert de omwenteling op Cuba. Van die
onrust ziet de USA liever geen uitbreiding in het hele bassin, hetgeen wat betreft de
Antmen mogelijk zou kunnen gebeuren indien dat land van zijn huidige (fiscale) inko-
mensstromen verstoken zou worden. Voor de USA spelen economische motieven moge-
lijk ook een rol; het afsluiten van de Eurodollarmarkt via de Antillen zou nadelige
gevolgen voor het Amerikaanse bedrijfsleven kunnen hebben.

Tot slot is er druk van Amerikaanse zijde op Nederland - in het kader van de
herziening van het Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting - om de rol van tax-
havens die met behulp van belastingverdragen juridisch achter ons land 'schuilgaan',
waaronder de Antillen, sterk terug te dringen. Dit laatste zou geschieden bij de opneming
in een nieuw verdrag van een bepaling gericht tegen onbedoeld gebruik door de inwoners
van derde landen; zie daarover Kamerstuk  17 600, Hoofdstuk IXA nr.  1438, blz.  15. Over

Aantekening
1121 TVVS 1983. biz. 333-334.
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de uitkomst van deze onderhandelingen, en de gevolgen daarvan voor de Antillen, valt
nog niets te zeggen.

Ook in Nederiand bestaan bezwaren tegen de fiscale positie van de Nederlandse
Antillen in verband met de aantasting van de Nederlandse belastingschotel. Enkele jaren
geleden is door de wijziging van art. 29a Wet IB'64 op nogal omstreden wijze een eind
gemaakt aan de fiscaal voordelige beleggingen met behulp van Antilliaanse NV's door
binnenlandse belastingplichtigen in Nederland. Wat betreft de particulieren waren deze
maatregelen deels wel effectief, zij het dat sedertdien de aantrekkingskracht en omvang
van op de Antillen gevestigde fondsen, als Rorento en Alrenta, niet is afgenomen, maar
eerder is vergroot. Voor een belangrijk deel is dat overigens het gevolg van andere dan
fiscale factoren.

Voor andere situaties en transacties zijn evenwel de Antillen attractief gebleken.
Sommige ondernemingen hebben om internationaal/strategische redenen (bescherming
van vermogenswaarden bij politieke onrust in Europa) hun hoofdzetel of een bepaald
vermogensgedeelte daarheen gebracht. 1 Andere ondernemingen hebben  op de Antillen
(tussen-) holdings gevestigd om gebruik te kunnen maken van het lage belastingtarief
aldaar voor vermogensopbrengsten (circa 3 procent), waarvan het kapitaal eerst in de
vorm van (vanuit Nederland niet met dividendbelasting verminderde) dividenden aldaar,
ontvangen wordt en daarna rentedragend in concernverband als leningkapitaal weer
wordt uitgezet; men noemt dit verschijnsel renterouting.

In dat laatste geval wordt in het land waar de interest verschuldigd is de belasting
gedrukt, waartegenover de lage belastingheffing in de Antillen staat.

Tegen de zojuist beschreven gang van zaken bestaan in de praktijk nogal wat bezwaren.
De fiscus poogt de overheveling van vermogen zoveel mogelijk tegen te gaan. Een van de
methoden is het weigeren van de reductie van dividendbelasting inzake vanuit Nederland
uit te keren dividenden, welke reductie voorzien is in art. 11 van de Belastingregeling voor
het Koninkrijk. Naar verluidt zouden in een aantal gevallen reeds verleende zogenaamde
nulprocentsverklaringen zijn ingetrokken. Over het standpunt van de fiscus is inmiddels
een zeer interessante discussie geentameerd door het artikel van N. van Beelen en P.G.
Kroon in Weekblad voor fiscaal recht 1983, blz.  1021. De handschoen is opgenomen door
M.H. Frech en H. Prast in Weekblad 1983, blz. 1253 en volgende. Het is een polemiek
waarvan fijnproevers op fiscaal terrein smullen en die bouwstenen aandraagt voor dejurisprudentie die zonder twijfel in de nabije toekomst zal ontstaan. 1131

Inmiddels is echter ook op een ander front de strijd over de dividenden gaande. In
verband met de herziening van de 'Koninkrijksregeling' zijn ook besprekingen geopend
over de heffing van dividendbelasting op uitgaande Nederlandse dividenden. Dit is vooral
van belang voor de Nederlandse vennootschappen die bij voorbeeld door middel van een
Antilliaanse holding in handen zijn van buitenlanders, zoals de fiscale emigranten van
Nederlandse origine.

De Nederlandse fiscus heeft overigens meer wapens tegen de vlucht van vermogen van
binnentandse concerns naar elders. De meest eenvoudige blokkade tegen elders gevestig-
de financieringsmaatschappijen en dergelijke dochters van binnenlandse concerns wordt
aangebracht doordat de inspecteur er vanuit gaat dat deze dochtermaatschappijen geen
deelneming doch een belegging vormen. De van de dochtermaatschappij ontvangen
dividenden worden dan niet op de voet van de deelnemingsvrijstelling vrijgesteld. Het
bepaalde in art.  13, lid 7, Wet Vpb'69 en het arrest van de Hoge Raad 7 november 1973,
BNB 1974/2, bieden daartoe in veel gevallen voldoende aanknopingspunten. Een ander
middel van de fiscus richt zich op de vestigingsplaatsproblematiek van lichamen. Onder
bepaalde omstandigheden kan de 'woonplaats' van het 'vluchtige' buitenlandse Uchaam

1.  Aan het verschijnsel 'protection of assets' is een artikel gewijd door B.J. Udink, TVVS 1984, blz. 86 e.v.; zie ook
C.J.M. Boots, TVVS 1985, biz. 88 e.v.

Aantekening
1131 Zie Hof 's-Gravenhage 5 april 1984, FED 1985, nr. 80, omtrent de wijziging van een vrijstelling in genoemdeverhouding  Het Hof besliste dat zulks ten onrechte was geschied. Tegen de uitspraak is beroep in cassatie

ingesteld.
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toch in Nederland zijn gelegen. In de recente jurisprudentie zijn diverse gevallen aan de
orde geweest, waarin werd aangenomen dat de belastingheffing over de gehele winst van
de buitenlandse maatschappij (ook) hier te lande moest plaatsvinden, aangezien - naar
omstandigheden beoordeeld - het desbetreffende lichaam hier telande was gevestigd. De
indruk bestaat dat de fiscus in zijn strijd tegen de buitenlandse vennootschappen nogal
succesvol is geweest. Dit ondanks het feit dat de bewijslast voor het bestaan van de
omstandigheden die er toe leiden dat de belastingheffing in Nederland kan plaatsvinden
ligt bij de belastingadministratie. Om vele redenen is dat geen cenvoudige last. Niet alleen
het 'slachtoffer' zal weinig geneigd zijn mee te werken en hoeft vaak niet volledig mee te
werken, maar ook de buitenlandse fiscus zal er begrijpelijkerwijs niet altijd zin in hebben
informatie te verschaffen. Het 'lichten van het gordijn' doet andere klanten twijfelen aan
het vertrouwen dat zij in die fiscus menen te mogen stellen en dan is het gevolg dat het
desbetrefTende land op zijn beurt schade lijdt. De 'medewerking' moet dan ook worden
afgedwongen om de vaderlandse fiscus in staat te stellen te beoordelen wat de substantie is
van de vestiging elders. De Koninkrijksregeling was wat dit betreft niet geheel naar de
eisen van de tijd ingericht. Art. 37 van die regeling bood veelal onvoldoende aanknopings-
punten, hetgeen voor de Nederlandse fiscus er toe leidde dat het ontmaskeren van liscale
mombakkessen praktisch niet eenvoudig was. Zoats gezegd, heeft dat niet aan een
succesvol optreden in de weg gestaan.

Door de PvdA-fractie in de Tweede Kamer is er de laatste tijd sterk de nadruk op gelegd
dat de uitwisseling van inlichtingen in internationaal verband verbeterd dient te worden,
en weI naar de regels van het uit 1977 stammende OESO-modelverdrag. Op 30 augustus
1983  werd een daartoe strekkende motie (Kamerstukken 17050 en  17 522,  nr.   12)  met
algemene stemmen aangenomen.

De staatssecretaris van FinanciEn H.E. Koning heeft op voortvarende wijze gevolg
gegeven aan de wens van de Tweede Kamer. Op 6 en 7 oktober 1983 hebben een
Nederlandse en een Antilliaanse delegatie gesprekken gevoerd, waaruit resulteert dat de
Koninkrijksregeling op het stuk van de uitwisseling van inlichtingen zal worden aange-
past'waarbij de desbetrefTende bepalingen van het modelverdrag van 1977 van de OESO
tot leidraad zullen dienen en de EG-richtlijn 77/797 tevens tot voorbeeld kan strekken',

aldus het perscommuniqut dat na afloop van de besprekingen is uitgegeven. De verande-
ring is dus in zicht, en weI 'binnen redelijke tijd' zoals het communiqut aangeeft.

Men kan zich overigens afvragen waarom ons land niet op rigoureuze wijze een eind
maakt aan het 'Antilliaanse fiscale probleem'. Dit is beslist niet omdat ons land de
repercussies van economische of andere sancties.van die zijde zou vrezen. Van reciproci-
teit is immers geen sprake. Evenmin zijn wezenlijke belangen van het Nederlandse
bedrijfsleven in het geding. De voornaamste reden ligt mijns inziens in de politieke sfeer.
Het is moeizaam voor een (voormalige) koloniale mogendheid de partner in Koninkrijks-
verband qua bestaansmogelijkheden in de kou te zetten. Een bijkomend financieel
argument is dat ons land bij het afbreken van de Antilliaanse inkomensstromen geldelijke
compensatie zou behoren te bieden, waarvoor de middelen niet voor het opscheppen
liggen.

Er staat tegenover dat Nederland met de Antillen in de, fiscaal begunstigde, achtertuin
zelf veel moeilijker komt tot het afsluiten van nieuwe belastingverdragen, hetgeen aan
gewichtige Nederlandse belangen afbreuk doet. Kortom, ook wat Nederland betreft is de
positie van de Antillen als fiscaal toevluchtsoord onzeker.

3.2.2.B De Nederlandse Antillen in de fiscale branding (II) 1141

De positie van de Nederlandse Antillen als tax-haven wordt van verschillende zijden
bedreigd. De grootste dreiging gaat momenteel uit van de heronderhandelingen over de
door de Antillen gesloten verdragen ter voorkoming van dubbele belasting en daarmee
gelijk te stellen regelingen. Maar er zijn ook andere factoren in het geding die in

Aantekening
1141 TWS 1984, blz. 130- 131
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belangrijke mate de belastingopbrengst van de Antillen meebepalen. Te denken valt aan
de mogelijke afschaffing door de USA van dedoor dat land op uitgaande interest geheven
bronbelasting, in welk geval Antilliaanse vennootschappen hun attractie als middel ter
verlaging van die belasting zouden verliezen.

De als moeilijk te kenschetsen positie van ons land ten opzichte van de partner in
Koninkrijksverband is bekend. De binnenlandse druk om bepaalde fiscale regelingen in
verband met de Antillen te wijzigen gaat parallel aan die uit het buitenland. In de Tweede
Kamer zijn verschillende moties aanvaard om de zogenaamde Antillenroute te betindigen
ofminder aantrekkelijk te maken. Van veel groter belang evenwel zijn de bezwaren tegen
ons fiscaal begunstigde Cara'bische Rijksdeel van de zijde van de landen waarmee
Nederland verdragen ter voorkoming van dubbele belasting heeft, welke verdragen aan
herziening toe zijn. Bijvoorbeeld de verdragen met de Duitse Bondsrepubliek, de USA,
ItaliE en Frankrijk. De onderhandelingswijze is even simpel als doeltrefTend. wijzig de
regelingen tussen Nederland en de Antillen inzake de bronheffingen voor deelnemingen,
anders kunnen in het kader van de desbetreffende verdragsonderhandelingen geen con-
cessies gedaan worden ten gunste van het internationaal georienteerde bedrijfsleven van
Nederlandse origine. Kortom, de positie van de Antillen wordt afgeruild tegen die van de
Nederlandse multinationals.

Zoals bekend, is in 1983 het voornemen opgevat om te komen tot herziening van de
'Rijkswet houdende Belastingregeling voor het Koninkrijk' van 28 oktober 1964 (BRK).
Van de resultaten van die onderhandelingen is inmiddels mededeling gedaan. Blijkens een
persbericht van 10 april  1984 zal het artikel van de BRK dat betrekking heeft op de
dividenden die door inwoners van het ene land worden uitgekeerd aan inwoners van het
andere land (art. 11, lid 3) gewijzigd worden. Tot nu toe heft het ene land geen belasting
van dividenden uitgekeerd door een aandelenvennootschap die inwoner is van het andere
land en die voor ten minste 25 procent van het nominaal gestorte kapitaal aandeelhouder
is van het lichaam dat het dividend verschuldigd is.

Overeengekomen is dat deze belasting voortaan 7,5% bedraagt. Met dien verstande dat
dit percentage niet meer dan 5 bedraagt indien het dividend in het land waarvan het
lichaam, dat het dividend geniet, inwoner is, onderworpen is aan een belasting naar de
winst met een tarief van tenminste 5,5 procent.

Enkele opmerkingen wil ik naar aanleiding van dit bericht maken.
1. Het persbericht heeft uitsluitend betrekking op de belasting van dividenden. Interest

en dergelijke vergoedingen blijven buiten schot. Dat'is ook logisch omdat Nederland
daarvoor geen bronheffing kent. Deze beperking berekent overigens dat maar een klein
gedeelte van de kapitaalstromen tussen de beide landen door een belastingheffing getrof-
fen wordt. Met name het voor de Antillen belangrijke Eurodollarverkeer, voor zover zich
dat via ons land afspeelt, blijft buiten schot.

2. Voor de Antillen staat de mogelijkheid open dat de bronheffing op uit Nederland
afkomstig dividend beperkt blijft tot 5 procent. De voorwaarde is dat dat land het
verlaagde tarief voor bepaalde lichamen, thans 2,5 A 3 procent, optrekt tot tenminste 5,5
procent.

Het cretren van deze optie lijkt voor de Antillen een aantrekkelijke geste. De mogelijke
afname van het dividendverkeer wordt gecompenseerd, en wellicht meer dan dat, door
een verhoging van de belastingopbrengsten voor alle off-shore winsten. Of men hiervan
ook daadwerkelijk gebruik zal maken, valt nog te bezien. Het resultaat van een tariefsver-
hoging voor alle winsten, ook al komen ze niet uit Nederland, moet bezien worden in
verhouding tot de verslechtering van de concurrentiepositie van de Antillen ten opzichte
van andere tax-havens. Hoe die vergelijking uitvalt kan ik niet overzien. Ik neig er toe aan
te nemen dat de Antillianen hun belastingtarieven niet zullen verhogen. Een belastingta-
rief van 5,5 procent lijkt aan de hoge kant in vergelijking met bijvoorbeeld Jersey of
Zwitserland. Bovendien zijn er nog andere landen, waarmee eenzelfde nul-regeling als
voorheen met Nederland voor bronheffing over dividenden was overeengekomen in een
verdrag ter voorkoming van dubbele belasting. Dit is bijvoorbeeld het gevalin het verdrag
tussen de Antillen en Denemarken. De dividendstroomdie nu via ons land loopt, kan zich
via dat land verleggen. Het gaat dan ten koste van de belastingopbrengst in Nederland,
maar niet ten koste van de Antillen!
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Voor ons land lijkt dat evenwel niet van majeure betekenis, omdat de belangen van ons
land bij de verdragsonderhandelingen met de BRD, de USA etc. bovengeschikt zijn aan
die in de onderhavige kwestie.

3. De wijziging van onder meer art. 11, lid 3, BRK moet ingaan op 1 januari 1985. Dat
betekent dat de gewijzigde Rijkswet v66r genoemde datum moet zijn afgekondigd wil
althans terugwerkende kracht vermeden worden. Het is de vraag ofdeze datum haalbaar
is. Voor de wijziging van een Rijkswet is een speciale procedure voorgeschreven, inhou-
dende onder meer dat de Antilliaanse regering een advies verstrekt aan de gevolmachtigd
minister hier te lande, zulks met het oog op de behandeling in de Rijksministerraad. Van
de snelheid waarmee dat advies wordt verstrekt hangt het af ofde verdere staatsrechtelijke
procedures hier te lande voortgang kunnen vinden. Men kan zich voorstellen dat ook bij
een uitvoering te goeder trouw dit advies gemime tijd op zich zal laten wachten omdat
eerst een beeld gevormd moet worden van de effecten van de desbetreffende wijzigingen.
Het is niet uitgesloten dat de beoogde ingangsdatum nog in het gedrang komt.  1151

4. Een van de factoren die het dividendverkeer tussen ons land en de Antillen zeer
belemmerd heeft is de onzekerheid omtrent toepassing van de deelnemingsvrijstelling van
art. 11, lid 3, BRK. De belangrijkste factor is een gelijkmatig optreden van de belasting-
dienst bij het afgeven van vrijstellingen. Van de zijde van de Antillen is op dit beleid veel
kritiek geuit. Van Nederlandse zijde is daar tegenin gebracht dat organisatorische maatre-
gelen binnen de belastingdienst niet mogelijk zijn zolang van Antilliaanse zijde geen
adequate informatieverschaffing plaatsvindt op vragen van deze zijde. Blijkens vorenbe-
doeld persbericht zal de uitwisseling van gegevens in hoofdzaak geregeld worden overeen-
komstig de bepalingen van het Oeso-modelverdrag ter voorkoming van dubbele belasting
op het inkomen en vermogen. Van deze zijde gaat het vooral om kwesties betrefTende de
vestigingsproblematiek (plaats van de feitelijke leiding, omvang van de activiteiten).

Zonder een soepele uitvoering kan ook de gewijzigde regeling niet functioneren.
5. Het geheel overziende meen ik dat deze afspraken met de Antillen de belangen van

dat land, voor zoveel als mogelijk is vanuit ons land, op redelijke wijze recht doen.

3.2.3. Enige allocatieproblemen  1161

Enige allocatieproblemen komen aan de orde in de navolgende, kort weergegeven juris-
prudentie.

1.   Hof Amsterdam,  15 juni  1978, BNB 1979/188
Belangh., een in Nederland gevestigde BV, richt een Zwitserse dochtermij (AG) op wier
taak het is een buitenlandse verkoopmaatschappij op te bouwen. De bestelde goederen
worden vanuit Nederland rechtstreeks aan de buitenlandse afnemer geleverd en gefactu-
reerd aan de AG; deze factureert op haar beurt met een winstopslag aan de agenten of
afnemers. Vrijwel alle werkzaamheden van de AG worden verricht door belangh.'s
directeur/aandeelhouder en andere werknemers van de Nederlandse BV. De AG beschikt
in Zwitserland over een gehuurde kantoorruimte en een geleende administratieve kracht.

Hof: niet is komen vast te staan dat de AG in het geheel van belangh.'s verkoopactivi-
teiten geen retle functie vervulde. De in Zwitserland behaalde winst dient mitsdien niet
volledig aan belangh. te worden toegerekend. De kostentoerekening dient echter te
worden herzien daar belangh. voor de vele werkzaamheden door haar verricht t.b.v. de
AG, geen zakelijke vergoeding heeft bedongen.

2.  Hof Amsterdam, 20 juni  1978, BNB 1979/190.
B, woonachtig in Nederland, heeft een- formeel niet vastgelegde- uitgebreide volmacht

Aantekeningen
1151 Zie Kamerstuk 18747 (RI271) tot wijziging  van de Rijkswet  van 28 oktober   1964,  Stb.  435.  inhoudende

bclastingregeling voor het Koninkrijk in verband met de invoering van een belastingheffing van dividenden in
deelnemingsverhoudingen, de verruiming van de uitwisseling van inlichtingen alsmede enkele aanpassingen.
De ingangsdatum is inmiddets verschoven naar 1 januari 1986.

1161 TVVS 1980, biz. 75.
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om namens belangh., een in Zwitserland gevestigde vennootschap (AG), onderhandelin-
gen te voeren en afspraken te maken omtrent prijs en leveringsvoorwaarden van produk-
ten van belangh. Ook is B lid van de'Verwaltungsrat' van belangh. en geniet hij bijzondere
materiEle en financiEle faciliteiten.

Hof: uit de feitelijke gedragingen van B kan worden afgeleid dat belangh. haar bedrij f in
Nederland uitoefende d.m.v. een hier te lande gevestigde vaste inrichting.

Commentaar bij de uitspraken van het Hof

Twee uitspraken van het Hof Amsterdam, die betrekking hebben op de fiscale gevolgen
van verschuivingen in kosten en winstallocatie, trekken de aandacht. De problematiek is
ook aan te duiden als het ontduiken van belasting in internationaal verband.

In het eerste geval richtte een in Nederland gevestigde BV een Zwitserse dochtermaat-
schappij op. Haar taak bestaat uit het opbouwen van een verkooporganisatie buiten
Nederland. De bestelde goederen worden vanuit Nederland rechtstreeks aan de buiten-
landse afnemers geleverd en gefactureerd aan de Zwitserse dochtermaatschappij, die op
haar beurt inclusiefeen winstopslag aan agenten ofafnemers factureert. De werkzaamhe-
den van deze vennootschap worden vrijwel geheel verricht door werknemers van de
(Nederlandse) moedermaatschappij. De dochtervennootschap beschikt in Zwitserland
weI over kantoorruimte en een administratieve kracht.

Het Hof oordeelde dat in casu het ontbreken van een reele functie van de Zwitserse
vennootschap met betrekking tot de verkoopactiviteiten niet was komen vast te staan. De
bij deze vennootschap opgekomen winst hoort derhalve haar toe en is niet in wezen door
de belanghebbende (moedermaatschappij) behaald. Er heeft echter wel een onjuiste
kostentoedeling plaatsgevonden omdat voor de vele werkzaamheden van de werknemers
van de moedermaatschappij ten behoeve van de dochtervennootschap geen zakelijke
vergoeding werd bedongen.

In het tweede geval was sprake van een in Zwitserland gevestigde AG, welke aan een in
Nederland woonachtige natuurlijk persoon (B) uitgebreide - niet schriftelijk vastgelegde- volmachten heeft verstrekt om namens haar onderhandelingen te voeren en afspraken
te maken omtrent prijs en leveringsvoorwaarden van kunstdarmen. De betrokken per-
soon is voorts directeur/aandeelhouder van een vennootschap welke deelbewerkingen
aan de kunstdarmen verrichten, terwijl hij tevens lid is van de Verwaltungsrat van de
Zwitserse AG en daarvan bijzondere financiEle en materiEle voordelen genoot. Volgens de
vennootschap zijn een Zwitsers advocaat, de schoonvader van B. en een derde haar
aandeelhouders.

In geschil is of de Zwitserse vennootschap door middel van een vaste vertegenwoordi-
ger in Nederland belastbare winst behaalt.

Het Hof oordeelde dat zulks, gelet op de - hiervoor globaal vermelde - feiten en
omstandigheden het geval was, en dat mitsdien sprake was van het uitoefenen van een
bedrijf in Nederland door de Zwitserse AG, door middel van een hier te lande gevestigde
inrichting.

In beide gevallen is sprake van zeer instructieve doch feitelijke uitspraken. Het is nuttig
ermelding van te maken, omdat wederom blijkt dat met carnavalsvertoningen geen fiscale
voordelen doch eerder fiscale nadelen behaald worden. Bedacht moet worden, dat de niet
geslaagde moedwillige winstverschuiving meestal tot een integrate dubbele belastinghef-
fing aanleiding geeft waarop maar weinig af te dingen valt. Eenmaal in het land van
waaruit de winst verschoven wordt, andermaal in het land waar de winstverschuiving
aankomt. Anders dan hier te lande voor de winstberekening het geval is, is men in het
buitenland weinig toeschietelijk om bewuste winstverschuivingen in het ontvangende
land als informele kapitaalinbreng aan te merken, zie HR 31 mei 1978, BNB 1978/252. In
bijvoorbeeld de Bondsrepubliek Duitsland wordt een dergelijke informele kapitaalin-
breng in internationaal verband door art.  1 van het Aussensteuergesetz zelfs uitdrukkelijk
uitgesloten. Ook op de sympathie van de Zwitserse fiscusom -zoalsin het tweede geval -
achteraf nog het bestaan van een in Nederland gevestigde vaste inrichting aan te nemen,
hoeft men niet te rekenen.
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3.3. Aanverwante problematiek; de buitenlandse beleggingsinstelling

Een onderwerp dat nauwe samenhang vertoont met regelingen ingevolge de Wet op de
vennootschapsbelasting 1969 is dat van het zogenaamde fictiefrendement in de Wet op de
inkomstenbelasting 1964. Art. 29a Wet IB'64 werd ingevoerd bij de Wet Vpb.'69 in
verband met de mogelijke frustatie van de in die Wet opgenomen regeling voor de
beleggingsinstellingen (art. 28 Wet Vpb.'69). Nu hier te lande de mogelijkheid tot onbelas-
te oppotting van beleggingsopbrengsten in fiscaal begunstigde lichamen ongedaan ge-
maakt werd, diende voorkomen te worden dat binnenlandse belastingplichtige subjecten
gebruik zouden gaan maken van soortgelijke besparingsmogelijkheden in het buitenland.
Dit doel meende de wetgever te bereiken door hier te lande woonachtige aandeelhouders
van buitenlandse beleggingsmaatschappijen, behoudens in bijzondere gevallen, in de
inkomstenbelasting te belasten voor een zogenaamd fictief rendement, althans indien en
voor zover niet het desbetreffende lichaam tot uitkering van dividend was overgegaan. De
aanvankelijke formulering van art. 29a Wet IB'64 bleek echter niet te voldoen. Aanmer-
kelijke bedragen konden in buitenlandse beleggingsmaatschappijen worden belegd, zon-
der dat de regeling van het fictief rendement in werking trad. Zelfs kidde de bepaling tot
een aanmerkelijke toeneming van buitenlandse beleggingsmaatschappijen, waarvan de
aandelen in handen waren van binnenlandse belastingplichtigen, en die buiten het regime
van het fictief rendement bleven. In het kader van de zogenaamde reparatiewetgeving
werd daarom besloten tot een aanmerkelijke aanscherping van de inhoud van art. 29a Wet
IB'64: Daarbij ontstond evenwel een regeling met een aanzienlijk ruimere werking dan
correspondeert met bovenvermelde opzet. Tevens leverde deze regeling discrepanties op
ten opzichte van de begripsvorming in de Wet Vpb.'69. De discussie daarover vertoonde
ook nog andere facetten, voornamelijk van staatsrechtelijke aard. Te denken valt aan de
betekenis van het legaliteitsbeginsel.

3.3.1.  Art. 293 Wet IB'69: reparatiewetgeving? 1171

Inleiding

Alvorens tot een oordeel te komen omtrent de voorgestelde aanvullingen in art. 29a Wet
IB'64, is het noodzakelijk de ontstaansgrond, alsmede de werkingssfeer van het artikel in
zijn huidige vorm aan te geven.

Het startpunt voor de 'fictief rendementsregeling' ligt bij de totstandkoming van de
Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Art. 29a is geconcipieerd, niet vanuit principitle
overwegingen welke ten grondslag liggen aan de heffing van de inkomstenbelasting, doch
uitsluitend om der wille van het bereiken van een fiscaal neutraal resultaat op beleggingen
tussen binnenlandse beleggingsinstellingen en daaraan - ongeveer - gelijkwaardige
buitenlandse beleggingsmaatschappijen voor de aandeelhouders. Voor een goed begrip
van de problematiek wordt erop gewezen, dat het bezit van aandelen als regel nimmer
aanleiding geeft tot het in aanmerking nemen van een fictief rendement; ook niet indien
winstuitkering bewust achterwege blijft. In het zgn. klassieke stelsel, zoals dat thans
gehanteerd wordt, is dat - wellicht anders dan tijdens de Dividend- en tantidmebelasting
welke  gold  tot   1940  -  een  logische  zaak.  In dat klassieke stelsel vindt een zelfstandige
belastingheffing plaats over de winst van lichamen. Daarbij wordt voor de fiscale winstbe-
rekening geen rekening gehouden met een kapitaalsbeloning voor aandeelhouders als
zodanig. De uitgekeerde winsten worden bovendien tot de belastbare winst of het
inkomen gerekend van de ontvangende partij. In een dergelijke opzet past bij de erken-
ning van de zelfstandigheid van het lichaam ook de aanvaarding van de vrijheid voor dat
lichaam, c.q. zon organen om al dan niet tot winstuitkering over te gaan.

Wat was de reden voor de introductie en aanvaarding van art. 29a Wet IB'64?
Zoals reeds gesteld lag de oorzaak in de vennootschapsbelasting Speciaal in het regime

Aantekening
1171 Weekblad voor fiscaal recht 1979/5403.
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voor - in principe - particuliere beleggingen, welke opeen collectieve wijze plaatsvinden,
namelijk door middel van een beleggingsmaatschappij of fonds voor gemene rekening,
zoals dat in de Wet Vpb.'69 tot stand is gebracht.

In vergelijking met het tot 1970 geldende Besluit vennootschapsbelasting 1942 bracht
de Wet Vpb.'69 een tweetal veranderingen met betrekking tot collectieve beleggingsvor-
men:
a in tegenstelling tot voorheen worden de 'open' fondsen voor gemene rekening tot de

subjectief belastingplichtigen gerekend, zie art. 2,lid  1, letter e, Wet Vpb'69. Zodoende
werden taI van 'collectieve' beleggingsinstituties, die maatschappelijk bezien op dezelf-
de wijze en terreinen werkzaam waren als beleggingsmaatschappijen in de NV-vorm, in
een fiscaal gelijke positie gebracht.

b  Onder de Wet was het niet meer mogelijk belastingvrijdom op beleggingen te combine-
ren met de oppotting van de beleggingsinkomsten..

Deze wijzigingen betekenen een vrijwel volledige herziening van het regime voor beleggin-
gen.

Onder het Besluit vennootschapsbelasting 1942 bestond er voor ter beurze genoteer(le
effectenbeleggingsmaatschappijen- feitelijke- belastingvrijdom zonder dat daaraan een
plicht tot uitdeling van dividend gekoppeld was.1 Voor de besloten effectenbeleggings-
maatschappijen was de vrijstelling van vennootschapsbelasting gekoppeld aan de voor-
waarde, dat 60% van de ontvangen dividenden werd uitgekeerd.2 Koerswinsten konden,
voorlopig, belastingvrij gereserveerd worden. Inkomsten van de effectenbeleggingsmaat-
schappij, welke niet bestonden uit dividend, werden volgens de normale regels belast met
vennootschapsbelasting.

De zgn. algemene beleggingsmaatschappij 3 belegde op een ruimer gebied dan 'llitslui-
tend ofnagenoeg uitsluitend' effecten. Andere inkomsten dan dividend werden volgens de
normale regels belast met vennootschapsbelasting. Deze baten behoefden niet uitgedeeld
te worden. De uitdelingsplicht, die overigens slechts bestond voor de niet ter beurze
genoteerde vennootschappen, had slechts betrekking op de ontvangen dividenden.

Hoewel een uitdelingsplicht voor open fondsen niet bestond, leverde dat in de praktijk
als gevolg van de concurrentieverhoudingen geen grote drang tot oppotting van vermo-
gensbaten op. Het bezwaar zat veeleer bij de besloten vennootschappen. Door de combi-
natie van beleggingsregime en de toepassing van de deelnemingsvrijstelling behoorde
belastingvrije accumulatie tot de, vermoedelijk veel benutte, mogelijkheden. Vaak zonder
dat een inkomstenbelastingheffing over deze opbrengsten nog aan bod kwam, of als dat
wel zo was, na een zeer grote vertraging of op de voet van een bijzonder tarief.

De H/et Fpb. '69 creeerde een regime voor beleggingen in art. 28, de regeling voor de
zgn. beleggingsinstellingen. Daarin wordt voor de baten uit als belegging aan te merken
categorieEn effecten, onroerend goed en hypotheken door de toepassing van het nultarief,
een de facto belastingvrijdom voorzien mits tegelijkertijd voldaan is aan een groot aantal
voorwaarden. De voor dit betoog relevante voorwaarde betreft de uitdelingsplicht,
binnen 8 maanden na afloop van het boekjaar, voor de door de beleggingsinstelling
behaalde winst. Koersverschillen hoeven daaronder niet begrepen te zijn, aangezien
daarvoor een - voorlopige, belastingvrije - reserveringsmogelijkheid geldt.

In vergelijking met het v66r 1970 geldende regime zit het verschil vooral daarin, dat in de
sfeer van de vennootschapsbelasting de vrijdom voor beleggingen nimmer meer gecombi-
neerd kan worden met de 'oppotting' van opbrengsten. Naast de toepassing van het
nultarief in de vennootschapsbelasting staat de plicht tot uitkering van de winst. In zowel
de inkomsten- als vennootschapsbelasting behoren de ontvangen uitkeringen tot het
belastbaar inkomen of de winst.4

Het systeem loopt dan rond in die zin, dat bij het niet uitkeren van winst, de toepassing

1.   Art. 3, Besch. Beleggingsmaatschappijen (BBM), Beschikking dd. 18 december 1947, Stcrt. 24 december  1947.
no. 249, zoals die luidt na de wijziging dd. 5 augustus 1954, no. 144, Stcrt. 9 augustus 1954. no. 151.
2. Art. 4, BBM.
3. Art. 1.lid 4, BBM.
4.  Ingevolge art.  13, Wet Vpb'69. is de deelnemingsvrijstelling met van toepassing.
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van het nultarief niet meer mogelijk is; evenmin als de handhaving van enige reserves.
Voor beleggingen bestaat derhalve ook in de sfeer van de lichamen, behoudens in het tot
uitkering van winst nopende regime voor de beleggingsinstelling, een in economische zin
meervoudige belastingdruk.

De aanzet tot art. 29a, Wet IB'64, werd gegeven door vragen in het Nader Voorlopig
Verslag, biz.  18, r.k., 19,1.k.

Betoogd werd, dat: 'buitenlandse fondsen ten opzichte van de Nederlandse fondsen
sterk worden bevoordeeld, omdat zij niet belastingplichtig zijn in Nederland. Bij een
goede opzet bereiken zij zowel IB-vrije herbelegging van dividenden, als IB-vrije koers-
winst.' Men dacht daarbij kennelijk vooral aan de toen zeer in trek zijnde door Bernie
Cornfeld geleide beleggingsfondsen als 'Funds of Funds', later 'Investors Overseas
Services'. De vragen werden gesteld op een tijdstip, waarop men nog niet kon bevroeden,
dat deze fondsen al snel daarna in een enorme flop zouden eindigen. De slechte aftoop van
deze affaires daargelaten meen ik, dat destijds voor ogen stond, dat belastingheffing niet
achterwege kan blijven in geval de uitkering van dividend uitblijft, om zodoende de
aandeelhouder in staat te stellen, de normaliter uit te keren dividenden in de vorm van
waardestijging van het aandeel inkomstenbelastingvrij te genieten. Wat subjectief weI een
voordeelis, wordt in het objectiefgerichte bronmechanisme voor inkomsten uit vermogen
niet belastbaar. Voor een keuze gesteld zullen beleggers uiteraard belastingvrije koers-
winst op een aandeel prefereren boven een belast dividend tot dat zelfde bedrag. Uit de
introductie van een uitdelingsplicht voor binnenlandse beleggingsinstellingen zou de voor
de hand liggende trek naar de buitenlandse beleggingsvennootschappen ontstaan.

De reactie van regeringszijde op het signaleren van deze problemen door de Vaste
Kamer Commissie van Financi8n was aanvankelijk terughoudend. 5 Men zag er evenwel
toch aanleiding in een belastbaarheid voor in de buitenlandse beleggingsmaatschappijen
accumulerende beleggingsopbrengsten te overwegen. Daarbij werd gedacht aan de belast-
baarheid van de opbrengst ten tijde van haar realisatie, bijvoorbeeld bij de verkoop van
het aandeel.

Tijdens het mondeling overleg veranderde de benadering van de bewindslieden.°
Enerzijds gafde problematiek 'volop reden tot zorg'. Zulks niet zozeer vanuit fiscaal maar
vanuit monetair oogpunt. Men veronderstelde, dat de buitenlandse beleggingsinstellin-
gen een niet onaanzienlijk aandeel zouden hebben in het door de Nederlandse Bank
gesignaleerde verschijnsel van de kapitaalvlucht vanuit Nederland; voorts was men van
mening, dat: 'uit fiscaal oogpunt... onaanvaardbaar (is), dat Nederlanders vrijelijk
gebruik maken van oppotting en belastingbesparing geboden door buitenlandse onderne-
mingen'.

Anderzijds was men ook tot de conclusie gekomen, dat aan het aanvankelijk gedachte
systeem van belasten van de buitenlandse beleggingsopbrengsten, namelijk bij verkoop
van de aandelen waarin de oppotting heeft plaatsgevonden, niet onaanzienlijke bezwaren
kleefden. Redenen om, mede gelet op de Duitse wetgeving', te kiezen voor een stelsel
waarin jaarlijks over de waarde van het buitenlandse beleggingsaandeel berekend een
fictief rendement belast zal worden. Daaraan werd toegevoegd: 'In plaats van het theore-
tisch juistere stelsel wordt derhalve gekozen voor een direct realiseerbare en veel effectie-
vere regeling.'

Inventarisatie van het huidige art. 29a Wet IB '64

De basisregeling in art. 29a, lid  1, Wet IB'64, zoals die is aanvaard en zoals die thans nog
luidt, behelst het volgende:

'Het voordeel uit aandelen in niet binnen het Rijk gevestigde vennootschappen, welker

5.  Zie nadere metnone van antwoord, blz. 13, r.k., blz. 14,1.k. wetsontw. 6000.
6  Verslag van een mondeling overleg (6000), biz. 9, r.k., e.v.
7.   Bedoeldis vermoedelijk het'Gesetz Ober Vertrieb auslandischer Investmentanteile und Ober die Besteuerung des
Ertrage aus auslindischen investmentanteilen' (Wet van 28-7-1969, BGBI, I blz. 986). De fiscale paragrafen zijn
opgenomen in Hermann Heuer, § 20, EStg. Anhang III. Deze wet betreft de handel in dc belastbaarheid van wat
men specifiek als beleggingspapieren kan aanduiden. In de Wet van 8 september 1972 (BGBI.  1972 I, blz.  1713)
werd daar ingevolge het 'Aussensteuergesetz' in § 7 nog een regeling aan toegevoegd voor andere participaties in
buitenlandse lichamen, die niet 'activ tatig sind'
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kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld en welker bezittingen grotendeels,
onmiddellijk of middellijk, bestaan uit beleggingen in effecten, onroerend goed o f hypo-
thecaire schuldvorderingen, wordt jaarlijks ten minste gesteld op 3,6 percent van de
waarde, welke bij het begin van het kalenderjaar in het economische verkeer aan de
aandelen kan worden toegekend.

In geval het aandeelhouderschap niet gedurende het gehele jaar heeft bestaan, wordt
het percentage naar tijdsgelang berekend. waarbij gedeelten van kalendermaanden wor-
den verwaarloosd.'

Het artikel moet gezien worden als een uitzondering op het in de wet neergelegde regime
ten aanzien van beleggingen. De algemene structuur houdt in, dat voordelen getrokken
uit vermogen belastbaar worden in het jaar, dat zij genoten zijn. Het object is daarbij zo
geformuleerd, dat aangesloten wordt aan het hiervoor reeds gereleveerde klassieke stelsel.
Bij directe belegging worden de opkomende vruchten onmiddellijk bij de gerechtigde
belast; bij middellijke belegging, d.w.z. door tussenschakeling van een zelfstandige enti-
teit, treedt belastingheffing eerst op, indien dat lichaam tot winstuitkering overgaat.

Art. 29a Wet IB'64, is een uitzondering op dit stelsel in die zin, dat in het laatst bedoelde
geval de winstuitkering niet afgewacht wordt, doch wordt verondersteld door middel van
een rechtsvermoeden. Daarbij is direct duidelijk geweest, dat de werkingssfeer van de
bepaling maar een zeer beperkte kon zijn. In overeenstemming met de aanleiding tot het
ontstaan is het artikel toegespitst op 'vennootschappen welker kapitaal geheel of ten dele
in aandelen is verdeeld'. De wet bevat overigens nog een uitbreiding. De regeling geldt,
krachtens art. 44a, Wet IB'64, eveneens ten aanzien van open 'fondsen voor gemene
rekening'. Eveneens consequent ten opzichte van de functie, welke voor de bepaling
beoogd werd, geldt het fictieve rendement slechts, in geval de beleggingen bestaan uit
effecten, hypothecaire schuldvorderingen ofonroerende goederen. Dezelfde groepen van
objecten, welke de wetgever in art. 28 Wet Vpb.'69, de mogelijkheid heeft geboden bij te
dragen aan de geneugten van het beleggingsinstellingenregime. Slechts ten aanzien van de
niate, waarin deze bezittingen in het buitenlandse lichaam dienden voor te komen, week

men af van de eisen voor de beleggingsinstelling. Het 'geheel of nagenoeg geheel' werd
vervangen door het 'grotendeels' bezitten van effecten, onroerende goederen of hypothe-
caire schuldvorderingen.

Het is een evidente zaak dat art. 29a vanuit haar constructie alleen maar kon dienen om
de fiscale neutraliteit voor aandeelhouders van binnen- en buitenlandse beleggingsinstelli-
gen te bewerkstelligen. Ten aanzien van de buitenlandse 'beleggingsinstelling' moet men
dan denken aan het equivalent van het binnenlandse lichaam. Daarvoor gelden zeer vele
beperkingen ten opzichte van de in het economisch verkeer aanwezige mogelijkheden van
belegging. M.a.w. alleen bij belegging op een tamelijk specifieke wijze viel men onder de
werking van art. 29a.

Voor de besloten beleggingsvennootschappen was het ontwijken van de bepaling
bijzonder simpel. Door het kiezen van een net iets andere samenstelling van de beleggin-
gen dan de specifiek voorgeschrevene, was het fictief rendement niet van toepassing.  Van
de open beleggingslichamen viel er slechts een enkele onder de werking van art. 29a. De
jaarlijks door het Ministerie van Financien gepubliceerde lijst, zie bijv. V-N 1978/179,
omvat slechts een handjevol namen, waarvan men niet de indruk krijgt, dat het gaat om
een afspiegeling van de werkelijke omvang van de buitenlandse beleggingsfondsen.

Naar mijn oordeel heeft art. 29a, in de zin zoals bedoeld was, gediend om binnenlandse
beleggingsinstellingen, door het globaal scheppen van fiscale neutraliteit bij de aandeel-
houders, niet te benadelen ten opzichte van de identieke buitenlandse collega's. Vanuit het
hierna aan de orde komend gezichtspunt echter niet; het is daarin onvoldoende vtrreikend
geformuleerd. Art. 29a heeft misschien zelfs als de gangmaker gediend voor de erna
volgende ontwikkeling: in plaats van tegenwicht te bieden, werd het katalysator voor een
niet onbelangrijke stroom van beleggingen naar belastingoases; geinitieerd op een fiscaal
motief. Een sprekend voorbeeld daarvan is in de MvT, op biz. 10 en blz. 18 opgenomen.

Alvorens in te gaan op de gerechtvaardigde bezwaren tegen deze van den beginne af aan
ingebakken ondermaat, is het goed enige aandacht te schenken aan het feit, dat naast de
(te) beperkte opzet, art. 29a ook vele onrechtvaardige aspecten vertoont. Tot dusverre
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hebben deze nooit echt gekneld maar nu de bepaling een wijdere werkingssfeer verkrijgt,
is het wenselijk hieraan enige aandacht te schenken.

Dat art. 29a Wet IB'64 als zodanig in de structuur van de inkomstenbelasting een
wezensvreemd element vormt, is naar mijn mening onbetwist. De bepaling fingeert een
dividendopbrengst uit bepaalde buitenlandse beleggingen waar een inkomste nog niet

opkomt. Maar ook in het geval een inkomste geheel niet genoten wordt, treedt belasting-
heffing op.8 Indien na het jaar van de toerekening ex art. 29a alsnog een dividendbate,
bijvoorbeeld in de vorm van een liquidatieuitkering, genoten wordt, treedt bij de aandeet-
houder in feite dubbele belastingheffing over 68n inkomste op. De gang van zaken in art.
29a is voor wat de normale structuur van de inkomstenbelasting betreft in strijd met zowel
het 'pay as you go'-beginsel, als met een logischer wijze aan de wet ten grondslag liggend
retle stelsel. Men dient slechts belast te worden op het tijdstip, dat men het inkomen geniet
en dan nog alleen voor zover het inkomen wordt genoten.

Dat zou ertoe moeten leiden, dat een in de buitenlandse vennootschap aanwezig
rendement ingevolge art. 29a eerst toegerekend wordt zodra en voor zover een voordeel in
dat buitenlandse object is ontstaan. Maar bovendien zou, nadat toerekening heeft
plaatsgevonden, geen dubbele belastingdruk over dezelfde baten mogen ontstaan door-
dat na de fictieve toerekening nogmaals de(zelfde) reEle uitkering in het inkomen begrepen
wordt.

Onder de huidige regeling is wat betreft het 'zodra' en 'voor zover ' in art,  29a, lid  1, Wet
IB'64, in een regeling voorzien, door de mogelijkheid van tegenbewijs ingeval de - naar
Nederlandse maatstaven - berekende winst in werkelijkheid een lagere uitkering zou
toelaten. Anders gesteld is het met de mogelijkheid van dubbele belastinghefling. Noch bij
latere werkelijke uitkering, bij inkoop van eigen aandelen, bij de liquidatie-uitkering of bij
de regeling van het aanmerkelijk belang is in een reductie uit hoofde van eerder aangere-
kend rendement voorzien. In de literatuur9, waarbij ik mij aansluit, is crop gewezen, dat
op dit punt een duidelijk rechtstekort bestaat.

Een complicatie van het huidige art. 29a betreft de vraag, of en voor hoever belangrijke
participaties van het buitenlandse lichaam meetellen als belegging. Stel dat een ingezetene
zijn belang in bij voorbeeld een Duitse handelsvennootschap houdt door middel van een
Zwitserse of zelfs Duitse holding, waarin verder geen bezittingen aanwezig zijn. Kan dan
het aandelenbezit in de handetsvennootschap als belegging worden aangcmerkt voor de
holding? Is dat laatste het geval, dan dient in Nedertand een fictief rendement te worden
aangerekend. De onzekerheid is ontstaan na het arrest Hoge Raad 7 november 1973,
BNB 1974/2, inzake het begrip belegging; voordien is tijdens de behandeling van art.  29a,
ter zake medegedeeld, dat men ervan uitging, dat dergelijke buitenlandse holdings geen
aanleiding tot een fictieve toerekening zouden geven. i o In geval van directe participatie o f
in geval de houdstermaatschappij een Nederlandse vennootschap is, zou art. 29a toepas-
sing missen. Hoewel het onredelijk is het artikel wel te doen gelden in geval sprake is van
bijv. een Zwitserse of Duitse holding, bestaat op dit punt grote onzekerheid.

Andere moeilijkheden betreffen de vraag naar de mate van toerekening voor'middellij-
ke' beleggingen; de toerekening bij verkoop van een aandeel, waarop een fictief rendement
van  toepassing is in de loop van het jaar. 11

De regeling met betrekking tot de tussengeschoven Nederlandse vennootschap, art. 29a
lid 2, Wet IB.'64, is ronduit onrechtvaardig. Het fictief rendement wordt bepaald op een
percentage van de waarde van het binnenlandse aandeel; ook in geval de buitenlandse
belangen maar ongeveer  1 5 A 20% van de bezittingen daarvan uitmaken. 1 2 De tegenbe-
wijsregeling is  voor dat geval ook bijzonder onduidelijk. 13

8.  Er kan tegenbewijs geleverd worden indien geen uitkering kon plaarsvinden; bij voorbeeld omdat het door de
beleggingsmaatschappij behaalde resultaat onvoldoende was. Slaagt men daar niet in, bijvoorbeeld omdat men als
aandeelhouder over onvoldoende gegevens beschikt, dan blijft de toerekening van fictief dividend gehandhaafd
9    T. Blokland, Aspecten van het fictief rendement, Weekblad  1973/5134,  blz.  449.
10.  Kamerstuk 6000, N.M.v.A., blz. 16; EVie Kamer, blz. 10, punt 35.
11. Zie J E.A.M van Dijck, MBB 1969/8; J C.K.W. Bartel, Inkomstenbelastingaspecten van de opbrengst
aandelen. blz. 192.
12. J.E.A.M. van Dijck, t a.p.
13. J.C.K.W. Barrel, t.a.p , biz. 194
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Het voorgestelde art. 29a Wet IB'64

De tekst van het voorgestelde lid 1 luidt als volgt:
'Het voordeel uit aandelen in een niet binnen het Rijk gevestigde vennootschap

waarvan het kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld en waarvan de bezittingen
grotendeels, onmiddellijk of middellijk, bestaan uit beleggingen, wordt jaarlijks ten
minste gesteld op 6 percent van de waarde welke bij het begin van het kalenderjaar in het
economische verkeer aan de aandelen kan worden toegekend. Dit percentage wordt
verlaagd tot 3.6 indien blijkt dat de bezittingen van de vennootschap grotendeels,
onmiddellijk ofmiddellijk, bestaan uit andere bezittingen dan schuldvorderingen; daarbij
worden in de uitoefening van de onderneming ontstane handelsvorderingen niet tot de
schuldvorderingen gerekend. Ingeval het aandeelhouderschap niet gedurende het gehele
kalenderjaar heeft bestaan, wordt het percentage naar tijdsgelang berekend waarbij
gedeelten van kalendermaanden worden verwaarloosd. Voor zover tot de onmiddellijke
of middellijke bezittingen van de vennootschap aandelen in, lidmaatschapsrechten van en
belangen bij een ander lichaam behoren, worden, indien de feitelijke werkzaamheden van
dit lichaam bestaan in het drijven van een onderneming, niet de bezittingen van dit
lichaam doch die aandelen, lidmaatschapsrechten en belangen als bezittingen van de
vennootschap in aanmerking genomen.'

Alvorens in te gaan op de veranderingen als zodanig, is het wenselijk na te gaan wat nu
precies de aard is van de 'reparatie', die men thans wil aanbrengen. Het bevroeden
daarvan is niet onbetekenend voor een beoordeling van de voorstellen.

Indienmen de MvT opditpuntnagaat, ishet beeld nietergduidelijk. Onderhethoofdje
'oneigenlijk gebruik' wordt toegelicht op welke evidente wijze de toepassing van art. 29a
tot dusverre vermeden kon worden. Het is mij niet duidelijk of deze kwalificatie hier in
algemene zin van toepassing is. Zoals hiervoor werd aangegeven is art. 29a geconcipieerd
en geformuleerd vanuit het gezichtspunt dat, met betrekking tot beleggingsinstellingen in
het binnenland en hun buitenlandse equivalenten, fiscaal bezien geen concurrentiever-
schillen mochten bestaan. Welnu men heeft daarbij de buitenlandse'concurrent' op een
zodanige wijze gedefinieerd, dat art. 29a slechts in een enkel geval van toepassing was.
Buitenlandse lichamen dienden zich als het ware bewust binnen de werkingssfeer van de
bepaling te manoeuvreren. Onder deze omstandigheden komt het mij onjuist voor ter
zake iets de belastingplichtige te verwijten. Er valt naar mijn mening niet te spreken van
oneigenlijk gebruik omdat het opheffenvan concurrentieverstoringen binnen de formule-
ring van de bepaling als doel weI degelijk bereikt werd.

Wat aan maatregelen wordt voorgesteld ziet ook niet primair op het verbeteren van de
concurrentiepositie van de, binnenlandse, beleggingsinstellingen. In wezen zijn de veran-
deringen in een andere richting geformuleerd; en wei in 66n die ook bij het tot stand komen
van de Wet Vpb.'69 in 1969 al voor de hand lag: namelijk tot beteugeling van de
betastingulucht.

Zoals hiervoor werd aangegeven waren er tijdens het Mondeling Overleg twee redenen
om anders te oordelen over de wenselijkheid tot invoering van een fictief rendement.  Een
daarvan was de vermijding van belastingvlucht. Dat lag ook logisch besloten in de
toenmalige situatie: het verschijnsel van de kapitaalvlucht uit Nederland in samenhang
met de opkomst van in belastingoases gevestigde beleggingsmaatschappijen. Merkwaar-
digerwijs heeft men in de toename van de kapitaalvlucht, belastingvlucht hangt daar sterk
mee samen, mede aanleiding gevonden een fictief rendement in te voeren; maar men heeft
dat niet gedaan op een wijze, die voor dat doel passend is. Men bleef in de uitwerking
uitgaan van de gedachte aan neutraliteit voor de 'beleggingsinstellingen' in de verschillen-
de landen.

Wat nu plaatsvindt is niet het bestrijden van oneigenlijk gebruik van art. 29a, doch het
tegemoet treden van een verschijnsel dat men destijds wel signaleerde doch kennelijk als
onvoldoende belangwekkend beschouwde om de regeling daarop af te stemmen. Van
reparatie in de echte zin des woords is dan ook geen sprake: er is een uitbreiding van de
werkingssfeer naar een ander terrein, dat van de vermijding van belastingvlucht.

Naar ik meen wordt deze opvatting ook weerspiegeld in de op blz. 18 MvT, gegeven
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voorbeelden. Er is sprake van geleend geld dat geinvesteerd wordt in een beleggingsmaat-
schappij, gevestigd in een 'laag' belastingland. Dat de investering geschiedt met geleend
geld doet m.i. niet ter zake. Het vertroebelt zelfs eerder de zaak, omdat art. 29a, niet in het
geweer wordt gebracht tegen de rente-aftrek. Het voorbeeld is pas zuiver indien men ziet
wat er gebeurt: er wordt geld naar een belastingoase gebracht. Het doel daarvan is primair
het verkrijgen van een lage belastingdruk; en wel op inkomsten die zonder tussenschake-
ling van de buitenlandse vennootschap, behoudens onroerend goed en hypotheken, in
Nederland volgens het tabeltarief belast zouden zijn.

Naar mijn oordeel dient de wetgever, die met de huidige wijzigingen de onvolledige
wetgeving corrigeert, de zaak niet voor te stellen alsofde neutraliteit tussen de'beleggings-
instellingen' in het geding is. In plaats daarvan dient hij te erkennen dat de maatregel in
wezen - naast de reeds gemelde problematiek - de vermijding van belastingvlucht met
betrekking tot beleggingen op het oog heeft. Kortom het herstellen van datgene waarvan
de wetgever vroeger bewust heeft afgezien. Naar mijn oordeel kan met een 'reparatie' in
deze zin in beginsel worden ingestemd. Zulks houdt dan echter in de reparatie op een
wijze, zoals de wetgever dat destijds - ware hij zich van een lacune bewust geweest - ook
gedaan zou hebben.

Mijn voorstel is art. 29a Wet IB'64, niet van toepassing te doen zijn in geval van
belastingvlucht geen sprake is. Dit doet zich voor indien in het land waar de opbrengst van
de beleggingen effectiefbelast wordt, de vennootschapsbelastingdruk niet veellager is dan
in ons land. Stel bij voorbeeld een normatief niveau van 30%. In geval elders de
belastingdruk minder bedraagt, dient art. 29a Wet IB'64, als belastingvluchtmaatregel
toegepast te worden. Is de druk 30% of meer, dan is de fictief-rendementsregelingniet van
toepassing. Naar mijn oordeel is dat een billijke zaak, waarmee tevens aangesloten wordt
op het stelsel ten aanzien van aan vennootschapsbelasting onderworpen beleggingen in
het binnenland. Bij een belastingdruk van 0% is er een uitdelingsplicht. Bij de toepassing
van een 'normaal' belastingtarief en de aanwezigheid van een normale heflingsgrondslag
in de vennootschapsbelasting dient een winstuitdeling een naar het inzicht van de gerech-
tigden te regelen zaak te zijn.

Dat het treffen van deze belastingvluchtmaatregelen tot pure beleggingen beperkt dient
te blijven, komt hierna aan de orde.

Verschillen tussen nu en straks

Art. 29a Wet IB'64, wordt onder meer gewijzigd op de volgende punten:
a. de specifieke aanduiding van de in aanmerking te nemen beleggingen vervalt;
b. het fictief rendement wordt aanzienlijk verhoogd in de gevallen waarin overwegend

wordt belegd in vastrentende waarden;
c. uitwijkingen naar een andere rechtsvorm dan de vennootschap met een in aandelen

verdeeld kapitaal, levert geen ontgaansmogelijkheid meer op;
d. in sommige gevallen wordt een fictieve opbrengst van beleggingen in de wet bepaald,

zodat in die gevallen de tegenbewijsregeling in feite wordt uitgesloten;
e. voor aandelen etc. in 'besmette' fondsen is het mogelijk ontheffing van de toepassing

van art. 29a Wet IB'64, te verkrijgen indien ten genoegen van de minister wordt
aangetoond, dat de feitelijke werkzaamheden aanmerkelijk verschillen van beleggen of
daarmee overeenkomende werkzaamheden.

Voor een beoordeling van art. 29a Wet IB'64, zijn twee vragen van belang:
1. Berust het door de wet in het verleden gecreeerde rechtsvermoeden, zoals dat thans

aangevuld is, op redelijke gronden: m.a.w. wordt een zodanige fictie gecreterd dat
daarmee, passend binnen het fiscale inkomensbegrip, de werkelijkheid geen geweld
wordt aangedaan?

2.  Bestaat in individuele gevallen voldoende gelegenheid het rechtsvermoeden te weerleg-
gen: m.a.w. heeft de belastingplichtige onder redelijke voorwaarden de mogelijkheid
een in zijn omstandigheden niet van toepassing zijnd rechtsvermoeden te ontzenuwen?

Aan de hand van deze vragen zal getracht worden op de belangrijkste punten een
beoordeling van de bovengenoemde verschillen te geven.

116



ASPECTEN VAN VENNOOTSCHAPSBELASTING

De inhoud uan de jictie

Zoals hiervoor reeds gesteld, kan ingestemd worden met het uitgangspunt dat, waar niet
direct doch door tussenschakeling van een lichaam langs indirecte weg de opbrengst van
beleggingen genoten wordt, een corresponderende inkomstenbelastingheffing gerecht-
vaardigd is.

Bijzonder belangrijk is uiteraard de omschrijving van de groep beleggingen welke men
wenst te treffen.

Naar ik meen dient, gelet op het karakter van de aanvullingen, namelijk het scheppen
van een maatregel welke de belastingvlucht tegengaat, de groep van beleggingen zo ruim
mogelijk te zijn. De in de huidige regeling voorkomende beperkingen, welke hun oor-
sprong vinden in het beleggingsinstellingenregime, worden dan ook op goede gronden
terzijde gesteld. Problematisch is echter, dat dit in de wet moet gebeuren aan de hand van
het criterium: 'beleggingen'. Daarbij wordt verondersteld, dat het eensdeels voldoende
omlijnd en anderdeels voldoende flexibel is om in de praktijk te kunnen functioneren.
Voor de omlijning wordt verder verwezen naar de betekenis van het begrip beleggingen in
de sfeer van de vennootschapsbelasting.

Naar mijn mening rijzen hier twijfels. Het mag zo zon dat in de loop van de tijd in de
vennootschapsbelasting het begrip beleggingen een zekere inhoud verkregen heeft, maar
het is twij felachtig of die begripsinhoud voor de uitleg van de onderhavige bepaling wel
voldoende aanknopingspunten zal bieden.

Met name rijst de vraag, of door het hanteren van dat begrip niet een te ruime categorie
van gevallen onder de werking van art. 29a Wet IB'64 gebracht wordt.

Zoals reeds werd betoogd, is ook in de huidige regeling al sprake van een twij felpunt ten
aanzien van - belangrijke - aandelenpakketten van een holding.

Stel dat een Nederlandse inwoner alle aandelen in een Duitse houdstermaatschappij
bezit, die voor 100 procent participeert in aldaar gevestigde vennootschappen-werkmaat-
schappijen. De holding heeft verder geen bezittingen en ook de werkmaatschappijen
hebben geen beleggingen. Ingeval van direct aandelenbezit door de in Nederland woon-
achtige aandeelhouder zou geen sprake kunnen zijn van een fictief rendement. Moet dat,
nu een holding is tussengeschakeld wel het geval zijn? Naar mijn oordeel niet.

Op de voet van de uitleg van het begrip beleggingen, zoals die thans voor de toepassing
van de deelnemingsvrijstelling door de Hoge Raad geinterpreteerd wordt, echter wel. Zie
BNB 1974/2, alwaar beslist wordt:

'... dat een zodanig aandelenpakket als belegging moet worden beschouwd, indien de
belastingplichtige die de aandelen bezit, zelf geen bedrijf uitoefent, omdat alsdan geen
sprake kan zijn van een verband tussen de bedrijfsuitoefening van het ene lichaam en van
het andere, . . .'

Bij een zuivere houdstermaatschappij is er derhalve ipso facto sprake van beleggen,
ook indien de participaties een werkmaatschappij betreffen. Opgemerkt wordt, dat de
laatste volzin van art. 29a, lid  1, Wet IB '64 hierin geen verandering brengt. Deze zin regelt
slechts de- onder de huidige redactie onwerkbare - toestand in geval in een deelneming
eveneens 'besmette' bezittingen voorkomen.

Naar mijn oordeel dient de bepaling aangevuld te worden in die zin dat aandelenpak-
ketten, welke ten minste 5% van het nominaal gestort kapitaal omvatten en waarvan de
feitelijke werkzaamheden bestaan in het drijven van een onderneming, nimmer als
beleggingen worden aangemerkt. Op deze wijze wordt bewerkstelligd, dat de wet niet die
gevallen gaat treffen waarin naar maatstaven welke gelden voor natuurlijke personen, in
wezen niet van een belegging gesproken kan worden. Dit standpunt is dan in overeenstem-
ming met hetgeen omtrent holdings bij de behandeling van art. 298 in 1969 werd
opgemerkt.

Ten aanzien van onroerend-goedmaatschappijen geldt, dat het bezit als belegging
wordt aangemerkt; althans dat het lichaam niet geacht wordt een onderneming uit te.
oefenen, zie HR 1 september 1976, FED Vpb.'69: art. 28 : 10.

Dit zal ertoe leiden, dat art. 29a Wet IB'64, zonder nadere voorzieningen, van toepas-
sing is.

Ten aanzien van onroerend-goedmaatschappijen meen ik, dat art. 29a zowel vanuit zijn
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belastingvluchtkarakter als vanuit de optiek van bescherming van de binnenlandse
beleggingsinstellingen, een rol mag spelen. Echter naar mijn mening slechts voor zover in
het buitenland voor de belastingheffing een onvoldoende onderworpenheid bestaat. Zoals
reeds is aangegeven dient dit uit het algemeen geldende vennootschapsbelastingtarief te
worden afgeleid. Is dat niet het geval dan is in geval van onvoldoende winstuitkering art.
29a terecht van toepassing.

Bij de beoordeling van de vraag, of6% dan wel 3,6% fictiefrendement toepasselijk is, is
van belang dat blijkt of de bezittingen van de vennootschap grotendeels, onmiddellijk of
middellijk bestaan uit andere bezittingen dan schuldvorderingen. In de 'uitoefening van
de onderneming ontstane handelsvorderingen' tellen daarbij niet mee. In art. 29a, lid 3,
letter b, Wet IB'64 wordt dit teruggevonden. Alle schuldvorderingen worden tot de
'beleggingen' gerekend, behoudens de in de onderneming ontstane handelmorderingen.

Het is mij niet duidelijk wat de billijkheid is van deze bepalingen. Waarom zouden
vorderingen en banktegoeden, welke behoren tot het ondernemingscomplex dat onder-
deel uitmaakt van een lichaam, ten gerieve van de he ing van de inkomstenbelasting van
de aandeelhouders, tot de beleggingen gerekend moeten worden? Dit gaat mij te ver. De
gelden, welke benodigd zijn voor het voeren van de onderneming, kan men zonder de
werkelijkheid in ernstige mate geweld aan te doen niet als belegging aanmerken. Waarom
zouden trouwens alleen handelsvorderingen niet als belegging behoeven te worden aange-
merkt. Stel dat vorderingen uit hoofde van dienstverlening op de balans voorkomen. Deze
hebben toch hetzelfde ondernemingskarakter. In geval de te ruime benadering van het
begrip beleggingen ten aanzien van tot het ondernemingscomplex behorende gelden
gehandhaafd wordt, dan dient toch in elk geval de aanduiding: 'handelsvordering' te
worden gewijzigd in: 'in de uitoefening van de onderneming ontstane uorderingen'.

De slotzin  van art.  29a, lid  1, Wet IB'64 is van betekenis voor de beoordeling van de
middellijke beleggingen. Ingevolge de aanhef van artikel 29a worden niet alleen de
beleggingen van niet binnen het Rijk gevestigde vennootschappen meegeteld, doch ook
die welke door middel van een intermediair tot het lichaam te rekenen zijn. De slotzin van
art.   29a,  lid   1,  Wet IB'64 beperkt de moeilijkheden  in  die  zin dat 'beleggingen'  van
'belangen' welke een onderneming uitoefenen, bij de beoordeling van de vraag of art. 29a
op het buitenlandse lichaam van toepassing is, niet meetellen; doch slechts die 'belangen'
relevant zijn. Terecht wordt in de MvT, blz. 23, opgemerkt, dat deze bepaling is opgeno-
men om te vermijden, dat de regeling onuitvoerbaar wordt.

Ik sluit mij daarbij gaarne aan, doch zou daaraan de vraag willen toevoegen op welke
wijze de'middellijke beleggingen' toegerekend dienen te worden in het geval het 'belang'
geen onderneming uitoefent.

Stel dat tot een buitenlandse vennootschap 66n aandeel Rorento behoort. Tellen dan
alle 'beleggingen' van Rorento mee voor deze vennootschap of slechts het met haar
aandelenbezit corresponderende deel? Ook in de huidige redactie was dat een probleem,
waarop de wet geen duidelijk antwoord gaf. Het zou mij juist voorkomen daarover nu
helderheid te verschafTen, waarbij het m.i. aanbeveling zou verdienen een toerekening dan
te doen plaatsvinden, indien het 'belang' van enigszins substantiEle omvang is, bijvoor-
beeld 5% of meer van het nominaal gestort kapitaal. In andere gevallen ontstaat een
vrijwel onmogelijke toestand voor de contribuabelen, waarbij het praktische belang te
verwaarlozen is.

Met betrekking tot de vraag, welke'belangen' toegerekend worden aan de buitenlandse
vennootschap, zie art. 29a, lid 3, letter a, Wet IB'64, moge ik verwijzen naar Renes in
Weekblad 1979/5403. Gewezen wordt nog op de tekstuele onduidelijkheid dat zaken,
waarvan het lichaam geen eigenaar is, worden toegerekend'voor zover' de waardeveran-
deringen dat lichaam aangaan. Wat is met'voor zover' bedoeld? Functioneert deze term
als 'voorwaarde voor' of geeft deze 'de mate van' toerekening aan? Of wellicht beide; in
dat geval zou het aanbeveling verdienen te vermelden. 'indien en voor zover'. Tot de
beleggingen van een lichaam worden voorts gerekend de zaken welke geen eigendom zijn
van het lichaam doch waarvan de opbrengsten aan dat lichaam toekomen. Betekent dit
dat het behoren van een recht van vruchtgebruik - dat bijv. maximaal nog twee jaar loopt
- tot een buitenlandse vennootschap meebrengt, dat de volle waarde van de ermee
corresponderende bezittingen wordt toegerekend? Dit is een weinig acceptabel gevolg.
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Naar mij voorkomt zal deze zinsnede bedoeld zijn voor trustverhoudingen, ingevalten
gunste van de gerechtigden een vrijwel eeuwigdurend vruchtgebruik is bedongen. Ik vraag
mij af, wat de rechtvaardiging kan zijn van het opnemen van dit soort algemene formule-
ringen, welke naast het specifiek bedoelde geval ook allerlei andere treffen. Het lapmiddel
van de hardheidsclausule- waartegen geen beroep mogelijk is - is bepaald onvoldoende.

Ingeyolge art. 29a, lid 3, letter c, Wet IB'64 worden met schuldvorderingen gelijkgesteld
overeenkomsten van levensverzekering. In de MvT, biz. 24, wordt erop gewezen, dat de
bepaling is opgenomen omdat in de praktijk in het bijzonder koopsompolissen, die in
wezen een belegging vormen, blijken te worden ingebracht in buitenlandse vennootschap-
pen. Naar men mag hopen is deze aanduiding zo duidelijk dat daardoor pensioenverzeke-
ringen, van bijvoorbeeld de directie van de buitenlandse vennootschap, die tenslotte ook
een overeenkomst van levensverzekering zijn, niet meetellen bij de berekening van de
beleggingen.

Art. 29a, lid 3, letter d, Wet IB'64 behelst het rechtsvermoeden, dat de bezittingen van
aan het buitenlandse lichaam toebehorende 'belangen' geacht worden te bestaan uit
vorderingen, zolang niet blijkt dat de bezittingen van dat lichaam anders zijn samenge-
steld. Deze bepaling is bedoeld om de bewijsrechtelijke positie van de inspecteur te
versterken, MvT, biz. 24-25. Niet duidelijk is de samenhang met de slotzin van art. 29a, lid
1, Wet IB'64. In de MvT, biz 24, is dienaangaande opgemerkt, dat: 'de fictie buiten...
toepassing (blijft) indien duidelijk is dat de feitelijke werkzaamheden van het lichaam
waarin de vennootschap een belang heeft, bestaan in het drijven van een onderneming.'

Het is geheel duister welke mate van bewijs in deze geleverd moet worden. De wet
spreekt van 'blijken', hetgeen een overtuigend bewijs van de belastingplichtige verlangt.
Indien volstaan kan worden met het'duidelijk' zijn, zoals in vorenstaand fragment uit de
MvT naar voren komt, dan ligt de bewijsregeling meer in de sfeer van het aannemelijk
maken.

Naar mijn mening zou men hier dienen te onderscheiden tussen de verschillende
soorten van participaties. Er kan toch redelijkerwijs geen enkele behoefte bestaan een
dergelijke fictie te hanteren voor zeer kleine beleggingen. Stel dat een buitenlandse
vennootschap voor 68n aandeel participeert in bij voorbeeld ITT. In theorie is het
denkbaar, dat de inspecteur van de hier te lande woonachtige aandeelhouder het bewijs
verlangt, dat Ill' een onderneming uitoefent. Deze aandeelhouder dient dan zelfs van
Ill' een niet-geconsolideerde balans over te leggen. Het is mij een raadsel welke redelijke
belangen hier voor de fiscus aanwezig kunnen zijn. Het gaat niet om de versterking van de
bewijspositie van de inspecteur, doch om het stellen van onmogelijke eisen aan de
belanghebbende. Hoe kan die ooit in staat geacht worden het gevraagde bewijs te leveren?

Het zou daarom aanbeveling verdienen deze fictie, die ik op zich niet onredelijk acht,
uitsluitend te doen gelden indien het buitenlandse lichaam voor 5% of meer participeert.
Ingeval geen sprake is van een vennootschap met een in aandelen verdeeld kapitaal, zoals
bij trustverhoudingen e.d., behoeft deze beperking niet gesteld te worden.

Tegenbewijsregeling

Hiervoor is reeds aangegeven, dat de tegenbewijsregeling ter ontzenuwing van het rechts-
vermoeden bijzonder onbillijk kan werken. Wij moeten ons daarbij realiseren, dat het in
art. 29a Wet IB'64 om zeer ongelijke gevallen gaat. Enerzijds de kleine aandeelhouder, die
op beperkte schaal aandelen in een buitenlandse beleggingsmaatschappij bezit; anderzijds
degene, die zijn belangrijke vermogen in bijvoorbeeld een Yersey-company heeft onder-
gebracht. Van deze laatste kan men redelijkerwijs meer bewijs verlangen dan van de
eerste, maar de wet is niet geschikt om dit soort nuanceringen aan te brengen. De wetgever
zal daarom primair moeten pogen het door hem geschapen rechtsvermoeden zoveel
mogelijk bij de werkelijkheid te doen aansluiten respectievelijk geen onnodige bewijzen
dienen te vergen. In casu moet gestreefd worden door middel van de fictie een belasting-
hefling te creeren, die bij benadering aansluit bij wat in werkelijkheid aan vermogensin-
komsten in het buitenland opgekomen zijn; althans voor zover die aldaar niet reeds aan
een met ons stelsel vergelijkbare belastingheffing onderworpen zijn. Anderzijds dient de
mogelijkheid ten gunste van belanghebbenden om de van deze fictie afwijkende realiteit
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aan te tonen zo ruim mogelijk gesteld te worden, ook voor zover het de vraag betreft of
sprake is van beleggingen.

Tot de aan belanghebbenden te bieden rechten hoort ongetwijfeld ook, dat de beoorde-
ling van de vraag o f het bewijs geslaagd is, door een onafhankelijke instantie getoetst kan
worden. In een rechtsstaat is dat een normaal verschijnsel.

Het ontwerp wijkt van deze goede gebruiken enigszins af. Zo kan ingevolge art. 29a, lid
4, Wet IB'64 de toepassing van het fictief rendement achterwege blijven ten aanzien van
of'ficieel ter beurze genoteerde aandelen in kredietinstellingen, hypotheekbanken en
verzekeringsmaatschappijen, alsmede ten aanzien van vennootschappen waarvan ten
genoegen van Onze Minister wordt aangetoond, dat de feitelijke activiteiten aanmerkelijk
verschillen van beleggen of daarmee overeenkomende werkzaamheden.

Nog daargelaten dat in mijn visie het onmogelijk moet zijn dat hypotheekbanken etc.,
waarvan evident is dat zij een onderneming uitoefenen en geen beleggingsmaatschappij
zijn, onder art. 29a vallen, is het niet aanvaardbaar dat de overige lichamen, die door de te
ruime formulering ten onrechte besmet worden, een zuivering alleen kunnen bewerkstelli-
gen ten overstaan en ten genoegen van de minister. Het rechtsvermoeden is voor onderne-
mingen, die bepaalde bezittingen hebben, te hoog opgetrokken: de correctie dient volgens
het in een rechtsstaat gebruikelijke patroon te geschieden. Er dient derhalve ten minste
een voor beroep vatbare beslissing te ontstaan.
In art. 29a, lid 4, Wet IB'64 kan men dit realiseren door het gedeelte vanaf. . . ten genoegen
enz. te doen vervallen en daarvoor in de plaats te bepalen: 'waarvan blijkt dat de feitelijke
werkzaamheden aanmerkelijk verschillen van beleggen'. Het bewijs wordt dan geleverd
ten overstaan van de inspecteur wiens beslissingen aan rechterlijke controle bloot kunnen
staan.

Toevoeging van de zinsnede: 'of daarmee (met beleggen) overeenkomende werkzaam-
heid' is dunkt mij overbodig. Het is immers niet noodzakelijk met art. 29a iets anders dan
het beleggen in het buitenland te treffen.

Ook ten aanzien van het voorgestelde art. 293, lid 5, Wet IB'64 dunkt mij, dat het
aantonen ten genoegen van de minister vervangen dient te worden door'blijken'. Dat ten
behoeve van de inspecteur de taken op dit gebied gecentraliseerd zijn, komt mij efliciEnt
voor, maar is verder een interne aangelegenheid van de belastingdienst.

Art. 29a, lid 5, Wet IB creeert een tegenbewijsregeling ten aanzien van het in lid 1
opgenomen rechtsvermoeden. Geldt deze tegenbewijsregeling ook ten aanzien van de in
lid 2 'op overeenkomstige als lid  1' te behandelen buitenlandse beleggingen van binnen-
landse lichamen? De redactie van de wet is onduidelijk en de MvT verschaft geen
opheldering.

Het leveren van tegenbewus is niet toegestaan met betrekking tot een aantal bezittin-
gen, welke economisch weI doch in juridische zin geen opbrengst opleveren, zoals polissen
van levensverzekering, als schuldvordering aangemerkte aandelen enz., zie art. 29a, lid 5,
Wet IB'64, slotzin.

Voor de aldaar opgesomde categorietn dunkt mij de uitsluiting van tegenbewijs met
enige schroom aanvaardbaar.  Maar het wordt wel van belang, ja zelfs een noodzaak, om
in de wet maatregelen op te nemen, waardoor een dubbele belastingheffing over dezelfde
baten voorkomen wordt. Het hebben van een buitenlandse belegging kan niet als zo
schandelijk worden aangemerkt, dat daarvoor een dubbele belasting bij wijze van straf
wordt opgelegd.

In de MvT wordt kennelijk gedacht aan het treffen van maatregelen in de discretionaire
sfeer.

De hierna te bespreken mogelijkheid van toepassing van art. 63 AWR, de zgn.
hardheidsclausule, wordt als doekje voor het bloeden ten tonele gevoerd. Dit dient als
onvoldoende van de hand te worden gewezen. In plaats daarvan dient voor alle gevallen,
waarin art. 29a, Wet IB'64 toepassing vindt, een imputatieregeling te worden opgenomen,
zulks ter vermijding van dubbele belastingheffing.

In geval van inkoop eigen aandelen, het genieten van winst uit aanmerkelijk belang, een
liquidatieuitkering, het heffen van inkomstenbelasting op de voet van art. 31, lid 3, Wet
IB'64, dubbele dividenduitkering na voorafgaande fictief rendementsaanrekening en
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dergelijke gevallen, dient de wettelijke mogelijkheid te bestaan, dat met vooraf toegere-
kend fictief rendement rekening wordt gehouden.

Een dergelijke imputatieregeling is tamelijk ingewikkeld, maar dat kan geen bezwaar
zijn nu de wetgever blijkens MvT, biz. 8, ermee verzoend is, dat de wettekst met
gecompliceerde voorschriften uitgerust wordt. Als dat kan ten behoeve van de belasting-
heffing kan dat ook ten gunste van de contribuabelen.

Hardheidsclausule

Het bijzonder magere instrument van de hardheidsdausule moet een uitkomst bieden in
de gevallen, waarin de wettelijke regeling over haar doel heen schiet, zie MvT, blz. 19.
Hierbij passen een tweetal opmerkingen.

Getuigt het niet van een al te povere benadering van de wetgever ten opzichte van de
contribuabelen, indien hij nu reeds voorzienbare rechtstekorten niet onmiddellijk in de
wet corrigeert, doch in plaats daarvan de burgers de toepassing van een discretionaire
bevoegdheid in het vooruitzicht stelt? Het is al onbevredigend, dat de wetgever niet precies
aangeeft in welke gevallen onbillijkheden voorkomen. In de MvT wordt gesteld, dat ook
in andere gevallen dan in de daar genoemde twee situaties rechtstekorten kunnen optre-
den. Maar bovendien is op dit punt het bekid van de wetgever ook niet goed te volgen. Het
blijkt, dat hier een beroep op art. 63 AWR mogelijk geacht wordt, terwijl dat in het
verle(len in dergelijke gevallen niet kon. Het voorheen(?) gevoerde beleid, kan geilustreerd
worden aan de hand van de parlementaire behandeling van de Wet investeringsrekening.

In de Tweede Kamer, Hand. II., 1978/1979, blz. 2320, verklaarde staatssecretaris
Nooteboom naar aanleiding van vragen van het lid Van Dis, omtrent het opheffen van
knelpunten in de wettelijke regeling:

'Die vraag beantwoord ik met enige nadruk ontkennend. Ter toelichting wil ik erop
wijzen, dat wij de hardheidsclausule ter sprake hebben gebracht in verband met de
optredende neveneffecten. Die neveneffecten zijn in de stukken uitvoerig behandeld...
Wij vonden in die te voorziene neveneffecten geen aanleiding tot bepaalde neutraliserings-
maatregelen. In het verlengde daarvan hebben wij gezegd... dat indien er echter onvoor-
ziene en onwenselijke knelpunten zouden optreden de mogelijkheid bestaat tot wijziging
van de wettelijke regeling, dan wel om in specifieke gevallen hier iets aan te doen via de
hardheidsclausule.

Uiteraard is, zoals bekend, de hardheidsdausule niet het instrument om de wettelijke
regeling in algemene zin te corrigeren.14 Dat was het standpunt. Dat blijft het.'

De fout zit niet zozeer in de beantwoording van de bij de WIR-behandeling gestelde
vragen, maar veeleer in hetgeen hiervoor reeds werd opgemerkt omtrent de wenselijkheid
van een imputatieregeling. Het is zaak de wet voldoende te equiperen. Dat is noodzaketijk
voor het rechtskarakter van het belastingrecht en daarmee van onze rechtsstaat boven-
dien.

De overheid dient de wegen en grenzen van haar ingrijpen zomede de vrije sfeer voor de
ingezetenen in de formulering van het recht exact te bepalen. De huidige gang van zaken
lijkt daarvan af te wijken.

3.3.2. Het nieuwe voorstel tot wijziging van art. 29a, Wet IB'64 1181
Inleiding

De op 6 augustus 1979 ingediende memorie van antwoord en nota van wijzigingen inzake
de reparatiewetgeving geven, zeker met betrekking tot de regeling van het fictief rende-
ment, weinig aanleiding tot echte vreugde. Enerzijds valt te constateren, dat een aantal
ongerijmdheden en onrechtvaardigheden zijn opgeruimd; op enkele punten zijn meren-
deels al sedert de invoering van het artikel aanwezige onduidelijkheden geelimineerd.
14. Curs. van de schrijver.

Aantekening
1181 Weekblad voor fiscaal recht 1979/5419
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Daar staat echter tegenover, dat het thans voorgestelde art. 29a nog gecompliceerder is
geworden dan het in eerste, resp. tweede instantie al was. Het artikel vertoont een
gedetailleerdheid, die zijn weerga ternauwernood kent in onze wetgeving; iets dat het zicht
op de werkelijke aard en werkingssfeer versluiert. Maar vooral moet men toch constate-
ren, dat ondanks aanmerkelijke aanvullingen een aantal fundamentele problemen, die
even zovele onrechtvaardigheden betekenen, nog altijd niet zijn opgelost, o f in betekenis
zijn toegenomen. In deze beschouwing komen enige van de meest knellende kernpunten
aan de orde.

Reparatiewetgeuing?

Geppaart 1 omschruft reparatiewetgeving   als de resultante   van een afwegingsproces,
waarin 'enerzijds wordt getracht een samenstel van belastingbesparende constructies
legislatiefte bestrijden, anderzijds wordt getracht de grondconceptie van de heffingswet te
respecteren'. Een dergelijke aanpak voorkomt, dat in afwachting van een - eventuele -
algehele wetsherziening onwenselijke ontwikkelingen langs wettelijke weg niet bestreden
zouden kunnen worden.

Zoals reeds gesteld is het reparatiekarakter van de voor art. 29a, Wet IB'64 ingediende
wetsvoorstellen niet sterk. De betekenis van deze bepaling was tot dusverre beperkt tot
een fungeren binnen het ruime kader van de regeling voor de beleggingsinstellingen in de
zin van art. 28 Wet Vpb.'69. De huidige'reparatie' heeft tot gevolg, dat art. 29a, Wet IB'64
een totaal ander karakter krijgt: het vermijden van inkomensconstructies met inschake-
ling van in het buitenland gevestigde beleggingsvennootschappen; zulks bleek reeds uit de
in de memorie van toelichting gegeven voorbeelden. Ook de memorie van antwoord heeft
deze indruk niet weg kunnen nemen; integendeel door de aanvullingen in het voorgestelde
achtste lid blijkt wederom duidelijk, dat de nadruk ligt volledig op een ander aspect, het
vermijden van inkomensconstructies, dan op datgene, dat in oorsprong het ontstaan van
art. 29a Wet IB'64 bepaalde.

Men kan zich afvragen, of het nogmaals signaleren van deze kwestie wel zoveel zin
heeft. Als de wetswijziging een goede zaak betreft moet dat voldoende zijn ongeacht het
reparatiekarakter van de voorgestelde wijzigingen. In dit geval kan men daarmee evenwel
niet akkoord gaan. De voorgestelde wijzigingen roepen namelijk in een niet gering aantal
gevallen dermate onereuze gevolgen op, dat men, ook al steunt men de achtergrondge-
dachte van de wijzigingen, aan de rechtstekorten niet voorbij kan gaan. Bovendien meen
ik, dat een nadere afweging noodzakelijk is, indien geoordeeld moet worden over wetge-
ving, welke een aanmerkelijke ingreep betekent in de bestaande structuur, dan in het geval
slechts sprake is van het dichten van lekkages. In casu is sprake van een fundamentele
wijziging in de inkomstenbelastingwet, en dat betekent dan tevens zonder dat zulks wordt
uitgesproken het doorkruisen van andere delen van de Nederlandse belastingpolitiek. Dit
mag men niet bagatelliseren. Het lichte dtdain, dat doorklinkt in de memorie van
antwoord naar aanleiding van op dit punt gestelde vragen, is in zoverre volstrekt niet te
rechtvaardigen.

Het wijzigingsuoorstel

Door zijn formulering heeft het wijzigingsvoorstel een inkomenscreatie tot gevolg, welke
een eenzijdige inbreuk betekent op de gebruikelijke regels ter voorkoming van dubbele
belasting ter zake van beleggingen en tevens op de normale structuur van de bepalingen ter
voorkoming van internationale dubbele belastingh€#ing.

Het systeem, zoals dat neergelegd is ten aanzien van de belastingheffing over beleggin-
gen, werd reeds geschetst in Weekblad no. 5403: belastingheffing in de sfeer van lichamen
blijft ten aanzien van beleggingen achterwege, indien de revenuen door de beleggingsin-
stelling aan de aandeelhouder als dividend worden uitgekeerd. Ingeval winstuitkering
achterwege blijft, wordt bij de beleggingsmaatschappij vennootschapsbelasting geheven.
Art. 29a Wet IB'64 betekent een inbreuk daarop in die zin, dat ook, indien over de

t.  NJB 9 juni  1979, blz. 454.
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buitenlandse beleggingen een equivalente belastingheffing in de sfeer van de lichamen
plaats vindt, de plicht tot het verantwoorden van een fictief rendement bestaat ingeval
winstuitdeling achterwege blijft. Dit is onjuist, ik moge nogmaals naar het genoemde
Weekbladartikel verwijzen; zie onderdeel 3.3.1 hiervoor.

In de sfeer van de internationale dubbele belasting kan men stellen dat art. 29 a Wet
IB'64 in wezen de door Nederland met andere landen op het stuk van de toedeling van
inkomensbronnen gemaakte afspraken - in de vorm van verdragen - eenzijdig aan de
kant zet. Voor het zgn. Besluit voorkoming dubbele belasting (KB 7 april 1965, Stb.  145),
dat geldt indien een verdrag ontbreekt, is dit eveneens toepasbaar. Deze opmerking
verdient een nadere toelichting. Art. 29a Wet IB'64 is niet zozeer een inbreuk op de
verdragstechniek waarin inkomsten uit roerende rechten (i.c. dividend) ter belasting-
heffing aan een woonstaat zijn toegewezen maar eerder op de verdragsjilasotie. De
bepaling heeft als basisconceptie om het tijdstip van genieten bij fictie te vervroegen. Maar
daarmee wordt een inbreuk gemaakt op de buitenlandse jurisdictie en dus ook op
buitenlandse belastingsoevereiniteit. Juist datgene is in strijd met de grondslag van het
Besluit voorkoming dubbele belasting van de Verdragen ter voorkoming van dubbele
belastingheffing. De rendementstoerekening in art. 29a Wet IB'64 moet voorts gezien
worden als een afgeleide van hetgeen genoten zou zijn door de gerechtigde bij directe
toerekening van deze inkomsten. In dat geval dient ook de Verdragspositie bij directe
toerekening van dergelijke inkomsten in de beschouwing te worden betrokken. Met name
ten aanzien van onroerende goederen geldt, en in mindere mate ook voor de hypothecaire
schuldvorderingen, dat de heffingsbevoegdheid daarover toekomt aan de Staat waar de
betrefTende goederen gelegen, c.q. de rechten op de goederen gevestigd zijn. Met andere
woorden bij het bezit van onroerende goederen in het buitenland zonder tussenkomst van
een buitenlandse entiteit, heeft Nederland geen recht tot belastingheffing.2 In geval de
onroerende goederen welin het bezit zijn van een buitenlandse entiteit, bewerkstelligt art.
29a Wet IB'64 door de toerekening aan de aandeelhouder in wezen dat deze toedelingsre-
geling teruggenomen wordt. In gelijke mate geldt dit de onroerende goederen welke tot
een vaste inrichting behoren en welke ingevolge het tweede lid tot een toerekening
aanleiding kunnen geven. Verwezen zij naar de bijdrage van Renes in Weekblad
1979/5419.

Hoe deze inbreuken op de verdragspolitiek te motiveren zijn, treft men tot heden
nergens in de gewisselde stukken aan. Naar mijn oordeel dient men beide aspecten aan een
grondig onderzoek te onderwerpen. De wetgever dient in deze zijn verhouding ten
opzichte van de belastingstructuur en de verdragspolitiek deugdelijk te motiveren. In elk
geval kan de aan de orde zijnde kwestie niet als 'reparatiewetgeving' worden afgedaan.

Het belt:stinguluchtkarakter van art. 29a Wet IB'64

De gevolgen van het ignoreren van de normale belastingstructuur, respectievelijk de
regels ter voorkoming van intemationale dubbele belasting, uiten zich in een zeer knellend
rechtstekort: het gelijktijdig ontstaan van meervoudige belastingdruk ten aanzien van
dezelfde baten; eventueel later nogmaals gevolgd door een belastinghefling over deze
baten. Een voorbeeld illustreert dit duidelijk.

Stel: een binnenlandse belastingplichtige is aandeelhouder in een Duitse beleggings-
en/of onroerend-goedmaatschappij; er wordt geen dividend uitgekeerd. In Duitsland
wordt een belasting geheven over de door de vennootschap verkregen winst, waarvan het
tarief 56% bedraagt.

Stel,  dat de waarde  in het economisch verkeer 1000 bedraagt  en  dat de winst  voor
belasting 100 beloopt. Na belastingheffing resteert   44   van deze winst. Omdat   geen
dividenduitkering plaatsvindt dient de aandeelhouder op grond van het gewijzigde art.
29a een fictieve opbrengst aan te geven ad 48; deze fictieve bate wordt maximaal gesteld op
het voor uitdeling beschikbaar bedrag; derhalve 44.3 Ook zonder dat de aandeelhouder

2. Dat inkomsten uit buitenlandse onroerende goederen tot het inkomen behoren, doch met toepassing van de
'evenredigheidsmethode met progressievoorbehoud' vervolgens weer worden vrijgesteld, doet hieraan geen af-
breuk.
3. Indien althans de minister in deze het geleverde tegenbewijs accepteert.
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nog iets ontuangen heeft is vrijwel de gehele winst opgesoupeerd door de heffing van de
Duitse vennootschapsbelasting en de Nederlandse inkomstenbelasting. Stel, de vennoot-
schap gaat een zestal jaren later daadwerkelijk over tot de uitkering van de in de
vennootschap achtergebleven winst, dan is de aandeelhouder nogmaals inkomstenbelas-
ting verschuldigd over de in werkelijkheid genoten inkomsten. De totale belastingdruk
gaat dan, praktisch zeker, de honderd procent te boven. Voor de volledigheid vermeld ik
hierbij, dat de Duitse beleggingsvennootschap bij de latere dividenduitkering weliswaar
een gedeeltelijke reductie verkrijgt voor de eerder door haar betaalde 'Kijrperschafts-
steuer'. Door de heffing van een zgn. Kapitalertragsteuer valt dit voordeel voor de
buitenlandse aandeelhouder geheel of gedeeltelijk weer weg.

Voor wie het nog niet duidelijk was, moet hieruit toch naar voren komen, dat het maar
moedwillig laten cumuleren van belastingdruk tot resultaten leidt, welke in gemoede niet
te aanvaarden zijn. Eerder wees ik hierop in Fiscale Miniaturen.4 Duidelijk is tevens dat
de onbillijke resultaten vooral voorkomen indien de buitenlandse belastingdruk op de
winst van de beleggingsentiteit niet te verwaarlozen is. Is die belastingdruk nihil of laag
dan kan art. 29a Wet IB'64 weI een nuttige aanvullende functie vervullen. Als consequen-
tie daarvan dient naar mijn mening een regeling te worden ontworpen, welke hiermee
rekening houdt. In ons belastingstelsel is, conform de conceptie ten aanzien van beleggin-
gen, het meest voor de hand liggend de rendementsaanrekening dan achterwege te laten,
indien in het buitenland een normale belastingheffing plaatsvindt over de beleggingsop-
brengsten  naar een tarief, dat niet veel lager is dan hetgeen  hier te lande gebruikelijk is. S
Een opvatting, die gesteund wordt door Geppaart.6 Ook vanuit het gezichtspunt van de
internationale dubbele belasting is dit aanvaardbaar. Vorenstaande gedachtengang is in
het voorlopig verslag, blz. 19, geponeerd door de leden van de SGP-fractie. Wie schetst
onze verbazing als wij kennis nemen van het antwoord.7

'Deze leden vragen voorts naar mijn mening omtrent een meer duidelijk tegen belas-
tingvlucht gerichte regeling in die zin, dat alleen zij die vermogen onderbrengen in echte
"lage belastinglanden" aan een extra heffing worden onderworpen. De leden willen met
zulk een regeling kennelijk bereiken dat toepassing van artikel 29a achterwege blijft in de
situatie waarin beleggingen zijn ondergebracht in een land, waar de beleggingsopbreng-
sten effectief worden belast naar een belastingtarief dat niet veel lager is dan het Neder-
landse vennootschapsbelastingtarief. Een dergelijke regeling lijkt mij evenwel, nog afge-
zien van de daarmee gepaard gaande uitvoeringsproblemen, weinig zin te hebben. Het is
immers nauwelijks denkbaar dat een situatie als door de leden wordt bedoeld, zich zal
voordoen. Indien in een land het vennootschapsbelastingtarief over een jaar wordt
verlaagd bij uitdeling van alle in het jaar genoten opbrengsten (zoals in Nederland het
geval is) leidt dit tot een uitdeling, waardoor artikel 29a toepassing mist. Zou in dat land
het tarief niet worden verlaagd bij uitdeling, dan zou het fiscale regime aldaar voor
beleggingsmaatschappijen zo ongunstig zijn dat het nauwelijks denkbaar is dat zulk een
maatschappij zich in dat land zou vestigen. Toepassing van artikel 29a is derhalve -
overeenkomstig de bedoeling van deze leden - in de praktijk haast "automatisch"
beperkt tot beleggingen in landon met een laag tarief voor beleggingsmaatschappijen.'

De staatssecretaris begrijpt het probleem maar is van oordeel, dat het weinig zin heeft er
iets aan te doen omdat het probleem toch welhaast'automatisch' niet zal voorkomen. Het
is onbegrijpelijk dat de staatssecretaris een dergelijk antwoord dat een redenering van uit
het ongerijmde inhoudt, voor zijn rekening durft te nemen. De feitelijke situatie vereist
redelijkerwijs meer motivering.

Bijvoorbeeld mag het als algemeen bekend worden verondersteld, dat in de afgelopen
jaren vele Nederlanders, al dan niet door tussenkomst van een buitenlandse entiteit, grote
bedragen in buitenlands onroerend goed hebben geinvesteerd. Welnu deze investeringen

4. Bundel uitgegeven  bij het 25-jarig bestaan  van  de postdoctorate studie voor belastingkundige  aan  de  Kath.
Hogeschool te Tilburg en de Universitcit van Amsterdam, Uitg. FED bv, ae biz. 272 t/m 274.
5. Zie Weekblad 5403.
6. T.a.p., biz. 456.
7. M vA, biz. 31.
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vinden vrijwel nooit plaats in landen met een geringe belastingdruk.8 Het meest bekend
zijn investeringen in Belgie, Frankrijk, Spanje, Zwitserland, Engeland en de USA.

Op Zwitserland na heeft geen van deze landen voor aan vennootschapsbelasting
onderworpen entiteiten een belastingdruk, welke aanmerkelijk lager is dan in ons land.9
Maar dat niet alleen: ook het betoog ten aanzien van de fiscale reducties voor de
vennootschap in geval van winstuitdeling gaat niet of hooguit ten dele op. De reducties
komen veelal met aan de vennootschap ten goede maar door middel van een verrekenings-
stelsel aan de aandeelhouders. In de meeste gevallen geldt dit niet voor buitenlanders.

Naar mijn mening is het niet behoorlijk, dat dit probleem op deze manier wordt
afgedaan. Zeker niet als men zich realiseert, dat deze problemen werkelijk niet alleen bij
beleggingsmaatschappijen spelen. Ook ingeval een buitenlandse (werk)maatschappij
over veel liquiditeiten beschikt treedt dit verschijnsel op.

De vergelijking van buitenlandse met binnenlandse beleggingsmaatschappijen - niet
beleggingsinstellingen in de zin van art. 28 Wet Vpb.'69 - leert bovendien dat de
verhoudingen scheef liggen. Vindt in het binnenland normale heffing van vennootschaps-
belasting plaats, dan ontbreekt de uitdelingsplicht maar ook art. 29a Wet IB'64 werkt dan
niet. Buitenlandse beleggingen worden dan gediscrimineerd.

Men kan belegging in het buitenland toch niet aanduiden als'antidemocratisch gedrag'
dat een in zijn 'uitwerking volkomen effectief patroon van reparatiewetgeving nodig
heeft.10

Indien ik aanneem dat de staatssecretaris nog wel accepteert, dat belegging in het
buitenland plaatsvindt, meen ik dat een serieus onderzoek naar deze problemen, resp. een
correctie hier niet achterwege kan blijven.

Beleggingen

Het aanknopingspunt voor de bijtellingsregeling is de aanwezigheid van beleggingen in
een buitenlandse entiteit. Wat allemaal onder het begrip 'beleggingen' valt wordt niet
toegelicht; men volstaat met de mededeling dat de interpretatie moet geschieden in het
licht van de inhoud van dat begrip in de vennootschapsbelasting. 11

Alsof dat een antwoord zou zijn! Om te beginnen is het begrip 'beleggen Of daarmee
overeenkomende werkzaamheden'thans in de Wet Vpb.'69 geheel onbekend. Daarin komt
slechts de term 'beleggen'voor. Naarik meen zou danook de hantering voldoende moeten
zijn om aan te geven wat bedoeld wordt. De toevoeging 'of daarmee overeenkomende
werkzaamheden' kan logischerwijs alleen op beleggingen slaan: zij is dus overbodig.
Mocht men iets anders voor ogen hebben, dan dient daarvan melding te worden gemaakt.
Dit heeft in de nu bekende stukken niet plaatsgevonden, en terecht omdat dan in het
geheel niet meer van reparatiewetgeving sprake kan zijn.

Maar ook de aanknopingspunten, welke herkenbaar worden door aan te sluiten bij het
begrip 'beleggingen' in de vennootschapsbelasting, overtuigen niet. De uitleg ervan in de
vennootschapsbelasting is veelvoudig en dient veelal gezien te worden in het kader van de
betreffende wetsbepaling. Kortom er bestaat mdtr dan 66n begrip belegging in de ven-
nootschapsbelasting, en de ongrijpbare uitleg daarvan kan ten behoeve van art. 29a Wet
IB'64 bepaald niet voldoende aanknopingspunten bieden. De wetgever behoort uit het
oogpunt van rechtszekerheid een zo exact mogelijke definitie te verschaffen: een andere
benadering in verband met een bepaling, welke fictieve inkomsten toerekent, is niet
acceptabel vanwege de willekeurige gevolgen die dit veroorzaakt.

Het meest duidelijke dilemma bestaat ten aanzien van de vraag, of het aanhouden van
een aandelenpakket al dan niet als belegging gezien kan worden. In geval van een in
Nederland gevestigde holdingmaatschappij met 100% buitenlandse dochters(werkmaat-
schappijen) oordeelde de  Hoge  Raad (BNB 1974/2) bevestigend  voor de toepassing van
de deelnemingsvrijstelling

8.  IEen uitzondering geldt de Bahama's.
9. Telt men alle soorten belastingheffing op onroerend goed, resp. de winst in Zwitserland te zamen dan is
twijfetachtig of ook daar nog van een lagere belastingdruk gesproken kan worden.
10. Voorlopig verslag, blz.  15.
1 1.  MvA, biz. 28.
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Wat is de betekenis ten aanzien van het voorgestelde art. 29a Wet IB'64? Kan een
werkmaatschappij van een zgn. Landesholding ofelders in de wereld gevestigde houdster-
maatschappij een belegging vormen? Ja, volgens de Hoge Raad. Voor de toepassing van
art. 29a Wet IB'64 dient het antwoord echter neen te zijn.12 Naar aanleiding van vragen in
het voorlopig verslag ontbreekt in de memorie van antwoord de uitsluiting daarop nog
altijd; in feite is geheel geen antwoord gegeven. De staatssecretaris trekt slechts een
rookgordijn op, waaruit na veel gegoochel resulteert dat het blijft zoals 't was: onzeker. 13
Kortom in een irre,8le situatie wenst men geen ondubbelzinnig antwoord te verschaffen;

Imputatieregeling - hardheidsclausule

Naarmate de fictieve inkomstentoerekening minder exact is, d.w.z. niet geheel, of geheel
niet meer, aansluit bij de werkelijkheid, wordt de noodzaak van een correctiemechanisme
om veelvoudige belastingheffing over dezelfde inkomsten te vermijden groter. 14 Duidelijk
is dat de fictieve inkomstentoerekening, welke haar beslag zal krijgen in het voorgestelde
art. 29a, op vele punten geen benadering van de realiteit meer is. Dat komt tot uiting in de
diverse ficties, welke ingevoerd worden zonder tegenbewijsmogelijkheid en zonder dat bij
latere winstuitkering verrekening van de eerder belaste fictieve inkomsten kan plaatsvin-
den. De bij de nota van wijziging toegevoegde leden 8 en 9 zijn in dit opzicht illustratief
voor de gang van zaken.

Er zit nog een ander aspect aan dat nog niet voldoende aan de orde is geweest. Art. 29a
Wet IB'64 gaat fundamenteel uit van de opvatting, dat het nalaten van de winstuitdelin-
gen bewust plaatsvindt om fiscale voordelen te behalen. Zonder dat heeft de fictie geen
bestaansgrond.

In feite is zij dan onrechtvaardig in al die gevallen, waarin een gerechtigde geen
voldoende invloed kan aanwenden in verband met de aldan niet uitdeling van inkomsten.
Op gronden, gelegen buiten de fiscaliteit van de Nederlandse aandeelhouder, kunnen bij
voorbeeld de buitenlandse aandeelhouders met het oog op het ondernemingsbelang
beslissen, dat een dividenduitkering achterwege blijft. Dat dit voor zal komen is beslist
niet denkbeeldig. Te denken is voorts aan het geval, waarin naast een slecht of niet
renderende ondernemingsactiviteit aanzienlijke beleggingen aanwezig zijn. Het is maar de
vraag, of en in hoeverre de tegenbewijsregeling van het vijfde lid door het Ministerie van
FinanciEn van toepassing verklaard wordt: is het niet uitkeren van winst op grond van
zakelijke motieven, de onderneming dan wei de'overige' aandeelhouders betreffende, een
reden te concluderen dat aan de gerechtigde'uit de voor uitdeling beschikbare winst' niet
mBEr ter beschikking had kunnen worden gesteld, of gaat het alleen om het bedrag dat aan
winst aanwezig is zonder op de motieven voor de inhouding acht te slaan?

Dat er een element van onvrijwilligheid in het'oppotten' van winst aanwezig kan zijn, is
een motiefom het fictiefrendement te beperken tot de zgn. close companys: een gedachte,
die naar mijn mening ten onrechte door de staatssecretaris wordt verworpen. Gesteld
echter, dat daarin wordt volhard dan dient een andere opening gemaakt te worden om de
rechtstekorten zoveel mogelijk te beperken. Daartoe dwingen niet alleen vorenbedoelde
situaties  maar ook andere gevallen, welke reeds naar voren werden gebracht. 15  Ook
Geppaart heeft zich  in deze zin uitgelaten.16

Teleurstellend is, dat naar de opvatting van de staatssecretaris (MvA, blz. 24) een
algemene imputatieregeling 'nodig noch gewenst' is. De weg, die gevolgd wordt om dit te
motiveren bestaat eruit, dat de gevallen worden aangegeven waarin het eventueel moeilijk
zou zijn (voor de fiscus), de relevante gegevens te bewaren, resp. een opsomming van de
gevallen, waarin een dergelijke regeling niet tot effect zou leiden. Over de gevallen, waarin
dat weI effect zou sorteren wordt niet geargumenteerd: dit betekent in feite dat ten aanzien
van die gevallen - zonder motivering - over een rechtstekort heen gestapt wordt. Naar
12.  Zie mon bijdrage in Weekblad 5403, blz. 470; in gelijke zin J.C.K.W. Bartel, in diens - niet gepubliceerde -
reactie op het ontwerp aan de Tweede Kamer.
13.  MvA, biz. 19 en 28.
14. Zie Weekblad 5403, biz. 473-474; in cen vroeg stadium ook reeds L.G.M. Stevens, Maandblad Belastingbe-
schouwingen 1979. biz. 5, alsrnede Ch P A Geppaart, t.a.p, blz. 456.
15. Zie Weekblad 5403.
16. T.a.p., biz. 456.
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mijn mening is dit onaanvaardbaar: een wetgever, die een wet met 'overkill'-aspecten over
een breed front presenteert, dient ofwel de werkingssfeer van zijn bepalingen in te perken
dan weI niet terug te schrikken voor, in casu, een imputatieregeling, welke absoluut bezien
de onjuiste effecten corrigeert. Een 'zachte' toezegging de hardheidsclausule, eventueel,
toe te passen mag dat niet zijn; zeker niet in geval de voorzienbare rechtstekorten ruim in
aantal zijn.

Slotbeschouwing

Enkele van de - voor mij - meest vitale aspecten verbonden aan het voorgestelde art. 29a
zijn in het voorgaande aan de orde geweest. Er zijnechter nog veel meer ongerijmde zaken,
welke aan de orde moeten komen. Ik verwijs daarvoor naar de bijdrage van Renes in
Weekblad 1979/5419. Apart dient nog gesignaleerd te worden,   dat het lezen   van   de
memorie van antwoord aanleiding geeft tot twijfel.

Het aantal malen dat de parlementariers geen antwoord op hun vragen krijgen, of het
antwoord nietszeggend dan wel onwelwillend is, is schrikbarend hoog. Het getal en belang
van de rechtstekorten voor de burger eveneens. Waarom toch, zo vraagt men zich af? Is
dat omdat het doel zo 'goed' is, ofwel omdat men de waarde van een redelijke en bij de
werkelijkheid aansluitende wetgeving niet voldoende op prijs stelt? Men kan de motieven
voor dit alles niet achterhalen. Naar mijn mening zijn we met deze benadering op de
verkeerde weg: de invloed van een dergelijke wetgeving is negatief; zowel voor de
belastingmoraal als voor de behoefte om inwoner van dit land te blijven. Zoals Gep-
paart, 7 stelde is de uitwijking naar het buitenland in een aantal gevallen te zien 'als de
legale reactie op een progressief tarief dat veelal op een zwak gefundeerde rechtsgrond
steunt'. In zijn visie betekent dat, dat reparatiewetgeving niet alleen 'ten laste' maar ook
'ten gunste' van de burger moet plaatsvinden, maar zeker ook dat daarin voor het
scheppen van nieuwe rechtstekorten geen plaats moet zijn.

Uit hetgeen tot dusverre in de Tweede Kamer en de literatuur naar voren is gekomen
kan maardn conclusie worden getrokken: art. 29a moet niet zoals voorgesteld aanvaard
worden. In het voorgaande zijn suggesties tot wijziging aangevoerd. Maar er is ook een
redelijk alternatiefl Met handhaving van de verbeteringen, welke in de bestaande regeling
aangebracht hadden moeten worden, dient in afwachting van nadere studie, c.q. eenalgehele herziening volstaan te worden met een parti8le herziening. Geppaart18 duidde dit
aan als de 'caissonmethode': 'Eerst worden de grootste gaten gedicht; later komt het
fijnere werk. Zo zou men bijvoorbeeld al veel bereiken met: doorhaling van het woordje
hypothecair, verhoging van het percentage en uitschakeling van de woorden ten genoegen
van onze minister in het huidige art. 29a.'

Dit is een oplossing die beter past in de geest van wat met reparatiewetgeving in essentie
bedoeld wordt. Het resultaat is dat het overgrote deel van het onkruid gewied wordt; de
goede elementen blijven echter onaangetast.

3.3.3A. Enige aspecten van art. 292 Wet IB'64 (nieuw) 1191

Hoewel de parlementaire behandeling van wat bekend staat als'reparatiewetgeving' nog
niet geheel is afgesloten, lijkt het vrijwel onvermijdbaar, dat het wetsvoorstel zoals dat
luidt na de Tweede NvW, en zoals het op kleine wijzigingen na door de Tweede Kamer is
aanvaard, nog anders uit kan vallen.

Zonder op de details in te gaan is het zinnig enige aandacht te besteden aan art. 29a Wet
IB'64. Deze bepaling dient bekendheid te verkrijgen omdat haar betekenis niet beperkt is
tot het beleggen in zgn. belastingoases, maar een veel ruimer werkingsgebied heeft. Een
complete handleiding van haar werking is deze korte beschouwing evenwel niet.

17. T.a.p., biz. 457.
18. T.a. p., biz. 457.

Aantekening
1191 FED IB'64: Art 29a:9
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Algemeen

Art. 29a Wet IB'64behelst een rechtsvermoeden ten aanzien van de inkomsten genoten uit
'beleggingen ofdaarmee overeenkomende werkzaamheden', welke behaald worden door
in het buitenland gevestigde entiteiten. Het is een bepaling van het zgn. 'Sollsteuertype'.
Dat wil zeggen een bepaling, welke in concreto inhoudt dat de aandeelhouder - natuurlij-
ke persoon - die gerechtigd is in een beleggingslichaam, geacht wordt een percentage van
de waarde in het economische verkeer daarvan te hebben genoten als inkomsten, althans
indien en voor zover een inkomste in concreto niet is uitgekeerd, doch een uitkering wel
mogelijk geweest zou zijn. Hoewel ficties van dit type in strijd zijn met de uitgangspunten
van ons inkomensbegrip, het reale stelsel waaraan het 'pay as you go' beginsel een
onderdeel vormt, kunnen ze onder omstandigheden acceptabel zijn. Wat kan een inbreuk
op deze uitgangspunten rechtvaardigen?

Gelet op het ontbreken van aansluiting met in werkelijkheid opkomende geldstromen
dient men uiterste terughoudendheid te betrachten met de introductie van inbreuken op
het vigerende stelsel. Als voorwaarde voor de aanvaarding van dergelijke bepalingen
dient tenminste een zeer ernstige verstoring van de rechtsorde aanwezig te zijn. Zo ernstig,
dat de doelstellingen van de belastingheffing hier te lande door het bestaan van distorsies
in gevaar komt. Naar mijn mening zijn bepaalde vormen van belastingvlucht tot de hier
bedoelde ernstige verstoringen te rekenen. Met name kan daaronder het verschijnsel van
de (laag belaste) oppotting van beleggingsopbrengsten in het buitenland door het inscha-
kelen van aldaar gevestigde entiteiten begrepen worden.

Door de combinatie van een laag belastingtarief ter plaatse en het nalaten van dividend-
uitkering kan immers een aanmerkelijke waarde-accumulatie ontstaan, welke in de
structuur van ons inkomensbegrip niet of niet onmiddellijk tot belastingheffing aantei-
ding geeft. Bij latere vervreemding van het belang in de buitenlandse entiteit zal sprake
zijn van een onbelaste vermogensmutatie, behoudens voor zover de bepalingen inzake het
aanmerkelijk belang van toepassing zijn. Deze gang van zaken kan in strijd zijn met de
heersende opvattingen omtrent een rechtvaardige verdeling van lasten over de contribua-
belen.

Ingeval een belastingbesparingsmotief ontbreekt, c.q. mogelijkheid tot besparing niet
aanwezig is, kan naar mijn mening geen enkele rechtvaardiging gevonden worden voor
het opnemen van een rechtsvermoeden in deze trant. Het enkele feit, dat met behulp van
buitenlandse entiteiten belegd wordt, is een onvoldoende motief. Een vrij kapitaalverkeer
is bijv. Edn van de in het EEG-Verdrag verankerde vrijheden. Maar ook overigens behoort
de mogelijkheid van vrije besteding (waaronder beleggingen) in het buitenland tot de
burgerlijke verworvenheden sedert vele jaren. Beperkingen welke bestaan uit het opleggen
van fiscale lasten op het aanhouden van buitentandse beleggingen (door middel van
entiteit) dienen dan ook niet gericht te zijn tegen de buitenlandse belegging als zodanig,
doch dienen slechts betrekking te hebben op de gevallen waarin de binnenlandse fiscale
sfeer oneigenlijk gekneusd wordt.

Het opnemen van een rechtsvermoeden als gevolg waarvan de toerekening van inkom-
sten in vorenbedoelde situatie alsnog plaats vindt, kan een goed middel zijn. Men dient dit
rechtsvermoeden dan wel in zijn juiste proporties te zien, namelijk als methode tot het
overbruggen van niet gerechtvaardigde uerschiUen. Een hulpfunctie derhalve. Dit rechts-
vermoeden dient echter nimmer tot een zelfstandige bron van inkomen te evolueren, zoals
geheel ten onrechte in de nota naar aanleiding van het eindverslag (NEV), blz. 34, wordt
gesteld.

Dat uit vorenstaande volgt dat de werkingssfeer van art. 29a Wet IB'64 beperkt dient te
worden in geval van belastingvlucht sprake is en evenzeer dat het nadien genieten van
inkomsten, welke tevoren reeds op de voet van de in het artikel neergelegde fictie belast
werden, niet nogmaals tot belastingheffing aanleiding moet geven, is elders reeds betoogd.
Dat de wetgever hiertoe geen aanleiding heeft gevonden, en ook het parlement niet bij
machte is geweest in deze daden te stellen, acht ik een ernstige omissie en als teken
verontrustend.

De in art. 29a Wet IB'64 neergelegde constructie staat op gespannen voet met de fiscale
rechtsorde gezien haar inbreuk op het aan de inkomstenbelasting ten grondslag liggend
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uitgangspunt aangeduid als het 'retle' stelsel. Het ontbreken van een dwingende motive-
ring voor haar alles omvattende werking had dan ook beschouwd moeten worden als een
reden voor haar verwerping of tenminste haar amendering. In plaats daarvan is de zaak
omgekeerd, omdat zoals in de memorie van antwoord en NEV werd gesteld, hieruit
'welhaast automatisch' geen moeilijkheden voor de contribuabelen zouden voortvloeien.
Hetzij doordat de contribuabelen niet meer zonder beleggen met behulp van buitenlandse
entiteiten, hetzij doordat in de uitvoeringssfeer in reele gevallen onbillijke resultaten
zullen worden weggenomen. Ik acht dit onjuist; ook nog nadat zowel in de schriftelijke
stukken als tijdens de behandeling in de Tweede Kamer een grote reeks van 'hardheids-
clausules' voor concrete onbillijkheden is toegezegd. Ten onrechte wordt dit beschouwd
als 'fiscaal maatwerk'. In een rechtsstaat, welke volgens democratische beginselen gere-
geerd wordt, past dit niet. Reparatiewetgeving in deze stijl ondergraaft dan immers het
voor een rechtsstaat kenmerkende legaliteitsbeginsel. De werkelijke inhoud van een
fiscale bepaling dient uit de wet te blijken, en niet uit de feitelijke interpretatie daarvan
door de belastingadministratie. Door het ontbreken van rechtsmiddelen zal de toepassing
van de hardheidsclausule door de contribuabelen niet anders dan als het verzoeken om
'een gunst' beschouwd worden.

Eveneens moet bedacht worden dat door de wijze waarop de inkomstentoerekening
gerealiseerd wordt, de werking van de Verdragen ter voorkoming van dubbele belasting
uitdrukkelijk omzeild wordt. Dit is in strijd met de achter de regels ter voorkoming van
dubbele belasting schuilende ./ilos€/ie, dat in internationaal verband de meervoudige
belastingdruk over 66n object zoveet mogelijk vermeden dient te worden.

Deze achtergrond alleen al had tot een zeer terughoudende opstelling ten aanzien van
het onderhavige rechtsvermoeden hebben moeten leiden; respectievelijk ware het wense-
lijk geweest voorzieningen in te bouwen op grond waarvan deze meervoudige druk zoveel
mogelijk vermeden werd. In de NEV blz. 34-35, zijn gedachten in die richting zonder veel
omhaal verworpen.

Beleggingen

De fictieve inkomstentoerekening wordt in art. 293, lid 1 gehanteerd ten aanzien van
'beleggingen', welke tot de bezittingen behoren van niet binnen het Rijk gevestigde
vennootschappen waarvan het kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld. Blijkens
de MvT dient het begrip belegging, conform de in het verleden gehanteerde uitleg,
geinterpreteerd te worden op de voet van de Wet Vpb.'69. Volgens de bev,indslieden een
duidelijkheid verschafTend criterium; een standpunt dat ik geheel niet kan onderschrijven.

Zonder volledigheid te pretenderen treft men het begrip belegging aan.
a. bij de winstbepaling; als specius van het genus bedrijfsmiddel. Het belang daarvan

komt tot uiting bij de toepassing van de investeringsfaciliteiten. Zie bij voorbeeld Hof
Amhem 8 juli 1966, BNB 1966/276 ten aanzien van de steenfabriek, welke ter belegging
een complex verhuurd onroerend goed verwerft; deze objecten vormen een bedrijfsmiddel
en mitsdien werd investeringsaftrek ter zake toegestaan. Voorts is de kwalificatie beleg-
ging als bedrijfsmiddel van belang bij de toepassing van de vervangingsreserve, zie o.a.
HR 2 november 1975, BNB 1976/63 en HR 30 maart 1977, BNB 1977/118, met betrekking
tot de vervanging van als belegging gehouden gronden door woningen en een bedrijfs-
pand. In casu werd art. 14 Wet IB'64 toepasselijk geacht.
Zie ook  HR  11  maart  1953, BNB 1953/119 m.b.t. door een hypotheekbank ingekochte
onderpanden welke als bedrijfsmiddel gelden.

b. bij de toepassing van art. 13 Wet Vpb.'69; met name in de buitenlandse verhouding.
In het beruchte arrest BNB 1974/2 werd als belegging aangemerkt de participatie door een
hier te lande gevestigde houdstermaatschappij, die geen eigen ondernemingsactiviteiten
uitoefende, in een buitenlandse werkmaatschappij. In de arresten HR 20 april 1977, BNB
1977/162, HR 29juni 1977, BNB 1977/196 en HR 15 juni 1977, BNB 1977/180 wordt ten
aanzien van hier te lande gevestigde tussenholdings van een andere opvatting uitgegaan.

c. Voor de toepassing van art. 20, lid 5, Wet Vpb.'69 werd (nog) als ondernemingsuitoe-
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fening aangemerkt de beleggingsactiviteit volgend op het staken van de uitoefening van
een bedrijf in engere zin, zie HR 23 mei 1979, BNB 1979/182.

d. de regeling voor de beleggingsinstellingen. Het aanhouden van belangrijke pakket-
ten aandelen in werkmaatschappijen wordt onder omstandigheden gezien als een belem-
mering voor de toepassing van art. 28, Wet Vpb.'69.

Het exploiteren van onroerende goederen met inschakeling van een eigen onderhouds-
dienst werd niet als een beletsel voor de toepassing van deze bepaling aangemerkt in HR 1
september 1976, FED Vpb.'69: Art. 28: 10. De HR beschouwde de activiteiten i.c. niet als
ondernemingsactiviteiten, omdat 'niet werd gestreefd naar het behalen van voordelen
naast het uit de onroerende goederen genoten rendement, dan wel van voordelen uit de
onroerende goederen, welke het aan een belegger in zodanige goederen normaliter
opkomend rendement te boven gaan'.

De activa van de hier bedoelde lichamen kunnen in het stelsel van de wet echter weI als
bedrijfsmiddelen worden aangemerkt. Dit kan worden afgeleid uit het feit, dat de
wetgever ten aanzien van beleggingsinstellingen verklaarde, dat art. 14 Wet IB'64 in
beginsel van toepassing is (zie bijl. bij NMvA. ontwerp Vpb. opgenomen in de conclusie
van de A-G bij BNB 1976/63). En voorts volgt dit a contrario uit de uitsluiting van
beleggingsinstellingen van investeringsfaciliteiten, zie art. 23, letter f, Wet Vpb.'69.
Zonder het implicite uitgangspunt, dat in beginsel sprake kan zijn van beleggingen als
bedrijfsmiddel, zou deze uitsluiting niet goed denkbaar zijn.

Uit vorenstaande komt naar voren dat, afhankelijk van de bepaling welks toepassing
verlangd wordt, het begrip belegging telkens een andere betekenis toekomt. In onderling
verband beschouwd zijn dezelfde begrippen strijdig met elkaar.

Op welke wijze is ten aanzien van art. 29a Wet IB'64 verder inhoud gegeven aan het
begrip belegging?

In de nota naar aanleiding van het eindverslag wordt het volgende vermeld:
'In de gevallen waarin een vennootschap vermogensbestanddelen bezit welke direct in

het produktieproces worden aangewend voor het produceren van goederen of diensten,
mag het toch duidelijk zijn dat niet kan worden gesproken van beleggingen'.

Heeft dit betekenis voor bij voorbeeld de onroerend-goed-exploitatie? Is het exploite-
ren van gebouwen als het'produceren van diensten' aan te merken of is deze uitlegin strijd
met de maatschappelijke betekenis welke aan het verhuren van onroerend goed toekomt?

Economisch bezien is er in ieder geval sprake van het creBren van een toegevoegde
waarde.

Veel duidelijkheid verschaft bovenstaande toelichting niet. Het laat echter wel open dat
de onroerend-goed-exploitatie van een buitenlandse vennootschap onder omstandighe-
den niet als belegging wordt aangemerkt; in welk geval art. 29a, Wet IB'64 toepassing ten
aanzien van de aandeelhouder zou missen.

Aangaande de participatie van een buitenlandse holding in een werkmaatschappij
wordt in de NEV, biz. 25, opgemerkt:

'Indien tot de bezittingen van die vennootschap aandelenpakketten in werkmaatschap-
pijen behoren  die   5 %   of meer uitmaken   van het minimaal gestorte kapitaal  van  die
maatschappijen hangt de vraag, of deze paketten voor die vennootschap deelnemingen
dan weI een belegging vormen, af van de vraag of de vennootschap een wezenlijke functie
ten dienste van deze tot het concern behorende werkmaatschappijen verricht'.

'Indien de houdstermaatschappij evenwel geen wezenlijke functie ten opzichte van de
werkmaatschappijen vervult maar dient tot het oppotten of doorgeven van de van die
werkmaatschappijen ontvangen dividenden, is er geen wezenlijk verschil met een beleg-
gingsmaatschappij. Het doel van de houdstermaatschappij is dan gericht op beleggingsac-
tiviteiten. De aandelenpakketten vormen dan voor de maatschappij, ook al zouden die
pakketten een 100% belang vertegenwoordigen, beleggingen. Art. 29a is dan in beginsel
van toepassing'.

Het komt mij voor dat deze uiteenzetting slechts nieuwe raadsels toevoegt aan de al in
de Wet Vpb.'69 ten aanzien van de begrippen 'beleggingen - deelneming' voorkomende
gordiaanse knoop.

Waarom moet in geval de holding en werkmaatschappij beiden in bijvoorbeeld Duits-
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land zijn gevestigd, een beoordeling plaats vinden aan de hand van criteria welke gelden in
een buitenland,e verhouding. In de feitelijke situatie is immers sprake van twee in hetzelfde
land gevestigde vennootschappen. Beoordeeld aan de hand van de criteria van art. 13,
Wet Vpb.'69 zou derhalve een participatie van  5% of meer te allen tijde als deelneming
beschouwd moeten worden.

In geval sprake is van in het buitenland gevestigde entiteiten, zou conform BNB 1974/2,
beoordeeld dienen te worden of sprake is van het vervullen van een wezenlijke functie
door de holdingmaatschappij. Voor de toepassing van art. 13 Wet Vpb.'69 is een
afwijking  op dit criterium geintroduceerd  in  de  Res 15 oktober   1974 BNB 1975/11.
Merkwaardig is dat de interpretatie van het begrip'wezenlijke' functie voor art. 29a Wet
IB'64 lijkt af te wijken van die in de resolutie BNB 1975/11. In die resolutie is sprake van
'naast het fiscale regime (aanwezige) andere factoren zoals, politieke stabiliteit, monetair
beleid, bankfaciliteiten en de internationale instelling van de bevolking' welke een wezen-
lijke functie betekenen voor de betreffende holdings. In de NEV spreekt men slechts over
de bemoeienis met de bedrijfsvoering van de werkmaatschappij welke als 'wezenlijke
functie' geldt. Het zou aanbeveling verdienen, mede gelet op de maatgevendheid van de in
de Wet Vpb.'69 gehanteerde begrippen hier geen afwijking te doen ontstaan.

Meer algemeen zou ik er de aandacht op willen vestigen dat het hiervoor getoonde
plaatje voor de belastingplichtigen toch weI erg onoverzichtelijk is. Het begrip beleg-
ging zoals thans gehanteerd in de Wet Vpb.'69 is pluralistisch en als totaalbeeld innerlijk
tegenstrijdig; de onderhavige wetsgeschiedenis voegt daar slechts onzekerheden aan toe.
Waar moet men zich voor de interpretatie dan op baseren?

Zowel vanuit legislatief oogpunt als bezien vanuit de rechtsbescherming van de contri-
buabelen, alsmede vanuit de hierdoor voortvloeiende taakverzwaringen voor de belas-
tingdienst is dit een onjuiste gang van zaken. Een zindelijke wetgeving dient niet met een
dergelijk doolhof te worden uitgerust. Dit maakt de bezwaren tegen deze vormgeving en
uitleg van art. 29a Wet IB'64 alleen maar klemmender.

Met belegging ouereenkomende werkzaamheden

Ook het begrip'met belegging overeenkomende werkzaamheden' kan nauwelijks duide-
lijk genoemd worden. Dit begrip is onbekend in de huidige Wet Vpb.'69 en het is een
raadsel wat dat nog aan het begrip belegging moet toevoegen. In de NEV wordt vermeld
dat aldus het aanhouden van een banktegoed op deze wijze bestreken wordt. Deze
toelichting kan niet serieus genomen worden aangezien art. 293, lid 3, onder letter b Wet
IB'64 banktegoeden uitdrukkelijk tot beleggingen rekent.

Een tweede voorbeeld betreft de houdstermaatschappij, welke geen wezenlijke functie
vervult ten dienste van tot het concern behorende (werk)maatschappijen. Ook deze
aanduiding is overbodig gelet op hetgeen hieromtrent reeds is vermeld.

Slot

Wie het resultaat van deze 'reparatie' aantrekkelijk acht, mag het zeggen. Wellicht zou
men er toch beter aan doen het eindresultaat te heroverwegen. De contribuabelen, welke
hetzij direct hetzij indirect (d.w.z. door het participeren in een binnenlandse entiteit) tot
buitenlandse 'beleggingen' door middel van een buitenlandse entiteit gerechtigd zijn,
dienen zich te realiseren, dat aan het nalaten van winstuitkeringen ernstige fiscale gevol-
gen verbonden kunnen zijn. In elk geval dienen die contribuabelen ervoor te zorgen dat
een zondagse pet altijd klaar hangt. De 'bedevaart' naar Den Haag kan dan tenminste op
gepaste wijze aanvaard worden. Of zal men toch liever richting zuidgrens gaan?
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3.3.3.B.  Aspecten van art. 292 Wet IB'64 (nieuw) - vervolg 1201

Ter completering van de hiervoor opgenomen beschouwing wordt melding gemaakt van
enige passages uit de behandeling van het wetsontwerp in de Tweede Kamer. Deze
betreffen het vraagstuk van de beleggingen, alsmede de gevallen waarin staatssecretaris
Nooteboom toepassing van de hardheidsclausule toezegde.

Beleggingen

Door het lid Van Rooijen werden enige vragen gesteld. Deze zijn opgenomen met de door
de staatssecretaris gegeven antwoorden. (Hand. IIe Kamer 1979/1980, blz. 1791 (Van
Rooijen) en biz. 1825 (staatssecretaris)

'De eerste vraag betreft de wezenlijke functie van een holding, waarover ik ook
maandag heb gesproken. Het gaat om twee situaties. Wil de staatssecretaris aangeven of
het aanhouden door een binnenlandse belastingplichtige van een in het buitenland
gevestigde holding die werkmaatschappijen bezit en die is opgericht op grond van de
motieven als bedoeld in de resolutie BNB 1975/11, als het door die holding uitoefenen van
een wezentijke functie wordt aangemerkt, zodat het eerste lid van art. 29a op die holding
niet van toepassing zou zijn?

Wil de staatssecretaris voorts aangeven of het aanhouden door een Nederlandse
holding van een in het buitenland gevestigde tussenholding die werkmaatschappijen
bezit, en die ook is opgericht op grond van de motieven als in deze resolutie bedoeld,
wordt aangemerkt als het door de tussenholding uitoefenen van een wezenlijke functie
zodat het zesde lid van art. 29a ten aanzien van die tussenholding niet van toepassing zou
zijn?'

Antwoord:

'Ten aanzien van de holdingproblematiek schetst hij twee situaties. De eerste situatie, het
geval dat een binnenlandse belastingplichtige aandelen heeft in een buitenlandse holding,
welke aandelen bezit in werkmaatschappijen, is reeds in de MvA op blz. 19, en in de nota
naar aanleiding van het eindverslag, op blz. 25, aan de orde geweest. Aan hetgeen over
deze situatie daar is opgemerkt, namelijk dat art. 29a op de aandelen in die holding geen
toepassing zal vinden indien de holding een wezenlijke functie ten dienste van het concern
van werkmaatschappijen vervult, zou niets behoeven te worden toegevoegd.

In deze schriftelijke stukken, de MvA en de nota naar aanleiding van het eindverslag,
heb ik immers opgemerkt dat voor de beantwoording van de vraag of van een wezenlijke
functie sprake is, de naar aanleiding van het arrest van de HR 7 november 1973, BNB
1974/2 door de toenmalige staatssecretaris aan de Staten-Generaal gegeven antwoorden,
welke mede zijn vervat in de aan de belastingdienst gerichte aanschrijving van Res. 15
oktober 1974, BNB 1975/11, van toepassing blijven.

De tweede situatie die de geachte afgevaardigde schetst is in de stukken niet uitdrukke-
lijk aan de orde geweest. Het betreft de situatie waarin een in Nederland wonende
belastingplichtige aandelen heeft in een Nederlandse holding, welke via een buitenlandse
tussenholding aandelen houdt in werkmaatschappijen, dus in "kleindochterwerkmaat-
schappijen". Ook hier geldt dat het uitoefenen van een wezenlijke functie ten dienste van
een concern van werkmaatschappijen doorslaggevend is.

Vervult de buitenlandse tussenholding een schakelfunctie als bedoeld in de eerder door
mij genoemde resolutie BNB 1975/11, dan is ten aanzien van deze tussenholding art. 29a
niet van toepassing. Met andere woorden: legt de tussenholding een relatie tussen de
bedrijfsmatige activiteiten van de moedermaatschappij en de bedrijfsmatige activiteiten
van de kleindochtermaatschappijen, dan vervult zij een wezenlijke functie en houdt zij de
aandelen niet als belegging. Art. 29a vindt dan geen toepassing. Zou evenwel de tussen-
holding fungeren als beleggingsmaatschappij, hetgeen onder andere hieruit kan blijken

Aantekening
1201 FED IB'64: Art. 29a: 12.
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dat zij alleen dient tot het oppotten van dividenden, dan is art. 29a uiteraard wel van
toepassing.'

Uit deze antwoorden blijkt, dat voor de toepassing van art. 29a het begrip wezenlijke
functie in beide situaties op dezelfde wijze geinterpreteerd kan worden als in de resolutie
BNB 1975/11. Hiermee wordt teruggekomen op hetgeen o.m. in de NEV, blz. 25, gesteld
is ten aanzien van holdings welke uitsluitend dienen tot het doorgeven van, van de
werkmaatschappijen ontvangen dividenden. Op het, chronologisch, laatst gegeven ant-
woord sluit aan de mededeling van de staatssecretaris, dat naar zijn opvatting het begrip
belegging beoordeeld zou kunnen worden aan de hand van art. 13 Wet Vpb.'69, (Hand.
openbare commissievergadering 3 december 1979, blz. 563 1.k.; IIe Kamer zitting 1979-
1980).

Hardheidsclausule

De volgende toezeggingen met betrekking tot de toepassing van de hardheidsclausule zijn
gedaan:
1. Indien een vennootschap een jaardividend overslaat en het volgend jaar een dubbele

uitkering doet (MvT, blz. 19).
2.  Indien de vennootschap na jaren waarin geen uitkering is gedaan, wordt geliquideerd

(MvT, biz. 19).
3. Indien een uitkering ineens plaatsvindt aan de aandeelhouder uit door de buitenlandse

beleggingsmaatschappij a-periodiek verkregen beleggingsopbrengsten zoals koopsom-
polissen, rentespaarbrieven, kasbiljetten e.d. (MvA, blz. 24).

4. In geval oppotting daaruit voortvloeit doordat uitkeringen in het zicht van liquidatie
zijn opgeschort (MvA, biz. 25).

5.  In geval door middel van een entiteit direct ofindirect belegging plaatsvindt in een land,
dat een effectieve- vennootschaps- belastingdruk heeft, die ongeveer gelijk is aan die
in Nederland, dient - ook in geval van oppotting - art. 29a niet van toepassing te zijn
(NEV, blz. 35-36).

6. Bij toepassing van art. 29a, op grond van het in het 61 lid van dat artikel bedoelde,
wordt de hardheidsdausule toegepast op nadien optredende vervreemdingswinsten
welke belast worden bij een binnenlandse vennootschap, die deze opbrengsten op haar
beurt weer doorgeeft aan de aandeelhouders. (Hand. IIe Kamerzitting 1979-1980, blz.
1825 m.k.).

7. In geval van het genieten van winst uit aanmerkelijk belang en het genieten van
inkomsten ter zake van de inkoop van aandelen indien tevoren art. 29a Wet IB'64, ten
aanzien van de aandeelhouders toepassing heeft gevonden. (Hand. IIe Kamer, blz.
18251.k.).

8. Indien het werkelijk uitgekeerde dividend meer bedraagt dan, of gelijk is aan, het
fictieve rendement zal art. 298 Wet IB'64, buiten toepassing blijven. Dit betreft met
name degevallen waarin in de loop van hetjaar verkoop vaneen buitenlands- ofbesmet
binnenlands aandeel plaatsvindt. (Hand. openbare commissievergadering IIe Kamer,
1979-1980, blz. 545 m.k.). In geval bij de verkoper het contante dividend is belast,
behoeft bij de koper geen toerekening van het fictief rendement plaats te vinden.

Ten aanzien van de toepassing van de hardheidsclausule in de onder 3 en 7 bedoelde
gevallen maakte de staatssecretaris het voorbehoud, dat naar omstandigheden beoor-
deeld sprake moet zijn van een onbillijkheid van overwegende aard. Vermoedelijk duidt
deze beperking erop, dat onder meer slechts toepassing van de hardheidsclausule kan
plaatsvinden ten aanzien van de gevallen waarin sprake is geweest van toepassing van het
fictief rendement bij dezelf(le aandeelhouder als degene bij wie nogmaals wordt belast.
Naar mijn mening is het echter wenselijk niet slechts acht te slaan op de positie van de
aandeelhouder die thans de inkomsten geniet: ook de positie van de rechtsvoorgangers
onder algemene titel zou men in voorkomende gevallen in de beschouwing dienen te
betrekken. Bedoeld is de situatie, waarin bij voorbeeld een aandeel vererft dat voor de
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verkrijger belastbare baten oplevert terwijl tevoren ten aanzien van de erfiater een fictief-
rendementstoerekening heeft plaatsgevonden.

Het al dan niet maken van een voorbehoud door de staatssecretaris met betrekking tot de
toepassing van de hardheidsclausule kan betekenis hebben voor de mate waarin aan die
toezeggingen een buitenwettelijk rechtskarakter toekomt waarvan de belastingplichtigen
de nakoming in rechte kunnen vorderen.

Daaraan kan worden toegevoegd, dat het wenselijk is de discussie te hervatten over de
vraag, een wettelijke mogelijkheid tot rechterlijke toetsing van de hardheidsclausule en
daarop gebaseerde toezeggingen te openen. Vgl. J. Peters, Algemene Beginselen van
behoorlijk bestuur, Belastingconsulentendag 1971.1211

Aantekening
1211 Artikel 292 Wet IB'64 (nieuw) is met terugwerkende kracht tot 1 januarie 1980 in werking getreden bij Wet van

21 juni 1980, Stb. 334.
Ingevolge de definitieve tekst van deze bepaling wordt aan hier te lande woonachtige subjecten een fictief

rendement toegerekend, indien zij gerechtigd zijn tot niet binnen het Rijk gevestigde aandelenvennootschap-
pen waarvan de bezittingen grotendeels (meer dan 50 procent) 'onmiddelljk of middelijk bestaan uit beleggin-
gen'.

Verder zijn bepalingen opgenomen waardoor dit principe uitgebreid wordt tot andere lichamen dan
aandelenvenootschappen zoals voor trusts, verenigingen, 'Anstalt' en andere buitenlandse rechtspersonen.
Voorts wordt bestreken de situatie, waarin tot een binnenlands of buitenlands lichaam een belang in de
hiervoor bedoelde lichamen behoort, dat ofwel  zelf als belegging kan worden aangemerkt, dan wel indien  de
bezittingen van dat lichaam grotendeels uit beleggingen bestaan. Het toe te rekenen fictief rendement beloopt 6
procent van de waarde in het economisch verkeer, dat aan de aandelen c.q. een ander lichaam bij het begin van
het kalenderjaar kan worden toegekend. Indien de beittingen van het desbetreffende lichaam grotendeets
bestaan uit andere beleggingen dan schuldvorderingen, wordt het toe te rekenen percentage gereduceerd tot
4,8. Voor de aandeelhouder is het mogelijk tegenbewijs te leveren in het geval dat het door de beleggingsinstel-
lingbehaalde resultaat een lagere winstuitkering zou toelaten. Het fictief rendement wordt totdattagere bedrag
verlaagd.

Tot de zeer fundamentele bezwaren, die aan deze bepaling kleven, is te rekenen dat het kernbegrip
'beleggingen' niet nader is aangeduid. Dit leidt ertoe, dat de feitelijke werkingssfeer niet meer duidelijk is. Dit
geldt in het bijzonder ten aanzien van buitenlandse moeder-dochter-verhoudingen, doch ook in andere
gevallen ontstaan problemen. Heeft bij voorbeeld een Amerikaanse onroerendgoed-maatschappij bezittingen
die als beleggingen zijn aan te merken dan wei als bedrijfsmiddel?

Een ondubbekinnig antwoord op die vraag kan niet gegeven worden. In veel gevallen zal in beginsel een
fictief rendement kunnen wor(len toegerekend. Naar de strekking van de bepating kan dat evenwel niet de
bedoeling zijn, omdat in de USA over de aldaar behaalde winst vennootschapsbelasting verschuldigd is
waarvan het tarief het hier te lande geldende te boven gaat. Aan de impticite vooronderstelling dat de
beleggingsopbrengsten betastingvrij verkregen worden is dan niet meer voldaan.

De opzet wasen isom belastingvrijebeleggingen inhetbuitenland aan te pakken. Daar waarde werking van
het goedgekeurde art. 29a Wet IB'64, duidelijk te ver gaal, heeft de staatssecretaris tijdens de parlementaire
behandeling toegezegd op individuele basis de zogenaamde hardheidsclauside toe te passen. Tijdens de Twee(le
Kamerbehandeling zijn achz van dem toczeggingen gedaan, zie Kamerstuk 15516, MvA, le Kamer, biz. 17.

Tijdens de behandeling in de Eerste Kamer meende men zelfs al meer dan vilftien punten te ontdekken waar
de toepassing van de hardheidsclausule nodig is om de feitelijke werking van de bepaling tot enigszins redelijke
proporties terug tc brengen. Opgemerkt wordt, dat de bestissing op een verzoek tot toepassing van de
hardheidsclausule (in te dienen bij de minister van Financien) niet voor beroep vatbaar is. De beslissing tot
vermindering is derhalve op te vatten als een gunstregeling.

In het eindresultaatvan wettelijke regeling in samenhang methardheidsclausule toczeggingen is de feitelijke
werkingssfeer van art. 29a WetIB'64, niet goed meerte bepalen voor de belastingplichtige. Dit isstrijdigmet de
beginselen van de rechtsstaat. Deze 'reparatiewetgeving' heeft een weinig acceptabel produkt opgeleverd; de
energie die eraan besteed is, ware een betere zaak maar vooral een betere oplossing waardig geweest.
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4. Verliescompensatie

4.1.  Betekenis van verliezen

De belastingheffing naar het inkomen ofde winst richt zich op in een bepaald jaar genoten
inkomen of behaalde winst. Dit uitgangspunt verwijdert zich te zeer van de werkelijkheid
indien met verliezen die opkomen v66r of na het jaar waarover de belasting verschuldigd
wordt, geen rekening zou worden gehouden. In de Nederlandse wetgeving is een regeling
voor verliescompensatie al vele jaren bekend. De mogelijkheid van verliescompensatie
vormt, vooral voor ondememingen. een zeer wezenlijk onderdeel van de structuur van de
belastingwetgeving. De wetgever heeft evenwel niet kunnen volstaan met 66n regeling. In
talrijke situaties vormt de aanwezigheid van verliezen een bijzonderheid die voor bepaal-
de omstandigheden specifieke regelingen vereist. Gelet op de zeer slechte resultaten van
het Nederlandse bedrij fsleven in de zeventiger en het begin van de tachtiger jaren bleken
vele van deze regelingen tot discussie aanleiding te geven.

Dit is ook het geval met de regeling van de verliescompensatie in de Wet IB'64. Het
benutten van die regeling is niet slechts mogelijk voor ondernemers doch zij geldt voor alle
belastingplichtigen ongeacht of zij winst uit onderneming genieten.

4.1.1. Verliezen en reorganisatie; de lege BV 111

Verliezen en reorganisatie

Inleiding
Teneinde dit onderwerp hanteerbaar te maken in het kader van de te bespreken thema-
tiek, dient eerst een afbakening tot stand gebracht te worden. Aan de orde zullen komen de
fiscale gevolgen van maatregelen welke bestaan uit financiEle injecties, in de ruimste zin, in
verband met de (voortzetting van de) ondernemingsuitoefening. Dit wordt toegespitst op
de gevolgen voor de verliesverrekening. De fiscale gevolgen van de realisatie van activa,
passiva, de overdracht en/of staking van een (deel van de) onderneming, deelneming etc.
blijven hier buiten beschouwing.

De problematiek verbonden aan kwijtschelding van vorderingen door crediteuren zal
eerst behandeld worden. Daarnaast zal beknopt aandacht geschonken worden aan de
fiscale gevolgen van door derden ten behoeve van de onderneming verschafte bijdragen,
welke geen kwijtschelding van een vordering vormen, alsmede de problematiek van de
door kapitaalverschaffers en andere deelgerechtigden als zodanig geleverde bijdragen.

Kwijtscheldingswinst
Van kwijtscheldingswinst - in de inkomstenbelasting - kan slechts sprake zijn indien het
voordeel behoort tot de winst uit onderneming. Beslissend is daarbij de vraag naar de
omvang van het zgn. totaal-winstbegrip van art. 7 Wet IB'64. In dit kader is daarvan
slechts een beperkte aanduidingmogelijk. Bij de vaststelling van de winst uit onderneming
moet onderscheiden worden in twee parten. Enerzijds maakt daarvan decl uit het voor-
deel, dat opkomt bij de ondernemingsuitoefening als zodanig; blijkens HR 15 juni  1955,
BNB 1955/338 worden hieronder verstaan de voordelen, welke opkomen binnen het

Aantekening
Ill Weekblad voor fiscaal recht 1979/5400.
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kader van de normale ondernemingsuitoefening. Anderzijds horen hiertoe - in verband
met het subjectieve karakter van de bron van winst uit onderneming - de transacties
welke buiten dat'normale' patroon liggen doch waarbij sprake is van een voordeel dat als
gevolg van de ondernemingsuitoefening kon worden voorzien, dan weI waarvan de
gunstige afloop door de bedrijfsuitoefening kon worden beinvloed. Voordelen welke
verband houden met depersoonvande ondememer vormen geen onderdeel van de bron. 1
Ten aanzien van kwijtscheldingswinst dient alzo bepaald te worden of zij tot de bronnelij-
ke voordelen behoren. In de vennootschapsbelasting gelden, behoudens voor de lichamen
genoemd in art. 2, lid 1, letter a, b en c, Wet Vpb.'69 alwaar de etiketteringsproblematiek
niet van belang is, dezelfde grenzen.

De regeling, met betrekking tot voordelen verkregen uit het prijsgeven door schuldei-
sers van niet voor verwezenlijking vatbare rechten 2, is neergelegd in art. 8, letter c, Wet
IB'64. Deze bepaling, welke tevens geldt in de vennootschapsbelasting, werd voorafge-
gaan door afzonderlijke regelingen in inkomsten- en vennootschapsbelasting.

In de inkomstenbelasting was sprake van een door de Hoge Raad ontwikkeld leerstuk,
waarin de kwijtschelding van vorderingen - indien en voor zover het niet voor verwezen-
lijking vatbare rechten betrof- geacht werd niet bij te dragen aan de (belastbare) winst uit
onderneming. 3 Blijkens Res. 24 februari 1942, B. 7596 stemde de fiscus hiermee in.
Teneinde dubbel voordeel te vermijden was - op enigszins ongelukkige wijze - de latere
rechtspraak erop gericht bij kwijtschelding van dergelijke vorderingen de verliescompen-
satie in te perken.4 Het ontstaan van bovenbedoeld leerstuk vond plaats in het tijdperk
waarin de draagkrachtgedachte voor de inkomstenbelasting sterk benadrukt werd. De
beoordeling van de vrijstelling geschiedde dan ook geheel vanuit de persoon van de
schuldenaar.

In de vennootschapsbelasting was de draagkrachtgedachte uiteraard van geen belang.
Op de voet van art. 12 Besl. venn. bel. werden prijsgegeven rechten van schuldeisers
vrijgesteld als zij dienden ter bevordering van een reorganisatie. Daarbij werden verreken-
bare verliezen en het zonder de kwijtschelding geleden verlies van het jaar, op het
vrijgestelde voordeel in mindering gebracht. Anders dan in de inkomstenbelasting ge-
schiedde de beoordeling van de vrijstelling geheel vanuit het object onderneming.

Deze beide lijnen zijn met ingang van 1965 verenigd in art. 8, letter c, van de Wet IB'64:
de wettekst bevat elementen uit elk van de twee sporen. In de zeer summiere wetsgeschie-
denis werd in de memorie van toelichting, blz. 33, r.k. en 34 1.k., deze koppeling zelfs
uitdrukkelijk aangegeven: 'ten einde te bewerkstelligen dat de belastingplichtigen voor de
inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting in gelijke mate aan haar werking zijn
onderworpen'.

Aan het tegenstrijdige van de verbinding van deze elementen werd geheel voorbijge-
gaan; er werd ook overigens niets van principiEle aard omtrent het artikel aangevoerd.

Omtrent de grondslag van de kwijtscheldingswinstvrijstelling biedt de wetsgeschiedenis
derhalve weinig aanknopingspunten. In het verleden werden de volgende opvattingen
naar voren gebracht:
a. in geval van kwijtschelding van een niet voor verwezenlijking vatbare vordering is

sprake van een winst, die de bevoordeelde economisch niet raakt. De ondernemer
wordt verlost van iets dat hij toch niet kon betalen, zulks levert dan geen werkelijke
winstbijdrage op;

b. kwijtschelding, in de IB-sfeer, heeft betrekking op een buiten het bedrijf liggende
omstandigheid: de kwijtschelding houdt verband met het gehele (privt- en
ondernemings)vermogen van de schuldenaar. Het kan derhalve niet uitsluitend aan de
bron winst uit onderneming toegerekend wordens;

i.  HR 19 november 1958, BNB 1959/10, HR 4 februari 1959, BNB 1959/111 enz.
2.   Blijkens HR 23 november 1977, BNB 1978/5, FED IB'64: Art. 8: 113, met mun noot, wordt de betaling van een
niet voor verwezentijking vatbare vordering door cen derde, die niet in de plaats van de schuldeiser wordt gesteld,
daarmee gelijkgesteld.
3.  0.a. HR 16 maart 1932, B. 5188, HR 27 maart 1940, B. 7133 en verdere rechtspraak vermeld bu M.J.H. Smects,
Kwijtscheldingswinst, FED Brochure, 2e druk, hoofdstuk 9.
4.  HR 6 april 1960, BNB 1960/151, HR 5 oktober 1960, BNB 1961/55, HR 24 Juni 1964, BNB 1964/224.
5. J.E.A.M van Dijck, Weekbtad 1957/4378.
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c. de vrijstelling houdt verband met de beperktheid van de verliescompensatietermijn.6
Aan de onder aen b genoemde opvattingen komt naar mijn mening- in het licht vande
totstandkoming van de bepaling - geen actualiteitswaarde meer toe. Voor de onder c
genoemde grondslag dunkt mij dat - deels - weI het geval. Het leggen van een relatie
tussen geleden verliezen en een kwijtschelding van vorderingen, welke in het algemeen
mede de financiering van de verliezen mogelijk maakten, is als zodanig niet ondenk-
baar. Daarop aansluitend is de gedachte van het opheffen van de beperkte compensa-
tietermijn aanvaardbaar. Art. 8, letter c, Wet IB'64, heeft de vorm van een objectieve
vrijstelling van winst doch materieel zou het als een verruiming van de verliescompen-
satie beschouwd kunnen worden.' Toch kan deze grondslag niet in alle opzichten nog
bevredigend geacht worden. De verliescompensatietermijn is immers sedert de inwer-
kingtreding van het Besluit venn.bel. aanmerkelijk verlengd; van 3 naar in totaal 12
jaren (1985).
De vrijstelling wordt eveneens verleend, indien voor de kwijtschelding de verliezen

reeds geheel ofgedeeltelijk werden gecompenseerd,8 ofgeheel geen verlies is geleden. Ook
de vraag of de kwijtschelding verband houdt met oorzaken, die een fiscaal verlies tot
gevolg hadden, is van geen belang.g Naar ik meen vormt de beperktheid van de verlies-
compensatie op zich een motief van onvoldoende gewicht om de invoering van art. 8,
letter c, Wet IB'64 te rechtvaardigen. De verklaring dient mijns inziens gezocht te worden
in andere factoren. Daartoe zou ik vooral willen rekenen de wenselijkheid om de voortzet-
ting van de onderneming, in geval van een financiele reorganisatie, niet te belemmeren;
vergelijk H.J. Hofstra. 10

Ingestemd wordt met diens constatering dat onder meer de vrijstelling van art. 8, letter
c, Wet IB'64, een uitvloeisel is van het functioneren van de belastingheffing als een
instrument tot ondersteuning van het algemeen overheidsbekid; met name zou dit de
verklaring vormen voor op niet-fiscale gronden toegekende vrijstellingen van inkomens-
bestanddelen enz.

In de Bondsrepubliek Duitsland is de ontwikkeling van de vrijstellingen gelijk aan die
hier te lande tot  1965. De invoering van een wettelijk voorschrift is overwogen"  doch
heeft tot op heden haar beslag niet gekregen. De grondslag voor de vrijstelling in de
inkomstenbelasting is eveneens zeer onzeker. Hoewel de hierover onder a en b vermelde
opvattingen in het verleden aangehangen werden, wordt in de literatuur ook de mening
verkondigd,  dat de vrijstelling slechts op fiscaal gewoonterecht berust. 12

De in aanmerking te nemen verliezen
De vrijstelling wordt niet uitputtend behandeld; hiervoor zij verwezen naar de literatuur
die reeds is vermeld. Enkele opmerkingen worden gewijd aan de vraag, welke de in
aanmerking te nemen verliezen zijn. Naast het verlies dat 'overigens', d.w.z. zonder dat
kwijtschelding had plaatsgevonden, zou zijn geleden, betreft dat de op de voet van
hoofdstuk IV. in aanmerking te nemen verliezen uit het verleden. De carry back vanuit de
op het jaar van kwijtschelding volgendejaren heeft derhalve op het voordeel geen invloed.
Voor de inkomstenbelasting besliste de Hoge Raad, HR 17 april 1974, BNB 1974/226, dat
in het kwijtscheldingsjaar verlies moet worden opgevat in de betekenis van negatief
inkomen. Blijkens HR 28 juni 1967, BNB 1967/227, kan in de vennootschapsbelasting
voor de berekening van het vrijgestelde bedrag niet eerst verliescompensatie met de
'overige' winst van het kwijtscheldingsjaar plaatsvinden.13

6. kidraad Venn. bel. '42, § 10,17e lid. alsook H.J. Hofstra, annotatie op BNB 1967/227, biz. 700, regel 5-7,
M.J.H. Smeets/H.M.N. Schonis, Kwijtscheldingswinst. 3e druk. FED Broch. biz.  15.
7   In dezelfde zin H.J. Hofstra, annotatie op BNB 1967/227.
8.   Hof Amsterdam,  15 juni  1976, FED IB'64: Art. 8: 102, met mon aantekening.
9.   Buv een ondernemer tijdt een speculatieverties in de priv6-sfeer, of cen lichaam lijdt verliezen door de slechte
gang van zaken bij een deelneming.
10.   H.J. Hofstra, Inkomstenbelasting, blz.  38, zie voorts M J H. Smects/H.M.N. Schonis a.w., biz.  20-21.
11. Einkommensteuer Kommission, Untersuchungen zum ESt Recht, Bonn, 1964, blz. 76-78, gecitecrd in
Hermann-Heuer, § 4, ESt. Anm. 67a.
12. Zie Hermann-Heuer t.a.p  Vooreen overzicht van de ontwikkelingen aldaar zij verwezen naar Iris Richter, Der
Sanicrungsgewinn in Stcuerrecht, diss. Mainz, 1967, blz. 4 e.v.
13.  Anders D. Brull, Objectieve en Subjectieve aspecten van het winstbegrip, Amsterdam 1964, blz. 100 e.v
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De vraag is voorts ofde tijdelijk verlengde carry back 14 van invloed is ophetgeen uithet
verleden op de voet van Hoofdstuk IV verrekenbaar is; C. van Soest beantwoordt deze
vraag naar het bijzondere karakter van deze verrekening, vermoedelijk ontkennend. 1 5

Naar mijn mening dient op grond van een redelijke wetstoepassing anders geconclu-
deerd te worden. Ook het argument, dat de tijdelijke maatregel in een afzonderlijke wet,
en niet in Hoofdstuk IV is neergelegd, vermag mij niet te overtuigen, aangezien de
wetsredaotie uitdrukkelijk een wijziging van art. 51 Wet IB'64, respectievelijk art. 20 Wet
Vpb.'69, inhoudt.

Ten aanzien van ondememingsgedeelten, waarop een vrijstelling ter voorkoming van
dubbele belasting van toepassing is, meen ik, dat de op de voet van art. 3 Besluit
voorkoming dubbele belasting voorgeschreven verrekening met latere buitenlandse be-
standdelen, niet beinvloed wordt door verliesabsorptie bij de berekening van een binnen-
lands kwijtscheldingsvoordeel.

Er is immers met betrekking tot de buitenlandse bestanddelen geen sprake van op de
voet van Hoofdstuk IV te verrekenen verliezen. Ook de verrekenbare tax-credits blijven
naar mijn mening buiten aanmerking, evenals het verlies uit aanmerkelijk belang, dat in
de vorm van een belastingreductie is gegoten. Zgn. maritale verliescompensatie zal wei de
omvang van de resterende verliezen beinvloeden.

Met betrekking tot de bijzondere investeringsaftrek voor de zeescheepvaart is in art.  11,
lid  13,  Wet  IB'64, een afzonderlijke verrekening met zeescheepvaartwinst voorgeschre-
ven, waarin Hoofdstuk IV, slechts van overeenkomstige toepassing is. In geval art. 8,
letter  c,  Wet  I B'64 toepassing vindt, zullen  deze verliezen daarvoor  niet in mindering
gebracht worden.

Bijdragen van derden niet zijnde een kwijtschelding
Ingeval derden aan de onderneming een voordeel doen toekomen, dan dient volgens de
geldende regelen beoordeeld te worden of dit voordeel tot de belastbare winst uit
onderneming behoort. Dit geldt ongeacht de vraag of wellicht het oogmerk van de
ondersteuning, subsidie e.d., is gelegen in de wens, daarmee handhaving van de werkgele-
genheid, het vergemakkelijken van reorganisaties, afvloeiingen e.d. mogelijk te maken.
Art. 8, letter c, Wet IB'64, werkt slechts indien sprake is van een bepaald soort voordeel,
nl. het prijsgeven van rechten door schuldeisers. De Hoge Raad heeft echter in deze lijn
een bres geschoten met zijn arrest HR 23 november 1977, BNB 1978/5, waarin met een
voordeel ex art. 8, letter c, Wet IB'64 gelijkgesteld wordt, het voordeel ontstaan doordat
een derde de schuldeisers voldoet zonder in diens rechten te treden. Naar mijn oordeel
moet met die situatie weer gelijkgesteld worden, het geval waarin de derde niet onmiddel-
lijk de schuldeiser voldoet, doch waarin de derde aan de ondernemer de mogelijkheid
biedt zijn schuldeisers te voldoen. ' 0 Met andere woorden ook bij toekenning van beste-
dingsgebonden subsidies en bijdragen zou, indien aan de overige voorwaarden voldaan
wordt, art. 8, letter c, Wet IB'64, toepassing moeten kunnen vinden. Zulks is naar mijn
mening in overeenstemming met hetgeen hiervoor omtrent de grondslag van de vrijstel-
ling is medegedeeld. Het is dan echter wei zaak, dat de rechtspraak de inhoud van de
vrijstelling nader profileert. 17

Bildragen van kapitaalverscha#ers als zodanig
Met betrekking tot de storting van formeel of informeel kapitaal geldt, dat dit de winst
van een lichaam niet beinvioedt. Het bevorderen van een reorganisatie, doordat de
gerechtigden als zodanig nieuw kapitaal inbrengen, vermindert derhalve de compensabele
verliezen niet. Dit is evenmin het geval, indien de volstorting van het nieuw geplaatste
kapitaal geschiedt door verrekening van reeds bestaande vorderingen. In HR 25 juni
1969, BNB 1969/202, met noot van J. Hollander, waarin sprake was van een voor de
schuldeiser/aandeelhouder waardeloze vordering, werd uitdrukkelijk afgewezen, dat een

14.  Wet van 29 augustus 1975, Stb. 467, zoals gewijzigd bij de Wet van 18 december 1975. Stb. 706. ende Wet van 29
augustus 1977, Stb. 698 in het ontwerp nr. 15 342, dat inmiddels tot wet is verheven.
15. TVVS, 1977, blz. 308.
16.  Vergelijk mon aantekening in FED IB'64: Art. 8: 113.
17. Zie in dit verband FED IB'64: Art. 8: 104.
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dergelijke transactie in wezen een kwijtschelding door de schuldeiser inhoudt waarbij de
compensabele verliezen aangetast worden. Indien sprake is van het prijsgeven van
vorderingen, het inbrengen van winstgevende activiteiten of het anderszins overlaten  van
voordelen in de kostensfeer zal op de voet van HR 31  mei  1978, BNB 1978/252, met noot
van H.J. Hofstra, beoordeeld dienen te worden, of het voordeel zijn oorzaak vond in de
bedrijfsuitoefening van de dochtermaatschappij dan wel uitsluitend in de vennootschap-
pelijke betrekkingen. Alleen in het eerste geval is sprake van een belastbare winst, welke
eventueel op de voet van art. 8, letter c, Wet IB'64, vrijgesteld kan worden; in het laatste
geval  is geen sprake van het behalen van een uit onderneming verkregen voordeel. 18

Naar mijn mening zal op de voet van dit arrest een gelijkluidend standpunt gelden ten
aanzien van door aandeelhouders/natuurlijke personen aan hun vennootschap te ver-
schaffen voordelen, bijv. bij afstand van pensioenrechten, stamrechten, vorderingen etc.
De vraag, of dit in de IB-sfeer aanleiding geeft tot het genieten van een inkomensbestand-
deel, laat ik verder buiten beschouwing.

De - financiEle - reorganisatie, die bestaat uit het afstempelen van kapitaal, het
alboeken van agio e.d., zal geen vermindering van verrekenbare verliezen tot gevolg
hebben, aangezien deze maatregel zich geheel in de kapitaalsfeer afspeelt.

De lege BV

Inleiding
Sedert het tijdstip, in 1953, dat de verliescompensatieregeling werd uitgebreid, is er een
levendige belangstelling geweest voor het verschij nsel van de lege NV of BV, vooral indien
deze toegerust is met fiscaal compensabele verliezen. In een min of meer normale
economische situatie ligt het voor de hand, dat er niet veel van dergelijke vennootschap-
pen'voor de verkoop' beschikbaar zijn; immers aan het ontstaan van een verlies-BV gaat
het lijden van verliezen vooraf. lets wat naar zijn aard door elke ondernemer zoveel
mogelijk vermeden zal worden. In het verleden, met name de tweede helft van de vijftiger
jaren, heeft evenwel het optreden van een uitzonderlijke situatie tot gevolg gehad, dat een
overvloed van dergelijke vennootschappen beschikbaar kwam. De aanleiding was de na
1957 ingezette nationalisatie door Indonesie van praktisch alle aan buitenlanders toebe-
horende ondememingen. Vele daarvan betroffen vennootschappen, die - hoewel hun
bedrijf in Indonesit was gevestigd - om hoofdzakelijk redenen van traditionele aard hun
afzetmarkt, financieringsmiddelen en leidinggevend personeel etc. hier te lande vonden en
daar, voor wat betreft de vestigingsplaats, bij aansloten.

Het bestaan van vele verliesvennootschappen en de aanwezigheid van een overigens
zeer florerend bedrijfsleven zal ongetwijfeld een combinatie van factoren hebben opgele-
verd, die de belastingplichtigen tot creativiteit en de fiscus zowel als de wetgever tot
tegenmaatregelen aangezet hebben. Tot dan toe kende het Besluit venn.bel.'42 vrijwel
geen gerichte maatregelen ter belemmering van verliesbenutting door opeenvolgende
ondernemingsactiviteiten. Dat lag- gelet op de structuur van de vennootschapsbelasting
- ook niet voorde hand. Hierna komt aan de orde welke, veeleer op symptoombestrijding
dan op principiele keuze berustende, maatregelen de wetgever heeft getroffen in het kader
van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, waarvoor het ontwerp in 1960 werd
ingediend.

De algemene structuur van het Besluit venn.bet.'42 bleek overigens op de belangrijke
punten toegerust om het overvloeien van winsten naar verliesvennootschappen tegen te
gaan. Het zonder een bij de omstandigheden passende tegenprestatie overdragen van
winstpotentie, die reeds binnen het bereik van het overdragende lichaam ligt, vormt een
uitdeling van winstcapaciteit, welke de totaalwinst van het lichaam niet vermindert;
indien de aandeelhouder daardoor gebaat wordt, is voor hem - en mogelijk ook voor
anderen betrokken partijen, zie HR 26 juni  1963, BNB 1963/291 - sprake van een in de
vorm  van een uitdeling van winstcapaciteit toegevloeid dividend. 19

18  In HR 2 februari 1972, BNB 1972/128, met noot van J.E.A.M van Dijck, werd op grond van feitelijke
vaststellingen tot cen winst geconcludeerd.
19.   HR 21 maart 1962, BNB 1962/ 139, met noot van H.J. Hellema; HR 12 april 1967, BNB 1967/167 met noot van
P. Vinke; FED  Vpb: Art.  14: 52, met noot van D Brull, aismede BNB 1968/55, met noot van H.J. Hofstra.
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Het overhevelen van winsten naar een verliesvennootschap met behulp van de bedrij fs-
fusiefaciliteit, neergelegd in art. 18 Best. venn.bel.'42, leed onder omstandigheden ook
schipbreukzo. zij het dat er in de literatuur21 aangenomen werd, dat op dit punt nog
voordelen te behalen bleven.

Waar voorkomen werd, dat de'winst' van de overdragende vennootschap niet oneigen-
lijk beinvloed zou kunnen worden, gold uiteraard als consequentie dat de verliezen van de
vennootschap aan wie wordt overgedragen intact bleven. De ingebrachte'winst' dient als
informele kapitaalstorting te worden beschouwd.

De indamming in de jurisprudentie van het voordeel door winstverschuiving, welke
ook thans haar geldigheid nog heeft behouden, werd kennelijk, nadat pogingen om zgn.
lege vennootschappen tot ontbinding en vereKening te dwingen mislukt waren,22 nog
onvoldoende geacht. Niet alleen werden in het ontwerp van wet vennootschapsbelasting
1960 maatregelen genomen in een aantal gevallen, gekenschetst als misbruiksituaties, de
verliesverrekening te verhinderen of tenminste te belemmeren, maar ook werd het bij
dreigende 'dijkdoorbraken' vaker gehoorde tromgeroffel - bestaande uit de aangekon-
digde toepassing van bepalingen ingevolge de 'richtige heffing'23 - aangeheven.

In de Wet Vpb'69 zijn deels met toekenning van delegatiebevoegdheden bepalingen
aanvaard die de verliesrekening aangaan ingeval van toepassing van het deelnemingsregi-
me, de bedrijfsfusie, de fiscale eenheid, alsmede bij overdracht van aandelen nadat de
ondernemingsuitoefening is gestaakt.

Dat rond 1970 de betekenis van de Indonesische maatschappijen door het verstrijken
van de tiid tot vrijwel nul was teruggebracht, de lege-verlies-BV weer een betrekkelijk
schaars voorkomend verschijnsel was geworden, alsmedede wapens van de fiscus die in de
wet besloten liggen toch effectief bleken, was geen reden voor de wetgever als nog
terughoudende voorstellen te doen. Er is een toestand van zware bewapening ontstaan, en
dat terwijl de oorlog praktisch ontbreekt.

Tot een wettelijke afknotting van de voordelen, verbonden aan de benutting van lege
BV's in de sfeer van de aandeelhouders-natuurlijke personen, is het niet gekomen. In
verband met het objectieve karakter van de bron inkomsten uit vermogen, respectievelijk
het ontbreken van een vermogenswinstbelasting, kan de verwerving van lege BV's door de
hoogte van het gestort kapitaal, alsmede de overname van (waardeloze) vorderingen op
die vennootschap, nog altijd voordelen bieden. 24

Hierna zal een beschouwing gewijd worden aan de inperking van verliescompensatie
ingevolge art. 20, lid 5, Wet Vpb.'69. Tevens zal summier aandacht geschonken worden
aan de aspecten van de verliesverrekening bij de bedrijfsfusie.

Beperking van de verliesverrekening na overdracht van een gestaakte onderneming
1.  Geschiedenis en grondslagen van art. 20, lid 5, Wet Vpb.'69
Art. 19, lid 6, van het ontwerp van Wet vennootschapsbelasting 1960, de voorloper van
het latere art. 20, lid 5, Wet Vpb.'69, betekende een novum. In voorafgegane wetgeving
was een bepaling van deze strekking niet bekend. Bepaald werd dat bij overgang, anders
dan krachtens erfrecht of huwelijksvermogensrecht, van alle of nagenoeg alle aandelen
van een vennootschap die haar onderneming geheel of nagenoeg geheel heeft gestaakt
voordien geleden verliezen niet worden verrekend met latere winsten. Blijkens de MvT,
blz. 21, is de opneming van dit lid 'ingegeven door de noodzaak een dam op te werpen
tegen het sinds de verruiming van de compensatietermijn in 1953 ingeslopen misbruik van
het verhandelen van lege vennootschappen louter om derden te doen profiteren van een in

20.   HR 26juni 1963, BNB 1963/292, met noot van H.J Hellemaen HR 24 april 1968, BNB 1968/ 139, met noot van
P Vinke.
21.   H.J. Hellema, annotatie op HofArnhem 7juni 1963, BNB 1963/282; D.A M Meeles, Belastingbeschouwingen
Winst, 31 januari  1964. J.  Hollander, Advocatenblad,  15  mei  1964, biz.  172 e.v.
22   HR 31 december 1958, BNB 1959/64, met noot van A.J van Soest
23.   Res 13 maart  1962, BNB 1962/206.
24   Zie J C.K.W Bartel, Inkomstenbelastingaspecten van aandelen, Fiscale Monografie nr  29, blz  35 e v
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zulk een vennootschap nog aanwezig verrekenbaar verlies'.25 Deze bepaling viel niet in
goede aarde bij alle parlementariers. Deels was men van oordeel, dat de bepaling van
belang was met het oog op een rechtvaardige verdeling van de belastingdruk, deels luidde
het oordeel, dat bij de overdracht van aandelen in een verliesvennootschap geen sprake
kon zijn van misbruik. Dit oordeel was met name gegrond op de overweging dat de
structuur van de vennootschapsbelasting, namelijk die van belasting naar de winst
geheven van lichamen in verband met door hen gedreven ondernemingen, zonder op de
achterliggende relaties met de gerechtigden te letten 26, verliesverrekening toeliet ook
ingeval de 'lege' vennootschap in andere handen was overgegaan. Een gebruik binnen de
normale structuur van een belastingwet kan uiteraard geen misbruik betekenen. In de
tweede nota van wijziging werd een vrijwel geheel nieuwe redactie van de bepaling
voorgesteld. De werkingssfeer werd uitgebreid tot alle lichamen in plaats van tot aande-
lenvennootschappen, terwijl het verval van verliescompensatie als hoofdregel wordt
aangehouden ten aanzien van het lichaam met een gestaakte onderneming, waarvan de
winsten niet meer ten goede kunnen komen aan degene, die ten tijde van de staking
aandeelhouder of anderszins gerechtigde was. Door het aanhouden van het criterium,
geheel of nagenoeg geheel, was ten aanzien van de vitale beoordelingspunten telkens een
kleine marge toegestaan. Uit het nader voorlopig verslag, blz. 25, vastgesteld op 14
februari 1969, blijkt  dat vele leden, inmiddels, wel begrip konden opbrengen  voor  het
voorstel doch zij gaven tevens te kennen: 'dat het ontwerp ook zeer retle gevallen treft
waar van het vermeende misbruik geen sprake meer is'. Naast de hieruit naar voren
komende aanvaarding van het principe door een deel van de Kamer, bleven er van
verschillende zijden toch bezwaren tegen de bepaling bestaan. Zo moest de staatssecreta-
ris   tijdens het mondeling   overleg27   en de behandeling   in de Tweede Kamer28   nog
toegeven, dat het een inbreuk op de structuur van de vennootschapsbelasting betrof. Het
leidde er evenwel niet toe dat de bepaling in z'n geheel verworpen werd; met enkele
aanpassingen was art. 20, lid 5, Wet Vpb.'69 tenslotte een feit.

Indien in enig jaar na het verliesjaar een belastbare winst is behaald, vindt verrekening
van het eerder geleden verlies niet plaats ingeval aan twee voorwaarden is voldaan.

De eerste is, dat de belastbare winst is behaald nadat het lichaam haar onderneming
geheel of nagenoeg geheel heeft gestaakt.

De tweede - cumulatieve - voorwaarde is, dat de winst van het lichaam niet meer
hoofdzakelijk ten goede kan komen aan de natuurlijke personen, dan wei hun rechtsop-
volgers krachtens huwelijksvermogens- of erfrecht, die middellijk of onmiddellijk  aan-
deelhouder, lid, deelnemer of deelgerechtigde waren op het tijdstip van het staken.

De discussie over de grondslag van de bepaling heeft niet alleen tijdens de parlementaire
behandeling doch ook in de literatuur29 veel stof doen opwaaien. In wezen gaat het om de
bepaling, en het tegenover elkaar stellen, van confligerende beleidspunten.

Uiteindelijk wordt de gestreden strijd nog het duidelijkst weergegeven met de woorden
van staatssecretaris Grapperhaus (Hand. IIe Kamer 1968-1969, blz. 3187 1.k.):

'Ik zou willen opmerken dat de structuur (van de vennootschapsbelasting) niet over het
hoofd wordt gezien. Wij doen welbewust iets dat niet past in de structuur van de
vennootschapsbelasting. Dat erken ik. Maar wat is de achterliggende oorzaak daarvan?
Die ligt hierin, dat toch niet aanvaardbaar is dat degenen die in werkelijkheid zelf geen
verliezen hebben geleden, gebruik zouden kunnen maken van een verliescompensatie, iets

25.   De weergave van de parlementaire stukken kan in dit kader slechts zeer beknopt zijn. Voor een meer complete
weergave wordt, naast de betreffende stukken, verwezennaarhetdecl Wetshistorie, Uitg. FED/Kluwer, door D. de
Baan en A.E. de Moor, alsmededeconclusie vande advocaat-generaal van Soest bij het arrest HR4 mei 1977, BNB
1977/211.

26.   Een uitzondering betreft de regcling voor de co8peraties, de beleggingsinstellingenregeling, alsmede de regeling
bij liquidatie van deelnemingen.
27. VMO punt 74.
28. Hand. lie Kamer 1968-1969, biz. 3187,1.k.
29.  Zie o.a. D. Brull, Weekblad 1962/4598: C. van Soest, MAB !966, nr. 3; A.J. van Soest en H.M.M. Bierlaagh, De
NV, december 1968. J. Verburg, Weekblad 1967/4857,4858; C. van Soest, Weekblad 1968/4920; T. Lancee, FED's
Fiscaal Weekblad, Literatuur 246; L. Lancte,  De NV, februari 1970. Voorts  F.W.G.M. van Brunschot, De NV,
maart 1971. Van de commentaren op de Wet Vpb.'69 moge ik in het bijzonder verwijzen naar N.H. de Vries en L.W.
Sillevis, Cursus Vennootschapsbelasting 1969, opgenomen in Cursus Belastingrecht onder redactie  van  H.  Mo-
bach.
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waardoor zij niet op een billijke wijze bijdragen aan de lasten van het overheidsapparaat.'
De staatssecretaris verklaarde voorts (t.a.p. blz. 3187, r.k.), dat in afweging inbreuk op

de structuur dan wel vermindering van belastbare winsten met 'gekochte' verliezen zijn
keuze'heel duidelijk ernaar uit(gaat) dat ik dan maar de inbreuk van de structuur van de
belasting accepteer terwille van het betere goed dat onze rechtsorde... niet wordt gestoord
doordat iemand die belastbare winst maakt daarover geen belasting betaalt'.

Deze citaten geven de, door L. Lande30, als antithese tussen rechtsorde en belasting-
structuur gekenschetste keuze ten voeten uit weer. Het grote belang van de rechtsorde, in
concreto de rechtvaardige verdeling van fiscale lasten over de subjecten, erkennend
moeten hierbij enkele kanttekeningen gemaakt worden. Brull31 wees er reeds op, dat op
het punt van de verliesverrekening de wettelijke structuur een andere richting uitwijst. In
inkomsten- en vennootschapsbelasting wordt de verliescompensatie nimmer beperkt per
onderneming per belastingplichtige, maar is een volledige vermenging van winsten en
verliezen toegelaten; zowel binnen het jaar, tussen de jaren, als met het buitenlands
inkomen. Er is in beginsel geen belemmering van de verliescompensatie indien een
gestaakte onderneming gevolgd wordt door een andere activiteit. Onder het Besluit
Ink.bel.'41 was verrekening van voor-huwelijkse verliezen met het inkomen van de man
mogelijk. Onder de, gewijzigde, Wet IB'64 heeft , in weerwil van de partieel gescheiden
belastingheffing over tijdens het huwelijk genoten inkomens, het verschijnsel van de
maritale verliescompensatie zon intrede gedaan. Een verschijnsel, waarbij op grond van
een resolutie een overschuiving van verlies tussen personen mogelijk is.

Voor wat de vennootschapsbelasting betreft kan daaraan toegevoegd worden, dat door
de wetgever binnen de fiscale eenheid bewust een vermenging van verliezen tussen de
subjecten gecreterd wordt. Kortom voor zover de wet geacht kan worden de rechtsorde
weer te geven,  gaat die er niet  van uit dat vermenging van bronnen of zelfs de overschui-
ving van inkomens o f verliezen ontoelaatbaar is. Het argument van de rechtsorde is dan
ook weinig overtuigend.

Art. 20, lid 5, Wet Vpb.'69 kan niet geacht worden veel toe te voegen aan de rechtsorde
zoals die kennelijk de staatssecretaris voor ogen staat. In diens optiek zou compensatie
van verliezen slechts mogelijk moeten zijn binnen 66n concrete ondernemingsactiviteit.
Nog daargelaten dat een dergelijke benadering geweldige uitvoeringsproblemen zou
opleveren, kan dit ook overigens nauwelijks acceptabel genoemd worden, aangezien deze
compensatiestructuur bijzonder belemmerend op de innovatie van het bedrijfsleven zou
werken.

Art. 20. lid 5, Wet Vpb.'69 werkt voorts slechts in geval dn staking van de onderneming
geheel ofnagenoeg geheel heeft plaatsgevonden En de winsten niet meer hoofdzakelijk aan
de gerechtigden ten tijde van de staking ten goede kunnen komen, met andere woorden: er
is geen verliesverval indien de oorspronkelijke aandeelhouders een nieuwe onderneming
starten.

Staatssecretaris Grapperhaus verklaarde dit weinig proportionele verschil met een
beroep op de bil/#kheidten opzichte van de oude aandeelhouders.32 Tevoren had hij in de
nadere memorie van antwoord. blz. 30, lk., nog verklaard verval van verliescompensatie
alleen verantwoord te achten in geval de ondememing gestaakt is enz.

Kortom, naar mijn opvatting verkreeg het argument van de rechtsorde, gelet ook op de
structuur van de verliescompensatie en de geringe, onevenwichtige, toevoeging daaraan
door art. 20, lid 5, Wet Vpb.'69 een te zwaar accent.

De juistheid van de stelling onderschrijvend, dat de structuur van de huidige vennoot-
schapsbelasting gericht is op het belasten van lichamen in verband met door hen gedreven
ondernemingen, zonder daarbij rekening te houden met de gerechtigden als zodanig,
meen ik dat het verval van verliescompensatie daarin een wezensvreemd element vormt.
Het vorenstaande leidt dan tot de slotsom, dat de invoering van de bepaling onvoldoende
gemotiveerd is.

Vermeld zu nog, dat in de Bondsrepubliek Duitsland de zgn. Mantelkauf ook tot

30. t.a.p. biz. 175.
31. t.a.p. biz. 246.
32. VMO, punt 74.
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belemmering van de verliescompensatie aanleiding kan geven. De grondslag daarvoor
vormde aanvankelijk §42, Abgaben Ordnung (art. 6, St. Anp. G. oud)33, later aangevuld
door de rechtspraak met het vereiste van de'wirtschaftliche Identitat' tussen het lichaam
en haar deelgerechtigden.

Zowel de structuur van de vennootschapsbelasting, als de opvattingen omtrent de
betekenis van lichamen ten opzichte van hun substraat, verschillen echter wezenlijk met
de hier te lande vigerende. Het is wellicht opmerkelijk dat, ondanks de meer geaigende
structuren op dit punt, het vervallen van de 'Verlustvortrag' in de literatuur op zijn minst
zeer omstreden  is. 34

Naar verluidt zouden inmiddels met het in werking treden van het zgn. Anrechnungs-
verfahren op dit punt onoplosbare technische complicaties ontstaan zijn.

Verband carry back met art. 20, lid 5, Wet Vpb.'69.
Hoewel er geen rechtstreeks verband bestaat tussen beide verschijnselen, is er weI een

samenhang in die zin dat een meer uitgebreide of onbeperkte carry back bewerkstelligt,
dat weinig of geen verliezen kunnen vervallen, indien in het verleden de winsten belast
werden. Of men zwaar tilt aan deze samenhang zal afhangen van het oordeel, dat men
heeft omtrent het fundament van de verliescompensatie, alsmede de beperkingen daarvan
in de tijd gezien; verwezen zij naar de uiteenzetting van Hofstra hiervoor. Gegeven de
wenselijkheid van een compensatieregeling ter wille van de instandhouding van de bron,
waaruit inkomen ofwinst verkregen kan worden, is naar mijn oordeel te pleiten voor een
zo ruim mogelijke verliescompensatie; met name voor de winst uit onderneming. Uit-

36gaande van de door Brull 3 5 ontwikkelde voorschotgedachte, welke door Grapperhaus
wordt gedeeld, is een in de tiid beperkte verliescompensatie maar moeiliik te aanvaarden.
De door Hofstra, zie hiervoor, ondersteunde verjaringsgedachte gaat naar mijn mening
ook voorbij aan de tweezijdigheid van de problematiek: in concreto dat verliezen kunnen
teloorgaan, terwijl de claim voor de fiscus op de gelijktijdig ontstane stille reserves
behouden blijft.

Tijdens de behandeling van het ontwerp van wet venn.bet. 1960 werd door het lid
Peijnenburg, juist in verband met de problematiek van het huidige art. 20, lid 5, Wet
Vpb.'69 een amendement ingediend dat ertoe strekte de carry back tot vijf jaar te
verlengen. Tot een enigszins principiele discussie daarover is het niet gekomen. Nadat de
toenmalige staatssecretaris Grapperhaus zonder veel toelichting verklaard had bezwaar
tegen het voorstel te hebben, werd het, na een kleine concessie zijnerzijds met betrekking
tot het huidige art. 20, lid 5, Wet Vpb.'69 weer ingetrokken.

2. Enige problemen bij de toepassing van art. 20, lid 5, Wet Vpb.'69
Onderneming.De redactie van art. 20, lid 5, Wet Vpb.'69 is zodanig, dat daarbij de nodige
problemen kunnen rijzen. Het artikel is geformuleerd op basis van de - met de wettelijke
structuur strijdige - gedachte dat belast worden ondememingen, die in de NV-vorm etc.
worden gedreven.37 De collisie komt duidelijk tot uiting bij vergelijking met de wijze,
waarop de belastingplicht geformuleerd is. Art. 2, lid 1, letter a, b en c, Wet Vpb.'69, belast
niet ondernemingen doch rechtsvormen. Om elke twijfel weg te nemen bepaalt art. 2, lid 5,
Wet Vpb.'69, dat deze lichamen geacht worden de onderneming met hun gehele vermogen
te drijven. Strekt de working van art. 20, lid  5, zich  uit  tot alle lichamen of slechts tot die,

33.   Missbrauch der Gestaltungsform: Der Verlustabzug gebOhrt nicht dem Rechtskleid, sondern dem Verlustvor-
tragenden Unternehmer
34. Zie Hermann-Heuer, §1 1,K  St. G, Anmerkung 23; Brigitte Knobbe-Keuk. Bilanz- und Unternehmenssteuer-
recht,  K6ln   1978, blz. 258-259, met atdaar genocmde literatuur,  aismede H.J. Gumpet: Taxation  in the federal
republic of Germany, sec. ed.  1969, blz. 966.
35.   t.a.p. biz. 245, alsmede: Objectieve en subjectieve aspecten van het fscale winstbegrip, Amsterdam 1964, biz. 39
e.v., 121 e.v.
36. F.H.M. Grapperhaus, Weekblad 1978/5379.
37. MvA blz. 30, r.k.
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welke een 'onderneming' uitoefenen?121 Blijkens de wetsgeschiedenis dient het begrip
onderneming opgevat te worden in de zin van art. 6, Wet IB'6438 volgens de gebruikelijke
formulering de organisatie van arbeid en kapitaal, die erop gericht is winst te behalen. Dit
criterium aanhoudend zullen activiteiten, die niet als het drijven van een onderneming zijn
te beschouwen, niet lijden onder het voorschrift van art. 20, lid 5, Wet Vpb.'69. De
bepaling omtrent de als ondernemingsvermogen aan te merken bestanddelen, art. 2, lid 5,
Wet Vpb.'69, acht ik in dezen niet van betekenis.39 Deze bepaling past immers slechts in
een structuur waarin lichamen in verband met door hen behaalde winst belastingplichtig
zijn.

Voor beleggingsmaatschappijen40, houdstermaatschappijen41 en onroerendgoed-
maatschappijen42 alsmede voor andere lichamen, waarbij de rechtsvorm alleen de functie
van organisatiestructuur vervult, zal de verliescompensatie niet belemmerd worden ook al
hebben zij hun activiteiten gestaakt en kan de winst niet meer aan de oorspronkelijke
gerechtigden ten goede komen. Slechts uit het in het laatste stadium door de staatssecreta-
ris naar voren gebrachte gezichtspunt van de bescherming van de rechtsorde, zou men een
argument kunnen putten voor een andersluidende stelling. Zoals hiervoor werd aangege-
ven is dit gezichtspunt zo weinig overtuigend, dat alleen daaruit geen uitbreidende
interpretatie van art. 20, lid 5, Wet Vpb.'69 tot niet-ondernemingen kan volgen.

Staking. Het begrip onderneming zal overigens - ook opgevat in de zin van de inkomsten-
belasting - voor de toepassing van art. 20, lid 5, Wet Vpb.'69 anders gehanteerd moeten
worden dan het geval in de Wet IB'64, is. Deze laatste wet gaat immers uit van de zgn.
bronnentheorie en wel in die zin, dat belast is het voordeel van iedere concrete inkomens-
bron. Dit leidt ertoe, dat er zoveel bronnen onderscheiden worden als er ondernemingen
zijn. In de inkomstenbelasting is dat onder meer van belang voor de stakingsproblema-
tiek, de franchise en de stamrechtvrijstelling. Aangezien de bronnentheorie als zodanig
niet van betekenis is voor de vennootschapsbelasting, dient onderneming daar mijns
inziens opgevat te worden als het totaal van ondernemingsactiviteiten. Dit heeft in zoverre
gevolgen voor het begrip staking, dat er onder verstaan moet worden, het als blijvend te
beschouwen belindigen van de activiteiten betrokken op deze totaliteit en niet op de
verschillende zelfstandige delen van het geheel. 43 Binnen het in zojuist bedoelde zin
opgevatte ondernemingsbegrip is logisch - min of meer in afwijking van het voor de IB
gebruikelijke begrip - dat zgn. bedrijfs-changementen niet als staking worden be-
schouwd.44 In de wetsgeschiedenis worden bijvoorbeeld genoemd de omvorming van een
produktiebedrij fin een groothandel ofdie van een werkmaatschappij in een beheersmaat-
schappij. De omvorming van een als onderneming te beschouwen beheersmaatschappij in

38.  Nadere MvA blz. 30. l.k.
39    De Hoge Raad heeft zich in zijn arrest HR 29 november 1978, BNB 1979/57, met noot van J. Verburgnaar mijn
mening dan ook terecht terughoudend opgesteld ten aanzien van de in zeer algemene termen gestelde interpretatie
van dit artikel door het Hof Amsterdam.
40.  Zie HR 19 maart 1975, BNB 1976/13, met noot van J.E.A.M. van Dijck, waaronder ook fondsen voor gemene
rekening.
41.  Zie HR 7 november 1973, BNB 1974/2, met noot van H.J. Hofstra.
42.   HR  1  september  1976, FED Vpb.'69: Art. 28: 10, met noot van H.G.M. Dijstelblocin.
43    In dem zin Hof 's-Gravenhage, 27 december  1976, V-N  1978, biz.  1188
44.  Nadere MvA blz. 30, r.k

Aantekening
121 Het begrip onderneming in verband met art. 2, lid 5, Wet Vpb.'69 kwam aan de orde in het arrest HR 26 mci

1982, BNB 1982/229. De liquidatic van belanghebbende's organisatie van art)eid en kapitaal, welke kennelijk
als blijvend bedoeld was, werd door het Hof aangemerkt als een staken of nagenoeg geheel staken van de
onderneming in de zin van art. 20, lid 5, Wet ypb.'69. Ons hoogste rechtscollege bevestigde deze beslissing van
het Hof.

Tevens werd bij dit arrest beslist dat de tocpassing van art. 20 lid 5, Wet Vpb.'69 niet eerst kan plaatsvinden
indien na de overgang van hetbelangin de vennootschap nicuwe activiteiten in het tichaam worden ingebracht.
Evenmin wordt de werking van genoemde bepating verhinderd indien naast andere vereisten, niet tevens
sprake is van misbruik.
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een beleggingsvennootschap is dan wel als een staking aan te merken.45 131
De mogelijkheid, dat de staking van de onderneming niet volkomen hoeft te zijn -

nagenoeg geheel staken is voldoende -, kan naar mijn meningeen onbillijkheid tot gevolg
hebben. Denkbaar is dat de resterende activa, zoals gebouwen, terreinen, die na de
feitelijke staking van de onderneming nog afzonderlijk verhuurd worden, stille reserves
bevatten. Indien niet uiterlijk in het jaar van overgang van het belang in het lichaam
realisatie daarvan plaatsheeft, zal op een eerst nadien getffectueerde winst geen verlies-
compensatie meer toegepast worden. 141 Art. 20, lid 5, Wet Vpb.'69, doet deze teloorgaan
in weerwil van de aanwezigheid van niet-gerealiseerde winsten. De opvatting van L.
Lancte46 -dat, ingeval zich een staking voordoet in de zin van dat artikel, tevens sprake is
van het ophouden hier te lande belastbare winst te genieten, waardoor op de voet van art.
16 Wet IB'64, de stille reserves onmiddellijk in de'stakingswinst' tot uiting zullen komen
- acht ik minder juist. Art. 20, lid 5, Wet Vpb.'69, werpt een dam op tegen verliesverreke-
ning in geval dn staking van de onderneming heeft plaatsgevonden En het belang in het
lichaam in belangrijke mate is overgegaan. Deze feitelijke toestand behoeft in de tijd
bezien niet op hetzelfde moment tot stand te komen: zonder compensatiebelemmeringen
kan de onderneming worden gestaakt. Welnu, het oproepen van verrekeningsbarritres
doet niet een toestand zoals bedoeld in art. 16 Wet IB'64, ontstaan. Het enkele feit dat in
art. 20, lid 5, Wet Vpb.'69, de staking van een onderneming wordt vermeld al evenmin, nu
daaraan in de structuur van de vennootschapsbelasting overigens geen gevolgen verbon-
den zijn. 151

3. Compensatiebelemmeringen, diversen
Hoewel de redactie van art. 20, lid 5, Wet Vpb.'69 op dit punt niet duidelijk is, moet op
grond van de wetsgeschiedenis aangenomen worden, dat slechts die verliezen niet gecom-
penseerd kunnen worden die ontstaan zijn tot het moment van staking van de onderne-
ming.47 De nadien optredende verliezen blijven derhalve ook na een eventuele overdracht
van het belang in het lichaam op de voet van de overigens geldende regelen compensabel.
Naar mijn opvatting strekt de werkingssfeer van het artikel zich niet uit tot de reducties ter
voorkoming van dubbele belasting, welke op de voet van de verdragen, c.q. het Besluit
voorkoming dubbele belasting, verleend worden. De toepassing van de verdragsbepalin-
gen houdt naar mijn oordeel geen verrekening van verliezen in. Dit geldt eveneens ten
aanzien van de verrekenbare bronheffingen etc. Deze opvatting is op blz. 147-148 nader
toegelicht.

In de literatuur'*8 is de vraag opgeworpen, of voor de vraag of 'winsten ten goede
kunnen komen', sprake moet zijn van aan deelgerechtigden uitkeerbare winst. Als
voorbeeld wordt genoemd de besloten vennootschap waarvan het vermogen negatief is:
art. 101, Boek 2, BW, verbiedt immers de uitkering van dividend. Met De Vries/Sillevis49
stem ik in, dat de compensatiemogelijkheden naar de ratio van art. 20, lid 5, Wet Vpb.'69,
45.  in deze zin Hof Amsterdam, 18 april. FED Vpb'69: Art. 20:3, met noot van J. Brunt.
46. t.a.p. biz. 177.
47.  Nadere MvA, blz. 31,1.k.
48.  N.H. de Vries/L..W. Sillevis, a.w., blz. Vpb., 553.
49. t.a.p., biz. Vpb., 553.

Aantekeningen
131 In het arrest Hoge Raad 23 mei 1979, BNB 1979/182 werd beslist dat verliezen behaald met houdsteractivitei-

ten, na de wisseling van aandeelhouders, gecompenseerd konden worden met winsten uit beleggingsactivitei-
ten. In dat geval was ten aanzien van de houdsteractiviteiten bij het afstoten van het aandelenpakket van de
dochtermaatschappij geen sprake van staking van de onderneming.

Bij het arrest Hoge Raad 26 mei 1982, BNB 1982/229 werd ten aanzien van de verhuur van onroerende
goederen nA de staking van de onderneming beslist dat, afgezien van de toepassing van artikel 2, lid 5, Wet
Vpb.'69 die verhuur niet als het drijven van een onderneming was aan te merken.

141 Bij zijn arrest 6juni 1979, BNB 1980/214 heeft de Hoge Raad beslist, dat de verliescompensatie niet teloor gaat
in zoverre ten tijde van de staking van de onderneming nog stille reserves aanwezig zijn.

151 Dat de verliescompensatie gehandhaafd blijft indien bij wisseling van aandeelhouders een onderneming
aanwezigis, mag niet te letterlijk worden opgevat. Bij zijn arrest van 15 februari  1984, BNB 1984/130 besliste de
Hoge Raad dat art. 20, lid 5, Wet Vpb.'69 ook van toepassing is indien v66r de overdracht van de aandelen een
onderneming wordt aangevangen en er een directe samenhang bestaat tussen de aanvang van de onderneming
en bovenbedoelde wijziging in de persoon van de aandeethouders.

145



WINST UIT ONDERNE ING

niet vervallen. 161 In de optiek van dat artikel gaat het immers om de winst uit onderneming
van een lichaam, en niet om wat voor de gerechtigden tot het lichaam als'winst' boven het
gestort kapitaal aanwezig is.

Of de winsten nog ten goede komen aan de gerechtigden dient naar mijn mening
beoordeeld te worden aan de hand van de vraag, ofzij het belang in het lichaam behouden
hebben. Van een vervreemding kan redelijkerwijs eerst sprake zijn, indien definitief
vaststaat dat een ander tot dat belang gerechtigd is. Het verlenen van een optie zal dan
geen compensatiebelemmeringen kunnen veroorzaken. 171 Tot slot nog een vraag uit de
vele, die nog te stellen zijn: wat zal gebeuren, indien de oorspronkelijke belanghebbenden
in hetlichaam meteen gestaakte ondernemingdat belang weer terugverkrijgen? Restaura-
tie van de verliezen of is herstel niet mogelijk? In de formulering van het artikel is sprake
van een opschorting van de compensatiemogelijkheden, niet van het verloren gaan ervan.
Het herstel van de verrekeningsmogelijkheden lijkt dan voor de hand te liggen, en kan ten
opzichte van die gerechtigden ook niet anders dan billijk geacht worden.

De bedrijfsfusie

Beperking van de verliescompensatie bij bedrijfsfusie
Art. 14, Wet Vpb.'69, voorziet in een vrijstelling van overdrachtswinst voor het

overdragende lichaam in geval van fusie van ondernemingen of zelfstandige onderdelen
daarvan indien de tegenprestatie uitsluitend in aandelen bestaat. Deze zgn. bedrijfsfusie-
regeling is de opvolgster van de regeling onder art. 18 van het Besluit venn.bel.'42, welke
regeling - in weerwil van enige inperkingen op de voet van de rechtspraak - de
mogelijkheid creeerde langs wettelijk toegestane weg tot overschuiving van met name
stille reserves naar verliesvennootschappen te geraken. In het ontwerp van Wet venn.bel.

1960 was een vrijstelling opgenomen, welke onder het stellen van niet nader aangeduide
voorwaarden op verzoek van de belastingplichtige facultatief door de minister kon
worden toegepast. Blijkens de MvT, blz. 13, zou een weigering om de faciliteit toe te
passen met name voor kunnen komen: 'bij lichamen welker bedrijf feitelijk bestaat uit het
verhandelen van ondernemingen'. Het is duidelijk dat men hierbij in het bijzonder doelde
op transacties met verliesvennootschappen. Tijdens de parlementaire behandeling werd
de ruime delegatiebevoegdheid zowel als het facultatieve karakter van de vrijstelling als
onoverkomelijk ervaren. S° Het wetgevingsproces heeft tenslotte in een bepaling geresul-
teerd, welke een tweeledige regeling geeft:
a. de automatische bedrij fsfusieregeling, art. 14, lid 1, Wet Vpb.'69, waarin sprake is van

een echte fusie van ondernemingen mits, naast een aantal andere voorwaarden, vol-
daan is aan het vereiste, dat noch de overdragende noch de overnemende belasting-
plichtige op verrekening van verliezen aanspraak kan maken;

b. de voorwaardelijke bedrijfsfusieregeling, art. 14, lid 2, Wet Vpb.'69, waarbij sprake is
van overdracht van Edn ofmeer ondernemingen tegen uitreikingvan aandelens 1 zonder
dat aan de vereisten van art.  14, lid  1, is voldaan. In een dergelijk geval kan de minister

50. Zie Handelingen lie Kalner, atting 1968-1969, biz. 3090, e.v.
51.   Een relatief geringe toebetaling in contanten staat aan de faciliteit niet in de weg, toelichting bij Res. 25-9-1970,
BNB 1970/234.

Aantekeningen
161 In Weekblad 1979/5402, biz. 444 is dem tekst gerectificeerd. In zijn conclusie bij het arrest van de Hoge Raad

van 28 november 1984, BNB 1985/113, met noot J. Verburg, schrijft advocaat-generaal mr. Van Soestdat deze
rectificatie onjuist is en de oorspronkelijke tekst de bcdoeling juist weergeeft. Ik stern gaame in met deze
condusie.

171  in  het  arrest  Hoge  Raad 28 november   1984,  BNB   1985/113  werd op grond  van het samenstel  van  feiten
aangenomen datdenade staking van de onderneming van een BV opkomende winsten niet meer hoofdzakelijk
aan de oorspronkelijke aandeelhouders ten goede konden komen.

In dat geval speclde de verlening van een optic een rol, echter zonder dat te dezen aanzien een bestissing ten
principale werd gegeven. De vraag of het verlenen van een optic onder omstandigheden een belemmering voor
de verliescompensatie zal opleveren staat nog ter beantwoording.
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goedkeuren, dat de overdrachtswinst buiten aanmerking blijft, onder nader te stellen
voorwaarden waarvoor het wettelijk kader in art. 14, lid 4, is aangegeven. Bepaald is,
dat de voorwaarden: 'slechts mogen strekken ter verzekering van de heffing en de
invordering  van de belasting... wordende onder die voorwaarden mede begrepen
voorwaarden, die betrekking kunnen hebben op het bepalen van de in een jaar genoten
winst van de overnemende belastingplichtige, ..., de verrekening van verliezen, ...'.

De voorwaarden
De Standaardvoorwaarden gepubliceerd in Stcrt. 22 augustus 1978, nr. 16152, bevatten
onder nummer 7 een tweetal voorzieningen.

Zo geldt ten aanzien van de overnemende belastingplichtige, dat geen verrekening
plaatsvindt van aan het jaar van overdracht voorafgaande boekjaren met in het jaar van
overdracht of daarna behaalde winsten.

Kortweg gesteld: een volledig verval van de mogelijkheid van verliescompensatie bij de
overnemende partij. Het is duidelijk dat misbruik van de bedrij fsfusiebepaling, in geval de
verliescompensatie een rol speelt, op deze wijze geheel wordt buitengesloten. Het is mij
niet bekend, of het Ministerie de voorwaarden pleegt te verzachten in geval de bedrij fsfu-
sie plaatsvindt in het kader van een normale, niet primair door fiscale factoren beheerste,
transactie. Mocht dat niet het geval zijn dan moet deze regeling toch wel bijzonder rigide
genoemd worden. Het is een breuk in het systeem voor gevallen, die zelfs in het omstreden
artikel, art. 20, lid 5, Wet Vpb.'69, niet tot teloorgaan van de verliescompensatie zouden
leiden. Er is sprake van een vorm van botheid, die slechts past in een opportunistische
aanpak. De huidige redactie kan gezien worden in het licht van de strijd tegen de
verliesvennootschappen van koloniale origine, zoals die in de jaren 60 over een breed
front gevoerd werd; men denke bijv. aan de situatie bij het EMS-Zwolsmanconcern, maar
de actualiteit is daar thans wel vanaf. Het zou naar mijn mening passend zijn de 7e
voorwaarde te verzachten en voor alle gevallen de verliesverrekening, met inachtname
van een verliesrangorderegeling, toe te staan. 181 Naar analogie met de verliescompensa-
tieregeling voor de fiscale eenheid, zou althans verliesverrekening met winsten uit de
oorspronkelijke onderneming toelaatbaar geacht moeten worden.53 Vereist is dan wel,
dat de mogelijkheid van een dergelijke separate winstbepaling door de belanghebbenden
gegarandeerd wordt. Ook voor FinanciEn moet dit een verbetering betekenen. Zij is
immers thans in wezen verplicht de goeden van de kwaden te scheiden; een weinig
benijdenswaardige taak. 54

Zijn de standaarduoorwaarden uerbindend?
Overigens kan het aan gerede twijfel onderhevig zijn, of een bepaling, welke het verreke-
nen van verliezen geheel onmogelijk maakt, nog wel gegeven is binnen het wettelijk kader
van de delegatiebevoegdheid: met andere woorden of zij verbindend zijn. De algemene
zinsnede, welke bepaalt dat de voorwaarden slechts betrekking mogen hebben op de
verzekering van de heffing en invordering, laat geen andere bepalingen dan tot dat doel
toe: de mede daaronder te begrijpen bepaling, met betrekking tot de verrekening van
verliezen, dient dan binnen dat kader te blijven. Het spreekt voor zich, dat verliesverreke-
ning een normaal onderdeel van de heffing van de vennootschapsbelasting uitmaakt.

Het weigeren van verliesverrekening kan voorts niet geacht worden onderdeel uit te
maken van'het bepalen van de in een jaar genoten winst'; anders zou hier niet van winst
doch van 'belastbare winst' zijn gesproken, zie art. 7, Wet Vpb.'69. De tirade met
betrekking tot 'verliezen' verschaft de bevoegdheid al evenmin, aangezien daarin uitdruk-
52.  V-N 30 september 1978, biz.  1434, BNB 1978/265.
53.  Vgl. M.V.M. van Leeuwe/W.C.L. van der Grinten, Fusies van ondernemingen, onderdeel III. biz. 42 e.v.
54.  BU de behandeling van de Wet investeringsrekening wees staatssecretarisNooteboom eer dergelijke taak van
dc hand.

Aintekening
181 Aldus is geschied bu de onlangs verschenen herziene versie van de standaardvoorwaarden Ziede Resolutievan

4 mei 1983, nummer 283-6226 BNB 1983/173 besproken in TVVS 1983, nr.  10, blz. 289. Blijkens punt 6 van de
toelichting is dedesbetreffende voorwaarde wel gehandhaafd doch zal in daartoe aankiding gevende gevallen
die voorwaarde verzacht worden.
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kelijk over 'de verrekening van verliezen' wordt gesproken: dit houdt geen mogelijkheid
tot niet-verrekening in.

Verlies
Buiten de invloed van de 7e Standaardvoorwaarde blijft de positie van de buitenlandse
onzuivere inkomens: hier is naar mij voorkomt geen sprake van verliesverrekening, doch
van de geheel anders van aard zijnde reductie ter voorkoming van dubbele belasting.
In deze visie zal de enkele aanwezigheid van buitenlandse negatieve inkomens, derhalve
zonder dat sprake is van een negatieve generale winst, de automatische bedrij fsfusie niet in
de weg staan. Zgn. 'gestald' positiefbuitenlands inkomen zal mijns inziens, na de fusie bij
de overnemende belastingplichtige, voor de berekening van de reductie ter voorkoming
van dubbele belasting in aanmerking genomen moeten worden.
Negatief buitenlands inkomen zal na de fusie evenmin buiten beschouwing kunnen
blijven. Ten aanzien van de zgn. tax-sparing-credits, alsmede overige uit het verleden te
verrekenen buitenlandse bronheffingen, is in de Standaardvoorwaarden geen voorziening
opgenomen. Het recht hierop zal derhalve als gevolg van de fusie, op de voet van art. 14,
lid 1 en lid 2, Wet Vpb.'69, onverkort gehandhaafd blijven.
De 7e Standaardvoorwaarde bevat voorts de bepaling, dat verliezen van de overnemende
belastingplichtige, geleden in het jaar van overdracht en daarna, niet aangemerkt worden
als zgn. aanloopverliezen. De grondslag hiervoor is dunkt mij zwak: er is geen reden voor
'nieuwe' verliezen een andere positie te creBren dan die, welke past bij de fiscale situatie
waarin het overnemende lichaam verkeert. Zoals Van Leeuwe/Van der Grintens S terecht
opmerken, kan de fiscale positie van het overdragende lichaam hier niet van betekenis
zijn. Voor zover de bepaling beoogt de'verduurzaming' van verliezen tegen te gaan, is zij
weinig effectief aangezien daarvoor door middel van 'verliesverjonging' andere wegen
bewandeld kunnen worden. 56

4.1.2A. Kwijtscheldingswinst 191

Omtrent kwijtscheldingswinst werd onder meer deze uitspraak gedaan, waarvan de korte
inhoud luidt als volgt:
Hof Amsterdam, Tweede Meerv. Belastingk., 15 juni  1976, BNB 1977/267
Belanghebbende, heeft in de jaren  1966 t/m 1968 belangrijke verliezen geleden. Nadien
maakt hij weer zodanige winsten dat deze verliezen v66r 1972 geheel zijn verrekend. In
1972- toen belanghebbende's vermogen nogaanzienlijk negatiefwas-hebben een zestal
crediteuren een deel van hun vorderingen op belanghebbende, stammend uit de periode
1966-1968, kwijtgescholden.

Hof: uit de vastgestelde feiten volgt dat de schuldeisers ten tijde van de kwijtschelding
niet konden verwachten dat hun rechten - eventueel binnen afzienbare tijd - voor
verwezenlijking vatbaar waren. De omstandigheid dat belanghebbende zijn verliezen uit
het verleden reeds in de aan 1972 voorafgaande jaren heeft verrekend, staat aan de
toepassing van art. 8, letter c, Wet IB'64 niet in de weg.

Aantekening bij de uitspraak van het Hof

Een aantrekkelijke procedure op een terrein waar de rechtspraak schaars is. Belangheb-
bende en de inspecteur namen zeer uiteenlopende posities in, welke de moeite waard zijn,
grotendeels, te worden besproken. Twee punten springen eruit:

1.  De inspecteur meende aan de hand van het herstelde winstvermogen van de onderne-

55. t.a.p., biz. 43.
56.  Zie D. Juch, Weekblad 1976/5281, bk. 680 c.v.

Aantekening
191  FED IB'64: Art. 8 : 102.
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mingen de na de kwijtschelding plaatsgevonden feiten en omstandigheden dat sprake was
van het prijsgeven door de crediteuren van rechten, welke voor verwezenlijking vatbaar
zouden zijn geweest. Een stelling die tot schipbreuk moest leiden. De winstcapaciteit van
de onderneming was betrekkelijk gering, de schulden omvangrijk en de priv6-
omstandigheden zodanig dat daarvoor een aanzienlijk beslag op vrijkomende liquide
middel€n moest worden gelegd. Dat zich later voordoende omstandigheden, die ten tijde
van de kwijtschelding niet verwacht mochten worden, geen rol spelen is evident en sluit
aan bij oudere rechtspraak, o.a. HR 27 maart 1940, B. 7.133 en HR 26 februari 1941, B.
7.308.

Van meer betekenis is dat het Hof de beoordeling van de vraag of sprake was van voor
vrijstelling in aanmerking komende kwijtscheldingen geheel bezag vanuit het standpunt
van de schuldeisers.

Is voor hen sprake geweest van niet voor verwezenlijking vatbare rechten dan vindt art.
8, letter c, Wet IB'64 toepassing. Sedert de inwerkingtreding van de Wet IB'64 is het, voor
zover bekend, de eerste maal dat een rechtscollege zich in deze zin uitspreekt. Het belang
ervan is gelegen in het feit dat hieruit een aanwijzing naar voren komt omtrent de
betekenis, welke in het kader van art. 8, letter c, gehecht moet worden aan de rechtspraak
omtrent het, door de Hoge Raad in de periode voor 1965 ontwikkelde, leerstuk omtrent
kwijtscheldingswinst voor de inkomstenbelasting en de rol die het speelt naast de reorga-
nisatiewinstvrijstelling van art. 12 Besl. Vpb.

De tekst van art. 8, letter c, doet sterk denken aan het hiervoorbedoelde leerstuk. Deze
jurisprudentie ging er van uit, dat voor de mate van verwezentijkbaarheid van rechten
primair de financiEle toestand van de schuldenaar beslissend was. Het standpunt van de
schuldeiser is minder van belang. De vraag rijst of dit dan ook voor de interpretatie van
art. 8, letter c, geldt. Het ligt naar mijn mening voor de hand zulks vooral van betekenis te
achten, indien sprake is van een sanering welke - veel meer dan met het belang van de
onderneming - verband houdt met de persoon van de ondernemer. Bijvoorbeeld als de
crediteuren tot kwijtschelding overgaan in verband met de staking van de onderneming;
om de gewezen ondernemer niet verder te bemoeilijken. Er is dan weinig aanleiding een
positief vermogen niet beschikbaar te achten voor belastingbetaling.

Anders ligt dit indien de kwijtscheldingen - mede - de voortzetting van de onderne-
ming mogelijk maken. Of, zoals in het onderhavige geval, tot resultaat hebben dat de
voortgang van de onderneming niet belemmerd wordt. Meer dan het gevolg voor de
vermogenspositie van de schuldeiser bij staking is het effect van de kwijtschelding op het
voortbestaan van de onderneming van belang. Er zal weinig aarzeling behoeven bestaan
ten deze het uitgangspunt van de crediteuren beslissend te achten. Deze zullen immers niet
minder kwijtschelden dan noodzakelijk is om de onderneming voort te zetten, doch ook
niet meer omdat zij dan hun eigen belang tekort te doen. Bij een dergelijke belangenafwe-
ging - in verband met de continuering van de onderneming, waarvan ook art. 12 Besl.
Vpb uitging- ontmoet het geen bezwaar deze tot uitgangspunt te nemen voor de vraag of
in de zin van art. 8, letter c, sprake is van niet voor verwezenlijking vatbare rechten. De
uitspraak van het Hof Amsterdam gaat naar mijn mening terecht van deze conceptie uit.

Intussen lijkt de noodzaak te bestaan dat, nu de tekst van art. 8, letter c, niet, maar de
daarop betrekking hebbende MvT wEl uitgaat van een met art. 12 Besl. Vpb overeenko-
mende bepaling - waarvan de inhoud verschilt van het door de Hoge Raad ontwikkelde
leerstuk - de rechtspraak nader de verhouding tussen deze benaderingen uitwerkt.

Tevens zal moeten worden aangegeven wat in het kader van art. 8, letter c, de betekenis
moet zijn van de in art.  12 Besl. Vpb voorkomende - maar in de wet ontbrekende -eis dat
sprake moet zijn van het prijsgeven van rechten van schuldeisers ter bevordering van een
reorganisatie. Naar mijn mening kan volstaan worden met het vereiste dat de kwijtschel-
ding dient om de voortzetting van de onderneming mogelijk te maken. 1101

Aantekening
1101 In deze zin Hof's-Hertogcnbosch 21 juni 1982. BNB 1983/337

Als prijsgeven van niet voor verwezenlijking vatbare rechten is ook aan te merken het geval waarin een
crediteur van de inning van een vordering afziet als hij zijn vordering - mede inachtgenomen de preferentie
daarvan - slechts kan innen in het kader van een liquidatie van de onderneming.
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2. De nogal fors uitgevallen stelling van de inspecteur omtrent de beperkingen van de
vrijstelling roept de vraag naar de ratio van art. 8, letterc, op. In de schaarse en merendeels
oudere literatuur en de Leidraad Vpb.'42 is de argumentatie vooral gebaseerd op de
beperktheid van verliescompensatiemogelijkheden.

Hoewel de juistheid van deze motivering niet te betwisten valt, moet toch geconstateerd
worden dat de actualiteit van dit standpunt sterk aan betekenis heeft ingeboet. De termun
voor verliescompensatie, inclusief het verliesjaar, is immers sedert 1942 verlengd van 3
naar thans (1985) 12 jaar. Naast de gang van zaken in de onderneming kunnen ook privE-
factoren de oorzaak vormen van insolventie en daarop volgende kwijtschelding. Er kan
dan sprake zijn van het prijsgeven van niet voor verwezenlijking vatbare rechten maar het
verband met de verliescompensatiegedachte gaat vrijwel volledig verloren. 1111

4.1.28. Kwijtscheldingswinst 1121

Het arrest Hoge Raad, 23 november 1977, BNB 1978/5 heeft kort gezegd de navolgende
inhoud:

Belanghebbende heeft een voordeel uit onderneming verkregen doordat het Rijk een
gedeelte van zijn schuld aan de bank heeft gekweten. Stellende dat hij niet in staat was zijn
verplichtingen jegens de bank na te komen doet belanghebbende een beroep op art. 8,
aanhefen letter c, Wet IB'64. Het Hofverwerpt dit beroep op grond dat niet het Rijk doch
de bank schuldeiser was en er derhalve weI sprake was van kwijting van een schuld door
een derde, doch niet van het prijsgeven van rechten door schuldeisers.

HR: voor de ondernemer maakt het geen verschil of een niet voor verwezenlijking
vatbare vordering wordt kwijtgescholden door de schuldeiser dan wel wordt gekweten
door een derde die niet in de plaats van de schuldeiser wordt gesteld. Derhalve brengt een
redelijke toepassing van art. 8, aanhefen letter c, Wet IB'64 mede met de daarin genoemde
voordelen op 66n lijn te stellen het voordeel, verkregen door kwijting door een niet in de
plaats van de schuldeiser tredende derde van een niet voor verwezentijking vatbare
vordering.

Aantekening bij het arrest

Op grond van redelijke wetstoepassing beslist de Hoge Raad, dat - in beginsel - het
kwijten van een schuld door derden, die niet in de rechten van de schuldeiser treden,
gerekend kan worden tot de voordelen die ontstaan bij het prijsgeven van niet voor
verwezenlijking vatbare rechten door schuldeisers.

Dit resultaat wordt gevorderd op grond van het feit, dat het voor de ondernemer geen
verschil maakt door wiens optreden het voordeel in feite verkregen wordt.

Het op grond van extensieve interpretatie verkregen resultaat spreekt mij aan. 1131
Indien onder art. 8, letter c, Wet IB'64 te begrijpen is het geval, waarin derden een

schuld voldoen voor de belanghebbende, zonder daaruit aanspraken te ontlenen, dan
moet men aannemen, dat eveneens onder de vrijstelling te brengen is de situatie, waarin
derden de bijdragen onmiddellijk aan de ondernemer hadden doen toekomen onder de
verplichting daarmee zijn schuldeisers te betalen. Immers ook dit leidt voor de onderne-
mer tot eenzelfde einduitkomst: hij wordt bevrijd van schulden, die voor de crediteuren op
dat moment niet voor verwezenlijking vatbaar waren.

Aantekening
1111  Verwezen wordt naar M.J.H. Smeets/H M.N Schonis, Kwutscheldingswinst. biz. 20-21 (FED Fiscale Brochu-

re, 1975).
1121 FED IB'64: Art. 8 : 117v
1131 Vergeli-k ook arrest Hoge Raad 26 november 1980, BNB 1981/4. In het daar bestiste geval overwoog het Hof

dat als niet voor verwezenlijking vatbare rechten zijn aan te merken rechten die nict kunnen worden
verwezenlijkt door verhaal op'het vermogen van de ondememer'. De Hoge Raad oordeelde deze opvatting te
beperkt. In casu waren de prijsgegeven rechten echter niet voor verwezenlijking vatbaar nu volledige betating
van dc vorderingen met behulp van cen derdc ecrst kon plaatsvinden ruim cen jaar na de homologatie van het
akkoord en nu die vorderingen ten tijde van de totstandkoming van het akkoord voor het prijsgegeven gedeelte
niet konden worden verhaaid op het vermogen van belanghebbende.
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Het arrest gaat wellicht toch verder dan alleen deze gevallen doen vermoeden. Het
arrest maakt het mogelijk om bijdragen van derden, welke aangewend - moeten -
worden tot aflossing van schulden, in beginsel onder art. 8, letter c, te brengen. De
redengeving, dat dit geboden wordt op grond van de uitkomst voor de ondernemer is
echter wat bedriegelijk. Dit gaat alleen op indien men het resultaat vooropstelt. De zich
voordoende omstandigheden- betaling van schuldeisers door derden, danwel kwijtschel-
ding door schuldeisers - zijn immers onvergelijkbaar.

De crediteur, die zijn rechten prijsgeeft, zat dat doen om een nieuwe start van de
onderneming - van zijn afnemer - mogelijk te maken, wellicht om de staking van de
onderneming te vergemakkelijken of om voor de ondernemer een nieuwe start in een
ander bestaan niet te verhinderen. Kortom een mengelmoes van zakelijke en/of humani-
taire overwegingen. Voor een bank zullen due aspecten veelal minder accent hebben
omdat als belangrijkste desideratum ongetwijfeld instandhouding van het door inleggers
verstrekte kapitaal geldt. Bij derden die kapitaal verstrekken tot schuldsanering ligt dat in
veel gevallen anders. Voor de overheid bijv. zal het verstrekken van bijdragen tot
schuldaflossing passen binnen het beleid dat zij voert. Het kan zijn, dat zij beoogt door
middel van bijdragen de werkgelegenheid te beschermen, of een bepaalde tak van de
maatschappelijke voortbrenging in stand te houden. Binnen concernverband zal aan een
bijdrage tot schuldsanering veelal het karakter van een kapitaalverstrekking toekomen.

Duidelijk is dan ook dat derden bijdragen tot schuldsanering kunnen leveren in
situaties en onder omstandigheden, waarin crediteuren het prijsgeven van hun vordering
beslist nog niet in overweging zouden nemen. Door te redeneren vanuit het resultaat Door
de ondernemer aanvaardt de Hoge Raad bewust deze uitbreiding met gevallen, waaraan
economisch bezien een ander karakter kan kleven. Hij schept daarmee de mogelijkheid in
een veel ruimer kaderbijdragen tot schuldsanering van de onderneming, met in acht name
van de overige inperkingen van art. 8, letter c, voor de ondernemer onbelast te doen zijn.
En deze.verruiming is, gelet op de sociale en welvaartsbevorderende aspecten van het
belastingrecht, alleszins toe te juichen; zie ook mijn aantekening bij de uitspraak Hof
Amsterdam  15 juni  1976, FED IB'64:  Art.  8: 102.

In dit ruimere kader is echter wel gewenst duidelijker aan te geven, welke de begrenzin-
gen zijn van het wetsartikel, opdat niet een veel te ruime categorie onder art. 8, letter c,
begrepen kan worden. Het arrest geeft geen aanleiding te veronderstellen dat nu ook
subsidies, welke in principe ter vrije beschikking staan van de ondernemer, ook onder art.
8, letter c, gebracht kunnen worden. Dit is terecht, omdat dit een- boven het effect van de
subsidiering zelf uitgaande- concurrentieverstoring teweeg zou kunnen brengen. Niet in
vorenstaande zin bestedingsgebonden subsidies staan in beginsel ook tot belastingbeta-
ling ter beschikking en behoren - indien opkomend binnen de ondernemingsuitoefening
- normaal belast te zon. Slechts de wetgever kan hierop een uitzondering maken zoals dat
bij de WIR-premies het geval is.

4.2.  Termijnen van verliescompensatie

Afgezien van het geval dat sprake is van aanloopverliezen is de compensatietermijn voor
verliezen beperkt. In een periode van langdurige verlieslatendheid van het bedrijfsleven
kan de beperktheid van de compensatiemogelijkheden in de tijd er toe leiden dat verval
van verliescompensatie - de zogenaamde verliesverdamping - optreedt. Hoewel er
principieel bezien - zoals onder meer F.H.M. Grapperhaus heeft betoogdl - geen reden
is de verliescompensatie in de tijd te beperken heeft de wetgever zulks toch tot uitgangs-
punt genomen bij het formuleren van de wettelijke regelingen inzake de inkomsten- en
vennootschapsbelasting. Deze beperking heeft tot veel discussie geleid in de periode
waarin de winstgevendheid van het bedrijfsleven te wensen overliet. Nadat in ons land de
verliescompensatie werd verruimd is ook in Europees verband de aanzet gegeven tot een
meer beginselrechtelijke aanpak van de problematiek van de verliescompensatiein de tijd

1.  Weekblad voor fiscaal recht 1978/5379 en 1979/5410.
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4.2.1. Definitieve verlenging van de verliescompensatietermijn in de inkomsten- en
vennootschapsbelasting 1141

Nadat de regering had aangekondigd dat de, sedert 1975 jaarlijks verlengde, tweejaarlijk-
se carry-backregeling niet zou worden verlengd, heeft het parlement anders beschikt.
Ingevolge een door de leden Van Rooijen e.a. ingediend amendement op de'Wijzigingen
van   inkomsten- en vennootschapsbelasting   in het kader   van het belastingplan   1980'
(Kamerstuk  15 849), wordt de mogelijkheid tot terugwenteling van verliezen definitief op
twee jaar bepaald. Ook de verlenging van de carry forward voor verliezen geleden in de
jaren  1973 t/m  1979 tot acht jaar - welke bij de behandeling van het belastingplan  1979
aanvaard werd - wordt ingevolge dit amendement ontdaan van zijn tijdelijke karakter.
De totale compensatietermijn zal daardoor 11 jaar belopen.1 Voor tal van ondernemin-
gen is dit ongetwijfeld een verheugend bericht, al blijft de achtergrond tragisch. Wij weten
dat in 1975 circa 45% van de aan vennootschapsbelasting onderworpen binnenlandse
belastingplichtige lichamen een winst had van nul ofminder (Kamerstuk 15090 nr. 7, biz.
3). Voor de daarop volgende jaren zal dat percentage vermoedelijk wat geringer zijn, zoals
afgeleid kan worden uit de geleidelijke daling van de complementaire grootheid arbeidsin-
komensquote in ons Nationaal Inkomen. Blijkens de meest recente raming van het
Centraal Planbureau zal deze AIQ in 1980 echter weer toenemen tot het niveau van, het
soms wel als een rampjaar aangeduide, 1975. Het kan moeilijk anders dan dat deze
macrovoorspellingen uitmonden in het microverschijnsel, dat weer een toenemend aantal
ondernemingen een fiscaal verlies lijden. De aanwezigheid van een ruime verliescompen-
satieregeling is dan van groot belang. Vooral de mogelijkheid van een - zo ver mogelijk
teruggrijpende - carry-backregeling kan een gunstig gevolg hebben voor de mogelijkhe-
den de onderneming te continueren. Voor de bij toenemende verliezen optredende
liquiditeitsspanningen is de fiscale reductie over voorafgegane jaren veelal een zeer
welkome verlichting. Deze wijziging, die het voornemen van de regering om de termijn te
beperken terzijde zet, komt dus juist op tijd. Maar ook de verlengde carry forward is niet
zonder betekenis. Voor welke ondernemer zal niet als onverdragelijk gelden dat hij de
termijn van verliescompensatie ziet verstrijken zonder aan verliesverrekening toe te
komen?

Naast de pogingen welke eerder reeds in de Tweede Kamer werden ondernomen om een
uitbreiding van de mogelijkheid tot verliescompensatie te bewerkstelligen staat, vooral
recent een vrij levendige discussie over dit onderwerp in de fiscale literatuur.

Reeds in 1962 verdedigde Brull (WFR nr. 4598, blz. 245) op theoretische gronden, dat
in beginsel een in de tijd bezien onbeperkte verliescompensatie regel behoort te zijn.
Motiefdaarvoor is, dat de belastingheffing over de winst uit onderneming in beginsel alle
resultaten gedurende het bestaan van de onderneming behaald, belast (het 'totaal winst-
begrip'). Daaraan is inherent een volledige compensatie in de tijd van alle winsten en
verliezen.

Nadien werd deze principiEle gedachtengang nog aanmerkelijk aangescherpt, o.m. in
zijn dissertatie'Objectieve en Subjectieve Aspecten van het Winstbegrip'. Recentelijk is in
het Weekblad voor fiscaal recht (nrs. 5379, 5400 en 5410) door Hofstra, Grapperhaus en
anderen een polemiek gevoerd over deze kwestie. Daarbij betoonde o.m. Grapperhaus
zich een voorstander van een onbeperkte voorwaartse en ruime achterwaartse verliescom-
pensatiemogelijkheid. Hofstra daarentegen meende, evenals herhaaldelijk de wetgever,
dat op voet van de verjaringsgedachte een beperkte verliesverrekening gemotiveerd is.

Zijns inziens wordt met het verstrijken van de tijd de herinnering aan de geleden
verliezen minder levendig; het teloorgaan van verliezen heeft betrekking op datgene dat
men niet zozeer 'voelt'. Wie in deze uiteindelijk over de zwaarste argumenten beschikte,
laat ik hier verder onbesproken, zie verder mijn bijdrage in WFR 1979/5400. Duidelijk is

1.  De regeling voor de aanloopverliezen blijft ongewijzigd in stand.

Aantekening
1141 TVVS 1980, biz. 4546.
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wei dat een verder gaande uitbreiding van de verliescompensatiemogelijkheden niet
zonder theoretische achtergrond is. Ook de veelal van regeringswege opgeworpen bezwa-
ren van administratieve aard tegen een verlenging van de carry forward zijn inmiddels van
beperkte waarde; immers de regeling voor de WIR kent een desinvesteringsperiode van  18jaar voor gebouwen. Waarom zou de termijn voor de voorwaartse verliesverrekening
daarmee dan niet synchroon kunnen lopen?

Vanuit de ondernemingen bezien zou een verlenging van de carry back tot 5 jaar, zoals
reeds herhaaldelijk in de Tweede Kamer werd voorgesteld doch altijd verworpen, nog het
meeste soelaas bieden.

Een enkele opmerking nog in verband met de aanvaarding van het amendement-Van
Rooijen.

Tot dusverre is n6ch door de wetgever, n6ch in de literatuur aandacht besteed aan het
uiteenlopen van termunen voor verliescompensatieperiode en enige aanverwante ver-
schijnselen.

Genoemd kunnen worden de artikelen 3,3A en 3B van het Besluit ter voorkoming van
dubbele belasting. De argumenten voor verlenging van de verliesverrekeningsperiode
gelden echter evenzeer voor de periode waarbinnen de tax-credits ter zake van buitenland-
se bronbelastingen benut dienen te zijn. Voor tax-credits is een verrekening alleen
mogelijk indien belasting verschuldigd is hier te lande. Dit wordt tot uitdrukking gebracht
in het adagium   'no  tax, no credit'. De huidige slechte economische omstandigheden
vormen hier - evenals bijde verlenging van de compensatieperiode zelve - de grondslag
van een termijnverlenging. Een aanpassing lijkt voor de hand te liggen.

Dat geldt eveneens voor de periode, waarin een in het verleden verrekend negatief
buitenlands onzuiver inkomen in mindering wordt gebracht op nadien behaald positief
buitenlands onzuiver inkomen. Het uiteenlopen van de termijnen leidt niet slechts tot een
zeer onoverzichtelijke situatie, maar kan bovendien tot ongemotiveerde voor- en nadelen
voor belanghebbenden aanleiding geven. Met de tijdelijke verlenging van de carry-
forwardperiode ingaande  1973 is dat ook thans reeds het geval. Een buitenlands verlies uit
dat jaar kan bijvoorbeeld in  1980 nog tot compensatie in het belastbaar inkomen of de
belastbare winst aanleiding geven, doch de mogelijkheid tot 'terughaal' op de voet van
art. 3, lid 3, Besluit ter voorkoming van dubbele belasting is dan niet meer aanwezig.
Kortom, een buitenlands verlies beinvloedt dan nog weI de in Nederland verschuldigde
belasting maar kan de werking van de vrijstelling ter voorkoming van dubbele belasting in
de toekomst niet meer bekorten. Een voordeel dat hieruit resulteert kan niet anders dan
onbedoeld worden aangemerkt. De wetgever zal hier corrigerend moeten optreden. Door
een aanpassing van de termijnen zal de gelijke behandeling van binnenlandse en buiten-
landse verliezen en winsten eenvoudig hersteld kunnen worden.

Wellicht verdient het thans ook aanbeveling de periode waarin zgn. aanloopverliezen
ontstaan, welke onbeperkt compensabel zun, uit te breiden tot acht jaar na de stichting
van een onderneming. De mogelijkheid tot de verliesverrekening in geval van een verlies
uit aanmerkelijk belang (art. 60 Wet IB'64) zou zich, ter wille van een uniforme behande-
ling van verliezen over een periode van acht jaar moeten kunnen uitstrekken.

4.2.2.  Verruiming van de fiscale verliescompensatie en de regeling inzake voorlopige
teruggaaf van belastingen 1151

Volgend op de aankondiging op Prinsjesdag 1983 zijn onlangs twee wetsontwerpen
ingediend die vooral belangrijk zijn voor de ondernemers die een verlies hebben geleden,
respectievelijk een teruggaaf van inkomsten- of vennootschapsbelasting te verwachten
hebben.

Aantekening
1151 TVVS 1984, biz 183-184.
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Verruiming van de verliescompensatie

Het voorstel tot verruiming van de verliescompensatie sluit aan op dat van de interdepar-
tementale ambtelijke werkgroep inzake advisering over een aantal fiscale maatregelen ten
behoeve van het midden- en kleinbedrijf, waarvan het rapport in mei 1983 is verschenen
(Kamerstuk  17 553, nr.  17).

Het voorstel van wet (Kamerstuk 18 242) bevat in hoofdzaak de volgende regelingen:
1. verlenging van de carry-backtermijn van 2 naar 3 jaar;
2. de volgorde van verrekening wordt gewijzigd; thans vindt eerst verrekening naar het

laatst verstreken jaar plaats en vervolgens naar het jaar ervoor. Na aanvaarding van het
voorstel zal compensatie eerst plaatsvinden met het verlies dat drie jaar geleden geleden
is; vervolgens met het twee jaar oude verlies, enzovoorts;

3. bij samenloop van gewone verliezen en aanloopverliezen gaat verrekening met het
eerstgenoemde verlies voor.

Deze voorstellen treden in werking met ingang van het kalenderjaar 1984 of het boekjaar
dat  in 1984 aanvangt. Het verlies  over   1984  komt dus volgens de nieuwe regels  in
aanmerking voor compensatie door middel van de 3-jarige carry-back. Hetzelfde geldt
voor het onder punt 3 genoemde wijzigingsvoorstel.

Blijkens het 'voorlopig verslag' stemt de Tweede Kamer globaal gesproken in met de
wijzigingen. Er worden echter vraagtekens geplaatst bij de beperking van de verliescom-
pensatie in de tijd. Wat betreft de carry-forward heeft de regering er de grootste moeite
mee een enigszins sluitend antwoord te geven, zie biz. 3 en 4 van de memorie van
antwoord. Al even onbevredigend is de afwijzing van de vijOarige carry-back, waarvoor
de SGP-fractie een overtuigend pleidooi heeft gevoerd. Met belangstelling wachten wij de
ontwikkelingen af.

In het wetsontwerp is tevens een aanpassing voorzien van de termijn van navordering
bij toepassing van de carry-back. Bij verrekening van een verlies met de winst of het
belastbare inkomen over een voorafgaand jaar zal - bij gebleken onjuistheid - navorde-
ring kunnen plaatsvinden uitgaande van de termijn van 5 jaren na het jaar waarin het
verlies is ontstaan, een en ander verder volgens de voor dergelijke termijnen gebruikelijke
regels bepaald.

De voorgestelde wijzigingen treden in werking met ingang van de tweede dag na de
uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst, hetgeen betekent dat daaraan
de facto terugwerkende kracht is verbonden. 1161

Verruiming van  de  regeling  inzake  voorlopige  teruggaaf van  belastingen

Inhoudelijk aansluitend bij het voorgaande is wetsontwerp nr. 18 323.1171 Naast enige
andere wijzigingen bevat dit wetsontwerp de volgende voorstellen
1. invoering van de negatieve voorlopige aanslag voor inkomsten- en vennootschapsbe-

lasting in het algemeen, in plaats van uitsluitend voor WIR-premies (op basis van de
VTI-verklaring);

2. introductie van een nieuw instituut: de voorlopige carry-backbeschikking;
3.  invoering van de nihil-aanslag in de vennootschapsbelasting; zulks om doelmatigheids-

redenen, onder meer ter vervanging van een aantal beschikkingen ingeval na aangifte
geen belasting is verschuldigd, doch voorheffingen en/ofvoorlopige aanslagen geresti-
tueerd dienen te worden.

Ad l. De negatieve voorlopige aanslag wordt gecreeerd (voor inkomsten- en vennoot-
schapsbelasting) in de gevallen waarin een belastingplichtige recht heeft op een teruggaaf,
maar die teruggaaf niet tijdig met behulp van een (gewone) aanslag kan worden verre-
kend. Hieronder is ook te begrijpen het geval waarin men in aanmerking komt voor een

Aantekeningen
1161 Het ontwerp is aanvaard bij Wet van 8 november 1984, Stb. 534, houdende verruiming van de verliescompen-

satic alsmede aanpassing van de termijn voor navordering
It'71 Het ontwerp is aanvaard bu Wet van 8 november 1984, Stb. 531 houdende verruiming van de regeling inzake

voorlopige teruggaaf van belastingen en enige andere wijigingen
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WIR-premie, maar niet voldaan wordt aan de criteria voor de versnelde uitkering
ingevolge de VTI-regeling. Voor de hier bedoelde teruggaaf is vereist dat binnen een te
stellen termijn na afloop van het belastingjaar de vereiste aang(fte is ingediend. In
aanmerking komen de gevallen waarin voor het doen van aangifte uitstel van inlevering is
verkregen tot 1 juli volgend op het belastingjaar en voor (alle) aangiften vennootschapsbe-
lasting. Indien het de belastingadministratie lukt de definitieve aanslag op te leggen voor 1
februari volgend op het jaar waarin de aangifte is ingediend (dus dertien maanden na
afloop van het belastingjaar) zal voor een voorlopige teruggaaf v66r die datum (1
februari) worden zorg gedragen. Zodra het voorstel kracht van wet heeft verkregen zal het
met onmiddellijke ingang in werking treden.

Ad 2.  Door de voorlopige carry-backbeschikking wordt een snellere verrekening van
verliezen bij achterwaartse verliescompensatie mogelijk. Een voorlopige teruggaaf zal
worden verrekend indien de definitieve vaststelling van de carry-backbeschikking niet
binnen korte tijd kan worden opgelegd. Dit kan zich onder andere voordoen indien de
aangiften over het desbetreffende jaar door de inspecteur voor boekenonderzoek aan de
Rijksaccountantsdienst worden gezonden. Voor de verliesgevende ondernemingen is dit
voorstel van groot belang omdat zij dan - kort nadat het verlies is geleden - op een
restitutie van over de voorafgaande jaren betaalde inkomsten- ofvennootschapsbelasting
kunnen rekenen. Na aanvaarding van het onderhavige wetsvoorstel kan de nieuwe
regeling met onmiddellijke ingang toepassing vinden.

Spijtig genoeg zal in  1984 de snellere (voorlopige) verrekening niet kunnen plaatsvinden
voor het gehele verlies, maar voor niet meer dan 60 procent daarvan. Deze beperking is
om budgettaire redenen aangebracht. Een dergelijke beperking doet enigszins kneuterig
aan; het gaat toch maar om een verschuiving in de tijd!

4.2.3.  Concept-Richtlijn voor de harmonisering van de fiscale verliescompensatie 1181

Algemeen

Met de harmonisering in EEG-verband van de stelsels van vennootschapsbelasting wil
het niet erg vlotten. Wie het in TVVS 1983, blz. 78, gegeven overzicht raadpleegt, komt tot
de teleurstellende ontdekking dat slechts Edn richtlijn is aanvaard. Het belang daarvan
raakt niet eens de ondernemingen in de lidstaten, maar is gericht op de wederzijdse
bijstand die de bevoegde autoriteiten verlenen in verband met de heffing van directe
belastingen (inclusief de omzetbelasting).  Voor het overige schijnt er - en dat niet alleen
op het gebied van de fiscale harmonisatie- nagenoeg een'stand stil' te zijn opgetreden: er
zijn althans geen aanwijzingen dat er op korte termijn ontwikkelingen optreden op grond
waarvan de inwerkingtreding van 66n ofmeer Richtlijnen te verwachten valt. De precieze
reden van deze malaise is niet duidelijk. Misschien komt het doordat de politieke wil om
tot een snelle eenwording te komen met het verstrijken van de jaren wat is afgezwakt.
Mogelijk ligt de verklaring ook in het ontbreken van een duidelijke noodzaak om tot
ophefling van de fiscale knelpunten te komen. De fiscale 'concurrentie' tussen de verschil-
lende Staten is immers maar betrekkelijk

Het probleem van de meeste van de ingediende Concept-Richtlijnen is bovendien dat
daarin voor veel lidstaten sprake is van het veranderen van de fiscale infrastructuur van de
vennootschapsbelasting, al dan niet in samenhang met de positie van de aandeelhouders.
Dit heeft niet alleen gigantische budgettaire gevolgen, maar ook factoren van machtspoli-
tieke aard en economische belangentegenstellingen spelen een rol. Ik denk bijvoorbeeld
aan de tegenstelling tussen Nederland en de Bondsrepubliek Duitsland. Ons land is er
traditioneel op uit om het fiscaal stelsel niet belemmerend te doen zijn voor haar plaats in
het internationale verkeer. De Bondsrepubliek daarentegen heeft er vooral belang bij de
belastingheffing over de in dat land toegevoegde waarde veilig te stellen.

Aantekening
1181 TVVS 1984, biz 296-297.
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Voor verwezenlijking van ambitieuze plannen op het gebied van de fiscale harmonisatie
lijkt voorlopig weinig kans op succes te zijn weggelegd. Er is alle reden om dan maar te
beginnen bij de wat kleinere onderwerpen. Op deelgebieden hoeven de onderlinge belan-
gen van de lidstaten niet bij voorbaat tegenstrijdig te zijn. lets dergelijks lijkt van
toepassing op het voorstel van de Europese Commissie van 6 september 1984, Com. (84)
404 tot harmonisatie van de fiscale verliescompensatie. In de visie van de Commissie is er
bovendien een gemeenschappelijk belang van hoge orde in verband met de huidige
economische crisis. Die kan naar algemeen inzicht slechts bestreden worden door vergro-
ting van de ondernemingsinvesteringen en verbetering van de concurrentiepositie van de
Europese ondernemingen. Blijkens de toelichting bij de Concept-Richtlijn bevordert -
vrij vertaald - de verliescompensatie de investeringsgeneigdheid, in zoverre dat dergelijke
regelingen de investeringsbeslissingen van de ondernemingen kunnen vergemakkelijken
en de concurrentiekracht op de wereldmarkt kunnen vergroten. Men kan daaraan
toevoegen dat de fiscale verliescompensatie de afbraak van bestaande ondernemingen
tegengaat (met name door de carry-back) en gunstig werkt op de expansie van een
voorafgegane verliesperiode (de carry-forward). Meer algemeen kan men stellen dat
iedere beperking die het fiscale stelsel van winstbepaling aanbrengt ten opzichte na de
commercitle winsten van de ondernemingen afbreuk doetaan depositie van de bedrijven.
Speciaal de in de tijd beperkte verliescompensatie is in dit opzicht fnuikend. Daarmee lijkt
er economisch bezien een sterke grond te bestaan voor een, vanuit het bedrijfsleven
bezien, optimale regeling van de verliescompensatie. Ook uit andere gezichtspunten
bezien, waarop ik hier niet inga, is dat het geval; vergelijk mijn bijdrage in Weekblad voor
fiscaal recht 1979/5400,    blz.    306,   en F.H.M. Grapperhaus in datzelfde tijdschrift
1979/5410.

De inhoud van de Concept-Richtlijn

Het voorstel van de Europese Commissie komt ten zeerste tegemoet aan de belangen van
de ondernemingen. Hoofdlijn is dat de voorwaartse verliescompensatie in de tijd bezien
onbeperkt kan plaatsvinden. De achterwaartse verliescompensatie is evenwel beperkt tot
twee jaren. De rangorde van compensatie mag door de ondernemer worden bepaald.

Volgens art. 1 van de Concept-Richtlijn is deze van toepassing op alle ondernemingen,
ongeacht hun rechtsvorm. In feite facultatief is het boekhoudvereiste. In eerste instantie is
de onbeperkte compensatie beperkt tot ondernemingen die jaarlijks een balans en een
verlies- en winstrekening opmaken. De lidstaten kunnen dit vereiste echter terzijde stellen.
Art. 2 bepaalt dat in de zin van de Richtlijn onder verlies of winst niet alleen moeten
begrepen het positieve of negatieve resultaat uit onderneming maar dat andere inkomsten
gesaldeerd moeten worden, zulks volgens de voorschriften van de belastingheffende staat.
Daarbij worden de buitenlandse resultaten van vaste inrichtingen ofdochtermaatschap-
pijen buiten aanmerking gelaten. Volgens de toelichting bij deze bepaling moet de
internationale verliescompensatie voorlopig buiten beschouwing blijven omdat de'intra-
concern-compensatie in internationaal verband' grote problemen oproept die nader door
de Commissie bestudeerd moeten worden. Art. 3 regelt de duur en de volgorde van de
verliescompensatie, zie hiervoor. Tevens worden voorschriften gegeven ingeval de in de
compensatie betrokken winsten uit het verleden toen aanleiding gegeven hebben tot
verrekening van belasting bij de aandeelhouders (avoir fiscal, Anrechnungsverfahren).
Verder is geregeld het geval waarin op verschillende winstsoorten afwijkende tarieven van
toepassing zon, waarbij compensatie van verliezen slechts met winsten van de desbetref-
fende soort kan plaatsvinden. Een dergelijke beperking mag slechts gelden gedurende vij f
jaren na het jaar waarin het verlies is ontstaan. Daarna geldt een onbeperkte a/gemene
verliescompensatie. Ingevolge art. 4 staat de Concept-Richtlijn niet in de weg aan
wettelijke bepalingen gericht op het ontgaan en misbruik van belasting; zie bijvoorbeeld
art. 20, lid 5, Wet Vpb.'69. Tenslotte bepaalt art. 5 dat de Richtlijn uiterlijk op 1 januari
1986 in werking treedt.
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Commentaar

Voor de invoering van een onbeperkte verliescompensatie is in ons land regelmatig
gepleit. Voor zover bekend de eerste maal door C. van Soest in zijn bijdrage in de bundel
'Winst en Verlies'  uit  1953,  blz.  67.  In de fiscale literatuur bestaat er nagenoeg eenstem-
migheid gp dit punt; zie de inventarisatie door P. Essers in Weekblad voor fiscaal recht
1984/5646, blz. 856. Voor dit standpunt worden niet alleen economische motieven
aangevoerd. Principieel bezien is een in de tijd beperkte compensatie onjuist. Een onder-
neming streeft naar winst over een onbepaalde periode. De jaarlijkse afsluitingen zijn
daarbij betrekkelijk willekeurig en motiveren, evenmin als het periodieke karakter van de
belastingheffing, beperkingen ten aanzien van de verliesverrekening. De Nederlandse
wetgever denkt hierover anders. Nog zeer onlangs - bij de behandeling van wetsontwerp
18242 tot verruiming van de verliescompensatie en aanpassing van de termijn voor
navordering- verklaarden de bewindslieden dat de betekenis van de verliescompensatie
is gelegen in het mitigeren van onbillijkheden die voortvloeien uit het stelsel van jaarlijkse
belastingheffing (biz. 4, memorie van antwoord, ontvangen op 24 mei 1984). Gelet op de
stelligheid waarmee in die parlementaire stukken de beperkte verliescompensatie werd
bepleit zal het onderhavige concept niet op grote sympathie van ons land kunnen rekenen.
Van de andere kant is duidelijk dat de nogal schrale, op de wetssystematiek gebaseerde,
argumenten van de regering niet in de weg hoeven staan aan de goedkeuring van de
Concept-Richtlijn. Enigszins teleurstellend is de beperking van de carry-backtermijn tot
twee jaren. In Nederland beloopt de termijn daarvan nadat ontwerp  18 242 kracht  van
wet heeft verkregen (met terugwerkende kracht tot 1 januari  1984) drie jaren. Zoals de
Commissie in de toelichting opmerkt is deze vorm van compensatie vooral in het belang
van de liquiditeit van de verlieslijdende onderneming. De belastingreductie wordt immers
vrij kort nadat de verliezen zijn geleden toegekend. Volgens de Commissie is de beperking
tot twee jaren gegrond op budgettaire argumenten. In het licht van het hiervoor genoemde
motief om een carry-back toe te staan, respectievelijk de mogelijkheid daartoe te verrui-
men, komt mij dit wat vreemd voor. Weliswaar moet de overheid op de haar toekomende
belastingmiddelen kunnen vertrouwen maar dit vormt geen argument tegen een zo ruim
mogelijke terugwenteling van verliezen; zeker niet als men de compensatie vanuit een
sterk economische hoek beziet, zoals de Commissie doet.

Het vereiste van een jaarlijkse balans en verlies- en winstrekening (art. 1) lijkt zeker
gerechtvaardigd. Weliswaar is dit niet gelijk aan de in art. 12 Wet IB'64 voorkomende eis
van een regelmatige boekhouding, welke bepaling mij strenger voorkomt, maar iets
dergelijks lijkt geen overbodige luxe. Bij een onbeperkte compensatietermijn lijkt het zeer
sterk aan te bevelen, zo niet onontkoombaar, om de verliezen bij beschikking vast te
stellen. Om te vermijden dat al te veel energie besteed moet worden aan gevallen waarin
het niet eenvoudig ofmogelijk is de materiele juistheid van de verliezen te achterhalen lijkt
het vereiste van een regelmatige boekhouding acceptabel. Juist is dat in het voorgestelde
art. 2 bepaald wordt dat de compensatietermijnen van toepassing zijn op het saldo van
winsten/verliezen en in het jaar behaalde inkomsten. Voor natuurlijke personen gaat het
om hun inkomen, hetgeen impliceert dat ook bestanddelen die niet tot de inkomsten
behoren (in de wetssystematiek het onzuiver inkomen) tot het verlies in de hier bedoelde
zin te rekenen zijn. Een andere benadering is praktisch gesproken onmogelijk.

De voorschriften voor de verliescompensatie zien w61 op binnenlandse vaste inrichtin-
gen van buitenlandse concerns maar niet op het geval waarin tot een binnenlandse
onderneming een buitenlandse vaste inrichting behoort. Helaas wit de Commissie op dit
punt nog geen standpunt innemen, hetgeen illustreert dat een partiele benadering van de
harmonisatie ook bezwaren heeft. In overeenstemming met het internationale karakter
van ons bedrijfsleven is een dergelijke verliesvermenging in Nederland van oudsher
aanvaard, zij het dat er in dat geval nadien voor de vrijstelling van buitenlandse winsten
op de voet van de verdragen ter voorkoming van dubbele belasting beperkingen gelden.
Vanuit Nederlandse optiek is aan te bevelen een dergelijk stelsel in EEG-verband in te
voeren. Om dat te realiseren moeten er eerst enkele principiele, en dus ingrijpende,
besluiten omtrent het toekomstige gemeenschappelijke belastingstelsel genomen worden.
Wie durft daar op te rekenen?

De overige bepalingen geven geen aanleiding tot opmerkingen.
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II. Fiscale aspecten van risicokapitaal iii

Aantekening
ill  Scrie  Belastingconsulentendagen  1985.



1.  Inleiding

1.1.    Algemeen

Het tekort aan risicokapitaal is een onderwerp dat de laatstejaren sterk de aandacht heeft
getrokken. Van velerlei zijden is hierop de aandacht gevestigd en zijn voorstellen tot
verbetering gedaan. Voor zover de aanbevelingen het fiscale terrein raakten, waren zij
meestal afkomstig van fiscaal niet geschoolden. Vaak had dit tot gevolg dat de voorstellen
beperkt bleven tot nogal gratuite suggesties of fiscaaltechnisch niet uitvoerbare ideean
voor bepaalde groepen van ondernemingen.

De opzet van deze beschouwing is te bezien of en in hoeverre er verbanden kunnen
worden gelegd. in positieve of negatieve zin, tussen de belastingwetgeving en het tekort
aan risicokapitaal. Ik moet mij daarbij beperkingen opleggen. Hoewel het gebrek aan
risicokapitaal bij eenmanszaken en firma's niet zal onderdoen voor dat bij de onderne-
mingendie in derechtsvorm van een NV of BV worden gedreven, wordt de uitwerking van
het thema beperkt tot de laatstgenoemde categoriean.

Sterk in de aandacht staan de problemen van de dividend uitkerende beurs-NV. De fiscale
belemmeringen voor het risicokapitaal zijn echter bij de familie-BV minstens zo groot.
Naastde dividendproblematiek die zich kan voordoen als de zogenoemde tweede ofderde
generatie aantreedt, moet vooral gedacht worden aan de moeilijkheden die de
aanmerkelijk-belangregeling, de vermogensbelasting en het successierecht oproepen. In
combinatie met elkaar verhinderen deze problemen in sterke mate het familiekarakter van
de ondernemingen. Die fiscale structuren veroorzaken zelfs een erosie van risicokapitaal.

De Belastingconsulentendag 1984 was ten dele aan hetzelfde onderwerp gewijd (Belas-
tingheffing van ondernemingen ongeacht de rechtsvorm, Uitg. FED). Het fraaie betoog
van Van Dijck was vooral gericht op een andere systematiek voor de belastingheffing van
ondernemingen van natuurlijke personen ten opzichte van rechtspersonen.

In deze beschouwing ligt - in tegenstelling tot die van Van Dijck - het accent vooral op
de problematiek van de rechtspersonen in plaats van natuurlijke personen. Verder ligt de
nadruk niet zozeer op het voorstellen van ingrijpende systeemveranderingen. Het gaat er
vooral om knelpunten in de bestaande wetgeving op te sporen en voorstellen te doen om
deze knelpunten weg te kunnen nemen.

1.2.  Afbakening en achtergronden
De term risicokapitaal is de verkorte schrijfwijze van risicodragend kapitaal; het eigen
vermogen dat als garantie dient voor de risico's van het ondernemen, zulks in tegenstelling
tot risicomijdend vermogen. Dat is het vermogen dat gefourneerd wordt door schuldei-
sers, dat al dan niet voorzien wordt van bepaalde zekerheidsrechten.

Risicokapitaal is de belangrijkste motor van ons economisch stelsel; de aanwezigheid
en inzet ervan bepalen mede de welvaart en het niveau van de werkgelegenheid. In de
huidige stand van de economische ontwikkeling is onvoldoende risicokapitaal gemobili-
seerd om een nieuwe groeifase te bewerkstelligen. De oorzaken van het tekort zijn de
volgende:
1.   Door de slechte gang van zaken in de afgelopen jaren zijn niet alleen veel ondernemin-
gen van het toneel verdwenen doch bij vele andere is het weerstandsvermogen sterk
afgenomen.
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Dit kan geillustreerd worden aan de hand van de eigen-vermogensposities van beurs-NV's. Volgens de CBS
statistiek van balans- en resultatenrekeningen van beurs-NV's daalde het gemiddelde aandeel van het eigen
vermogen ten opzichte  van het totale vermogen van 45 procent  in  1970 naar circa  30  in 1980, ofwel een relatieve
afname met eenderde  in 10 jaren. Inmiddels  is voor de desbetreffende NV's sprake van een herstel  van het eigen
vermogen ten opzichte  van het totale vermogen tot circa 40 procent  eind   1983.   Dit cofer wordt echter sterk
beinvloed door de positie van de internationale fondsen. Het zojuist gememoreerde heeft betrekking op beurs-
NV's. Van de andere ondernemingen in de NV- of BV-vorm is uitde in noot  1  bedoeide COB/SER-enquete bekend
dat er tussen de eigen vermogensposities van de diverse ondernemingen grote verschillen bestaan.

2.  Een factor die hieraan ten zeerste heeft bijgedragen is de foutieve grondslag voor de
belastingheffing van ondernemingswinsten. De erosie van het eigen vermogen is sterk
aangewakkerd door het niet inflatie-neutrale fiscale winstbegrip, waardoor de nominale
rendementseis ter handhaving van de koopkracht van het eigen vermogen extra hoog
kwam te liggen. Omdat de rendementen al onder druk stonden werd de doelstelling veelal
niet gehaald.

Zie hierover H.J. Hofstra, rapport Inflatieneutrak belastingheffing (1978), biz. 53-58, die spreekt over het optreden
van vermogensheffingen bij deondernemingen, in plaats van debelastingheffing van overschotten. Vergelijkook G.
Slot, Voorraadwaardering, Fiscale Monografie nr. 8, vijfde herziene druk (1981), biz. 169-170.

3.  De omvang van het eigen vermogen wordt niet slechts bepaald door winstinhouding.
Van belang is het verwerven van nieuw risicokapitaal. Ook de emissie-activiteit heeft in de
afgelopen periode niet veel levendigheid vertoond, mede vanwege de zojuist genoemde
oorzaken.

In de periode 1970-1980 bedroeg het totaal aan openbare aandelenemissies slechts 1,9 mitjard gulden. Dat was
nominaal iets minder dan in de beide daaraan voorafgaande decennia per decennium geplaatst werd. Zuiver
getalsmatig bezien lijkt er geen sprake van een dramatische vermindering. Dat wordt echter anders als men in
aanmerking neemt dat de betekenis van emissies in het kader van de ontwikkeling van de nationale economic sterk
gedaald is.  In de periode 1950-1980 steeg het nominale inkomen tot circa het 17-voudige.  in dat licht bezien wordt
de trend wei duidelijk Zeker als men bedenkt dat de aandelen-emissies in de zeventigerjaren in hoofdzaak gepleegd
zijn door banken. De gestegen vermogensbehoefte van het bedrijfsieven, voor zover extern gefinancierd, moest
vrijwel volledig met vreemd vermogen worden opgevangen. De emissies van banken dienden om aan de solvabili-
teitseisen te kunnen blijven voldoen. Deze gang van zaken kon de neergaande tendens van het bedrijfsleven wel
uitstellen maar niet tegenhouden. Tenslotte maakten ook de toevoegingen aan de stroppenpotten van de banken
duidelijk dat een trendbreuk noodzakelijk was.

4. Verder trad er in de afgelopen decennia een verschuiving op van vrij aanwendbaar
sparen naar gebonden sparen (collectief). Daardoor ontstond op macroniveau bezien een
verschuiving van risicodragend naar risicomijdend vermogen.

Volgens het jaarverslag van De Nederlandsche Bank ( !983, blz. 35) vormden in  1970 de besparingen gemiddeld  14
procent van het beschikbaar inkomen van gezinnen. Daarvan werd 7,5 procentpunt collectief bespaard en 6,5
procentpunt op individuele wijze. In 1983 bedrocgen de besparingen van de gezinnen gemiddeld 13 procent van het
beschikbaar inkomen. In dat jaar werd echter i I  procentpunt collectief bespaard en slechts 2 procentpunt bestond
uit vrije besparingen. In absolute getallen bedroeg het aanbod van besparingen in Nederland door
fondsen/spaarbanken, gezinnen en bedrijven  in 1983 circa 37 miljard gulden  (Jaarverslag  DNB 1983, tabel  7).
Nagenoeg 80 procent van dit bedrag werd besteed aan obligaties en onderhandse leningen. Het restant werd belegd
in onroerende goederen en hypothecaire leningen, terwijl per saldo vanuit het binnenland sprake was van een
verminderde belegging in Nedertandse aandelen. Vanaf 1975 is dat overigens telkenjare het geval geweest, waarbij
niet alleen de binnenlandse maar ook de buitenlandse beleggers tot afstoting van hun aandelenbezit in Nederiandse
bedrijven overgingen.  Pas in  1984 is hierin verandering gekomen.

Recente schattingen bevestigen dat er inderdaad een groot tekort aan risicokapitaal
bestaat, speciaal voor de financiering van investeringen om de werkloosheid tot een
aanvaardbaar niveau terug te dringen. Het tekort aan risicokapitaal wordt door de
werkgeversbonden voor de komende 5 jaren becijferd op 160 miljard gulden.

De bouwstenen voor deze berekeningen zijn vermeld in een toespraak van C.J.A. van Lede, voorzitter van het
VNO,  bij de uitreiking van Sythoff-prijzen op 22 november  1984; zie Financieel Dagblad 23 november  1984.  De
berekeningen van het VNO zijn opgesteld aan de hand van vooropstellingen waarvan de uitvoerbaarheid niet is
aangegeven.
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Van het benodigde bedrag zou 80 miljard gulden gegenereerd moeten worden door
winstinhouding. De andere 80 miljard gulden, ofwel circa 16 miljard per jaar, zou door
middel van emissies bijeen moeten worden gebracht. In een recent rapport gaat de
Nederlandsche Middenstandsbank uit van een nog wat hoger bedrag, namelijk 18 miljard
gulden per jaar aan emissies. Uiteraard kan aan deze cijfers alleen indicatieve waarde
worden toegekend. Datzelfde geldt  voor een recente COB/SER-enquetel, die eveneens
betrekking heeft op de positie van het risicokapitaal. De uitkomsten van die enquete
ondersteunen de conclusie dat er grote behoefte bestaat aan risicokapitaal, zij het dat de
omvang van die behoefte niet wordt aangegeven.

Blijkens het onderzoek heeft een op de drie bedrijven een solvabiliteit van minder dan 20 procent. Van die groep wil
60 procent daar iets aan doen. Van alle ondernemingen - ook die met een solvabiliteit boven 20 procent - wil 41
procent de vermogensverhoudingen aanpassen. Veelzeggend is ook dat bij een verbetering van de vermogenspositie
en de winstverwachting bijna tweederde van de ondernemingen versneld ofextra rullen investeren tot een geraamd
bedrag van circa 63 miljard gulden. In dat geval zou zulks bij 59 procent van de kleine en bij 48 procent van de grote
ondernemingen een aanpassing van de vermogensstructuur vergen.

In de zojuist gereleveerde rapportages ligt de wenselijkheid besloten om op fiscaal terrein
specifieke maatregelen te nemen ter stimulering van risicokapitaal. De zogenaamde
Actualiseringsnotaz van de bewindslieden van Financi8n uit 1984, die tot onderwerp heeft
het vraagstuk van de heffing van vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting van
uitgedeelde vennootschapswinsten, staat hier diametraal tegenover. Specifieke maatrege-
len worden afgewezen en volstaan wordt met een pleidooi tot verdere verlaging van het
vennootschapsbelastingtariefmet als neveneffect de verzachting van de problematiek van
de dubbele heffing. Deze tegenstelling zal ik in het vervolg onder ogen zien.

1. Risicodragend vermogen in Nederiand; enquete ingesteld door de Commissie voor Ontwikkelingsproblematiek
van Bedrijven van de Sociaal Economische Raad (1984).
2.   Kamerstuk 18600, hoofdstuk IX B. bijlage IX.
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2.  Het bijeenbrengen van risicokapitaal

2.1.   Algemeen

Het belangrijkste fiscale obstakel bij het bijeenbrengen van risicokapitaal doet zich voor
in de vennootschapsbelasting. Met name gaat het om de werking van het zogenaamde
klassieke stelsel. Het onderwerp lijkt enigszins afgezaagd maar het is toch van het grootste
belang voor de behandeling van het thema. Het klassieke stelsel discrimineert eigen
vermogen ten opzichte van vreemd vermogen, door de vermogensvergoeding aan aan-
deelhouders als zodanig, te beschouwen als een niet-aftrekbare post, terwijl de aftrek van
rente op vreemd vermogen in beginsel zonder beperking de fiscale winst verlaagt.

Bedrijfseconomisch bestaat er geen twijfel over dat de beloning voor het verschaffen
van eigen vermogen, voor de onderneming als een kostenpost moet worden aangemerkt.
Laat men na kostenposten fiscaal te honoreren dan wordt, zoals Schendstok' betoogde,
de vennootschapsbelastingdie drukt op een bedrij fseconomisch kostenelement, zelve ook
zo'n kostenelement. Het hefboomprincipe maakt dat de ondernemer ook om fiscale
redenen bij het aantrekken van vermogen al snel de nadruk legt op vreemd vermogen.

Het hefboomprincipe als zodanig is een bedrijfseconomisch verantwoord gegeven, waarbij echter beperkingen
gelden in verband met het opvangen van risico's. Het probleem is echter dat door de werking van het fiscale stelsel
ten aanzien van de beloning van het eigen vermogen, het evenwichtspunt kunstmatig is opgeschoven in een
ongunstige richting, waarbij het bufferelement van het eigen vermogen te veel veronachtzaamd wordl. Zic omtrent
de invloed van het fiscale stelsel op de toepassing van het hefboomprincipe C. F. Scheffer, Financiele Notities, eerste
deet, vierde herziene druk (1975), blz. 228-231. Door de druk van de vennootschapsbelasting bedragen de kosten
van het op eigen vermogen uitgekeerde rendement grosso modo het dubbek van de uitkering.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat - zoals Meeles schrijft4 -.kwaad geld, goed geld
wegdrukt'. Het gevolg  is  dat de ondernemer geneigd  is op discutabele gronden  een  voor
zijn onderneming bedrijfseconomisch als juist te aanvaarden verhouding tussen eigen en
vreemd vermogen, uit het oog te verliezen. Dit betreft niet alleen de subsitutie van
risicokapitaal door vreemd vermogen, maar ook de uitbreiding van kapitaal in verband
met nieuwe investeringen. Zowel bestaande als nieuwe activiteiten kunnen ernstig belem-
merd worden indien zij met nieuw aan te trekken aandelenkapitaal zouden moeten
worden gefinancierd.

Zo geeft Meeles   in de Naamloze Vennootschap   1980,  biz.   243 het voorbeeld  van een beursfonds waarbij  de
koers/winstverhouding het met de investeringen te behalen rentabiliteitsniveau bepaalt. Indien bijvoorbeeld opeen
bepaald moment de koers/winstverhouding 5 is mi een nieuwe activiteit zonder schade voor de aandeethouders
slechts kunnen worden gestart indien het verwachte rendement 20 procent na betaling van vennootschapsbelasting
bedraagt. In dat geval moet de rentabiliteit voor vennootschapsbelasting bijna 40 procent van het te investeren
eigen vermogen bedragen. Dit is een eis waaraan maar weinig investeringen zullen voldoen. Opgemerkt wordt dat in
dc zeventiger jaren en begin van de tachtiger jaren koers/winstverhoudingen van 5 (en zelfs minder) veelvuldig
voorkwamen. Is de rentabiliteit lagerdan 20 procent netto dan worden de aandeelhouders als het waregestraft voor
activiteiten die op zichmlf rendabet kunnen zijn. Zie omtrent de relatie tussen de beurskoers en de gewenste
rentabilitcit van investeringen C.F. Scheffer. Financiele Notities, tweede deel, derde druk (1977), blz. 96-112.

Hoe fnuikend het stelselis waarin ondernemers als het ware worden gedwongen overma-
tig met leenkapitaal te financieren, wordt op trefTende wijze beschreven door Schwencke
in zijn prae-advies voor de NIBE Jaardag  1982.5

Hij stelt in zijn analyse dat in de zestiger jaren, toen de erosie van het eigen vermogen

3. Smectsbundel (1967), blz. 295.
4. Quod licet Jovi (1983), biz. 31-38 en dezelfde in De NV (1980), blz. 243.
5.  Publikatie nr. 43 van het Nederlands Instituut voor het Bank- en Effectenbedrijf (1982), blz. 111.112.
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allengs toenam, de ondernemingsfinanciering in toenemende mate met vreemde middelen
is geschied op grond van kostenoverwegingen. Men verloor daarbij de bufferfunctie van
het eigen vermogen te veel uit het oog. Later, toen het nodig was het eigen vermogen te
versterken, kon dat niet meer. De rente over het naar verhouding te hoge vreemde
vermogen was inmiddels torenhoog gestegen. Omdat de winstgevendheid onvoldoende
was en door de werking van het fiscale stelsel de bruto rendementseis voor het eigen
vermogen te hoog lag, kon in het geheel geen eigen vermogen worden aangetrokken. Ook
niet als dat wenselijk was vanwege gezonde vermogensverhoudingen of omdat het sterk
risicodragende karakter van de investeringen geen zekerheid bood omtrent de aflossing
van vreemd vermogen. Dit moet de les van de zeventigerjaren zijn. Het liscale stelsel heeft
mede tot gevolg gehad dat voor een groot aantal ondernemingen een onprettige, zoal niet
fatale aandrang naar vreemd vermogen heeft plaatsgevonden, waardoor de investeringen
werden afgeremd en later het bestaan van vele ondememingen op het spel kwam te staan.
Hetgeen  op  dit  punt  in  de Nota Grapperhaus   uit   1970 nog zonder veel tegenspraak
geschreven kon worden, is thans niet langer juist gebleken. Het betreft de stelling dat geen
overwegende betekenis kan worden toegekend aan de discriminatie van het eigen vermo-
gen ten opzichte van het vreemd vermogen 'omdat niet kan worden gesteld dat de
bestaande vermogensstructuur van de vennootschappen (verhouding eigen en vreemd
vermogen) bedrijfseconomisch een ongunstig beeld vertoont.'6

Ook op andere gronden kan betwijfeld worden of verdediging van het klassieke stelsel
nog volledig houdbaar is.

Van den Tempel kon zijn knappe nota ten behoeve van de Europese Commissie7 alleen
maar richting klassieke stelsel doen wijzen door de keuze van de vooronderstellingen die
destijds zijn betoog bepaalden. De tijden zijn veranderd en de verwachting is gerechtvaar-
digd dat thans een andere invalshoek gehanteerd moet worden en in dat geval de
conclusies ook anders zullen lui(len.

Ook Hofstra is een belangrijk verdediger van het klassieke stelsel. Hij stelt onder meer
dat de last verbonden aan de niet aftrekbaarheid van de vergoeding voor eigen vermogen,
door de ondernemingen wordt afgewenteld in de prijzen, waardoor de fiscale discrimina-
tie in feite niet zou drukken op het bedrijf zelf.8 Deze laatste conclusie is echter, indien al
volledig juist, niet relevant. Slaagt de onderneming er in de hoge kosten van het eigen
vermogen af te wentelen op de afnemers of leveranciers, dan worden deze getroffen door
een niet voor hen bedoelde heffing. Slaagt de onderneming er niet in de vermogenskosten
af te wentelen in de prijzen, dan worden de aandeelhouders gedupeerd. De winst na
belastingen bepaalt immers mede de waarde van het aandelenpakket.

Zijn wij echter op dit punt aangeland, dan dienen zich ook andere gevolgen aan, zoals
voor de kapitaalverschaffing. Met name worden emissies bemoeilijkt. De bruto rende-
mentseis wordt dermate hoog dat met eigen vernlogen te financieren investeringen
noodgedwongen achterwege blijven. De werking van het fiscale stelsel beinvloedt dan de
hoogte van investeringen en daarmee de werkgelegenheid in zeer negatieve zin.

Hoe de afwenteling zal uitvallen is niet op voorhand bepaalbaar, zoals de gang van
zaken in voorbije jaren aantoont.

Bezien wij de na-oorlogse periode dan moet geconcludeerd worden dat tot het midden
van de zestiger jaren het economische klimaat de afwenteling van vermogenskosten in de
prijzen min of meer toeliet, mede omdat de hoogte van de afwenteling door het lage
renteniveau en lage effectieve belastingdruk betrekkelijk gering was. In de tweede helft
van de zestiger jaren en het grootste deel van de zeventiger jaren verstrakte zowel het
economische als het fiscale klimaat. In combinatie met de toen sneller stijgende inflatie,
versterkt door de afwentelingsfactoren, waaronder die veroorzaakt door de vennoot-
schapsbelasting, is dat vooral ten koste van de rentabiliteit van de ondernemingen gegaan,
hetgeen zeer negatief heeft uitgewerkt op de werkgelegenheid.

De conclusie is dat een stelsel dat tot afwenteling dwingt, aanleiding kan geven tot zeer
nadelige consequenties. In elk geval roept de afwenteling onvoorspelbare gevolgen op die

6. Kamerstuk 10955, nr. 2, biz. 25, r.k.
7.   Kamerstuk 10955, bijlage  IV.
8.  Weekblad  1962/4594. biz.  173.
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slechts bij toeval conform zouden kunnen zijn aan de sociaal-economische doelstellingen
van een belasting. Ook al omdat dit onrecht doet aan de verdelingsbeginselen, moet een
dergelijk mechanisme worden afgewezen.9

Vorenstaande leidt bij elkaar tot de conclusie dat het klassieke stelsel niet onverkort
gehandhaafd kan blijven.

2.2. Internationale ontwikkelingen
Het elimineren van de dubbele druk op uitgekeerde dividenden is in het buitenland veelal
geschied door de vervanging van het klassieke stelsel door een integratiestelsel.

Van de integratiestelsels gaat de aandacht uit naar het in EEG-en OESO-verband in
discussie zijnde vet,rekeningsstelsel. Invoering daarvan in de belangrijkste industrienaties
van de wereld zou het wellicht mogelijk maken de problemen van dubbele druk op
dividenden sterk te verminderen.

Zolang integratie van vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting niet volledig is, zal het afwentelingseffect van
de vermogenskosten zich bij de ondernemingen blijven voordoen. Bij een vennootschapsbelastingtarief van 50
procent is de afwentelingsfactor 2. Gecombineerd met een verrekeningsstelsel waarin de helft van de vennoot
schapsbelasting bij de aandeelhouder in aanmerking wordt genomen is de afwentelingsfactor nog 1 1. Zie D.A.M
Meeles, De Naamloze Vennootschap 1980, biz. 244. Ook al kan - zoals in de Bondsrepubliek Duitsland op de voet
van het Anrechnungsverfahren - de afwenteling volledig vermeden worden is het nog de vraag of dit de
vennootschap uiteindelijk baat brengt. Dat is atleen het geval indien bij de invoering van het stelsel. en daarna het
volgens het oude stelsel te betalen contante dividend verlaagd wordt met de door de aandeelhouder te verrekenen
belasting. De belastingverrekening moet aanvaard worden als onderdeel van de dividenduitkering. Voor zover
bekend stemmen de ervaringen in de Bondsrepubliek niet overeen met deze gedachtengang.

Ook al wil Cnossen het ons herhaaldelijk anders doen gelovenio, van een echte opmars
van het verrekeningsstelsel is echter geen sprake. Er zijn verschillende landen die een
verrekeningsstelsel hebben ingevoerd, maar altijd is dat gebeurd volgens nationale inzich-
ten en behoeften. In Europees verband is het niet beter.

De in 1975 ingediende Concept-Richtlijn 1 1  heeft nog altijd het prenatale stadium niet
verlaten. Van een discussie op politiek niveau is zelfs nog geen sprake geweest. Gevreesd
moet worden dat in deze situatie op afzienbare termijn geen verandering zal komen. Het
vorderen van de EEG-doelstellingen wordt aanmerkelijk afgeremd door de problemen
die door de toetreding van nieuwe leden worden opgeroepen. In de kwestie van de
harmonisatie van de stelsels van vennootschapsbelasting spelen allerlei nationale doelstel-
lingen een grote rol, waarbij zeer fundamentele belangentegenstellingen aan een spoedige
oplossing in de weg staan.

Ook buiten de EEG lijken de ontwikkelingen er niet op te wijzen dat het Europees
stelsel navolging vindt. In een recent rapport van de Amerikaanse Treasury 'Tax reform
for fairness, simplicity and economic growth' 12 wordt aanbevolen het klassieke stelsel van
vennootschapsbelasting te handhaven, zij het met bepaaide reducties in verband met
winstuitdelingen. Het vooruitzicht dat in internationaal verband geen oplossing in zicht
is 13  zal ertoe  moeten leiden dat allereerst nationaal naar een eenzijdige oplossing voor de
dubbele heffingsproblematiek gezocht wordt. Uiteraard zullen daarbij ontwikkelingen in
EEG- en OESO-verband niet uit het oog verloren kunnen worden of onmogelijk moeten
worden gemaakt.

9.  Vergelijk M.J. van Rooijen, Rapport Vereniging voor de Belastingwetenschapnr. 128 (1971), bz. 28 en K. van
der Heeden, Dubbele heffing bij besloten en open vennootschappen, dissertatie (1973), blz. 83.
10.   Onder  andere; S. Cnossen, Het verrekeningsstelsel  in  opmars,  wat  doet  Nederiand?  (1979),  hoo fdstuk   I  en
hoofdstuk VI; van dezelfde auteur: Corporation taxes in OECD Member Countries, Bulletin for international
Fiscal Documentation 1984, biz. 483496, en Imputationsystems in the EEC in: Comparative Tax System: Essays in
honor of Richard Goode (1984), Chapter 4, biz. 85-106.
11.   Voorstcl voor een richtlijn van de Raad inzake de harmonisatie van de stelsels van vennootschapsbelasting en
van de bronheffing   op  dividenden  van   1   augustus 1975, opgenomen in Rechtspersonen (losbladige uitgave),
onderdeel ER Vpb, VA-1.
12. The Treasury Report to the President, november 1984
13.  Zie ook de Actualiscringsnota Kamerstuk 18600, hoofdstuk IX B, bijlage IX, blz. 63.
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2.3. Een Nederlandse oplossing
Het zoeken naar een oplossing voor de geschetste problematiek in nationaal verband
brengt beperkingen aan in de keuzen waarvoor men kan opteren. Het invoeren van een
verrekeningsstelsel dat ook in internationaal verband resulteert in een gelijke behandeling
van alle handeelhouders, Nederlandse zowel als buitenlandse, vereist bijvoorbeeld dat
men in dat geval het buitenland naar het eigen stelsel zou moeten bekeren. Doet men dat
niet, dan berokkent men met name de vennootschappen met veel buitenlandse aandeel-
houders grote schade. Terecht concludeert de Commissie Verrekeningsstelsel van de
Vereniging voor de Belastingwetenschap14 hieruit dat de eenzijdige invoering door ons
land van het in EEG-verband voorgestane integratiestelsel onmogelijk is.

Een andere conclusie geldt voor het reductiestelsel van Van Dijck",dat wel eenzijdig
kan worden ingevoerd. In dit systeem wordt bij de aandeelhouder de verrekening van op
de winst betrekking hebbende vennootschapsbelasting zuiver nationaal behandeld. Het
bezwaar van het reductiesysteem en andere verrekeningsstelsels zit echter hierin dat men
daarmee de vrijgestelde lichamen niet bereikt, waar potentieel omvangrijk risicovermo-
gen aanwezig is. Daarnaast is het bezwaar toch gelegen in de beperkt territoriale opzet van
het systeem. Het probleem van de discrepantie tussen de fiscale behandeling van vreemd
en eigen vermogen wordt hier te lande slechts voor bepaalde aandeelhouders bestreden.

Daarmee blijft dat probleem in een belangrijke groep van gevallen bestaan. Zo is onder
meer circa 50 procent van de op de Amsterdamse Effectenbeurs genoteerde aandelen in
buitenlandse handen. Onder die omstandigheden is duidelijk, dat nu de fout zit in het
onjuiste systeem van de vennootschapsbelasting, beoordeeld vanuit de Nederlandse
verhoudingen, de correctie niet kan plaatsvinden bij de aandeelhouder. Het bronland -
Nederland - dient de knelpunten in zijn nationale wetgeving weg te nemen. Het daarbij
vaker gehoorde argument dat Nederlandse maatregelen alleen kunnen worden uitge-
voerd als heffing in de woonstaat verzekerd is16. achtik onjuist. Onze zorg dient zich niet
hierop te richten; het is een zaak voor de desbetrefTende staat.

Een en ander brengt mij tot de conclusie dat een verlichting van de dubbele druk
gegeven moet worden op het niveau van het winstuitdelende lichaam. In dat geval wordt
immers de correctie aangebracht ter plaatse waar het probleem - de verstoring van de
verhouding tussen vreemd en eigen vermogen - door het onjuiste stelsel van vennoot-
schapsbelasting wordt veroorzaakt. Het effect daarvan is dat de eventuele afwenteling van
de vennootschapsbelasting drukkend op de kosten van het eigen vermogen ongedaan
gemaakt wordt. Door de sterke daling van bruto rendementseis op het eigen vermogen
worden investeringen rendabel die thans nog achterwege moeten blijven. Tevens zullen
hiervan die bedrijven profiteren die thans door het onjuiste fiscale winstbegrip hun
aandeelhouders niet het door de markt geeiste rendement kunnen bieden en dat door de
stelselwijziging weI kunnen. Zij krijgen daardoor weer toegang tot de vermogensmarkt.
Vooral de instelling van de Parallelmarkt maakt dit extra actueel. In alle gevallen komen
deze effecten op kortere of langere termijn ten goede aan de ondernemingen, waardoor
met name de investeringen en daarmee de werkgelegenheid gebaat worden.

Een niet onbelangrijk aspect is dat deze stelselwijziging attractief is voor alle aandeel-
houders, ongeacht waar zij gevestigd zijn en ongeacht of zij belastingplichtig zijn (institu-
tionele beleggers). Dat er een stuk van de 'winst' naar het buitenland vloeit zonder dat
daarover in Nederland belastingheffing heeft plaatsgevonden, acht ik geen bezwaar.
Integendeel, anders dan in de uit 1970 stammende Nota Grapperhaus kan ik hierin geen
vrijgevigheid zien. Het is de prijs van de keuze die gemaakt wordt voor een zo gelijkmatig
en effectief mogelijke verlichting van de dubbele druk op uitgedeelde winsten, met als
beweegreden om in voldoende mate en op marktconforme wijze risicokapitaal te kunnen
aantrekken. Een prijs die om macro-economische redenen i, op voorhand ook betaald
wordt voor intrest, die immers zonder enige heffing het land kan verlaten.
14.  Geschrift nr. 160, btz. 77-78 (1983), zie ook de op biz. 82-86 vermelde voorstellen van de Commissie.
15.  Geschrift nr.  128 van de Vereniging voor de Belastingwetenschap (1971), blz.  14-19. Vergetijk ook:  A.W. der
Kinderen, Fiscale Miniaturen (1978), biz. 117-224; Rapport van de Commissie Verrekeningsstelsel, blz. 66-70;
Geschrift 160 van de Vereniging voor de Belastingwetenschap en K. van der Heeden, Dubbele hefiing bij open en
besloten vennootschappen (1973), biz. 181.
16. Dit standpunt komt naar voren in de zgn. Nota Grapperhaus, Kamerstuk 10955, nr. 2, blz. 19,1.k. en r.k.
17. Zic hierover G.A. Posthumus, Weekblad 1982/nr. 5555.
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2.4. Methoden
In beginsel zon drie mogelijkheden te onderkennen voor een tegemoetkoming in de sfeer

van lichamen:
1.  verlaging van het tarief voor de vennootschapsbelasting, respectievelijk beperking van

de belastinggrondslag;
2. het in aanmerking nemen van een primair rendement;
3. het in aftrek brengen van een primair dividend, met als variant het split-rate tarief voor

uitgedeelde winsten.

2.4.1. Verlaging van het vennootschapsbelastingtarief

De gedachte dat verlaging van het tarief voor de vennootschapsbelasting respectievelijk
beperking van de belastinggrondslag door de vermogensaftrek een verzachting betekent
van de dubbele heffingsproblematiek, treft men aan in de Actualiseringsnota. Deze visie is
met name te verklaren vanuit de gedachte dat de risicokapitaalproblematiek alleen kan
worden opgelost door winstinhoudingen. Deze visie is te beperkt, want gebleken is dat een
aanmerkelijke uitbreiding van het risicokapitaal vooral moet plaatsvinden door middel
van emissies. Juist omdat het aan te trekken kapitaal zijn prijs heeft, schiet de gedachten-
gang van de bewindslieden te kort. Als er geen dividend pleegt te worden uitgekeerd is de
tariefsverlaging, bezien vanuit de problematiek van de dubbele heffing, ten onrechte
geweest. Omgekeerd: vindt wei dividenduitkering plaats, dan wordt het uitkerende
lichaam in een verhoudingsgewijs nadelige positie geplaatst ten opzichte van de lichamen
die geen dividend uitkeren maar wel de vruchten van de tariefsmaatregel plukken.

Ook de in de Actualiseringsnota genoemde suggestie van een beperking van de belas-
tinggrondslag ter correctie van de dubbele heffing over uitgedeelde winst treft geen doel.
De vermogensaftrek, waarop in die Nota wordt gedoeld, is bedrij fseconomisch en fiscaal
niet als winst aan te merken, laat staan dat dit bedrag voor uitdeling vatbaar is. Het betreft
immers niet meer dan een noodzakelijke, globale, correctie ter compensatie van de
ontbrekende inf'latieneutraliteit van de fiscale winstbepaling. Het object van heffing
behoort op juiste wijze te worden vastgesteld, en niet anders. Correctie van  het niet op de
winst in aftrek toelaten van vermogenskosten kan niet op een juiste wuze plaatsvinden
door manipulatie van andere elementen die de hoogte van de belastingdruk bepalen. Laal
men de relatie met de werkelijke vermogenskosten toch los, dan zal er maar zelden sprake
van zijn dat het voordeel van het ene het nadeel van het andere opheft.

De redenering van de regering in de Actualiseringsnota veronachtzaamt voorts het feit
dat er een tempoverschil ligt tussen de verwerving van risicokapitaal en de vorming van
winstreserves. Er wordt namelijk geredeneerd vanuit de belastinghefling over de winsten
behaald met het reeds aanwezige risicokapitaal. Het is echter een gegeven dat de cost voor
de baet uitgaat. Eerst moet er risicodragend vermogen bijeengebracht worden alvorens de
investeringen in gang gezet kunnen worden en reservering van eventuele winsten kan
plaatsvinden. Dit betekent dat de oplossing van de problematiek van het risicokapitaal
nooit alleen kan plaatsvinden door maatregelen zoals door de regering getroffen.

Een bezwaar van deze aanpak, evenals van het stelsel van aftrek van primair rende-
ment, is verder dat de verhouding met de aan inkomstenbelasting onderworpen onderne-
mingen onder sterke druk komt te staan. Dat lokt dan weer zogenaamde flankerende
maatregelen uit, die opnieuw de toezegging van een geforceerde winstcorrectie zullen
inhouden.

Overigens ben ik van oordeel dat het larief van de inkomstenbelasting veel te hoog is. Dit werkt niet alleen
economisch ongunstig, maar daardoor ontstaat ook een steeds grotere spanning in de verhouding tussen
ondernemers-natuurluke personen aan vennootschapsbelasting onderworpen ondernemingen. In de bundel Quod
Licet Jovi. biz. 39 en volgende heb ik betoogd dat het maximale inkomstenbelastingtarief, althans voor onderne-
mers, teruggebracht dient te worden naar het voor de vennootschapsbelasting geldende tarief.
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2.4.2. Aftrek primair rendement

Vanuit de bedrijfseconomische theorie bezien, is het juist alleen datgene tot de winst te
rekenen dat uitgaat boven de'opportunity costs'. In die visie is het correct de rente op heteigen vermogen tot de kosten te rekenen, ongeacht de vraag of die kosten in de vorm van
dividend de onderneming hebben verlaten.18 De gedachte  dat een primair rendement
onbelast moet blijven, vindt nog steeds bijval. 19 Deze opvatting is onlangs nog verdedigd
in een artikel in het Weekblad voor fiscaal recht.20 Ook de gezamenlijke werkgeversbon-
denn ende Commissie Wagner22 staan een op dit idee gebaseerde faciliteit voor, en weI in
de vorm van een tot de kapitaalmarktrente verhoogde vermogensaftrek. Deze gedachte
maakt van de vennootschapsbelasting een overwinstbelasting. Bedrijfseconomisch is die
opvatting goed verdedigbaar. Vanuit de optiek van het risicokapitaal bezien, komen
echter de bezwaren tegen de aftrek wegens primair rendement overeen met die tegen de
verlaging van het vennootschapsbelastingtarief als middel om de problematiek van de
dubbele hemng te verzachten. Evenmin is er reden de fiscale winst te verminderen met
bedragen waarvoor de onderneming geen economisch motief aanwezig acht om een
desbetreffendelast te aanvaarden. De faciliteit gaat bovendien verder dan uit oogpunt vangelijke behandeling van eigen vermogen ten opzichte van vreemd vermogen vereist is.
Vergelijkt men dividend met rente dan blijkt rente bij de winstbepaling in aanmerking te
komen na de uitbetaling of het verschuldigd worden ervan. Het is dan onjuist niet
gedeclareerd primair rendement geheel ongemoeid te laten. Vermeden moet worden dat
de ondernemingen die hun winsten inhouden, door de onbelaste potvorming in een
gunstiger positie komen dan de lichamen die de winst uitkeren.

2.4.3. Aftrek primair dividend

Een specifieke beperking tot de problematiek van de normaliter dividend uitkerende
vennootschappen biedt de gedachte dat een primair dividend tot de kosten van de
onderneming gerekend moet worden. In dat geval wordt het uitgekeerd dividend tot ten
hoogste een bepaald percentage van het geplaatste kapitaal, dan wel een percentage van
het geinvesteerde vermogen als kosten in mindering op de winst toegelaten. Ook voor
deze opvatting is een behoorlijke bedrijfseconomische fundering aanwezig. Bovendien is
zij, in tegenstelling tot de eerste twee maatregelen, in overeenstemming met de basisge-
dachte van de fiscale winstbepaling, dat in beginsel slechts realiter gedane uitgaven en
drukkende lasten in mindering op de winst komen.23 Bij verschillende gelegenheden zijn
van regeringswege bezwaren aangevoerd tegen de aftrek van een primair dividend.

Zie voorde bezwaren tegen de aftrek van een primairdividend uitsluitend op nieuw te plaatsen aandelen het rapportvan de fiscale deskundigen die de voorstellen in het COB/SER onderzoek'Risicodragend vermogen in Nederland'
(1985) evalueerden.

In de sfeer van de uitvoering ziet men complicaties opdoemen bij de vraag naar de hoogte
van het in aanmerking te nemen vermogen en de hoogte van het in aftrek te brengen
dividend.

Het stelsel van gesplitst tarief honoreert de uitkering van winst ten laste van de
verschuldigde vennootschapsbelasting. Dit stelsel kent de zojuist genoemde complicaties

18. Zie hierover bijvoorbeeld K. van der Heeden (a.w.), biz. 89-90.
19. Inhet verleden is hiervoor herhaaldelijk een pleidooi gevoerd. Zie onder meer L. Lancee in De NV, juli  1962,
biz. 49-55.
20    P F.J. Litjens, Het stelsel van aftrek primair rendement in de vennootschapsbelasting, Weekblad 1985/5668
21. VNO/NCW Standpunt inzake dubbele druk. nota van 21 december 1984.
22.  Voortgangsrapport, juni 1982, blz. 21-22.
23. in het arrest Hoge Raad 31 mei 1978, BNB 1978/252 was ten aanzien van niet betaalde rente sprake van
bedragen die niet tot de winst werden gerekend omdat die bedragen op grond van een aandeelhoudersbestissing
toevlociden en geen decl uitmaaktcn van de voordelen verkregen uit ondememing. De met betaalde rente was dus
met aan te merken als een fictieve kostenpost
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niet. Een bezwaar is echter dat de stimulans tot dividenduitkering groot is. Als men geen
limiet aanbrengt in het tegen een laag tarief te belasten uitgekeerd dividend, dan dreigt het
gevaar van een ongebreideld (SchOtt-aus-hol-zuruck-Verfahren' waaraan de Bondsrepu-
bliek Duitsland een aantal jaren geleden niet ten onrechte een halt heeft toegeroepen.

2.5. Voorstel: dividenduitkering ten laste van het belastbare bedrag

Naast de hiervoor vermelde inhoudsbepaling kan het begrip primair dividend ook in
andere zin worden opgevat. En weI in de zin dat als 'primair' wordt aangemerkt het
dividend dat de vennootschap noodzakelijk acht ter beloning van het door haar aandeel-
houders als zodanig ter beschikking gestelde vermogen.

Vooropstellend - op de eerder genoemde economische gronden - dat het de winstuit-
kerende lichamen zijn die op een drukverlichting aanspraak kunnen maken, dient - met
erkenning van de bezwaren die aan de zojuist genoemde systemen verbonden zijn - de
tegemoetkoming te worden verschaft zonder de hiervoor bedoelde nadere toetsing aan
vermogen, aandelenkapitaal ofdividendhoogte. Het moet aan de winstuitkerende onder-
nemingen worden overgelaten in hoeverre zij hun aandeelhouders willen of moeten
belonen. WeI moet de reductie worden gemaximeerd op een bepaald gedeelte van de winst
om te voorkomen dat op grond van fiscale motieven een onredelijke dividendpolitiek
gevolgd wordt.

Indien en voor zover over de winst geen belasting verschuldigd is, bijvoorbeeld omdat
een gedeelte van de winst objectief vrijgesteld is, is een reductie over dat deel niet op zijn
plaats. In dat geval is immers geen sprake van ten onrechte geheven vennootschapsbelas-
ting. De faciliteit dient voorts beperkt te worden tot het in Nederland belastbare bedrag,
mede omdat de stimulans alleen wenselijk is ter aczivering van het in ons land benodigde
risicokapitaal. Voor wat betreft de in het buitenland te belasten winsten dienen eventuele
stimulantia door de desbetreffende soevereine staten te worden verschaft.
Resumerend luidt het voorstel, het uitgekeerde dividend in aftrek te laten op het in
Nederland belastbare bedrag, en wei tot ten hoogste een bepaald gedeelte van dat
belastbare bedrag.24 Te denken valt aan een derde deel of de helft daarvan, een en ander
nader te bepalen aan de hand van bijvoorbeeld de macro-economische dividendquote. Op
die manier kan - over een langere periode bezien, zie hierna - het vereiste vermogensren-
dement ten laste van de fiscale winst betaald worden. Daardoor verkrijgt de vennoot-
schapsbelasting in feite ook het karakter van een overwinstbelasting, met dien verstande
dat zulks nationaal wordt toegespitst.

De gedachte om eventued aan te sluiten bij de macro-economische dividendquote is ingegeven door de noodzaak
bovenmatige winstuitkeringen  louter met  het  oog  op de dividendaftrek zoveel mogetijk tegen  te gaan. Vergelijk
Geschrift nr. 160 van de Vereniging voor de Belastingwetenschap, biz. 86 (Internationale aspecten van verreke-

ningsstelsels).

2.5.1. Verfijningen

Uiteraard behoeft deze opzet enige verfijningen.
1.  De koppeling aan het belastbare bedrag is wenselijk om te voorkomen dat meer dan een

evenredig gedeelte van de Nederlandse totaalwinst in aftrek komt. Om tegemoet te
komen aan het verschijnsel dat het in de tijd bezien uiteenlopen van de fiscale winstrea-
lisatie en winstuitkeringen, tot frustratie van de regeling leidt, dient een winst- en
dividend-egalisatieperiode ingevoerd te worden. Voorgesteld wordt een dividendreke-
ning in het leven te roepen waarop enerzijds de uitbetaalde dividenden worden afge-
boekt en anderzijds het aangewezen gedeelte van het belastbare bedrag wordt bijge-

24.   Vergelijk J Verburg, Fiscale Hand- en Studieboeken, deel Vennootschapsbelasting (1984) blz. 339 en de in het
rapport van de Commissie Verrekeningsstelsel (geschrift 160 van de Vereniging voor Belastingwetenschap), biz. 87-
88 uitgewerkte dividendaftrekmethode, waarin verschillende limieten zijn opgenomen. Deze methode gaat even-
eens uit van de aftrek ten taste van de winst van het uitgekeerde dividend.
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boekt. Is in een bepaald jaar meer of minder dan het aangewezen gedeelte van het
belastbare bedrag in aftrek gebracht, dan wordt het verschil overgeboekt naar volgen-
de jaren en vermindert dit verschil dan het belastbare bedrag, respectievelijk verhoogt
het dan de toevoeging aan de dividendrekening. De egalisatie-periode kan bijvoorbeeld
gesteld worden op 8 jaar. In verliesjaren wordt de toevoeging aan de dividendrekening
op nihil gesteld. De (voorwaartse) compensatie van verliezen komt tot uiting in het
belastbare bedrag. Een eventuele verhoging of verlaging van de winst beinvloedt de
dividendrekening in het jaar waarin de desbetreffende mutaties onherroepelijk komen
vast te staan.

2. De reductie wordt verleend op het niveau van lichamen. In binnenlandse deelnemings-
verhoudingen moet voorkomen worden dat een gedeelte van het dividend in aftrek
wordt gebracht zonder dat de moedermaatschappij op haar beurt tot dividenduitke-
ring overgaat. Dit kan bereikt worden door de deelnemingsvrijstelling geen toepassing
te doen vinden op het desbetreffende gedeelte van de winst van de dochtermaatschap-
pij. Identificatie van het desbetreffende gedeeltekan plaatsvinden door het voorschrift,
dat het in het dividend begrepen aftrekbare gedeelte een evenredig part van de divi-
dendrekening bij de aanvang van het boekjaar bedraagt. Voor het desbetreffende
gedeelte zal de vrijstelling van dividendbelasting niet zonder meer toepassing moeten
vinden, waardoor dat dividend bij de moedermaatschappij herkenbaar wordt.

3. Op het beginsel dat uitgekeerd dividend tot een bepaald gedeelte de belastbare grond-
slag vermindert, moet echter een uitzondering worden gemaakt tot bestrijding van
irreele winstuitdelingen en ander onbedoeld gebruik. Hierbij dient in de eerste plaats te
worden gedacht aan de situatie dat in verband met de uitkering, al dan niet naar het
buitenland, van dividend in de vorm van aandelenkapitaal (herkapitalisatie), een
geldlening of anderszins de uitgekeerde winsten worden teruggestort; vergelijk mijn
voorstel de uitkering van een herkapitalisatiebonus onbelast te laten in 3.5. De faciliteit
dient om dezelfde redenen geen toepassing te vinden indien de winstuitkeringen
plaatsvinden aan een in het buitenland gevestigde tussenholding of houdstermaat-
schappij met een in Nederland gevestigde topholding of hier te lande wonende aanmer-
kelijk belang-aandeelhouders, en het dividend langs die weg kan worden teruggesluisd.

4.  Ten behoeve van in Nederland gevestigde vaste inrichtingen van buitenlandse lichamen
dienen flankerende maatregelen genomen te worden.

2.5.2. Budgettaire aspecten

De budgettaire last van een dergelijke maatregel kan slechts bij benadering geraamd
worden. Bezien vanuit de in Nederland ingehouden dividendbelasting bedraagt in 1984 de
uitgekeerde winst circa 4,5 miljard. De kosten van dit voorstel bedragen bij een tarief van
42 procent en een aftrekbaar deel van het belastbare bedrag van eenderde respectievelijk
een half, circa 630 miljoen gulden respectievelijk 950 miljoen gulden. Mogelijk dat de
kosten nog wat oplopen door een verhoogde tendens dividend uit te keren. In het
binnenland vindt dat laatste grosso modo compensatie in de vorm van een hogere
opbrengst aan inkomstenbelasting. Voor zover de uitkeringen naar het buitenland plaats-
vinden, moet dit als een voorzienbaar doch niet onbillijk gevolg worden aangemerkt, dat
nog wordt verzacht vanwege de inhouding van dividendbelasting die als eindhefling
fungeert. De werking van de limiet zal verhinderen dat geforceerde dividenduitkeringen
gedaan worden. Zelfs gaat van deze regeling een stimulans uit om in Nederland, hetzij
door vergroting van de activiteiten hier te lande, hetzij door vergroting van het hier
werkzame vermogen, belastbare winst te genieten. Met name geldt dit voor de onderne-
mingen die hier te lande geen ofonvoldoende fiscale winst behalen en dividend declareren
op basis van het buitenlandse concernresultaat.

De prijs van de voorgestelde maatregel is hoog, maar zou het bezwaarlijk zijn een
gedeelte van de lastenverlichting voor bedrijven daarvoor aan te wenden? Voor een juiste
fiscale structuur die onontbeerlijk is voor een behoorlijke voorziening in de behoefte aan
risicokapitaal, in het belang van de toekomstige welvaartsontwikkeling is de prijs nooit te
hoog.
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2.6. De kapitaalsbelasting
Overigens dient de verhouding tussen het bijeenbrengen van eigen vermogen ten opzichte
van vreemd vermogen ook anderszins te worden gecorrigeerd.

Een van de primitiefste belastingsoorten is zonder twijfel de kapitaalsbelasting in de
Wet belastingen van rechtsverkeer: het is een soort tolgeld voor het bijeenbrengen van
aandelenkapitaal. De rechtvaardigingsgrond van de belastingsoorten die in de WBR zijn
samengebracht kan in het algemeen niet sterk genoemd worden.

J.G. Detiger, Weekblad 1967/4848 meent dat een actuele motivering voordeze belastingen ontbreekt maarzoekt de
rechtvaardigingsgrond voor deze belastingen in de buzondere overheidsvoorzieningen welke met name de rechtsbe-
scherming van onroerend goed en rechtspersonen nodig maakt.

Voor de kapitaalsbelasting geldt dat in het bijzonder. Niettemin beinvloedt deze belasting
het rechtsverkeer in voor risicokapitaal ongunstige zin; het aantrekken van leenkapitaal
wordt immers niet belast, waardoor het aandelenkapitaal in het nadeel is.

Aan de organen van de EEG is destijds zonneklaar duidelijk geweest dat het kapitaal-
recht 'an und fur sich' belemmerend werkt op de ontwikkeling en werking van de
gemeenschappelijke kapitaalmarkt. Slechts om budgettaire redenen van de lidstaten heeft
men het nodig geoordeeld deze belasting in stand te laten, maar dan met een zo laag
mogelijk vastgesteld tarief. 2 S

Inmiddels lijkt hierin verandering te kunnen komen. De gronden welke destijds golden
voor de verlaging van de tarieven zijn, ook naar het huidige inzicht van de Europese
Commissie, sterk genoeg om de volledige afschaffing van de kapitaalsbelasting te motive-
ren.

Gelet op de behoefte aan risicokapitaal heeft de Europese Commissie onlangs een
Concept-Richtlijn ingediend26, waarbij de mogelijkheid geopend wordt het tarief van de
kapitaalsbelasting op nul procent te stellen, hetgeen dd facto de afschaffing betekent van
die belasting. Nederland zal er goed aan doen dit initiatief over te nemen om tot
beeindiging van deze belasting te komen.

25.   Zie de Richtlijn van de  Raad  van  9 april  1973  betreffende  de  vaststelling van de gemeenschappetuke tarieven
voor het kapitaairecht, opgenomen in Rechtspersonen, Europese Richtlijnen Vennootschapsbelasting, nr. 1 B
26. Het voorstel voor een Richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn nr. 69/335/EEG betreffende de indirecte
belastingen op het bijeenbrengen van kapitaal werd ingediend op 12 september  1984,  nr. Com (84) 403.
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3.  De aanbodzijde van risicokapitaal

3.1. Algemeen

Tegenover de vraag naar risicokapitaal staat het aanbod, dat wordt gevormd uit besparin-
gen door particulieren en bedrijven respectievelijk de besparingen die aan institutionele
beleggers ter beschikking worden gesteld. In de afgelopen jaren is er van die zijde een
geringe interesse geweest voor belegging in de risicodragende sfeer. Dat is ook niet
verwonderlijk als men constateert dat de uiteindelijke opbrengst van aandelen gedurende
een lange periode beduidend minder was dan die op obligaties. De winstgevendheid van
het bedrij fsleven is teleurstellend geweest, hetgeen tot uitdrukking kwam in het dividend-
rendement en dalende beurskoersen.

De volgende vergelijking illustreert het gebrek aan evenwicht tussen risicodragend en
risicomijdend kapitaal overduidelijk. In de periode 1970-1980 bedroeg het rendement op
obligaties tussen 8 en 10 procent. Het gemiddeld rendement op beursaandelen in die
periode bedroeg daarentegen   niet   meer   dan   4   A 5 procent.27 Vermindering   van   de
belastingdruk op uitgedeelde winsten is natuurlijk geen tovermiddel om deze wanverhou-
ding op slag recht te trekken, maar kan weI een belangrijke stimulans daartoe zijn.

Als echter particulieren aandelen aantrekkelijker zullen gaan vinden, is dan alleen deze
particuliere vraag al voldoende om de behoefte aan risicokapitaal te dekken? Beziet men
het aanbod van besparingen op de kapitaalmarkt en de wijze van besteding, dan kan men
daarover zijn twijfels hebben. In 1983 werd door fondsen/spaarbanken, gezinnen en
bedrijven circa 37 miljard ter belegging aangeboden, waarvan de fondsen en spaarbanken
ongeveer 85 procent voor hun rekening namen. 28

Het aanbod van hypotheekbanken of bouwfondsen en geldscheppende instellingen wordt buiten aanmerking
gelaten omdat belegging in aandelen door deze ondernemingen niet tot de retle mogelijkheden behoort.

Het restant - een kleine zes miljard gulden - zou bij volledige belegging in aandelen
onvoldoende zijn om de behoefte aan risicokapitaal te dekken. Het benodigde geld zal
dan vooral gefourneerd moeten worden door de institutionele beleggers. Van fondsen en
spaarbanken valt momenteel niet te verwachten dat zij meer dan marginaal in aandelen
zullen beleggen. De hun wettelijk toegemeten speelruimte tendeert er ook toe te beleggen
in de risicomijdende sfeer. Gegeven een overweldigend aanbod aan goedrenderende
staatsobligaties in de afgelopen jaren kon men moeilijk een grote behoefte aan belegging
in aandelen van een in moeilijkhe(len verkerend bedrijfsleven verwachten.

De ontwikkeling van het financieringstekort van de overheid kan mogelijk in de
toekomst een beleggingsprobleem veroorzaken, waardoor ook institutionele beleggers
min of meer gedwongen zullen zijn beleggingen in de sfeer van het bedrijfsleven te zoeken.
Het economische herstel en een eventuele fiscale reductie voor uitgedeelde winsten zullen
de participatie in risicokapitaal bevorderen. Maar afgezien van deze vooralsnog specula-
tieve mogelijkheid zou het wenselijk zijn de structuren nu al enigszins aan te passen,
waardoor de pensioenbelegger en verzekeringnemer enige invloed krijgen op de samen-
stellingen van de beleggingen, waardoor met name de belegging in risicokapitaal kan
toenemen.

27.  Van de Paverd, NIBE Jaardag 1982, biz. 66
28.   Zie het jaarverslag van De Nederlandsche Bank 1973, tabel 7.
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3.2.  De particuliere pensioenrekening
Te denken valt aan het stelsel dat in de Verenigde Staten van Amerika bekend is onder de
naam'Individual Retirement Account' en met aanpassingen momenteel in Belgit bepleit
wordt onder de naam Particuliere Pensioenrekening.29 In feite gaat het om een geblok-
keerde rekening bij een financiele instelling zoals een bank of verzekeringsmaatschappij,
waarvan de inkomsten rechtstreeks op de rekening bijgeboekt worden en waarvoor het
fiscale regime geldt zoals voor een gemengde levensverzekering, dan wel een kapitaalver-
zekering met lijfrenteclausule. In dat laatste geval zijn de premiestortingen tot het
wettelijk maximum aftrekbaar en dienen de beschikbare kapitalen aan het eind van de
contractsperiode, respectievelijk enig ander in de overeenkomst aangewezen moment,
uitsluitend te worden aangewend als koopsom voor een lijfrente. Indien wordt gekozen
voor de levensverzekeringsvariant dient de uitkering onbelast te zijn, tenzij het koopsom-
polissenregime van toepassing is. Over een dergelijke geblokkeerde rekening moet de
gerechtigde zelf het beheer kunnen voeren, danwel kan hij dat overlaten aan de desbetref-
fende instelling Voorwaarde is wel dat ten minste een bepaald gedeelte wordt belegd in
Nederlandse aandelen respectievelijk obligaties, terwijl het restant ter keuze van belang-
hebbende is. Op die wijze wordt de vraag naar risicokapitaal gestimuleerd met gelden die
thans nagenoeg geheel in de risicomijdende sfeer belegd worden. Maar er zijn ook andere
voordelen. Een dergelijk stelsel komt tevens tegemoet aan de behoefte om aanvullende
oudedagsvoorzieningen op meer individuele wijze vorm te geven. Dat die behoefte
bestaat, blijkt uit het succes van de zogenaamde stamrecht-BV's en het pleidooi dat recent
voor individualisering van het pensioenrecht en de pensioenbeleggingen gevoerdis. 30 Een
voordeel is ook dat volgens dit voorstel een bedrag buiten de direct risicomijdende sfeer
belegd kan worden, zonder dat dit onmiddellijk noopt tot een herziening van de rol van
pensioenfondsen en verzekeraars. Deze instellingen blijven immers bij de uitvoering van
de oudedagsvoorzieningen betrokken. In een later stadium is het wellicht mogelijk aan de
hand van de opgedane ervaringen de voorgestelde wijze van beheer uit te breiden tot de
eigen pensioenbijdrage.

3.3. Buitenlandse beleggers en risicokapitaal; bronheffingen

Een volgend punt betreft het aantrekken van buitenlands kapitaal in de aandelensfeer.
Hier is sprake van een dubbele verstoring van de verhouding tussen risicokapitaal en
risicomijdende beleggingen. Naast de al genoemde verstoring door het klassieke stelsel is
van betekenis het ontbreken van een bronbelasting op intrest, terwijl in de aandelensfeer
wel een bronbelasting op dividend bestaat.

Voor het opheffen van deze anomalie staan in principe twee wegen open, te weten: ofwel
de introductie van een bronbelasting op rente, ofwel maatregelen in de sfeer van de
dividendbelasting. De gedachte aan invoering van een nieuwe bronbelasting ligt weI voor
de hand maar moet afgewezen worden omdat internationaal bezien grote weerstanden
bestaan tegen dit soort rentebelastingen. Een teken aan de wand is dat zowel de Verenigde
Staten van Amerika als de Bondsrepubliek Duitsland en Frankrijk in 1984 de bronbelas-
ting op interest hebben afgeschaft. Een stap die begrijpelijk is in het licht van de enorme
overheidstekorten welke deels vanuit het buitenland gefinancierd moeten worden. Ook in
Nederland zijn wij daar niet vrij van, en het zou van hoogmoed getuigen in dezen het getij
te willen trotseren.

Zie G.A. Posthumus, Financieel-economische gevolgen van eventuele invoering van bronhefling op intrest.
Weekblad 1982/5555, biz.  897 en volgende,  die zich verzct tegen de invoering vancen dergelijke bronheffing onder
meer in verband met de financiering van het overheidstekort. In datzelfde nummer etaleert L.J.H.M. Sonnenschein
de bezwaren welke voor het bedrijfsleven aan een dergelijke maatregel verbonden zijn.

29.  Het voorstel is gedaan door E. van Broekhoven in een advies aan de Belgische Vereniging der Banken. Zie
omtrent de inhoud van het voorstel en de discussie daarover De Financieel Economische Tijd d.d. 11 december
1984, 12 december 1984, 13 december 1984 en 7 februari 1985.
30.   Zie  F.  de  Kam,  Niet  langer  verplicht  in het pensioenfonds, Intermediair   1984,  nr.  44  en  P. van Ypercn,
Geindividualisecrd pensioen, Intermediair 1985, nr. 8.
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De oplossing moet dan gezocht worden bij de dividendbelasting.
De meest rigoreuze stimulans voor het investeren in aandelen zou zijn de bronheffing op

dividenden geheel af te schaffen. Dit voordeel geldt ten dele de binnenlandse verhouding.
Daarin functioneert de dividendbelasting als controle-instrument. Het effectenverkeer is
thans echter nagenoeg giraal, zodat de controle ook op dit niveau ingericht kan worden.
Bij BV's zijn de aandeelhouders ook bekend. Kortom: deze hefling is als controle-
instrument voor de verantwoording van de opbrengsten niet meer noodzakelijk. De
afschaffing van de dividendbelasting heeft vooral betekenis voor de niet-belastingplich-
tige lichamen die verlost zouden worden van een fiinke papierwinkel.

De grootste stimulans van een dergelijke maatregel zou echter uitgaan op de verwer-
ving van aandelen door buitenlanders. Hier speelt niet alleen het vervallen van adminis-
tratieve rompslomp een rol maar in een aantal gevallen zou de afschaffing van de
dividendbelasting een directe opbrengstverbetering inhouden.

In Europees verband zal vermoedelijk een gedeeltelijke stap in de zojuist aangegeven
richting gezet worden met de aanvaarding van de zogenaamde Deelnemingsrichtlijn31,
waarvan het ontwerp in bepaalde concernverhoudingen de inhouding van een bronbelas-
ting op dividenden verbiedt.

In internationaal verband bezien is de dividendbelasting een machtspolitiek instru-
ment. Maar de waarde daarvan is nooit erg duidelijk geweest. Als men zo'n belasting
heeft, moet het tarief in overeenstemming zijn met hetgeen internationaal gebruikelijk is.
Vandaar dat destijds de verhoging van het tarief van 15 procent naar 25 procent logisch
was.32

Maar wat als een dergelijke belasting ontbreekt? Men zou verwachten dat bijvoorbeeld
van intrest, bij gebreke aan een mogelijkheid totde afruil van heffingen te komen, door het
buitenland hoge percentages ten laste van Nederlandse schuldeisers geheven zouden
worden. Daarvan is echter tot dusverre geen sprake, zodat de vraag rijst of dit ook  niet
voor dividenden opgaat.

De moeilijkheid is wel om de gevolgen van de afschaffing van de dividendbelasting te
overzien en in te schatten voor de heronderhandeling van de bestaande verdragen,
inclusief tax-creditregelingen. Mede gelet op de budgettaire gevolgen van zo'n maatregel
is dat een reden om voorlopig enige terughoudendheid te betrachten.

Een minder rigoreuze benadering die, eventueel in de vorm van een tijdelijke maatregel,
ook tot een grotere attractie van Nederlandse aandelen in het buitenland leidt, is de
volgende. Nederland zou er toe kunnen overgaan de inhouding van dividendbelasting
volgens  de verdragen  (per saldo  voor beleggersdividend  15%) per land af te schaffen,
zodat de uitkeringen aan de in dat land gevestigde o fwoonachtige aandeelhouders zonder
inhouding van dividendbelasting plaatsvinden. Een en ander zou bij verdrag geregeld
dienen te worden in deze zin, dat de aandeelhouders in het desbetreffende land hun
volledige aanspraak behouden  op  het in hun woonland toegekende tax-credit  van  15
procent. Voor een dergelijke aanpak is ruimte omdat de kosten van deze wijziging niet
gedragen worden door het woonland maar door Nederland. Voor het vervallen van de
tax-creditregeling in deze verhouding is er dan geen reden. Er is overigens in het algemeen
een voldoende retorsie-instrument in de vorm van de hier te lande toegekende tax-
creditregeling voor de bronbelasting op dividenden uit het desbetreffende land.

Het resultaat van een dergelijke operatie is dat de opbrengst voor de buitenlandse
aandeelhouders met 15 procentpunten toeneemt en in vergelijking met andere beleggin-
gen en met aandelen uit andere landen qua opbrengst aan attractie wint. Per saldo is dan -
mede in aanmerking genomen de eerder geadviseerde maatregelen - het effect van de
dubbele druk op uitgekeerde dividenden sterk teruggebracht.

31.  Voorstel vooreen richtlijnvande raad betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaat-
schappuen en dochterondernemingen uit verschillende lidstaten, PB nr. C39 d.d. 22 maart 1969, blz. 7 en volgende,
opgenomen in Rechtspersonen (losbladige uitgave), Europese Richtlijnen Vennootschapsbelasting.
32. Zie hierover de Regeringsnota d.d. 27 juli 1960 (Kamerstuk 5380,6000, nr. 9) biz. 12 en 13.
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3.4. Binnenlandse beleggers en risicokapitaal; de dividendvrijstelling
Ter  afronding  van dit onderdeel nog enkele opmerkingen.   In   1981   is een beperkte
dividendvrijstelling ingevoerd  tot een bedrag van  f 500.  In  1985  zal de vrijstelling voor
gehuwden f2000 bedragen. De bedoeling van deze maatregel is Nederlandse aandelen
voor kleine beleggers aantrekkelijk te maken en daardoor de emissiemogelijkheden te
vergroten.33 Door de vrijstelling wordt in feite de dubbele druk voor kleine beleggers
weggenomen, aldus de bewindslieden in de Eerste Kamer.34 Dit is een redenering die
weinig recht doet aan het inkomensbegrip en waardoor de dividendvrijstelling als zodanig
maar moeilijk te rechtvaardigen is. Als men die weg echter opgaat, vraag ik mij afwaarom
de stimulans tot het beleggen van aandelen slechts gericht moet zijn op kleine beleggers?
Een dergelijke beperking lijkt echter, gelet op de omvang van de problematiek, maar
moeilijk te rechtvaardigen. Als het om het effect gaat dat de bewindslieden voor ogen staat
is het aan te bevelen de grotere beleggers niet uit het oog te verliezen. Integendeel: de
mogelijkheid daartoe is eenvoudig te vinden door de huidige 'bagatelregeling' te vervan-
gen door een waarbij een bepaald percentage van het ontvangen dividend wordt vrijge-
steld, bijvoorbeeld 15 procent, eventueel met een minimum van f 1000 per jaar, of zoveel
minder als in dat jaar genoten is.

Door de combinatie van deze vrostelling en de aftrek van uitgekeerde dividenden bij de
winstbepaling van het uitdelende lichaam, zou in nationaal verband zowel voor de
ondernemingen als voor de aandeelhouders-natuurlijke personen het probleem van de
dubbele belastinghefling nagenoeg geElimineerd zijn

Ook al heb ik bezwaren tegen een dividendvrijstelling, die vrijstelling leidt in ieder geval
tot een beter resultaat (door de hefboomwerking) dan de in Frankrijk, BelgiE en Groot-
Brittannit voor een ander doel getroffen maatregelen, te weten die welke de aankoop van
aandelen tot een bepaald bedrag op het inkomen in aftrek laten. Ook fiscaal gesproken
moet aan eerstgenoemde methode de voorkeur gegeven worden. De dividendvrijstelling is
nog te plaatsen binnen het systeem van de inkomstenbelasting, hetgeen niet het gevalis
met het op het inkomen in aftrek brengen van aangekochte vermogensbestanddelen.

De zo genoemde Monory-maatregelen strekten tot stimulering van de beurskoersen om
zodoende nieuwe emissies te vergemakkelijken. In ons land is de actualiteit van de
ingezakte beurskoersen thans niet meer aanwezig. De minister van Financitn wijst dan
ook terecht maatregelen in deze sfeer ter stimulering van het aandelenbezit van de hand.

Dit gebeurde onder meer op 27 februari 1985 tijdens een toespraak van staatssecretaris Koning van Financien op
het Congres van het Nederlands Centrum van Directeuren inzake de COB/SER-enquete naar de behoefte aan
risicokapitaal.

3.5.  De herkapitalisatieregeling
Winstreserves vormen een belangrijk onderdeel van het risicokapitaal. Omzetting van
winstreserves in aandelenkapitaal heeft geen economische maar vooral een juridische
betekenis: het desbetreffende bedrag wordt onder de kapitaalklem gebracht. Dit heeft
allerlei gevolgen, onder meer dat het desbetreffende bedrag niet meer als winst uitkeerbaar
is en terugbetaling aan de aandeelhouders slechts volgens een bepaaide procedure is
toegestaan,33

In de opeenvolgende inkomstenbelastingwetten wordt het uitreiken van een winstbo-
nus als een belastbare bate aangemerkt. Art. 29, lid  1, van de Wet op de inkomstenbelas-
ting  1964 doet de aandeelhouder bij de omzetting van reserves in kapitaal een 'voordeel'
genieten ter grootte van de nominale waarde van het uitgereikte aandeel. Art. 58 Wet
IB'64 geeft voor bepaaide bonussen een tariefsfaciliteit indien aan een groot aantal
voorwaarden is voldaan.

33.   Kamerstuk  16 539, MvT, blz.  10.
34.   Kamerstuk  16 539, MvA-EK, biz. 5. Zie ook het wetsontwerp tot verhoging van de dividendvrijstelling, Kamer
18 739, memorie van toelichting blz. 3.
35.  Zie: Van der Heijden/Van der Grinten, Handboek voor de naamloze en de besloten vennootschap, 10( druk,
(1984), biz. 208 en volgende.
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Bij de behandeling van de begroting  1985 van Financien  is in de Tweede Kamer een motie ingediend tot verlaging
van het tarief van de herkapitalisatiebonus  tot 10 procent (Kamerstuk   18600,  IX  B,  nr.  51).  De  tariefsverlaging
neemt echter de blokkades voor herkapitalisatie niet weg

Zoals Barte'36 aantoonde, berust de fictie van art. 29 Wet IB'64 op de gedachte dat het
fiscaal gesgort kapitaal zoveel mogelijk gelijk dient te zijn aan het vennootschapsrechtelijk
begrip kapitaal.37 De afwijkingen tussen beide kapitaalbegrippen zijn echter al zo belang-
rijk, dat het aanhouden van deze doelstelling in fiscalibus welhaast het najagen van een
fantoom betekent. Internationaal bevindt Nederland zich met deze regeling bovendien in
een uitzonderingspositie. 38

Een praktisch probleem is verder dat de voorwaarden rond de gefacilieerde herkapitali-
satie dermate streng zijn dat daardoor onoverkomelijke barricades worden opgeworpen.
Wie daaraan niet direct behoefte heeft, maakt geen gebruik van de mogelijkheid via
omzetting van winstreserves het geplaatst kapitaal te vergroten. De fiscale fundering van
de belastingheffing is in elk geval uiterst zwak. Fiscaal gesproken bestaat er geen dwingen-
de reden de fictie van art. 29 Wet IB'64 te handhaven. Er is alle aanleiding de blokkades
voor de vergroting van het aandelenkapitaal te slechten nu er krachtige argumenten van
niet fiscale aard zijn die het wenselijk maken de belastinghefllng volledig achterwege te
laten:
1. Het is onwenselijk om een financiale aderlating te verbinden aan een handeling die

enkel tot gevolg heeft dat het risicokapitaal intern verschuift. De contante uitkering in
verband met de belastingheffing bij de aandeelhouder heeft immers een afname van
risicokapitaal tot gevolg, waardoor de herkapitalisatie uitmondt in een verkleining van
risicokapitaal.

2. De bestaande en voor de BV nog komende regelgeving inzake de kapitaalbescherming
(Kamerstuk 16551) vereist voor een goede uitvoering een onbelemmerde omzetting
van winstreserves in aandelenkapitaal. Zelfs is het wenselijk de conversie zoveel
mogelijk aan te moedigen omdat de formele functie en kenbaarheid van aandelenkapi-
taal voor crediteuren meer geprononceerd zijn dan met wettelijke reserves het geval is.

3.  De verhandelbaarheid van de aandelen verbetert doordat de prijs per aandeel zakt. Dit
effect moet thans bereikt worden door verkleining van de coupures, waardoor aandelen
ontstaan met een nominale waarde van bijvoorbeeld f 10, f len zelfs f 0,05.

Alles bijeen zijn dit voldoende argumenten om, met Geppaart39, de onbelastbaarheid van
de winstbonus te bepleiten en over te gaan tot invoering van een rekening fiscaal gestort
kapitaa'40, waarbij herkapitalisatie niet als een belastbaar feit wordt aangemerkt. Een en
ander vergt dan tevens een aanpassing van de aanmerkelijk-belangregeling, die als gevolg
van de huidige wetsinterpretatie meer gat dan kaas is.41 Voorts dient het bepaalde in art.
57, lid 1, letter f, van de Wet op inkomstenbelasting  1964 te worden aangepast in deze zin,
dat bij terugbetaling van het geherkapitaliseerde aandelenkapitaal na vererving van de
aandelen binnen de gestelde grenzen het bijzonder tarief toepassing vindt op het aan te
wijzen gedeelte van de kapitaalsvermindering.

36.  Inkomstenbelastingaspectenvan de opbrengst van aandelen, Fiscale Monografie, nr. 29, tweede herziene druk
(1984), biz. 143-144.
37. Deze opvatting is vooral verdedigd door J.H. Christiaanse, Smeetsbundel, biz. 65.
38.  Zie het Rapport van de Commissie Hofstra voor een aantal fiscale vraagstukken. onderwerp: De hefling van
inkomstenbelasting van bonusaandelen en stockdividenden ( 1971),  bolage Il.
39.   Weekblad voor fiscaal recht 1985/5666,  blz.  49-50.
40. Zie ook: P.H.M. Flipsen, Fiscale en economische aspecten van de herkapitalisatie, (teel 2, serie Fiscaal
Economische Documentatie ( 1983),  biz.  149 en volgende en J.C.K.W. Bartel, Inkomstenbelastingaspecten van de
opbrengst van aandelen, Fiscale Monografie nr. 29, tweede herziene druk (1984), blz. 328.
41. Zie bijvoorbeeld arrest Hoge Raad 17 oktober 1984, BNB 1985/19 met noot van Van Dijck, die terecht kritiek
levert op de leer van ons hoogste rechtscollege.
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4.  Risicokapitaal en de familie-BV

4.1. Algemeen
De familie-BV's vormen een zeer belangrijke groep van ondernemingen in de Nederland-
se economie. In hoofdzaak gaat het om bedrijven in het midden- en kleinbedrijf, die
doorgaans om fiscale redenen in de BV-vorm zijn omgezet. Veelal zijn de aandeelhouders
in dit type besloten vennootschappen ook de ondernemers. De laatste jaren lijkt daarin
wel enige verandering te komen door het zich ontwikkelende instituut van de participatie-
maatschappijen, die al dan niet onder overheidsbegunstiging werkzaam zijn (PPM,
Venturefondsen, Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen en dergelijke). Door deze ont-
wikkeling zal het steeds vaker voorkomen dat derden uit rendements- of andere overwe-
gingen participeren, doch niet bij de leiding van de onderneming betrokken zijn. Een
nieuw fenomeen betreft de pas opgerichte vennootschappen waarvan de aandelen deels
geplaatst zijn via de parallelmarkt. Voor de groeiende groep van ondernemingen met
outsider-aandeelhouders is de problematiek van de discriminatie van risicovermogen ten
opzichte van vreemd vermogen bij uitstek van belang.

De werking van het klassieke stelsel is echter ook van betekenis voor de besloten
vennootschap die er niet op uit is om buiten de familiesfeer derden als aandeelhouders aan
te trekken.

Bij dergelijke vennootschappen pleegt men geen dividend uit te keren. Dat is niet alleen
duur vanwege de dubbele belastingheffing, maar in de optiek van de aandeelhouders zelfs
onnodig. De aandeelhouder kan als directeur of adviseur door middel van fiscaal aftrek-
baar salaris en tantieme of honorarium veelal in zijn financi8le behoeften voorzien. Het
oppotten van winstreserves betekent het vormen van een reservoir aan risicokapitaal,
hetgeen van groot belang is voor de uitbouw van de onderneming. In eerste instantie is de
vlucht vanuit de IB-sfeer met zijn torenhoge tarieven een noodzaak waaraan louter
voordelen verbonden lijken te zijn, maar op tel-mijn blijken er toch belangrijke complica-
ties op te doemen. Deze doen zich meestal voor bij de bedrij fsopvolging en bij overlijden,
terwijl intussen ook de vermogensbelasting een onredelijk zware last kan zijn.

De problemen ontstaan door het feit dat de bedrij fsopvolgers veelal niet in staat zijn de
aandelen te kopen met eigen vermogen. Tegen het lenen van de koopsom waarbij de
aflossing van de lening betaald wordt uit toekomstige dividenduitkeringen, bestaan
ernstige bezwaren. De werking van het klassieke stelsel leidt tot een in verhouding enorme
belastingdruk op uitgedeelde winsten en dus zeer gering netto overschot. Op die manier
kan de BV van haar eigen vermogen worden ontdaan zonder dat de aandeelhouder zijn
schuld ziet verdwijnen.

Schenking van de aandelen die tot een aanmerkelijk belang behoren, is al evenmin een
hanteerbare mogelijkheid, omdat in dat geval zowel schenkingsrecht als inkomstenbelas-
ting verschuldigd zijn. Sedert kort is er een faciliteit in de vorm van de mogelijkheid tot
gespreide betaling van het schenkingsrecht over een periode van 5 jaar zonder rentebere-
kening42, maar dit komt toch onvoldoende aan het principi8le probleem tegemoet. De
opvolging kan ook uitgesteld worden tot het tijdstip van overlijden van de aandeelhouder.
In de meeste gevallen is het echter niet wenselijk dat de opvolging in het aandeethouder-
schap uitgesteld wordt tot het overlijden van de vroegere ondernemer. In dit type van
bedrijven vereist een slagvaardig handelen dat de ondernemer in verantwoordelijkheid
zijn gang kan gaan. Met andere woorden: het wel en wee van de onderneming moet hem,
althans ten dele, aangaan. En om vermenging van zakelijke en privt-omstandigheden en
belangen zoveel mogelijk te voorkomen, dient tijdig een duidelijk uitzicht op de bedrijfs-

42.   Kamerstuk  18 226,  Wet van 8 november  1984,  Stb.  544.
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opvolging te worden geboden. Daarbij moeten in de huidige situatie niet-bedrijfsgebon-
den aandeelhouders zoveel mogelijk vermeden worden, op straffe van tegengestelde
belangen. Die laatste groep zal de uitkering van dividend verlangen, hetgeen fiscaal
onvoordelig is en bovendien niet overeenstemt met de belangen van de ondernemers-
aandeelhouders.

Zoals gezegd: niet het overlijden van de patriarch, maar het tot rijpheid komen van de
opvolgers bepaalt veelal het tijdstip waarop de onderneming binnen de familie of aan
derden feitelijk wordt doorgegeven. De marsroute wordt dan bewandeld volgens het
fiscale scenario. Het pad van koop en verkoop is onbegaanbaar door de fiscaal bepaalde
onmogelijkheid de schulden af te lossen of zelfs de rente te betalen. Schenking van het
aandelenpakket is evenzeer onmogelijk door de verschillende heffingen die bij gebreke
aan een transactieresultaat uit het overig vermogen voldaan moeten worden.

De praktijkbenadering is inmiddels wel duidelijk: een fiscaal haalbare oplossing is
slechts mogelijk door de transactie in de vennootschapsbelastingsfeer af te wikkelen,
alwaar de deelnemingsvrijstelling dubbele belastingheffing voorkomt. Uit opgepotte of
toekomstige winst kan - zonder extra belastingafroming - de koopschuld worden
afgelost. De consequenties hiervan zijn duidelijk: een onderneming van enig belang dient
zich alleen al vanwege de opvolgingsproblematiek op te splitsen in moeder- en dochter-
vennootschap. En als men dan toch doende is dan meteen ook maar een tussenholding,
onroerend-goedmaatschappij en pensioen-BV toegevoegd. Daarna neemt de opvolger
een groter of kleiner aantal van deze lichamen over, uiteraard in zijn persoonlijke
houdstermaatschappij met een gering kapitaal en grote schulden.

Wat overblijft bij de verkoper is een stuk vermogen, al dan niet in de vorm van een decl
van het actief van de vroegere onderneming of een vordering. Deze eindmorene van de
onderneming komen we vervolgens tegen als beleggingsinstelling43 of als kasgeld-BV die
relatief gemakkelijk in vrij besteedbaar geld omgezet kan worden.44 Het resultaat van
deze splitsing is dat in een klap een groot deel van het risicokapitaal uit de onderneming is
verwijderd en is omgezet in risicomijdend vermogen.

Een nevenaspect is dat onder die omstandigheden aan emigratie nauwelijks nog iets in de weg staat.

Ofeen dergelijke structuur, die ten minste eenmaal per generatie een vermogens-striptease
tot gevolg heeft, aanvaardbaar is, is geen vraag meer. Het is een pure, fiscaal geindiceerde
noodzaak waarbij een deel van het instrumentarium met toestemming van Financitn,
strikt genomen, op onbedoelde wijze gebruikt wordtdoor de advieswereld. Inmiddels is in
dergelijke operaties een grote mate van perfectie en creativiteit bereikt. Men leze het boek
van Bartel - Familievennootschappen45 - en de zeer gedegen detaillering van de
kernproblemen in de dissertatie van Dijstelbloem.46

Men kan niet volhouden dat het in onze toch al gecompliceerde maatschappij mogelijk
is belangrijke zaken te doen zonder inschakeling van een ofmeer rechtspersonen. Maar de
trend - het'jongen' van de familie-BV - is een belangrijke oorzaak van de grote stijging
van het aantal besloten vennootschappen. Mede door de hiermee onvermijdelijk samen-
hangende juridificering ontstaat veel werk voor adviseurs en voor de belastingdienst.

Dit gevolg is tot op zekere hoogte nog wel aanvaardbaar. Veel ernstiger is dat in het
maatschappelijk verkeer grote onduidelijkheid ontstaat over de partijen die met elkaar
zaken doen, over welke zekerheden zij beschikken enzovoorts. Er had voor de opeenvol-
gende bewindslieden veel aan gelegen moeten zijn om een dergelijke ontwikkeling te
voorkomen. Dat is niet gebeurd. En het is zelfs de vraag ofde praktijk na het slechten van
de fiscale barridres nog afstand zal willen doen van de glad gepolijste technieken.

43. Zie hieromtrent P.J.M. Bongaarts, Het fiscale begrip beleggingsinstellingen. Fiscale Monografie nr. 36 (1982);
J.S. Rijkels en R. Batema, Beleggingsinstellingen. Fiscale Brochure Vpb: 1.5 (1982) en Ch.P.A. Geppaart, Over
beleggingsinstellingen in het Nederlandse belastingrecht, in het Liber Amicorum aangeboden aan prof. dr. A.
Tiberghien (1984).
44. Zie omtrent deze gang van zaken G. Telkamp, De besloten vennootschap na beeindiging van de onderneming
in TVVS 1978, bz. 143-150.
45. J.C.K.W. Bartel, Familievennootschappen, Fiscale Monografie nr. 2, derde herziene druk (1981).
46. Fiscale faciliteiten bij interne reorganisaties van naamloze en besloten vennootschappen, Fiscale Monografie
nr. 37 (1984).
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Technieken die in de familiesfeer, als de toekomstige winstontwikkeling goed blijft, lang
niet altijd tot onbevredigende resultaten aanleiding geven. Valt de winstontwikkeling
echter tegen, dan liggen de moeilijkheden voor de hand. Door de erosie van het werkver-
mogen kan dan de continuiteit in ernstig gevaar komen.

Ik wil hier met kracht pleiten voor maatregelen die het mogelijk maken dat de
bedrij fsopvolging op het door de desbetreffende partijen uit bedrij fsoogpunt juist geachte
tijdstip kan geschieden, zonder de fiscale barritres die thans in veel gevallen leiden tot
hetgeen in Duitsland genoemd wordt'Hochstaplerei'. Het met zekere beperkingen aftrek-
baar maken van de dividenduitkeringen is al een belangrijk facet. Het staat bijvoorbeeld
toe dat ook de niet-bedrijfsgebonden familie-aandeelhouders blijven participeren zonder
dat dit op voorhand een bron van tegenstellingen vormt. Er is dan niet meer de noodzaak
die nu veelal wordt aangevoeld de outsiders zoveel mogelijk, ten koste van het vermogen
van de vennootschap, uit te kopen. Dat voorkomt in zoverre dat een afvloeiing van
risicokapitaal plaatsvindt.

4.2. Aanmerkelijk belang
Van grote praktische betekenis wordt het opheffen van de dividenddiscriminatie indien
daarnaast een faciliteit in de sfeer van de aanmerkelijk-belangheffing gecreterd wordt.
Transacties met aanmerkelijk-belangaandelen tussen ouders en kinderen binnen bepaal-
de leeftijdsgrenzen dienen onbelast te blijven.

Naar analogie met art. 17 Wet IB'64 kan voor de overdragende aanmerkelijk-belangaandeelhouder een leeftijds-
grens van 55 jaar aangehouden worden. voor de kinderen dient een leeftijdsgrens van ten minste 21 jaar te worden
gehanteerd.

Bij deze transactie dient de verkrijgingsprijs van het aanmerkelijk belang te worden
doorgeschoven.

in het kader van de opvolgingsproblematiek lijkt de betekenis van pakketten die minder dan 7 procent van het
gestorte kapitaal omvatten, van weinig betang.

Om onbedoeld gebruik te voorkomen dient het desbetreffende pakket voor de verkrijgers
een (fictief) aanmerkelijk belang te vormen.

Juch, Fiscale Miniaturen, biz. 99-103 (1978), stelt voor dat het doorgeschoven pakket een fictief aanmerkelijk
belang zat vormen, zolang de overdragende aandeelhouders in leven zijn. De vraag rijst of deze laatste beperking
gerechtvaardigd is.

Als de aandelenopvolging tijdig kan plaatsvinden zonder fiscale barri6res, dan zal dat in
veel gevallen gekunstelde constructies voorkomen, waardoor de grootscheepse afvloeiing
van risicokapitaal deels vermeden wordt. Een koopschuld kan - in familieverband -
eventueel geleend worden tot het tijdstip van vererving van het vermogen van de ouders.
De rente en een deel van de aflossing kunnen betaald worden uit het ten laste van de fiscale
winst aftrekbare dividend.

Bij de behandeling van de Wet van 29 juni 1983 inzake de verruiming van de geruisloze
overdracht van een onderneming op de voet van art.  17 Wet IB'64 is de zojuist besproken
faciliteit tweemaal aan de orde gesteld. De bewindslieden hebben in beide gevallen
volstrekt ontoereikende argumenten aangevoerd om een tegemoetkoming in deze zin te
weigeren. Het is immers niet relevant, zoals toen werd betoogd47, dat een eventuele
vererving van aanmerkelijk-belangpakketten belastingvrij kan geschieden als er juist de
behoefte bestaat een dergelijke doorschuiving bij leven te realiseren.

47.   Zie het Nader Rapport van de bewindslieden naar aanleiding van het advies van de Raad van State (Kamerstuk
17 859;  Wet van  29 juni  1983,  Stb.  1983,  nr.  304) cn het antwoord van staatssecretaris Koning op vragen van  het
Eerste-Kamerlid  Veen  (Hand.  EK  1983,  biz.   1078-1079).
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4.3. Vermogensbelasting
Buiten de bedrijfsopvolging verdienen nog twee aspecten aandacht.

Allereerst is dat de vermogensbelasting. Deze heffing geeft aanleiding tot lastige
complicaties bij veel familievennootschappen. Omdat dividenduitkering alleen al om
fiscale redenen achterwege moet blijven, dient de vermogensbelasting over de waarde van
de aandelen voldaan te worden uit andere middelen van de eigenaar.

Onder bepaalde omstandigheden moet een vennootschap bijna 6 procent rendement over het eigen vermogen
maken om zowel dividend uit te kunnen keren dat na betaling van inkomstenbelasting de aandeelhouder de door
hem verschuldigde vermogensbelasting kan voldoen. Zie het door Meeles gegeven voorbeeld in het verslag van het
VITE-symposium 'Economen over het Nederlands Economisch Beleid', Tilburg, september 1983.

Voor degenen die niet op andere wijze een inkomen uit de desbetreffende BV ontvangen, is
dit een zure zaak. Uitzicht op wijziging van de dividendpolitiek is er veelal niet, terwijl het
pakket moeilijk of niet dan met groot bezwaar te verkopen is.

Maar ook voor de directeur-grootaandeelhouder is de druk van de vermogensbelasting
bezwaarlijk. Bij gebreke aan andere middelen dient het salaris sterk te worden opgevoerd
om uit het netto restant de netto last van de vermogensbelasting te voldoen.

Zie in dit verband ook de suggestie van Geppaart om dividend tot een bedrag gelijk aan de vermogensbelasting over
incourante aandelen  vrij te stellen van inkomstenbelasting;  Belastingconsulentendag  1981,  blz.  1 1.

In samenhang bezien is deze cumulatie maar moeilijk te aanvaarden, waarbij vermeld zij
dat de 80-procentregeling van art. 14 Wet VB'64 in dit soort gevallen niet veel soulaas
biedt. Soms is emigratie de enige werkbare oplossing!

De regering heeft het voornemen aangekondigd dat de vrijstelling van vermogen belegd
in een onderneming, met ingang van het belastingjaar 1985 onder meer zal worden
uitgebreid tot het vermogen belegd in aandelen in tot een aanmerkelijk belang behorende
Nederlandse aandelenvennootschap. Het vrijgestelde bedrag zal ten hoogste f317000
bedragen, te weten de helft  van  f 634 000, welk bedrag jaarlijks wordt aangepast  door
middel van een inflatiecorrectie.

In dat geval heeft dateen belastingvermindering van ten hoogste circa f 2500 tot gevolg.
Deze vrijstelling lijkt wel erg aan de krappe kant te zijn bemeten.

Doel van de ondememingsvrijstelling is om - passend binnen de in 1980 geherformu-
leerde rechtsgrond van de vermogensbelasting48 - de beperkte bestedingsmogelijkheden
die complementair zijn aan de ondernemersfunctie, tot uitdrukking te brengen. Voor
aanmerkelijk-belangaandelen wordt terecht erkend dat de daarin begrepen bestedingsre-
serve door allerlei factoren tenminste in de tijd met veel onzekerheden omgeven is. De
erkenning van dit principe dient voor aanmerkelijk-belangaandelen echter niet te leiden
tot het aanhouden van een bovengrens. Een plafond dat overigens ook niet past voor de
vrijstelling van de aan inkomstenbelasting onderworpen ondernemingen, maar daar
wellicht als minder kwellend wordt ervaren. Het verdient daarom aanbeveling de aande-
lenvrijstelling aldus te formuleren, dat een bepaald gedeelte, bijvoorbeeld ten minste 25
procent, buiten aanmerking blijft, zulks met inachtname van een minimumbedrag aan de
voet conform de voorgestelde vrijstelling.

Het lijkt overigens zonder nadere regeling vooralsnog niet te rechtvaardigen de vrijstelling van toepassing te doen
zijn op aandelen in beleggingsinstellingen.

4.4. Schenkings- en successierecht

Ook het schenkingsrecht en het successierecht spelen een grote rol bij de schenking en
vererving van aanmerkelijk-belangaandelen. Bij onttrekking van middelen ter financie-
ring van die rechten kan de combinatie van successierecht en inkomstenbelasting een

48. Zie hieromtrent Ch.P.A. Geppaart, Vermogensbelasting, Fiscale hand- en studieboeken, tweede druk (1983).
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groot beslag op de beschikbare middelen leggen. De regering heeft dit onderkend en in de
afgelopen jaren enkele maatregelen ingevoerd ter verlichting van deze problematiek,
nadat overigens in 1980 de tarieven van het successierecht zeer sterk werden verhoogd.
Naast de invoering van een bijzondere inkoopmogelijkheid voor krachtens erfrecht
opgekomen aandelen49 is dat de onlangs in werking getreden mogelijkheid de betaling
van de renteloze belastingschuld te spreiden over een periode van vijfjaar.

Zonder het belang van beide ' faciliteiten' te ontkennen o f te bagatelliseren vraag ik mij
af of het niet zo is dat de beperkte bestedingsmogelijkheden van aanmerkelijk-
belangaandelen, die volgens constante jurisprudentie de vergelijkbare functie vervullen
van in eigen onderneming geinvesteerd kapitaal, tot een correctie op de belastbare
grondslag dienen te leiden. Naar ik meen, is zowel voor het schenkings- als het successie-
recht een verdere faciliteit geboden. Deze kan een overeenkomstige vorm hebben als voor
de vermogensbelasting, te weten in de vorm van de vrijstelling van een bepaald percentage
van de waarde in het economische verkeer van de verkregen aanmerkelijk-belangaande-
len. Met deze beperking echter dat bij vervreemding van de aandelen - anders dan die
waarvoor in het voorafgaande maatregelen zijn aanbevolen - binnen een periode van
bijvoorbeeld 5 jaar een bijbetaling van het verminderde recht zal dienen plaats te vinden.
In dat geval is immers de bestedingsbeperking alsnog vervallen en bestaat er geen
aanleiding de vermindering van de belastbare grondslag te handhaven.

49.  Opgrond van artikel 57, lid 1,letterf, Wet IB'64 mageenderdedecl van bet nominaal kapitaal van de krachtens
crfrecht  opgekomen niet ter beurze genoteerde aandelen worden ingekocht tegen een tarief van 20 procent.  De
bedoeling van deze regeling is de betating van successierecht door de erfgenamen te vergemakkelijken.
De uitkering van eenderde decl van het vermogen kan in veel gevallen de liquiditcit ernstig aantasten en een sterke
verslechtering van de solvabilitcit ten gevolge hebben.
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5. Slot

Het lijkt er op alsof een potpourri van 'weggevertjes' naar voren is gebracht. Van
weggeven is echter geen sprake bij het oplossen van knelpunten.

Het is een feit dat het fiscale stelsel sterk inwerkt op de positie van risicokapitaal ten
opzichte van risicomijdend-vermogen en dat het wenselijk is een aantal knelpunten weg te
nemen.

De gang van zaken in de afgelopen 25 jaar hebben ons kunnen leren:
- dat de vorming van eigen risicodragend vermogen niet voldoende mogelijk was en

grootscheeps beroep moest worden gedaan op vreemd vermogen, hetgeen de winstvor-
ming onder sterke druk heeft gezet;
dat de bufferfunctie van het aandelenkapitaal nagenoeg uit het oog werd verloren,
hetgeen tot uitdrukking kwam in een periode van sterke verliesgevendheid;

- dat de vorming van aandelenkapitaal van het grootste belang is voor het opvangen van
risico's maar vooral ook dient om nieuwe investeringen mogelijk te maken, zowel bij de
uitbreiding als innovatie van ondernemingen;
dat de fiscale achteruitstelling van het eigen risicodragend vermogen blokkades op-
werpt die in de weg staan aan een vermindering van de huidige extreem hoge werkloos-
heid;

- dat bij de familie-BV de fiscale structuur de afvloeiing van risicokapitaal welhaast tot
conditis sine qua non maakt atvorens het opvolgingsprobleem kan worden opgelost,
terwijl de vermogensbelasting en het successierecht onredelijk zware lasten kunnen
vormen.

Deze les moet resulteren in gerichtere maatregelen naast, en soms in plaats van, hetgeen de
regering reeds heeft doorgevoerd.
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III. De Wet investeringsrekening



1.  Het systeem van de WIR

De WIR is een legislatief produkt dat in hoge mate invloed heeft ondergaan van
maatschappelijke krachtenvelden. Hiervan bleek reeds bij de aankondiging van het
wetsontwerp, doch ook na de aanvaarding van de wet hebben vele krachten daar verder
op ingewerkt.

De WIR verschaft aan de ondernemer in verband met gedane investeringen rechten op
een subsidie, gegoten in de vorm van een te restitueren belastingbedrag. Aldus bezien lokt
de WIR uit tot investeren, doch dit was niet de primaire doelstelling van de WIR. Men
wilde tevens de WIR aanwenden om de investeringen te sturen, in de door de Regering uit
oogpunt van algemeen belang wenselijk geachte richtingen, zowel voor wat betreft de
aard van de investering als de geografische plaats waar zulks geschiedde. Het sturende
karakter van de WIR trachtte men te bereiken enerzijds door aan bepaalde investeringen
(bijvoorbeeld die in nieuwe bedrijfsgebouwen) extra hoge premies toe te kennen, ander-
zijds door- eveneens vrij hoge- toeslagen te verlenen voor investeringen in gebouwen en
installaties in bepaalde regio's. Ook dit selectieve karakter van de WIR verhindert niet dat
de regeling in beginsel marktconform is, zij het dat de verhouding tussen de verschillende
soorten van bedrijfsmiddelen, bedrijfstakken en regio's kon worden verstoord. Met de
WIR is dit in ruime mate het geval geweest.

Economisch bezien, bleek het daardoor al snel niet meer verantwoord de aanmerkelijke
selectiviteit van de investeringsstimulering te handhaven. In het begin was deze vooral
gericht op investeringen in gebouwen, speciaal in bepaalde regio's. Het extra stimuleren
van deze investeringscategorie heeft vooral betekenis in het kader van de conjuncturele
ontwikkelingen. De uitwerking daarvan is echter beperkt, terwijl zich ook nadelen doen
gevoelen. Voor de vernieuwing van het bedrij fsleven en het behoud van de concurrentie-
kracht kan de stimulering van investeringen in bedrijfsmiddelen over de gehele linie van
groter belang zijn. Ook internationaal wordt dit laatste hoger aangeslagen; hoger in elk
geval dan de meer conjunctureel gerichte stimulering van investeringen vooral in gebou-
wen.

Sedert 1978 heeft - overigens zonder principiele discussie - het beleid een wijziging
ondergaan waardoor de nadruk is verschoven van conjuncturele stimulering naar struc-
tuurverbetering. Mede onder invloed van deze verschijnselen is er geleidelijk wijziging
aangebracht in de belangrijkste bepalingen, respectievelijk heeft een afzwakking plaatsge-
vonden van het selectieve karakter van de WIR. Naast het vervallen van de Grote
projectentoeslag, de Bijzondere regionale toeslag en de Ruimtelijke ordeningstoeslag,
komt zulks vooral tot uiting bij de investeringscategorieEn en de daarvoor gehanteerde
premiepercentages. Na een niet aflatende stroom van wijzigingen in de premiepercentages
leidde een wetswijziging er toe dat sedert  1984 de zes investeringscategoriean zijn vervallen
en dat de premievariatie opgehouden heeft te bestaan. Het algemene basispremieniveau
bevindt zich thans op 12,5 procent terwijl dat in  1978 nog varieerde van 23 procent voor
(nieuwe) gebouwen, tot 7 procent voor overige bedrijfsmiddelen. In feite waren de
verschillen nog groter door de cumulatieve werking van de inmiddels afgeschafte toesla-
gen. Bij gelegenheid van de hiervoor bedoelde wijzigingen kon tevens een aanmerkelijke
vereenvoudiging van de zogenaamde anti-misbruikbepalingen bereikt worden. Dat door
genoemde frequente wijzigingen aan de rechtszekerheid voor de ondernemers zodanig
atbreuk werd gedaan dat het stimulerend karakter van de WIR ernstig werd aangetast,
heeft de wetgever zich onvoldoende gerealiseerd.

Door alle wijzigingen, waaraan de in dit hoofdstuk opgenomen artikelen als het ware in
chronologische volgorde beschouwingen wijden, is het sturende karakter verloren ge-
gaan. Deze subsidieregeling moet thans mede gezien worden in het licht van de wens te
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komen tot een verbetering van de positie van het bedrijfsleven door versterking van het
risicodragende vermogen.

1.1.  Karakteristieken van de WIR 11-21

Inleiding

Ingaande  24  mei   1978  werd een nieuw stelsel van investeringsstimulering van kracht
bekend onder de naam Wet investeringsrekening.1 Het totstandkomingsproces van deze
wet is niet zonder moeilijkheden verlopen.

De WIR, bekend als een van de 'maatschappijhervormende' wetsontwerpen van het
kabinet-Den Uyl, werd aangekondigd in de Nota inzake de selectieve groei, ook genaamd
de Economische Structuumota.2 Daarin verkregen de structurele werkgelegenheidspro-
blemen een centrale plaats; de nota geeft een'brede benadering van het beleid ter zake van
de continuReit en de versterking van de werkgelegenheid, alsme(le van de wijze, waarop de
selectiviteit in de groei gewaarborgd kan worden'.3

Het instellen van een speciale investeringsrekening van waaruit bedragen konden
worden uitgekeerd ten behoeve van de stimulering van de investeringen was 66n van de in
die Nota aangekondigde maatregelen. Aanvankelijk lag in het voornemen een speciale
rekening bij De Nederlandsche Bank te openen, waarop een deel van de aardgasbaten
gestort zou worden, dat dan aangewend zou kunnen worden voor de versterking van de
Nederlandse economie. Door de- veronderstelde- belastbaarheid van uit dien hoofde te
verstrekken subsidies heeft de regering van deze constructie afgezien.4 In plaats daarvan is
besloten tot het naar rato van de investeringen verstrekken van bijdragen, geput uit het
deel van de inkomsten- en vennootschapsbelasting, dat in een speciaal 'fonds' de investe-
ringsrekening' zou worden gestort. Tot en met  1980 is hiermee een bedrag van circa  13
miljard gemoeid.

Het wetsontwerp, dat werd ingediend op 16 februari 1977, behelsde op deze voet in de
eerste fase een instrumentarium, waarvan de opzet is dat investeringen in de gewenste
omvang en richting kunnen worden uitgelokt. De op deze wijze op te vatten sturing van de
investeringen geschiedt op'selectieve wijze' doordat ten behoeve van de regionale econo-
mische ontwikkeling, de ruimtelijke ordening en de kleinschaligheid extra investeringsbij-
dragen worden toegekend.

Zoals hierna aan de orde komt, is het fiscaal-technische principe anders, maar vertonen
de detailregelingen op veel punten overeenkomst met het tot 24 mei 1978 bestaande stelsel
van investeringsstimulering in de vorm van de investeringsaftrek en de vervroegde
afschrijving.

In de tweede fase zullen selectieve stimulantia worden toegevoegd ten behoeve van de
stadsvernieuwing, energie- en grondstoffenbesparing, onderzoek en ontwikkeling, en de
herstructurering van de bedrijfstakken met inachtname van de internationale arbeidsver-
deling. Voorts zou hierin een zgn. arbeidsplaatsencriterium moeten worden opgenomen.
De tweede fase zou moeten ingaan op 1 januari 1978. Tot op heden is evenwel geen
wetsontwerp ingediend.

De behandeling van het wetsontwerp is tamelijk turbulent geweest. Daartoe droeg niet

1.   Wet van 29 juni  1978, Stb. 368.
2.   Kamerstuk nr. 13955, ingediend bij brief door min. van Ec. Zaken Lubbers, op  10 juni  1976.
3. Biz. I van het aangehaalde Kamerstuk.
4. Zie biz. 97 van de Ec. Structuurnota.

Aantekeningen
Ill FED: Algemeen: 183.
121 Ditartikelisgeschreven naarde stand per 1 juli 1978. De verwijzingen naarde Kamerstukken hebben betrekking

op nr 14377, tenzij anders vermeld Sedertdien hebben een groot aantal wijzigingen plaatsgevonden. Deze zijn
niet aangegeven in dit onderdeel, maarvan de belangrijkste veranderingen wordt melding gemaakt in de hierna
volgende beschouwingen, respectievelijke aantekeningen.
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alleen het rumoer rondom de kabinetscrisis bij. Nadat in het voorlopig verslag al een
stortvloed van vragen en kritiek over de bewindslieden was neergedaald, bleek bovendien
dat tegen belangrijke onderdelen van het stimuleringsinstrumentarium bezwaren van
EEG-zijde bestonden. Dit gold in het bijzonder de invoering van een Algemene Regionale
Toeslag (ART), welke een premie behelsde voor de gebieden buiten de Randstad, de
werkingssfeer van de Bijzondere regionale toeslag (BRT) en de mogelijkheid dat cumule-
rende premies en investeringstoeslagen bepaalde op het EEG-Verdrag gebaseerde subsi-
diemaxima zouden kunnen overschrijden.

Na met de Europese Commissie gevoerd overleg werden een aantal veranderingen
aangebracht. Zo verviel de ART; hetgeen werd opgevangen door een verhoging van de
basispremie in samenhang met een reactivering van de Selectieve investerings-regeling
(SIR) voor bepaaide gebieden. De regeling voor de BRT en Ruimtelijke ordenings toeslag
(ROT) werd nader toegespitst en voorts werden premiemaxima vastgesteld.

De som van basispremie, kleinschaligheidstoeslag, BRT en ROT zou voor gebouwen
niet meer dan 50% van het investeringsbedrag mogen belopen, terwijl het maximum voor
installaties in de open lucht op 25% gesteld werd.'

Een tweede limiet betreft de som van ROT, BRT en premie ingevolge een IPR-
regeling.6 Het netto subsidiebedrag uit dezen hoofde mag niet meer dan 20% van de totale
investeringssom belopen.

Als gevolg van deze veranderingen, alsmede de invoeging van een groot aantal anti-
misbruikbepalingen zowel van regeringszijde als van de zijde van de Tweede Kamer door
middel van amendementen, welke wijzigingen soms pas in een zeer laat stadium van de

parlementaire behandeling toegevoegd werden, wijkt de in het Staatsblad gepubliceerde
wet niet principieel doch in detail weI vrij sterk af van het oorspronkelijke ontwerp.

In het hierna volgende worden een aantal kenmerkende bestanddelen van de WIR
behandeld. Voor een meer volledige uiteenzetting wordt verwezen naar de reeds versche-
nen  literatuur.7

Inbedding van de WIR in de inkomsten- en vennootschapsbelasting

De instrumentering van een breed opgezet stelsel van investeringsstimulering is geen
sinecure. In de memorie van toelichting, blz. 10, wordt terecht opgemerkt dat de voor-
waarden waaraan de Investeringsrekening moet voldoen om bij te dragen tot de realise-
ring van de sociaal-economische doelstellingen, niet los gezien kunnen worden van de
voorwaarden die meer op het technische en juridische vlak liggen. In verband daarmee
worden voor een goede uitvoering de volgende voorwaarden aan de regeling gesteld:

1.  Duidelijkheid en doorzichtigheid
De regeling moet zodanig helder en 66nduidig zijn opgesteld, dat de ondernemer, die een
investering wil realiseren, met grote mate van zekerheid moet kunnen vaststellen, of de
investering binnen de termen van de regeling valt. De regeling zou bovendien begrijpelijk
moeten zijn, zodat bij een goede voorlichting omtrent haar inhoud uit dien hoofde geen
rechtsongelijkheid zou ontstaan.

2.  Objectiuiteit en rechtszekerheid
De wet zal objectieve criteria moeten kennen, die geen ruimte bieden voor subjectieve, niet
in de wet vastgelegde overwegingen bij de beoordeling van de investeringen.

5.  Een daartoe strekkende beschikking was bij het schrijven van dit artiket echter nog niet verschenen.
6. Investeringspremieregeling regionale vestiging en uitbreiding van industritle en stuwende dienstverlenende
bedrijven; Besch. min. van Ec. Zaken d.d. 7 juni  1977, nr. 677-341, Stct.  109, zie voorts de bijzondere regeling voor
Lelystad De tekst van beide regelingen is opgenomen en becommentarieerd in het boek: De Wet investeringsreke-
ning, Commentaar op WIR en SIR, Gouda Quint, Anrhem 1978, door H.M N Schonis en J. Renes
7.  Zie o.a. H.M.N. Schonis en J. Renes, de Wet investeringsrekening, Arnhem 1978, van dezelfden: WIR is bijna
Wet, WFR 1978/5367.

M.C. van der Harst en J.A.M. Klaver: WIR Een praktische toelichting, Deventer 1978; en de FED Brochure
Diversen:  3,  door  F.H. Lugt, Deventer  1978.  Zie  ook  D.  de  Baan,  FED  IB'64:  Art.  61 :4 die puntcn  van
overeenkomst en verschil tussen de oude en nieuwe regeling behandelt.
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3.    Eenuoud  van  uitvoering
De premitring via de Investeringsrekening moet eenvoudig van opzet zijn.

Zonder veel nadere toelichting werd daarbij geconstateerd dat door inpassing van de
Investeringsrekening in de bestaande fiscale wetgeving aan bovengenoemde wenselijkhe-
den voldaan kon worden. De keuze van de wetgever leidt er toe dat zowel de fiscale
wetgeving als haar uitvoeringsorganen de dragers blijven voor de investeringsstimulering.
In feite is het overgrote deel van de Wet investeringsrekening slechts een wijzigingswet van
de bestaande wetgeving op het gebied van de inkomsten- en vennootschapsbelasting. In
de parlementaire stukken is dit aldus aangeduid dat de hiervoor genoemde wetten de
bedding vormen waarlangs de investeringsstimulering in hoofdzaak plaatsvindt.

Deze inbedding heeft een aantal belangrijke gevolgen:

a.  Handhaving van het fiscale begrippenstelsel
De toekenning van investeringsbijdragen vormt geen onderdeel van de in de Wet IB'64

gegeven regeling voor de winst uit onderneming; zij is zowel in de inkomsten- als
vennootschapsbelasting geplaatst in een nieuw hoofdstuk VA. In art. 61h, Wet IB'64,
wordt echter de aansluiting met de relevante winstbepalingsartikelen en -begrippen tot
stand gebracht doordat aan de in hoofdstuk VA gebezigde begrippen dezelfde inhoud
wordt toegekend als aan de gelijknamige begrippen in de artikelen 6 t/m 19 van die wet.

Dit heeft tot gevolg dat de op dit punt in het verleden gewezen rechtspraak betreffende
begrippen als bedrijfsmiddel, gebouw, e.d. haar belang behoudt en dat - waar voor
bedrijfsmiddelen de afschrijving van belang is - ook goed koopmansgebruik een rol blijft
spelen. In gelijke zin geldt dit voor de Wet op de vennootschapsbelasting'69. Voor zover
de WIR een zelfstandige regeling inhoudt, zie hierna, wordt in art. 1 van de wet verwezen
naar de relevante fiscale begrippen. Aldus ontstaat een consistent geheel op basis van
bestaande fiscale aanknopingspunten.

b.  Uitvoering door de belastingdienst
Investeringsbijdragen worden verkregen doordat in de aangiften voor de inkomsten- of

vennootschapsbelasting daarop aanspraak gemaakt wordt. Het vaststellen van de rech-
ten op investeringsbijdragen, alsmede de uitkering daarvan geschiedt derhalve in beginsel
door de rijksbelastingdienst. Een voordeel van deze aanpak is, dat door de benutting van
de bestaande kanaten een goed functionerende uitvoerende dienst ter beschikking staat,
alsmede dat veel extra rompslomp achterwege kan blijven doordat de premies tegelijker-
tijd met het doen van de aangifte voor die belastingen geclaimd kunnen worden.

Een nadeel is wellicht dat de belastingdienst psychologisch meer ingesteld is op het
bijeenbrengen van gelden dan het besteden ervan, hetgeen mogelijk in een terughoudende
instelling ten aanzien van de WIR-premitring kan uitmonden.

Op enkele punten is naast de belastingdienst nog een andere (nieuwe) instantie bij de
verlening van investeringsbijdragen betrokken: de Dienst investeringsrekening (DIR).
Deze dienst, die een onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken vormt, vervult
een aantal taken op terreinen waar de belastingdienst thans niet voldoende geEquipeerd is
of waar de uitvoering aldaar niet functioneel is.

Voor zover het functioneren van deze dienst reikt, leidt dat er te allen tijde toe dat de
verwerking van zijn beslissingen, afgegeven verklaringen enz. weer plaatsvindt door de
belastingdienst bij de vaststelling van de aanslag

c. Rechtsbescherming
Voor zover de WIR haar basis vindt in fiscale wetten en begrippen heeft de burger

verweer tegen de beslissingen van de belastingadministratie op de wijze, waarop dat in het
algemeen voor fiscale wetten geregeld is. Bij een geschil omtrent de uitleg van de relevante
wetsartikelen en begrippen dient een bezwaarschrift te worden ingediend en op de
afwijkende beschikking kan beroep bij de Belastingkamer van het ter zake bevoegde
Gerechtshof worden ingesteld. In laatste instantie oordeelt de Hoge Raad in cassatie
omtrent de toepassing van het recht door de Gerechtshoven.

Voor wat betreft de door de DIR afgegeven beschikkingen is in een afzonderlijke
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rechtsgang voorzien, waarbij beroep ingesteld kan worden bij het College van Beroep
voor het bedrijfsleven. De rechtsgang aldaar is afwijkend van die in fiscale zaken.

d. WIR-premies hebben een netto-karakter
De investeringsbijdragen worden verleend in de vorm van een tax-credit: een verminde-

ring van de verschuldigde belasting, waarbij de aanslag ook een negatief bedrag kan
omvatten. Het (winst)-belastingkarakter van de investeringsbijdrage heeft - volgens
uitdrukkelijke verklaring van de Regering- MvA, biz. 60-tot gevolg, dat de uitgekeerde
bedragen volledig buiten de winst omgaan. WIR-premies vormen fiscaalgeen winst in het
jaar van ontvangst, noch behoeven zij te worden aangemerkt als een kostprijsverlagende
subsidie. De fiscale afschrijving op de gepremieerde objecten blijft derhalve gebaseerd op
de volledige kostprijs.

Geheel anders is dit met betrekking tot de premies uitgekeerd ingevolge de IPR-
regelingen. Deze worden volgens goed koopmansgebruik aangemerkt als een reductie op
de kostprijs. In beginsel is, met inachtneming van de reeds gemelde maxima, cumulatie
van IPR- en WIR-prernies mogelijk; WIR-premies worden alleen verleend over de na de
toekenning van de IPR-premie verminderde kostprijs van het bedrijfsmiddel. De SIR-
heffing heeft eveneens een bruto-karakter; d.w.z.: in omgekeerde zin beinvloedt zij  het
voor investeringsbijdragen in aanmerking te nemen bedrag.

De SIR-heffing beinvloedt de winstsfeer; zij dient tot de kostprijs van het bedrijfsmiddel
gerekend te worden en wordt - naarmate het verbruik van nutsprestaties vordert - ten
laste van de winst afgeschreven.

Onder omstandigheden kan de SIR-heffing tot een nettohefling worden. Deze wordt
niet slechts geheven over investeringen waarvooreen WIR-premie wordt toegekend, doch
in alle gevallen waarin - binnen het SIR-gebied-een vergunning wordt verleend voor het
bouwen of verbouwen van een gebouw of installatie. Denkbaar is dat geinvesteerd wordt
door lichamen, die geen aanspraak op WIR-premies kunnen maken, of, zo dit wei het
geval is, een uitsluiting voor het bedrijfsmiddel bestaat. De Regering heeft de regel 'geen
WIR-geen SIR' verworpen o.m. met het oog op de moeilijkheden, welke met betrekking
tot het EEG-verdrag bestonden.8 Slechts voor pensioenfondsen, beleggingsinstellingen
en spaarbanken is een verlaagd SIR-tarief ingesteld, zie art. 5, lid 2, SIR; in andere
gevallen betekent de SIR-heffing, voor niet-belastingplichtigen een netto last, dan wdl,
voor belastingplichtigen, een extra bruto last ingeval weI heffing plaatsvindt, maar geen
WIR-premies verleend worden. Mogelijk dat in de toekomst alsnog een betere afstem-
ming van heffing en subsidieverlening tot stand kan komen door verdere aanpassing van
overeenkomstige begrippen. 9

Fiscale  investeringsstimulering  'income  credit'  versus  'tax  credit'

Fiscale investeringsstimulering kan op meerdere wijzen plaatsvinden.  In het verleden
werden, sedert 1950 resp. 1953, methodes gebruikt, die leiden tot beinvloeding van de
winst - en dus van het inkomen - waarover belasting werd geheven. In deze 'income
credit'methode werd de fiscale winst als gevolg van het toepassen van de faciliteiten -
vervroegde afschrijving en investeringsaftrek - op een lager bedrag vastgesteld dan
correspondeerde met de winst, welke voortvloeide uit de toepassing van het fiscale goed
koopmansgebruik.

Naeen periode van ten minste 25 jaar trouwedienst isde'incomecredit'methode met de
invoering van de WIR vervangen door een wijze van investeringsstimulering, die als de
'tax-credit'methode kan worden aangeduid. Naar rato van het investeringsbedrag wordt
een premie verstrekt in de vorm van een bedrag aan belasting, dat in mindering op de door
de ondernemer over de winst of het inkomen verschuldigde inkomsten- ofvennootschaps-
belasting wordt gebracht. Beinvloeding van het inkomen, waarover de belasting geheven
wordt, vindt niet meer plaats.

De aan deze verandering klevende gevolgen zijn niet onbetekenend.
8.   Nota naar aanleiding van het Eindverslag, biz. 29, alsmede Verslag van een mondeling overieg (stuk nr. 27), biz.
2. tweede alinea.
9.  Zie ook Schonis en Renes, WFR 1978/5367, biz. 694.
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Als meest belangrijke effect kan worden aangemerkt het feit dat thans, in tegenstelling
tot de regeling in de vorm van het 'income credit', de investeringsstimulering vrijwel
onmiddellijk efTectief is. De investeringsbijdragen worden - in beginsel - kort nadat de
investering heeft plaatsgevonden uitbetaald. Een verliesgevende onderneming werd on-
der het oude stelsel eerst in het daadwerkelijke genot van de faciliteiten gesteld zodra de
verliezen waren gecompenseerd. Thans wordt de WIR-premie, die de verschuldigde
belasting overtreft door middel van een negatieve aanslag, uitbetaaid.

Een gunstig effect van de nieuwe methode kan voorts optreden bij invoering van de
Hofstra-voorstellen en in mindere mate ook voor de Vermogensaanwasdeling. Doordat
het fiscale vermogen gehandhaafd blijft, ligt het uitgangspunt voor bijv. de herwaardering
van het eigen vermogen in de Hofstra-voorstellen op een hoger niveau, dan wanneer
vervroegde afschrijving - waaraan een verlaging van het fiscale vermogen inherent is -
toegepast zou worden.

Een belangrijk gevolg van het hanteren van de 'tax-credit' methode is voorts, dat met
name in de inkomstenbelasting allerlei reducties en grenzen niet meer beinvloed worden
door de tamelijk willekeurige inkomensveranderingen als gevolg van de toepassing van
investeringsfaciliteiten.

Het hanteren van een'tax-credit' in plaats van een'income credit' heeft bijvoorbeeld tot
gevolg, dat een hogere reservering ingevolge de fiscale oudedagsreserve kan worden
toegepast, een hogere beloning voor de meewerkende echtgenote geclaimd kan worden,
maar anderzijds ook dat de franchise voor buitengewone lasten en giften verhoogd wordt.
In dit stelsel is het voorts uitgesloten, dat op 'willekeurige' wijze het percentage van het
proportioneel tarief van art. 57, lid 2, Wet IB'64, beinvioed kan worden. Omdat het
nieuwe stelsel progressieneutraal is, heeft de ondernemer met een laag inkomen recht op -
in geld gemeten - eenzelfde investeringsbijdrage als de ondernemer met een hoog
inkomen, die een zelfde investering verricht. Voor de eerste is dat een voordeel, voor de
laatste een nadeel, terwijl in de vennootschapsbelasting het effect neutraal is.

Fiscale inkomensbeinvloeding heeft overigens niet alleen gevolgen voor de belasting-
hefling; ook daarbuiten bestaan vele inkomensafhankelijke regelingen welke geEnt zijn op
fiscale gegevens o.a. huursubsidie, studiebeurzen etc.

In het nieuwe stelsel treedt ook ten aanzien daarvan geen beinvioeding als gevolg van
investeringsfaciliteiten meer op.

Wat in de methode van het 'tax-credit' niet is opgelost, betreft de problematiek van de
'belastingafhankelijke' reducties.

Dit doet zich gevoelen bij de toepassing van de 80% grens door inkomsten- en
vermogensbelasting in art. 14, lid 6, Wet VB'6410 Doordat de WIR-premie de effectief
betaalde belasting vermindert, wordt deze grens - die overigens reeds hoger wordt gesteld
doordat een inkomenseffect niet meer optreedt - minder snel bereikt. In geval van een
desinvesteringsbetaling treedt een tegengesteld effect op.

Een oneigenlijk gevolg van de wijze van investeringsstimulering treedt, zonder nadere
voorziening, ook thans nog op ten aanzien van de werking van de regelingen ter voorko-
ming van dubbele belasting; met name bij het hanteren van de zgn. evenredigheidsmetho-
de. Bij toepassing van de regelingen ter voorkoming van dubbele belasting wordt de
investeringsbijdrage als het ware omgeslagen over het binnenlands en buitenlands inko-
men, waardoor het effect van de WIR-premies gedeeltelijk tenietgaat. Daarentegen zou
een gunstiger resultaat bereikt worden in een jaar, waarin per saldo een desinvesteringsbe-
taling plaatsvindt. De Regering heeft toegezegd op dit punt maatregelen te zullen tref-
fen. 11

Voor dochtermaatschappijen of filialen van ondernemingen, welke in landen met een
zgn. credit against tax-regeling (o.a. USA en Groot-Brittannie) gevestigd zijn, zal in het
algemeen het effect van de WIR-premie nihil zijn. Zelfs kan een nadeel ontstaan indien
door het investeren een SIR-hefling verschuldigd wordt. Deze ondernemingen kunnen

10.  De Regering heeft dit probleem onderkend, doch wenst er voorlopig geen oplossing voor aan te brengen, Nota
naar aanleiding van het Eindverslag, biz. 17.
11.  MvA, blz. 28. Tot op he(len heeft ceo wijziging nog niet plaatsgevonden
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door af te zien van de WIR-premiEring echter ontkomen aan het opleggen van de laatst
bedoelde heffing. 12

Voedingsgedachte - Premiegerechtigden

In de Nota Selectieve groei stond de werkgelegenheidsproblematiek centraal. Vermijden
dat de structurele werkeloosheid in de komende jaren verder zou toenemen, c.q. terugge-
drongen zou kunnen worden, was het belangrijkste oogmerk.

Uit de verschillende instrumenten. welke de Regering ter beschikking stonden 13 viel de
keuze op stimulering van de bedrijfsinvesteringen. Dit instrument werd in termen van
behoud en creatie van arbeidsplaatsen verreweg superieur geacht boven de andere. 14

Met bedrijfsinvesteringen worden bedoeld de investeringen in de zgn. 'profitsfeer',
d.w.z. dat deel van de particuliere sector, dat voor zijn (voort)bestaan afhankelijk is van de
aanwezigheid van winstmogelijkhe(len. 1 S

De uitwerking van deze principitle keuze heeft op een nogal pragmatische wijze
plaatsgevonden aan de hand van de zgn. voedingsgedachte. Deze behelst, dat uitsluitend
die subjecten ter zake van hun investeringen een WIR-bijdrage kunnen genieten die, in
beginsel, bijdragen tot de belastingen, die het afzonderlijk ingestelde begrotingsfonds
voeden, waaruit de WIR-premies worden voldaan. Dit zijn de belastingplichtigen inge-
volge de inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Het verschil tussen de principiele keuze en pragmatische uitwerking bestaat hierin, dat
met de belastingplichtigen voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting niet de gehele
particuliere sector bestreken wordt. Dit treft dan niet zozeer de inkomstenbelasting; daar
zullen als gevolg van deze begrenzing nauwelijks problemen voor kunnen komen. Met
betrekking tot de andere subjecten dan natuurlijke personen c.q. verzelfstandigde com-
plexen geld of andere vermogensbestanddelen, welke aan de vennootschapsbelasting
onderworpen zijn, bestaan wei de nodige onevenwichtigheden. Deze belasting treft niet
alle subjecten, doch slechts die, welke op grond van hun rechtsvorm geacht worden een
commercieel  doel  na te streven 16, alsmede andere lichamen voor zover zij een onderne-
ming drijven 17, dan wel uiterlijk daarmee overeenkomende werkzaamheden bedrijven,
waardoor in concurrentie wordt getreden met de eerstgenoemde categorie. 18

Denkbaar is dat lichamen of andere samenwerkingsverbanden, welke tot de particulie-
re sector - in vorenbedoelde zin - behoren, niet onderworpen zijn aan de vennootschaps-
belasting, dan wel, indien dat in beginsel toch het geval is, een subjectieve vrijstelling
genieten. Ook is het mogelijk dat op hen een fiscaal regime van toepassing is, waarin de
verschuldigdheid van belasting slechts nihil ofeen minimaal bedrag kan belopen op grond
waarvan zij van premierecht zijn uitgesloten. Dit laatste is het geval ten aanzien van de
fiscale beleggingsinstellingen en zgn. woningbouwlichamen, welke gebruik maken van het
in art. 10, Wet Bhz.'50, neergelegde regime (art. 23, Wet Vpb.'69). Dit is ook het geval bij
de subjectiefvrijgestelde lichamen, waarbij de reden voor de vrijstelling veelal gelegen is in
uitvoeringstechnische, sociale, of aan het algemeen belang ontleende motieven. Als
voorbeeld kunnen genoemd worden: kleine landbouwco6peraties, ziekenfondsen en
pensioenfondsen. 19

Hoewel de meeste vrijgestelde of met een bijzonder fiscaal regime toegeruste subjecten
behoren tot de eerder bedoelde particuliere sector, worden zij van investeringsbijdragen
uitgezonderd. Dit resultaat is onbevredigend, vooral omdat voor de niet-vrijgestelde
belastingplichtige lichamen zonder belang is of zij daadwerkel#k - indirect - ooit aan het
Investeringsfonds zullen bijdragen; ook de permanent verliesgevende onderneming heeft
recht op investeringsbijdragen.
12.  Zie met betrekking tot deze materie uitgebreider Schonis en Renes, a.w. blz  286 e.v.
13. Nota Selectieve groei, biz. 85. Naast stimulering van de bedrijfsinvesteringen worden genoernd: loonkosten-
subsidies, belastingvertaging, vcrhoging van overheidsuitgaven.
14. Idem blz. 18-19.
15.  Zie in deze zin MvA blz. 21.
16.   Zie art. 2, lid  1, letters a t/m c, Wet Vpb'69.
17.   Art. 2, lid  L letters d t/m f, Wet Vpb'69.
18.  Art. 4, Wet Vpb'69.
19. Verwezen wordt naar art. 5 en 6 Wet Vpb.'69, alsmede het Uitv.besl. Vpb.'71 en het Vrijsteilingsbesluit Vpb.
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De voedingsgedachte is niet slechts van toepassing verklaard met betrekking tot de
subjecten; deze gedachte is ook doorgetrokken tot bepaalde activiteiten, welke door een
objectieve vrustelling nimmer aan de voeding van het fonds zullen bijdragen. Dit geldt ten
aanzien van investeringen ten behoeve van het bosbedrijf, in het buitenland gelegen
bedrij fsgedeelten waarop een regeling ter voorkoming van dubbele belasting van toepas-
sing is, (art. 61 a, lid 5, letter h, sub  1  en 2, Wet IB'64), alsmede het spaarbankbedrij f (art.
23d, lid 3, Wet Vpb.'69).

Met betrekking tot de investeringen ten behoeve van de 'buitenlandse vaste inrichtin-
gen' is deze uitsluiting juist. Ten aanzien daarvan  is niet de zorg voor de werkgelegenheid
hier te lande in het geding, doch die in het buitenland, alwaar iedere soevereine macht voor
zich die problematiek behoort tegemoet te treden. In gelijke zin geldt dit ten aanzien van
de uitzondering van investeringen, welke ter beschikking worden gesteld van buitenlandse
subjecten. Zonder deze bepaling zou het WIR-regime, door inschakeling van een binnen-
landse onderneming, in feite overal ter wereld benut kunnen worden zonder dat daardoor
in Nederland enig effect voor de werkgelegenheid zou (hoeven) te ontstaan.

Ook met betrekking tot de overige uitsluitingen in deze categorie is de hantering van de
voedingsgedachte onjuist, want in alle gevallen is sprake van onderdelen van ondernemin-
gen, die tot de particuliere sector behoren en waarvan de belastingplicht volledig vast-
staat. A fortiori geldt dit ten aanzien van de kredietverenigingen op onderlinge of
co6peratieve grondslag, welke in verband met de belastinghefling ter hoogte van drie-
kwart van het gebruikelijke belastingtarief hun investeringen slechts voor drievierden
gepremieerd zien, art. 23e, Wet Vpb.'69.

De onmiddellijke consequentie van de koppeling tussen belastingplicht en premierecht
is, dat de minister, door het uitbreiden of inkrimpen van de categorie van vrijgestelde
lichamen voor de vennootschapsbelasting, de mogelijkheid heeft lichamen (alsnog) van
premie uit te sluiten. Zelfs is niet uitgesloten, dat van de in art. 5 en 6, Wet Vpb.'69,
neergelegde bevoegdheid gebruik gemaakt wordt vanwege de gevolgen voor de WIR.20

Aangezien het parlement vrijwel alle controlemogelijkheden mist, moet hier van een
weinig acceptabele situatie gesproken worden. Het bevestigt bovendien dat de koppeling
belastingplicht-premierecht een weinig gelukkige is, en dat op grond van een ontheffings-
bepaling de mogelijkheid zou moeten bestaan ook aan vrijgestelde lichamen een recht op
WIR-premie toe te kennen.

Voorkoming van oneigenlijk gebruik

In de wettelijke regeling is veel aandacht geschonken aan bepalingen, welke moeten
verhinderen dat op oneigenlijke wijze gebruik gemaakt wordt van investeringsbijdragen.
Het gemeenschappelijk kenmerk van deze bepalingen is, dat getracht wordt te voorkomen
dat premies en toeslagen toegekend worden in niet als reeel ervaren situaties, dan wel op
een wijze en onder omstandigheden, die niet stroken met de bedoelingen van de wetgever.
Uit de veelvormigheid en het grote aantal van deze bepalingen spreekt de terechte zorg
voor de besteding van de zeer grote bedragen, welke met de investeringsstimulering
gemoeid zijn. Anderzijds moeten echter wei vraagtekens geplaatst worden bij de - op een
aantal punten te ver gaande - werkingssfeer van een aantal van deze bepalingen, het
onsystematisch karakter en de onduidelijke inhoud ervan.

Het resultaat is in een aantal gevallen, dat ook volstrekt bonafide investeringen, die
mede een bijdrage leveren aan de bestrijding van de werkeloosheid, van investeringsbij-
dragen uitgezonderd worden. Problematisch is bovendien dat dit niet alle investeringen
onder dezelfde omstandigheden treft, doch dat relatief onbelangrijke gegevens als de
verdeling van het aandelenbezit van een kapitaalvennootschap over 66n of meerdere
aandeelhouders beslissend worden voor de vraag, of de vennootschap voor haar investe-
ringen in gebouwen of installaties al dan niet aanspraak op investeringsbijdragen ver-
krijgt. Het gevolg is dat identieke investeringen in gebouwen ten behoeve van de verhuur,
zelfs als die plaatsvinden in een subject binnen een economische eenheid, zoals een

20.  Bedacht moet worden dat reeds verleende premies en toeslagen bij het verlenen van een subjectieve vrijstelling
geheel terugbetaald moeten worden op grond van art. 16 Wet iB'64.
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honderd procent dochter- of zustermaatschappij, in het normale geval wel, maar in het
andere geval - als de uitzonderingsbepaling (art. 23, lid 2, Wet Vpb.'69) toepassing vindt
- niet worden gepremieerd. Aangezien de werking van deze laatste bepaling zeer ruim is,
is hiermee de zgn. 'horizontal equity' - de gelijke behandeling van premiegerechtigden in
dezelfde omstandigheden - sterk in het geding. Deze ongelijkheid veroorzaakt immers
een verstoring van de concurrentieverhoudingen. Mutatis mutandis geldt dit eveneens
voor de werking van art. 23d, lid  1, Wet Vpb.'69, dat in alle gevallen in de vennootschaps-
belasting voor verhuur bestemde gebouwen van investeringsbijdragen uitsluit.

Het lijkt voor het op peil houden van de investeringen als hier bedoeld onontkoombaar
dat aan de hiervoor gesignaleerde ongelijke behandeling van gelijke gevallen ten spoedig-
ste een eind gemaakt wordt.

Na deze inleidende beschouwing volgt een opsomming van te onderscheiden catego-
rietn van bepalingen.

1.  Uitsluitingen  ter vermijding van een stimulans  tot  onjuiste  etikettering als bedrilfs-  of
privevermogen
Reeds onder de regeling voor de investeringsaftrek heeft de wetgever willen vermijden dat
goederen, welke een functie kunnen vervullen zowel in de privt-sfeer als in de onderne-
mingssfeer - door het goed in de onderneming te verwerven -, een investeringspremie
kunnen genieten. De ondernemer zou daardoor bevoordeeld kunnen worden ten opzichte
van de particulier voor zijn aanschaffingen. Genoemd kunnen worden investeringen in
woonhuizen, personenauto's, woonschepen en pleziervaartuigen (art.  61 a, lid 5, letters b,
c en d, Wet IB'64).21

2.  Uitsluitingen in verband met de voedingsgedachte
Uitsluitend belastingplichtige subjecten kunnen aanspraak maken op investeringsbijdra-
gen. Dit uitgangspunt zou zonder nadere voorzieningen eenvoudig te omzeilen zijn; in de
wet zijn deze nadere bepalingen neergelegd in art.  61 a,  lid 5, letter i, onder  1°  t/m 6°, Wet
IB'64.22

De mogelijkheid bestond dat niet-premiegerechtigde lichamen langs indirecte weg toch
in het bezit zouden komen van premies, bijv.: doordat een andere ondernemer in het
desbetreffende bedrijfsmiddel zou investeren om dat vervolgens- rekening houdend met
de verkregen investeringsbijdrage - ter beschikking te stellen van de geTnteresseerde
partil

Uit deze bepalingen volgt dat investeringen in bedrij fsmiddelen, welke bestemd zijn om
ter beschikking te worden gesteld van een bosbedrijf, een buitenlandse vaste inrichting,
een niet aan vennootschapsbelasting onderworpen of daarvan vrijgesteld lichaam, een
spaarbankbedrijf een beleggingsinstelling, een woningbouwlichaam in de zin van art. 10
Wet Bhz.'50, of een buitenlands subject, niet gepremieerd worden.  Voor de ondernemer
roept dit de noodzaak op, dat hij er zich in verhuursituaties van vergewissen moet wat de
fiscale positie van zijn huurder is. Dat dit een onaangename last legt op de schouders van
de ondernemer behoeft geen betoog. Vooral bij ondernemingen waar bedrijfsmiddelen
rouleren tussen weI en niet belastingplichtige afnemers23 zal dit tot grote praktische
moeilijkheden aanleiding kunnen geven.

De redactie van de hiervoor genoemde bepalingen is overigens weer niet zodanig
veelomvattend, dat in alle omstandigheden het indirect profiteren van WIR-bijdragen
door niet-premiegerechtigden wordt uitgesloten. 24

Overeenkomstig de opzet van de Investeringsrekening om slechts investeringen in de
'profit sector' te premi8ren is nog een aanvullende maatregel getroffen. Ter vermijding van
onbedoeld gebruik door overheidslichamen zijn investeringen in wegen, bruggen en

21.   Wellicht had dem uitsluiting uitgebreid kunnenwordenmet de categorie kunstvoorwerpen zoals: schilderijen,
beeldhouwwerken enz.
22. Het oorspronkelijke ontwerp bevatte op dit punt geen voorziening. Mede naar aanteiding van in WFR
1977/5317. blz. 460 e.v. geuite kritiek, welke bij de parlementaire behandeling werd overgenomen, heeft in de Eerste
Nota van wijziging aanvulling plaatsgevonden.
23. Bijv.: linnenverhuur, schrijfmachines, computers en andere kantoorapparatuur.
24.  Zie bijv. voor gemeenten, beleggingsinstellingen, pensioenfondsen etc. Schonis en Renes a.w., blz. 29 e.v.
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paden welke voor openbaar rijverkeer openstaan als bedrijfsmiddel uitgezonderd (art.
6la, lid 5, letter k, Wet IB'64).

Het begrip'ter beschikking stellen' is een in de wet gebezigde term. Aangenomen wordt
dat daaronder niet slechts de 'verhuur' te begrijpen valt, doch meer algemeen elke wijze,
waardoor de feitelijke beschikkingsmacht over een bedrijfsmiddel aan een ander toe-
komt.25  Dat deze begripsinhoud complicaties oplevert, komt hierna aan de orde.

Van het ter beschikking stellen aan een derde is geen sprake, indien de'verhuur' van een
bedrijfsmiddel plaatsvindt binnen een fiscale eenheid ex art. 15 Wet Vpb.'69.

3.    Uitsluitingen  ter  vermijding  van premies voor  de  reeds  geinvesteerde  bedriifsmiddelen  bij
dezelf(ie ondernemer
Tot deze categorie zijn te rekenen art. 618 lid 5, letter i, onder 7", Wet IB'64, alsmede art.
23d, lid 1, Wet Vpb.'69.

De eerstgenoemde uitsluiting is bekend als de zgn. sale-lease-back-bepaling
Geen aanspraak op investeringsbijdragen verkrijgt de ondernemer, die een bedrijfs-

middel verwerft en dat vervolgens weer ter beschikking stelt van degene, die het aan deze
ondernemer heeft overgedragen. De werking van de bepaling, die mede situaties bestrukt
waarin meerdere met elkaar gelieerde vennootschappen bij de investering en ter beschik-
king stelling betrokken zijn, is vooral bedoeld om het langs indirecte weg genieten van
investeringspremies op de reeds in de onderneming aanwezige bedrijfsmiddelen tegen te
gaan.

Een  maatregel in art.  23d,  lid  1, Wet Vpb.'69, behelst een uitsluitingsbepaling gericht
tegen het zgn. jojo-en: aan de vennootschapsbelasting onderworpen lichamen, die aan
derden verhuurde complexen gebouwen of installaties 'ruilen' verkrijgen geen aanspraak
op investeringspremies. De redactie van deze bepaling gaat evenwel verder dan haar
strekking.26 In feite wordt elk bestaand gebouw of installatie, dat bestemd is om te
worden'verhuurd', van premies en toeslagen uitgezonderd. Dat dit met name bij verhuur
in concernverband (buiten fiscale eenheid) een onrechtvaardigheid betekent, behoeft geen
betoog.

4.    Uitsluitingen  ter  vermijding  van oneigenlijke  activering  van verbeteringskosten
Nieuw is, dat niet als investeren wordt aangemerkthet verbeteren van een gebouw of vaste
installatie in de open lucht, waarvan de jaarlijkse afschrijving meer beloopt dan  12,5 resp.
15 procent van die kosten.27 Omtrent<le interpretatie van deze bepaling bestaat onzeker-
heid. De wetsformulering duidt erop, dat bedoeld is de afschrijving in procenten van de
kostprijs; in de parlementaire behandeling is er echter voortdurend de nadruk op gelegd,
dat ter voorkoming van 'oneigenlijke' activering vermeden moest worden in de sfeer van
gebouwen en installaties investeringen met een korte levensduur van premies te voor-
zien.28 In deze laatste visie zou er geen aanleiding zijn boekwaarde-afschrijving naar een
hoger percentage dan in de wet genoemd, maar met een langere afschrijvingsduur, als
beletsel voor het verlenen van investeringsbijdragen aan te merken.

5.   Bepalingen  in  verband  met  de  uitsluiting van  beleggingen
a.   In de inkomstenbelasting, art. 61a, lid 5, letter j, Wet IB'64, zijn van investeringsbijdra-
gen uitgezonderd gebouwen en installaties, welke hoofdzakelijk bestemd zijn om te
worden 'verhuurd', behoudens voor zover zij in eigen onderneming zijn voortgebracht.
Deze wetsbepaling is ingevoegd om de zgn. bedrijfsmatige belegging, welke slechts in het
kader van een (fiscale) onderneming geschiedt ter verkrijging van investeringsfaciliteiten,
en waarvan recent enkele gevallen in de publiciteit zijn gekomen, niet meer te premitren.
Of dit doel ook daadwerkelijk bereikt wordt, is de vraag.29

Per saldo worden investeringsbijdragen verstrekt ten behoeve van investeringen welke

25. Zie Schonis en Renes a.w., blz. 85, Hierna worden dc termen Rerhuurd' en 'terbeschikking stellen' door elkaar
gebruikt.

26.   Kamerstukken wetsontwep 14 3 77, Amendement nr. 87. Zie ook Hand . Ile Kamer 23 mei 1978, biz. 2504/2505.
27.  Art. 6la, lid  1, laatste voizin Wet IB'64.
28.  Schonis en Renes a.w. biz. 57.
29. Zie Schonis en Renes, a.w. blz. 109.
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in de onderneming ten behoeve van de eigen activiteiten worden aangewend. Ten aanzien
van gebouwen en installaties is er slechts onder bijzondere omstandigheden de mogelijk-
heid van gepremieerde 'verhuur' aanwezig.

Geheel ten onrechte wordt als het - hoofdzakelijk - ter beschikking stellen van
gebouwen ook aangemerkt het geval, dat vier of meer firmanten (natuurlijke en/of
rechtspersonen) een in eigen onderneming gebruikt bedrijfsmiddel in mede-eigendom
bezitten, dan weI 66n van hen het object als zgn. buiten-vennootschappelijk bedrijfsver-
mogen bezit. In weerwil van de onaanvaardbare resultaten van deze opvatting zal hiermee
voorshands rekening gehouden moeten worden. Slechts in de inkomstenbelasting is onder
omstandigheden ontheffing van deze bepaling mogelijk.

Eveneens moet rekening gehouden worden met de opvatting van de belastingadmini-
stratie dat diensten, welke verricht worden met behulp van een gebouw, als het 'ter
beschikking stellen' van dat gebouw gezien moeten worden; bijv.: een hotel, veem- en
opslagbedrijf, sporthal, parkeergarage enz. 30

b.  in de vennootschapsbelasting worden voor verhuur bestemde gebouwen en installa-
ties niet gepremieerd, indien daarin wordt geinvesteerd door zgn. besloten vennootschap-
pen of andere vennootschappen met een in aandelen verdeeld kapitaa!31, welkezichinmeer
dan belangrijke mate met de exploitatie van onroerend goed bezighouden. In de litera-
tuur32 wordt overigens verdedigd, aan de hand van de wetsgeschiedenis, doel en strekking
van de wet, dat slechts zgn. onroerend-goed-exploitatiemaatschappijen bedoeld zijn.
Belangrijkste argument daartoe is het door de Regering aangevoerde,3, dat deze bepaling
vereist was om te voorkomen, dat de in de sfeer van de inkomstenbelasting uitgezonderde
beleggingen thans in de sfeer van de vennootschapsbelasting zouden plaatsvinden.

In geval de belegging in verhuurde 'nieuwe' gebouwen ligt binnen de lijn van de
uitoefening van de onderneming, waarvan het doel hoofdzakelijk buiten de onroerend-
goedexploitatie Iii:t, bijv.: een verzekeringsmaatschappij, dan werkt de bepaling niet. De
uitsluiting geldt evenmin ten aanzien van andere lichamen dan vennootschappen met een
in aandelen verdeeld kapitaal, zoals coaperaties, verenigingen, stichtingen en publiek-
rechtelijke rechtspersonen.

Indien men deze uitsluitingsbepalingen overziet moet men constateren dat de belegging
in gebouwen etc. in een aantal gevallen met het toekennen van investeringsbijdragen
gepaard gaat; in andere gevallen niet ondanks het feit, dat de betreffende ondernemers op
dezelfde markt opereren. Vermoedelijk zullen bepaalde ondernemers als gevolg van de
verschillende kostprijzen, die ongelijke concurrentievoorwaarden tot gevolg hebben,
investeringen in verhuurgebouwen achterwege moeten laten. Zoals in de aanvang reeds
werd betoogd, wordt op dit punt de gelijkheid van ondernemers danig geweld aangedaan.

A fortiori zijn deze bepalingen onjuist en onrechtvaardig met betrekking tot de besloten
vennootschappen, welke gebouwen verhuren binnen een economische eenheid. Ont-
breekt de fiscale eenheid, dan levert, indien overigens aan de voorwaarden wordt voldaan,
ook de verhuur aan een volledige dochtermaatschappij een uitsluiting van premi8ring op.

6.  Uitgezonderde verplichtingen
Evenals onder de regeling voor de investeringsaftrek zijn verplichtingen, welke tussen
bepaalde gelieerde personen worden aangegaan, in beginsel van investeringsbijdragen
uitgezonderd. In geval misbruik van de faciliteiten niet aanwezig wordt geacht, kan
ontheffing van deze uitsluiting worden verteend. De categorieen van uitgesloten verplich-
tingen zijn dezelfde als voorheen. Nieuw is slechts de toevoeging aan de kring van
'verdachten' van degene, die in de afgelopen vijfjaar in bepaalde mate aandeelhouder is
geweest; zie art. 61 a, lid 6, letter c, Wet IB'64 en art. 23d, lid 4, letters ben c, Wet Vpb.'69.

30.  Idem. biz. 85 e.v.
31.   Vereist is dat - direct of indirect - de laatste vijfjaren minder dan 25 natuurtijke personen tegelijkertijd ieder
voor meer dan 2% en gezamenlijk voor meer dan 50% aandeelhouder zun of geweest zijn op het moment van het
investeren.
32.   F.  Lugt,  a.w.  biz. 37, Schonis en Renes  a.w.  biz.   117. zie voorts de voorlichtingsbrochures  van  de  Ned.
Middenstandsbank n.v.. blz. 6 (Amsterdam  1978), het VNO, biz. 8 (Den Haag 1978) en Ministerie van Economi-
sche Zaken, Den Haag, juli  1978. in andere zin C.A. de Kam en W.A. Vermeend. NJB 78/36. blz. 778.
33.  Wetsontwerp 14377. toelichling aan de Eerste Kamer. biz. 6.

197



DE WET INVESTERINGSREKENING

7.  Desinvesteringen
De vervreemding van bedrijfsmiddelen kan leiden tot een terugbetaling van de genoten
investeringsbijdragen (met uitzondering van de grote projecten-toeslag), indien dat bin-
nen een bepaalde in de wet gestelde termijn plaatsvindt. Anders dan voorheen is deze
termijn langer gesteld dan 6 jaar. Voor gebouwen beloopt de desinvesteringsbetalingster-
mijn 18 jaar, voor luchtvaartuigen en zeeschepen 10 jaar, voor vaste installaties in de open
lucht 12 jaar en voor de overige bedrijfsmiddelen 6jaar, na het jaar waarin de investering
heeft plaatsgevonden (art.  61b, lid  1, Wet IB'64)

De desinvesteringsbetaling is gelimiteerd tot ten hoogste het bedrag van de verkregen
premies en toeslagen.

Slechts in bepaalde gevallen waar dat een duidelijke onrechtvaardigheid opleverde is
een verkorting van de termijn 34 dan wel een verlaging van het desinvesteringsbetalings-
percentage voorzien, zie art.  61 b, lid  1, Wet IB'64. Deze matiging gaat overigens bepaald
niet ver genoeg; in het bijzonder niet voor de'sterfelijke' ondernemers van vlees en bloed,
die ook met pensioen plegen te gaan.

Tot de desinvesteringen worden krachtens wetsfictie gerekend een aantal gevallen,
waarin een bedrijfsmiddel aanvankelijk wW maar later niet meer aan een binnen de
voedingsgedachte gesitueerd subject c.q. ten behoeve van een dergelijk object ter beschik-
king wordt gesteld (art. 61 b, lid  3, Wet IB'64)

Deze bepaling heeft een enigszins verraderlijk karakter. Een desinvesteringsbetaling op
de voet van deze bepaling kan bijv. haar oorzaak vinden in een verandering in fiscale
status van de huurder van een bedrijfsmiddel zoals bij een belast lichaam dan tot
beleggingsinstelling wordt omgevormd.

Selectiviteit

Zoals reeds uit de naam van de nota, waarin de WIR werd aangekondigd, bleek is de
'selectieve groei' een belangrijk desideratum geweest, dat aan de toenmalige Regering
voor ogen stond. In de uitwerking van de WIR heeft dat ertoe geleid, dat een veelheid van
premie(percentages) en toeslagen in de wet zijn neergelegd.

Selectief moet niet worden opgevat in die zin, dat de ene onderneming wel doch een
andere geen investeringsbijdragen zal verkrijgen. In de WIR moet daaraan de betekenis
worden toegekend van het op onderscheiden wijze sturen van de investeringen door het
verlenen van in hoogte variarende premies, naar soort, omvang en regio. Aldus opgevat
kan de invloed van selectiviteit een gunstige zijn.

Zoals in de inleiding reeds werd vermeld, werd ter correctie van de basispremie in de
randstad, Utrecht en het Veluwegebied de SIR-heffing gereactiveerd. Dit behelst een
heffing op het bouwen, in alle gevallen waarin een bouwvergunning wordt verkregen, van
gebouwen en installaties welke niet locatiegebonden zijn. Bij het ontwerpen van deze
wet 3 5 stond voorop,  in de gebieden  waar men 'congestie' veronderstelde, de activiteiten,
welke niet beslist aan dat territoir gebonden waren, te moeten afschrikken met een heffing
op de investering in te bouwen gebouwen en installaties.36

Als gevolg daarvan meende de wetgever dat, nu investeren in de niet-congestie-
gebieden goedkoper was, de ondernemers uit eigen beweging aan de vestiging aldaar de
voorkeur zouden geven. Het moet als een door pure noodzaak uitgelokt cynisme worden
aangemerkt, dat deze regeling thans functioneert in het kader en in samenhang met een
wet, welke de investeringen geacht worden te bevorderen.

Aangezien WIR en SIR qua intentie geheel verschillende doelen dienen, de regelingen
niet tegelijkertijd werden opgesteld en de SIR in feite niet kon worden aangepast, heeft dat
in een aantal gevallen tot gevolg, dat de volledige basispremie verkregen kan worden
zonder correctie door middel van de SIR-heffing. Omgekeerd komen gevallen voor

34.   Art. 61 b, lid  1 1, Wet IB'64.
35.  Wet van 27 februari 1974, Stb. 95, welke later is aangevuld en gewijzigd.
36.   De wet bevat ook bepalingen met betrekking tot de melding van investeringen. Deze regeling wordt hier buiten
beschouwing gelaten.
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waarin geen WIR-bijdragen verkregen worden, doch de heffing weI verschuldigd is. Dit
heeft onbillijkheden tot gevolg waaruit - nu de regel 'geen WIR-geen SIR' niet door de
Regering werd overgenomen - een negatieve prikkel voort kan vloeien. Het valt te hopen,
dat in de toekomst alsnog de nodige aanpassingen zullen plaatsvinden.

Slotbeschouwing

De WIR geeft, anders dan de regeling voor investeringsaftrek en vervroegde afschrijving,
vrijwel onmiddellijk de mogelijkheid tot effectuering van de geconcretiseerde investe-
ringsbijdragen. Naar ik meen is dit de meest aantrekkelijke verbetering, die de systeemwij-
ziging gebracht heeft. Wat nu precies het zgn. 'maatschappij-hervormende' in deze
wetgeving is, is - wat het ook moge inhouden - weinig duidelijk. In deze wetgeving gaat
achter deze kreten weinig anders schuil dan een fiscaal-technische revisie die niet op alle
plaatsen even gelukkig uitgevoerd is.

Als bezwaar tegen deze wet kan worden aangevoerd, dat op enkele punten de zgn.
'horizontal equity' onvoldoende in acht is genomen. Dit leidt ertoe, dat grote concurren-
tieverschillen als gevolg van de toepassing van deze wet kunnen ontstaan. In het algemeen
zijn grotere ondernemingen daarbij beter af dan kleinere. De toepassing van de voedings-
gedachte leidt op een aantal punten eveneens tot onevenredige verschillen en leidt, in
verband met de misbruikbepalingen, tot grote praktische complicaties. Als bezwaar geldt
bovendien dat de minister van Financitn, door het hanteren van zijn bevoegdheid tot het
verlenen van subjectieve vrijstellingen van vennootschapsbelasting, in feite de premiege-
rechtigdheid kan beinvloeden, zonder dat de Wet investeringsrekening als zodanig aan de
orde is. Het ontbreken van een sfeerovergangenregeling naar 'beide zijden' is eveneens
weinig aanvaardbaar.

Debelangrijkste concrete onevenwichtige behandeling is die voor de zgn. 'beleggingen'.
In strijd met de bedoeling van de wetgever kunnen deze, in bepaalde feitelijke situaties,
nog altijd door d6 facto beleggers verkregen worden. In de vennootschapsbelasting kan
door sommige lichamen w61 en door andere lichamen geen investeringsbijdrage voor
beleggingen verkregen worden. Op dit punt komt de verstoring van de concurrentievoor-
waarden het duidelijkst tot uiting.

Bedenkelijk is dat een deel van de kapitaalkrachtige investeerders hierdoor afgeschrikt
wordt en deels zelfs Nederland de rug toe zal keren om attractieve mogelijkheden elders te
benutten.

Geheel onjuist is, dat de wet niet slechts beleggingen uitsluit maar ook gevallen, waarin
met name gebouwen binnen de economische eenheid van een functioneel opgesplitst
concern ter beschikking worden gesteld. De interpretatie van het begrip'ter beschikking-
stelling' is in een aantal gevallen onjuist. Aanpassing van de wettelijke regeling op dit punt
is dringend geboden.

De termijn voor de desinvesteringsbetaling is in veel gevallen te lang.
De introductie van de SIR berust op een als zodanig onvermijdbare 'Europese'

noodzaak. De samenloop met de WIR is door verschillen in de aard van de regelingen,
bepaald niet vlekkeloos en dient te worden verbeterd.

Met betrekking tot de uitvoering kunnen wij slechts het beste hopen: psychisch lijkt de
belastingdienst er weinig op ingesteld om'subsidies' te gaan verlenen; het feit, dat naast de
belastingdienst de DIR, behorend tot een ander ministerie, moet opereren, zal wellicht tot
interpretatieverschillen en co6rdinatieproblemen aanleiding kunnen geven.

Het eindoordeel is derhalve genuanceerd: het is belangrijk dat door de wetgever
aandacht wordt geschonken aan de positie van de profitsector. Deze behoefde ter
voorkoming van verdere uitbreiding van de werkeloosheid bepaald een impuls.

De uitgebreide, onoverzichtelijke crl soms als cen verraderlijke val werkende anti-
misbruik bepalingen zullen echter een belangrijke negatieve invloed uitoefenen, zodat
men zich per saldo zal moeten afvragen hoe groot de winst van de investeringsuitkering in
deze vorm boven de voorheen geldende uiteindelijk zal zijn.
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1.2. Enige beschouwingen inzake de betekenis van de WIR voor de
bouw 131

Inleiding

Het is niet mogelijk in het kader van dit tijdschriftartikel een enigszins uitputtende
beschrijving te geven van de investeringsregeling, die onder de naam WIR bekend is. Dit
geldt eveneens voor hetgeen daarmee samenhangt, zoals de SIR en de Investerings Premie
Regeling. 1 Ook de betekenis van de WIR en andere regelingen voor de bouw kan hier niet
compleet aan de orde komen. Volstaan wordt met een beschouwing omtrent de invloed
van de WIR op micro en meso-niveau.

Met name zal dit artikel handelen over de positie van de investeerders, zowel op
groepsniveau als individueel, toegespitst op de gevolgen, die voor de bouw van belang
zijn. Na een algemene beschouwing omtrent enkele effecten die als gevolg van de
invoering van de WIR zijn opgetreden, komt aan de orde de grensafbakening in de Wet
investeringsrekening tussen premiegerechtigde en niet-premiegerechtigde subjecten. Na
het trekken van enkele conclusies worden besproken enige reacties van niet-
premiegerechtigde subjecten om langs indirecte weg alsnog in het genot van de investe-
ringsbudragen te komen. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de verhoudingen tussen
de groep van premiegerechtigde investeerders, zulks in verband met enige uitsluitingsbe-
palingen. Hierop volgen enige nadere gevolgtrekkingen ten aanzien van de WIR, in het
bijzonder voor de bouw, alsmede een korte beschouwing inzake enkele aspecten van SIR
en IPR.

De  invoering  van  de  Wl R en  haar  gevolgen

Bij de introductie van de WIR is door het Kabinet-Den Uyl er sterk de nadruk opgelegd,
dat aan deze wet een maatschappijhervormend karakter toekomt. Dit zou vooral daarin
tot uitdrukking komen dat - meer dan voorheen - de mogelijkheid voor de overheid zou
ontstaan om investeringen uit te lokken. Dit laatste zou niet alleen betrekking hebben op
het totale niveau van de investeringen, maar ook op de aard van de te verwerven
bedrij fsmiddelen. De centrale doelstelling daarbinnen was het bevorderen van de werkge-
legenheid, terwijl voorts met de WIR ten behoeve van allerlei facet-belangen, door middel
van premies, investeringen in een bepaalde richting kunnen worden uitgelokt.

Te denken valt aan het bevorderen van de milieuschoonmaak, de energiebesparing, het
bevorderen van de innovatie en dergelijke.

Nu, circa drie jaren na de invoering van de WIR, bestaat toch wel enige twijfel aan de
volle haalbaarheid van de genoemde doelstellingen; althans met het instrumentarium, dat
daarvoor beschikbaar is.

De macro-effecten zijn nog niet getvalueerd. Vermoedelijk zal nimmer een zuiver
inzicht verkregen worden in de gevolgen op dat niveau van de invoering van de WIR. De
reden daarvoor is, dat de WIR allerlei reacties oproept, maar daarnaast ook andere
factoren invloed hebben op het investeringspatroon in de werkgelegenheid. Daarbij kan
men denken aan onder meer de loonkostenstijging, de ontwikkeling van de wereldhandel,
de veranderingen in de energieprijzen.

Naar de micro-sfeer toe worden de mogelijkheden tot volle ontplooiing van de stimule-
ringsmogelijkheden beperkt door de problemen, die de wetgever ondervindt bij de
vormgeving van de regelingen. Het wetsontwerp WIR moest reeds enkele maten ingrij-
pend worden gewijzigd tijdens de parlementaire behandeling. Deels valt dit te wijten aan

1. Voor een gedetailleerde uiteenzetting wordt verwezen naar M.C. van der Harst/J.A.M. Klaver, WIR, een
praktische toepassing.  Je druk  1980: alsmede naar H.M.N. Schonis/J. Renes, Wet Investeringsrekening, commen-
taar op WIR, SIR en IPR. k druk, losbladig, Uitgeverij Gouda Quint B.V.; Arnhem.

Aantekening
131 Bouwrecht 1980, biz. 900 e.v.
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de onverenigbaarheid van sommige onderdelen met de Europese voorschriften met
betrekking tot overheidssteun anderdeels lag de oorzaak in de reeds spoedig blijkende
fiscaaltechnische onvolkomenheid en voorts in de wens om zeer diep ingrijpende anti-
misbruikbepalingen op te nemen. Het blijkt, dat de micro-vertaling van macro-
economische wenselijkheden geen sinecure is.

In de micro- en mesosfeer zijn bovendien allerlei groepen van gevallen aan te wijzen
waarvoor de invoering van de WIR een belangrijke betekenis toekomt. De teneur
daarvan is, dat zij afbreuk doen aan de met de wet beoogde doelstellingen dan wei
onbedoelde neven-effecten oproepen.

Wat de Wet investeringsrekening betreft, wordt in herinnering gebracht, dat deze qua
fiscaal technische inhoud en wetsredactie de gewijzigde voortzetting betreft van de sedert
het begin van de jaren'50 al gehanteerde maatregelen in de fiscale sfeer tot verbetering van
de structurele positie van het bedrijfsleven, alsmede de hantering van die maatregelen als
conjunctuur beinvloedend instrument. Tot 24 mei 1978 waren in de Wet IB'64 opgeno-
men de investeringsaftrek en de vervroegde afschrijving; (ook wel het VAIA-stelsel
genoemd). Deze faciliteiten veroorzaakten als zodanig een willekeurige inbreuk op het op
draagkracht gebaseerde inkomensbegrip in de inkomstenbelasting, doch de vormgeving
van de maatregelen was overigens in volledige harmonie met het fiscale stelsel. Thans zien
we de omgekeerde situatie. Het inkomensbegrip wordt niet meer op willekeurige wijze
door de investeringsfaciliteiten beinvloed, maar de omvorming tot investeringssubsidie
heeft tot gevolg, dat de congruentie binnen het fiscale systeem verloren is gegaan.

In het VAIA-stelsel was de effectuering van de investeringsstimulans afhankelijk van
het behalen van fiscale winst. Wie investeerde zag zijn fiscale verplichtingen verlaagd,
doordat de inkomsten- of vennootschapsbelasting over een kunstmatig (door VAIA)
beinvioed inkomen of winst verschuldigd werd.

Indien er geen belasting verschuldigd was, hadden de investeringsfaciliteiten op dat
moment in feite geen gevolg. Na de invoering van de WIR is binnen het kader van de
belastingheffing - op basis van min of meer dezelfde fiscaal-technische basisregeling als
voorheen - de investeringsstimulering gegoten in de vorm van eensubsidiering,die buiten
de vaststelling van de over het inkomen verschuldigde belasting om gaat.

Er is geen sprake meer van een'income-credit', doch van een 'tax-credit', dat toegekend
wordt, indien en voor zover de in de wet genoemde feiten met betrekking tot investeringen
zich voordoen. Deze aanspraak kan in klinkklare munt worden omgezet, ook indien
bijvoorbeeld door geleden verliezen geen belasting verschuldigd is.

Ogenschijnlijk hebben wij - uitgaande van de voormalige basisregeling voor het VAIA-
stelsel-slechts te maken met een wijziging van min ofmeer ondergeschikte aard. Niets is
echter minder waar; de introductie van de WIR roept vele gevolgen op. Hierna wordt
daarvan een, niet uitputtende, bloemlezing opgenomen.

In het algemeen kan men stellen, dat de invoering van de WIR op enige terreinen met grote
onzekerheid omgeven is door de introductie van enige abstract geformuleerde begrippen.
Omdat daaraan bij de totstandkoming van de wet weinig aandacht aan besteed is, tast
men in een aantal gevallen in het duister omtrent de vermoedelijke werkingssfeer;
bijvoorbeeld komt dit voor bij de begrippen 'bestemd, direct of indirect, ter beschikking
stellen en installatie'. Soms strekt die onzekerheid, door de onduidelijke wetsformulering,
zich uit over de betekenis van een gehele bepaling (art. 23d, lid 2, Wet Vpb.'69). Sommige
reeds bestaande begrippen krijgen een nieuwe dimensie in de WIR, bijvoorbeeld het
begrip gebouwen. Van bijzonder ingrijpende betekenis voor de inhoudelijke werking van
de WIR zijn de er in opgenomen zogenaamde anti-misbruikbepatingen. Er is sprake van
de introductie van een aantal uitsluitingen waardoor gevallen, waarin mogelijk een
onbedoeld gebruik van investeringsfaciliteiten zou kunnen worden gemaakt, zijn uitge-
zonderd. De uitsluitingen zijn bedoeld voor een bepaalde feitelijke situatie. Deze zullen
veelal niet of maar weinig afwijken van een situatie, waarin misbruik redelijkerwijs
gesproken niet aanwezig geacht kan worden. Omdat de wet geen onderscheid maakt
tussen niet- en wei bonafide situaties kan de werkingssfeer van de uitsluitingsbepalingen
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op onbedoelde wijze te ver gaan. We spreken van een'overkill-effect'. In de WIR blijkt dit
verschijnsel herhaaldelijk op te treden.

Doordat de investeringsrekening is gegoten in de vorm van een subsidieregeling ontstaan
andere gevolgen dan voorheen onder de vigeur van het VAIA-stelsel.

Merkwaardigerwijs schept de WIR een nieuwe mogelijkheid tot misbruik van vennoot-
schappen. Te denken is aan de situatie waarin investeringsbijdragen (maximaal circa 40
procent) verkregen worden door een BV en deze vennootschap na onttrekking van de
premies op rechtmatige wijze, namelijk als dividend, niet meer aan haar verplichtingen
kan voldoen. Zonder dat andere crediteuren benadeeld hoeven te zijn, wordt dan de
rekening bij de fiscus, de desinvesteringsbetaling, onbetaald gelaten. De belasting-
administratie poogt hier tegen een dam op te werpen door bij kennelijk malafide investe-
ringen niet tot uitbetaling van de WIR-premies over te gaan (Resolutie staatssecretaris
van Financien d.d. 5 juli 1979, nr. 579-10430).

Het hoeft geen betoog; dat de herkenning van dergelijke gevallen niet eenvoudig is. De
resolutie kan dan ook gemakkelijk over haar doel heenschieten.

Voor de investeerder komen door het subsidiekarakter van de WIR, allerlei belangen
anders te liggen. In het verleden had men er veelal geen belang bij om als belastingplichtige
ingevolge de Wet Vpb.'69 te worden aangemerkt. Sedert 24 mei 1978 ligt dat anders. Zoals
hierna zal blijken is het subjectieve recht om investeringsbijdragen te verkrijgen gekop-
peld aan de belastingplicht voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Het blijkt dat
van deze koppeling een zekere drang uitgaat om als belastingplichtige te worden aange-
merkt juist in verband met de verkrijging van WIR-premies. Dezelfde tendens is waar-
neembaar ten aanzien van de keuze van de rechtsvorm. In verband met de fiscaal-
technische constructie van de belastingplicht in de vennootschapsbelasting is - voor de
verkrijging van het subjectieve premierecht - van groot belang of een vereniging dan wei
een cooperatieve vereniging in het leven wordt geroepen; zo ook ten aanzien van andere
rechtsvormen, die ingevolge de Wet Vpb.'69 niet of slechts beperkt belastingplichtig zijn.
Los hiervan bestaat nog de tendens dat niet-premiegerechtigde subjecten, lichamen
oprichten om door middel daarvan langs indirecte wijze premies te verkrijgen.

Ook op allerlei andere punten, die met de juridische vormgeving van activiteiten te
maken hebben heeft de WIR invloed; bijvoorbeeld bij maatschappen, VOF-contracten,
op andere wijze ingerichte joint ventures. Binnen de sfeer van de winstbepaling zijn de
belangen eveneens verschoven. Voor de toepassing van de WIR heeft de belastingplichti-
ge er belang bij, dat voor sommige investeringen een langere in plaats van een kortere
afschrijvingsduur wordt aangehouden. Dit heeft met name betrekking op de verbetering
van gebouwen en installaties, in verband met het bepaalde in art. 61a, lid  1, Wet IB'64.
Ook ten aanzien van de in het buitenland uitgevoerde activiteiten waarvoor investeringen
vereist zijn, kan de WIR een andere opstelling van de belastingplichtige oproepen.
Uiteraard geldt het vorenstaande mutatis mutandis ook voor de Inspecteurs van 's-
rijksbelastingen, die deze investeringsregeling in feite uitvoeren.

Met de mededeling, dat naast deze nog talrijke andere accentverschuivingen, distorsies,
belangentegenstellingen zijn opgekomen als gevolg van de WIR, mogen wij thans vol-
staan. Er zij nog opgewezen, dat de WIR niet alleen de fiscale vormgeving beinvloedt,
maar ook in contractsverhoudingen van groot belang is; zij maakt sommige (irreele)
transacties mogelijk, andere (re8le) transacties worden echter onmogelijk. Dit alles
illustreert dat de WI R als „fremdk6rper" in het fiscale stelsel  tot vele bijzondere gevolgen
aanleiding geeft. De gevolgen voor'de bouw' houden hier nauw verband mee. Immers, de
hoogste premiepercentages worden voor het investeren in (nieuwe) gebouwen verkregen.

Een aantal aspecten daarvan komen thans meer uitgebreid aan de orde.

De grensafbakening tussen premiegerechtigde en niet-premiegerechtigde subjecten

Van alleinvesteringen, die hier te lande worden verricht komt maareen deel voor rekening
van het bedrijfsleven. Het andere deel van de investeringen wordt gedaan door (private)
non-profitinstellingen en de publieke sector. De wetgever beoogde slechts voor de eerstge-
noemde groep van investeerders de prikkel tot investerings-stimulering te scheppen.
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Daarvan werd het grootste effect op de instandhouding en uitbreiding van de werkgele-
genheid verwacht. Alle andere investeringen werden uitgesloten. Het is de vraag of deze
uitsluiting juist is ten aanzien van de in de private sector opererende niet-ondernemers, die
investeringen verrichten. Naar mijn mening gaat het werkgelegenheidsargument ook
voor deze categorie op. De uitsluiting van de publieke sector acht ik wel juist. Werkgele-
genheid en investeringenontstaan doorkrachtens het doorde overheid gevoerde beleid en
niet omdat de uitlokking van investeringen door middel van WIR-premies met succes
verloopt.

De door de wetgever beoogde grensafbakening wordt bereikt door voor de verkrijging
van het subjectieve premierecht aan te sluiten bij het fiscale stelsel.

Als toegangspoort voor investeringsbijdragen geldt het fiscale systeem. Wie belasting-
plichtig is ingevolge inkomsten- of vennootschapsbelasting kan aanspraak maken op
investeringsbijdragen. De gedachtengang is, dat alleen het bedrijfsleven, de profitsector
die als geheel steun behoeft, belastingplichtig is. Door de koppeling van belastingplicht en
premiegerechtigheid bereikt men globaal gesproken de doelgroep. Het feit, dat men
grosso-modo het doel bereikt, geeft al aan, dat er ook slachtofTers vallen. Op grond van de
zogenaamde voedingsgedachte (wie in beginsel belasting verschuldigd kan worden, kan
bijdragen tot het WIR-fonds, waaruit de investeringsbijdragen voldaan worden) worden
ook bepaaide delen van de profit-sfeer uitgesloten. Door de oriEntatie op de fiscale
regelingen worden uitgezonderd: lichamen, die praktisch gesproken niet aan belastingbe-
taling kunnen toekomen. Dit betreft de zogenaamde beleggingsinstellingen, de pensioen-
fondsen en in het algemeen alle lichamen, die een subjectieve vrijstelling van vennoot-
schapsbelasting deelachtig zijn.2

Hierna kom ik terug op een aantal andere distorsies. De eerste conclusie is, dat waar de
publieke sector geheel en de private sector gedeeltelijk wordt uitgesloten van premieering
er ongelijkheid van kostprijs ontstaat voor identieke produkten, die door de ene dan wei
de andere investeerder verworven worden. Dit effect heeft allereerst tot gevolg, dat voor
bedrijfsgebouwen in het bijzonder, doch ook voor andere bedrijfsmiddelen, aan de
vraagzijde partijen opereren, die te maken hebben met ongelijke kostenfactoren als gevolg
van de investeringsbijdrageregeling. Dit kan invloed hebben op het investeringsgedrag
van met name de non-profit-instellingen, die ingeval de WIR ook op hen van toepassing
ZOU Zun, eerder tot investering ter voorziening in eigen behoefte zouden over kunnen
gaan. Maar ook in een verder perpectief zal dit onderscheid tot belangrijke gevolgen
aanleiding geven.

Te denken is aan de situatie, waarin de geinvesteerde activa in de vorm van een
gebruiksrecht wordt aangeboden op een markt, waarop de gepremieerde en de niet-
gepremieerde investeerders hun identieke produkt op dezelfde markt kunnen aanbieden.
In concreto: de verhuur van gebouwen vond in het verleden in een normale competitie
plaats door allerlei investeerders, ongeacht hun fiscale positie. Thans is dat evenwicht
verstoord. De gesubsidieerde investeerder zal, mede geletop de totale hoogte van de WIR-
premies, met een lagere huur kunnen volstaan dan de niet-gesubsidieerde, die moet
uitgaan van een hogere kostprijs. Het is evident, dat de niet-WIR-gerechtigden in het
nadeel zijn. In een periode van leegstand zullen, behoudens bij de aanwezigheid van
bijzondere factoren, zoals een gunstige vestigingsplaats, de niet-gesubsidieerde verhuur-
ders van bedrijfspanden er niet meer in slagen tegen een aannemelijk rendement te
verhuren. 3 Daartoe dwingt overigens niet alleen de ongelijkheid in kostprijsfactoren voor
de verschillende verhuurders, maar ook de verhouding tot degene, die het produkt moet
aannemen, speelt een rol. Voor de ondernemer staat immers de keus open zijn gebouwen
te verhuren dan wei te kopen. Aangezien de belaste ondernemer vrijwel altijd WIR-premie
krijgt bij investeringen ten behoeve van de eigen bedrijfsuitoefening, komt het verschil in
kostprijsfactoren ook daar tot uiting.

In de praktijk is de trend van de 'eigen' investering door de ondernemer aanwijsbaar.
Het gevolg van een en ander is, dat met name de fiscale beleggingsinstellingen en

2.  Zie hieromtrent ook Schonis en Renes, Wet investeringsrekening, losbladige uitgave biz. 2-73 t/m 80.
3.  Er wordt van uitgegaan, dat er voldoende 'gepremieerde investeerders' op de markt aanweag zijn.
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institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen in feite buiten de markt geplaatst worden.
Naar mijn oor(teel is dit gegeven niet zonder belang voor de bouw. Indien deze scheiding
tussen wei- en niet-premiegerechtigde subjecten slaagt dan is aannemelijk, dat de bouwac-
tiviteiten daarvan een nadelig effect zullen ondervinden.

In de laatste decennia zijn de institutionele beleggers tamelijk agressief althans voor
beleggers agressief, te werk gegaan. Zij hebben veelal gepoogd de marktontwikkeling
voor te zijn of althans zo nauwkeurig mogelijk te volgen.  Dat wil zeggen, dat zij zodanig
trachten te bouwen, dat de ontwikkeling van de vraag naar gebouwen in de kantoren- en
industride sector en het moment, waarop de bouw beschikbaar is ongeveer gelijk valt.
Dat vraagt een vroegtijdige investeringsbeslissing. Naar mijn mening wordt door de
beleggers op een eerder moment geinvesteerd, dan wanneer het bedrijfsleven dat gedaan
zou hebben ter dekking van haar eigen behoeften. Op dit moment kidt het beschreven
mechanisme er dan ook toe, dat uitstel van bouwactiviteiten ontstaat; met name de
projecten van de institutionele beleggers blijven achter. Dit kan in eerste instantie een
tijdelijk effect zijn. Het is waarschijnlijk, dat op den duur de bouwactiviteit weer zal
corresponderen met de behoefte. Er is dan echter een inzinking geweest, die kwalijke
gevolgen kan hebben opgeroepen, zoals afbraak van de werkgelegenheid in de bouwsec-
tor. Maar ook op langere termijn kunnen hierdoor bedenkelijke ontwikkelingen ont-
staan. Het risico is aanwezig, dat de gediscrimineerde beleggers hun gelden elders gaan
beleggen. Aangezien zij veelal een deel van hun middelen in onroerend goed belegd
wensen te zien zal - nu de mogelijkheden daartoe hier te lande voor zowel de woningbouw
als voor de industriBle- en kantorenbouw onaantrekkelijk zijn - daarvoor een uitweg in
het buitenland gezocht worden. Dit leidt tot repercussies waaraan veel verdergaande
gevolgen verbonden zijn.

Enige ontwijkingsreacties van de subjecten om te ontkomen aan de door de wetgever
getrokken grenzen zijn hierna opgenomen.

Ontwijkingsreacties van de subjecten

WU hebben hiervoor aangegeven welke groep van investeerders voor premiering in
aanmerking komt: de ingevolge de IB of Vpb belastingplichtige ondernemer, voor zover
die niet, op grond van de wettelijke regeling, van de feitelijke belastingbetaling ontheven
is.

Deze scheiding, die aan de wetgever voor ogen stond, wordt ondergraven doordat het
schot tussen de compartimenten met wdl - en niet - gepremieerden niet stevig genoeg is.

Twee mogelijkheden doen zich voor:

a.  Manipulatie uan de rechtsuorm:
Sommige niet-belastingplichtige lichamen kunnen van een andere rechtsvorm voorzien
worden.

Daardoor worden zij met de status van belastingplichtige toegerust: dit opent voor hen
de toegang tot de WIR. Bijvoorbeeld een tennisvereniging wordt omgevormd tot een
Dereniging op £06peratieve grondslag of co8peratie zonder meer. Daarna kan bij investe-
ring in een tennishal of dergelijke aanspraak op investeringsbijdragen gemaakt worden,
terwijl dat voor de vereniging niet mogelijk was.

In de gemeentelijke sfeer kan men denken aan co6peraties of zelfs BV's, die bepaalde
gemeenschappelijke regelingen of samenwerkingsverbanden vervangen. Men moet er
daarbij dan wei steeds goed op letten, dat dit lichaam niet 'per ongeluk' de status van
fiscaal vrijgestelde bereikt.

b.  Inschakeling van een subjectief WIR-gerechtigde:
Activiteiten van niet-belastingplichtige lichamen, die bestaan uit het ter beschikking
stellen van een gebouw ten behoeve van wdl-belastingplichtige lichamen kunnen onder
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omstandigheden wel aanspraak op investeringsbijdragen verkrijgen. Dit kan weliswaar
niet bij directe investering door deze lichamen, maar wei bij investeringen, die langs de
indirecte weg voor rekening van dergelijke subjecten zijn.

De weg, die gevolgd wordt is, dat deze activiteiten ondergebracht worden in een
belastingplichtig lichaam, zoals een  NV, BV of codperatie.

Na het bereiken van deze status staat, voor dat belastingplichtige lichaam, de poort tot
het verkrijgen van WIR-premies in verband met gedane investeringen open. Men dient er
wel op bedacht te zijn, dat onder bepaalde omstandigheden de belastingplicht niet
optreedt of verloren gaat. In dat geval vervalt ook het subjectieve premierecht.

In de publiekrechtelijke sfeer kan gedacht worden aan theaters, parkeerterreinen,
sportparken, sporthallen, die worden verhuurd of in eigen beheer geexploiteerd. In geval
van verhuur is nog vereist, dat ook de huurder normaal belastingplichtig is. Daardoor zal
ook de verhuur door een belastingplichtige NV of BV aan sportverenigingen en dergelijke
veelal prohibitiefwerken bij het verkrijgen van investeringsbijdragen. Ook voor pensioen-
fondsen en beleggingsinstellingen zijn mogelijkheden aanwezig om door middel van een
service-BV langs de indirecte weg alsnog WIR-premies te verkrijgen.

Het onder a en b omschreven verschijnsel, dat aangeduid wordt als de profit-routing, is
niet nieuw. Alvorens de Wet investeringsrekening tot stand kwam, is er (in 1977) op
gewezen, dat deze mogelijkheid openstond.4 De wetgever heeft evenwel verzuimd toen
maatregelen te treffen en heeft aldus bewust het risico gelopen, dat deze verschijnselen
zouden ontstaan.

Naar verluidt zou in een niet gering aantal gevallen door gemeenten en andere niet-
belastingplichtige lichamen van de vorenstaande mogelijkheden gebruik gemaakt zijn.
Het verschijnsel zou inmiddels een dusdanige omvang verkregen hebben, dat de wense-
lijkheid geuit is de uitwijkmogelijkheden af te dammen. Het resultaat is immers, dat voor
de profitsfeer bestemde gelden afvloeien naar de vermomde non-profit-sfeer.

In concreto zijn nog geen maatregelen aangekondigd. Het valt aan te nemen, dat dit niet
lang meer zal duren. In een dergelijk geval is aannemelijk, dat de nieuwe uitsluitingen
zullen terugwerken tot op de datum van hun aankondiging.

De in te dienen maatregelen kunnen aanvullende anti-misbruikbepalingen bevatten,
die pogen een betere afbakening tussen de onderscheidene sferen te bewerkstelligen. Het is
overigens de vraag op welke waarde men deze 'verbetering' moet schatten. Naast de
immense complicering, die zij voor de fiscale wetgeving en praktijk zullen betekenen.
vallen er bij dergelijke operaties altijd meer slachtoffers dan strikt genomen noodzakelijk
zou zijn. Er is vrijwel geen wetgeving met een anti-misbruik-karakter, die het beoogde
doel niet voorbijschiet. Maar ook indien de wetgever haar doel bereikt, is dat geen
geruststellend vooruitzicht. Dan komen de gescheiden sferen van wel- en niet-
gepremieerde subjecten weer onverhuld naar voren. Hiervoor is gesteld, dat daarvan een
niet onbelangrijke invloed op de marktverhoudingen in sommige sectoren uitgaat! Met
andere woorden: het slechte wordt ingeruild voor iets dat niet veel beter is.

Ook is denkbaar, dat het subsidiekarakter van de WIR nader ter discussie gesteld
wordt. Zo zou bijvoorbeeld het instituut van de 'negatieve aanslag' afgeschaft kunnen
worden; dan weI zouden daarop beperkingen toegepast kunnen worden. Denkbaar is, dat
een negatieve aanslag slechts vastgesteld wordt tot maximaal het bedrag, dat het lichaam
in het verleden aan belasting betaald heeft. Voor het restant zou in de toekomst compen-
satie gevonden kunnen worden met alsdan verschuldigde belastingen. De profit-routing
zou dan vrijwel zeker niet meer in belangrijke mate voorkomen. In het algemeen zou door
de afzwakking van het subsidiekarakter het verschil tussen de beide hiervoor beschreven
sferen veel van haar hardheid verliezen. In het laatste geval zou het evenwel wenselijk zijn,
dat het bedrijfsleven een beter uitzicht zou krijgen op het behalen van winst.

4.  Zie H.M.N. Schonis en J. Renes, Weekblad voor fiscaal recht, no. 5317, blz. 461.
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De uerhouding binnen de groep uan premiegerechtigde ondernemers

Ook binnen de groep van belastingplichtige ondernemers geschiedt de premiering niet op
gelijkmatige wijze.

Met name doen zich hier een aantal complicaties voor, die van invloed zijn op de
verhouding tussen de verschillende subjecten. Op grond van de veronderstelling, dat
misbruik gemaakt zou worden van de WIR-premies door beleggers zijn een aantal
uitsluitingsbepalingen ingevoerd. Deze zonderen in de meeste gevallen uit van het verkrij-
gen van WIR-premies, investeringen in gebouwen en installaties, die hoofdzakelijk
bestemd zijn om anderen te worden ter beschikking gesteld (lees verhuurd); ook indien
&€investeerd wor(it door belastingplichtige ondernemers.

Grofweg komen de voor het merendeel volstrekt onleesbare bepalingen op het volgende
neer: 5

a. geen recht op investeringsbijdragen kan worden verkregen voor het investeren in
bestaande gebouwen (alle belastingplichtigen). De desbetreffende bepalingen zijn opgeno-
men in art. 618,  lid 5, letter j, Wet IB'64 en art.  23 d, lid  1, Wet Vpb.'69;

b. geen recht op investeringsbijdragen kan worden verkregen voor het investeren in
nieuwe gebouwen indien:
1.  de huurder de fiscaal belaste status mist (hieronder begrepen het geval, waarin sprake is

van de verhuur ten behoeve van een onbelast ondernemingsgedeelte, zoals voor een
bosbouwbedrij f of een spaarbank);

2. de verhuur plaatsvindt door NV's of BV's, waarvan de aandelen in bezit zijn van een
beperkte groep van aandeelhouders (minder dan 25, die individueel - direct of
indirect- meer dan 2% en gezamenlijk meer dan 50% bezitten). Een uitzondering geldt
de verhuur van gebouwen en installaties in geval die activiteit in de lijn van de
onderneming ligt (niet zijndede onroerend-goed-exploitatie). Gedacht kan worden aan
de verhuur van gebouwen door een bierbrouwerij ofgrossiersbedrijfaan haar afnemers
dan wel gebouwen die ter belegging door een aannemersbedrijf gebouwd worden. Zie
art. 23d, lid 2, Wet Vpb.'69;

3. de verhuur plaatsvindt door een ondernemer-natuurlijk persoon. Een uitzondering
wordt gemaakt, indien het gebouw in de eigen onderneming werd vervaardigd, bijvoor-
beeld door een aannemer. Zie art. 618, lid 5, letter j, Wet IB'64, 6
Anders geformuleerd: bij verhuur kan alleen WIR-premie verkregen worden voor

zover sprake is van de verhuur van nieuwe gebouwen aan niet-uitgezonderde subjecten of
objecten en mits de verhuur plaatsvindt door:
1. aannemers-natuurlijke personen (eigen bouw);
2.  NV's of BV's met een grote groep van aandeelhouders;
3. NV's of BV's met een besloten karakter, mits de verhuur plaatsvindt in de lijn van de

onderneming, waarvan het doel hoofdzakelijk anders gericht is dan op de exploitatie
van onroerend goed; bijvoorbeeld: bijkomstige beleggingsactiviteiten door aannemers,
verhuur van panden door een filiaalbedrijf e.d.;

4. andere aan vennootschapsbelasting onderworpen lichamen, zoals bijvoorbeeld de
co6peratieve verenigingen.

Het is duidelijk, dat ook de onroerend-goed-exploitanten die weI belastingplichtig zijn,
veelal uitgeschakeld worden bij de verkrijging van WIR-premies voor gebouwen. Dit

5. Bij deze opsteling ga ik er vanuit, dat de door de belasting-administratie aangehangen interpretatie van de
wettelijke bepalingen, die voor belastingplichtigen het meest ongunstige resultaat geeft, in rechte gehandhaafd zat
worden. Dit resultaat staat echter nog geenszins vast. Het schema werd, in min ofmeerdezelfde opstelling, evencens
opgenomen door N. Nobel, Weekblad voor fiscaal recht, 1979/5414.
6.   Dat deze anti-misbruikbepalingen ook als zodanig te ruim geformuleerd zijn, blijkt uit het volgende: In geval bij
cen besloten concern de gebouwen geconcentreerd zijn ineen onroerend-goed-exploitatiemaatschappij, wordt geen
Wi R-premie verkregen  voor de gebouwen,  die  in conccmverband ten behoeve  van de ondernemingsuitoefening
worden verhuurd. Dit resultaat is onbillijk en volstrekt tegen de bedoeling van de ondernemingsinvesteringsstimu-
lering in. Merkwaardige effecten kunnen eveneens bij de aan inkomstenbelasting onderworpen ondernemers
voorkomen bijv. bij samenwerkingsverbanden van ondernemers.
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geldt zowel ten aanzien van bedrijfsmatig handelende natuurlijke personen als voor de
besloten vennootschap en naamloze vennootschap, waarvan het aandelenbezit niet
gespreid is. De gevallen, waarin een en ander nog wel mogelijk is, betreffen groepjes van
beperkte omvang.

De gevolgtrekkingen ten aanzien van de gevolgen voor de bouw wijzen in dezelfde
richting als hiervoor reeds werden getrokken. In het algemeen is er sprake van een
versmalling van het aantal op de bouwmarkt als'vragers' opererende partijen. Dit kan op
de korte en op de lange termijn ingrijpende gevolgen hebben voor zowel de beleggers-
markt als voor de werkgelegenheid.

Conclusie

Aan het vorenstaande zijn enige conclusies te verbinden:
a. tussen de positie van de wel- en niet premiegerechtigde ondernemers bestaan als

gevolg van de WIR zodanige vcrschillen dat sprake is van een verstoring van de marktver-
houdingen. De trekkersfunctie, die beleggers vervullen, wordt daardoor praktisch ge-
sproken ontkracht (voor kantoor- en bedrij fsgebouwen). Dit geeft een tijdelijke terugslag
op de bouwactiviteiten doch mogelijk ontstaat hieruit zelfs structurele schade doordat de
gelden op andere markten (met name in het buitenland) belegd worden.

b.  behoudens in geval de verhuurder een door hem verkregen WIR-voordeel doorgeeft
in zijn huurprijs zal het voor de ondernemer vanuit kostenoverwegingen veelal aantrekke-
lijker zon om zelf te investeren dan over te gaan tot het huren van een pand.

c.   voor de bedrijfstak'bouw' betekent het vorenstaande, dat aanzienlijke aanpassings-
processen moeten plaatsvinden. Deze zon zowel gelegen in het opvangen van de (tijdelij-
ke) capaciteits-overschotten als in het aanbieden van aangepaste diensten. Dat onderne-
mers nu veelal zelf goedkoper kunnen investeren zal voor projectontwikkelaars kunnen
inhouden, dat zij een ander dienstenpakket aan andere afnemers moeten aanbieden. Dit
zou kunnen bestaan uit het aanbieden van bouwbegeleidingsdiensten aan ondernemers,
en - in verband met de SIR - aan de institutionele beleggers en andere investeerders, die
de markt niet verlaten hebben.

d. voor sommige beleggers blijft het mogelijk om voor bedrijfspanden investeringsfaci-
liteiten te genieten. De verhoudingen met bijvoorbeeld besloten beleggingsvennootschap-
pen raken hierdoor verstoord. Daardoor ontstaat een sterke neiging om door middel van
constructies toch zoveel mogelijk WIR-premies binnen te halen.

e. als gevolg van constructies en andere invloeden die hun oorsprong vinden in de
creatie van de WIR treedt een zekere'Verelendung' van het belastingrecht op. Gelet op de
moeilijke situatie, waarin de heffing en invordering van de belastingen thans reeds
verkeren, is een verdere complicatie onwenselijk.

f het geheel overziende meen ik, dat vanuit verschillende gezichtspunten ernstige
bezwaren tegen de huidige vormgeving van de investeringsregeling WIR kunnen worden
aangevoerd. Gevreesd moet dan ook worden, dat er naast positieve ook vele negatieve
aspecten aan verbonden kunnen zijn. Voor de bouw kan dat zelfs aanleiding geven tot
negatieve investeringsstimulansen. Voor de resterende profitsfeer lijken de bezwaren
minder ernstig. De investeringsregelingen WIR, SIR en IPR zijn echterin veel gevallen zo
ingewikkeld, dat daardoor de kenbaarheid en de uitvoerbaarheid in het gedrang komt.

Mede hierdoor en door de twijfelachtige inhoud van sommige abstract geformuleerde
begrippen ontstaat op een aantal punten ernstige rechtsonzekerheid. De met veel tam-tam
ingevoerde Milieutoeslagen Energietoeslag zullen daarvan slechts een uitbreiding beteke-
nen.

g. dit alles betekent niet een pleidooi voor regelrechte afschaffing van de WIR. Wij
moeten beseffen, dat op dit moment het economisch stelsel, dat de peiler vormt voor onze
maatschappelijk orde, in de gevarenzone verkeert. Het bedrijfsleven maakt grosso modo
verlies en dat al enige jaren achtereen. Dit kan niet zonder gevolgen blijven voor de
werkgelegenheid maar op den duur evenmin voor de gehele economische orde. De WIR
vervult een nuttige functie in zoverre zij een toevloed van algemene middelen naar de
profit-sector oproept.

207



DE V'ET IN\'ESTERINGSREKENING

Daardoor wordt vermoedelijk het afbraakproces van het bedrijfsleven vertraagd en
wellichtzelfseen extra kans voorde werkgelegenheid geschapen; maar fundamenteel is dit
ongezond. In een economisch stelsel als het onze behoort de mogelijkheid van continuiteit
ervan tot de basisvereisten. Indien door wat voor omstandigheid dan ook het bedrijfsle-
ven in een afbraakproces raakt, dient men de oplossing niet in eerste instantie te zoeken in
een subsidie-instrument. Herstel van de normale mogelijkheden voor het bedrijfsleven
conform de regels, die binnen onze economische orde gelden, en die tevens de handhaving
van het economisch stelsel inhouden verdienen de voorkeur. Kortom: de mogelijkheden
tot winstherstel verdienen de allergrootste prioriteit.

Alvorens over te gaan tot afbouw van de WIR dient deze voorwaarde vervuld te zun.

Diuersen

a. De investeringspremieregeling
Volstaan kan worden met de constatering, dat deze regeling een niet in verband met de
fiscaliteit staand subsidie-instrument inhoudt, waarmede beoogd wordt door het ver-
schaffen van financiele stimulantia op bepaalde plaatsen en in bepaalde regio's bepaalde
soorten van ondernemers uit te lokken tot het doen van investeringen. Daarbij is - anders
dan in de WIR - niet het investeren als zodanig voldoende voor het verkrijgen van
investeringsbijdragen, maar uit de aard van de gestelde voorwaarden volgt, dat daarnaast
het ter plekke ontstaan van arbeidsplaatsen van grote betekenis is.

Ook de IPR-regeling kent niet geringe bezwaren. Zij is neergelegd in een beschikking,
waarvan de criteria niet allemaal duidelijk zijn. Er wordt niet aangesloten bij de fiscale of
aangeduide andere begripsvorming hetgeen betekent, dat concrete aanknopingspunten
voor de interpretatie ervan ontbreken. Bij de uitvoering komen dan ook vele onzekerhe-
den voor. Door het bestaan van een zekere onderhandelingsmarge wordt in de praktijk
uiteindelijk veelal een redelijk resultaat bereikt.

Omdat de IPR een beperkt toepassingsgebied kent en van de investeerders een duidelij-
ke tegenprestatie gevraagd wordt in de vorm van arbeidsplaatsen, die op een bepaalde
plaats geschapen worden, is de invioed op bepaalde sectoren van de markt minder
duidelijk. De bij de huidige omvang van de IPR opgeroepen verstoringen lijken tamelijk
gering  te  zijn.

b.  De selectieve investeringsregeling
De introductie ervan kan moeilijk anders dan een hoogst ongelukkige maatregel genoemd
worden. Zij moet, gelet op de voorgeschiedenis van haar reactivering in 1978, beschouwd
worden als een instrument om het oorspronkelijk met de WIR beoogde regionale effect
langs de indirecte weg te verkrijgen. Naast een ophoging van het activeringsmechanisme
(de push) is een rem ingebouwd voor de Randstad, Utrecht en de Veluwe (de pull). Dit
leidt tot allerlei discrepanties. Degenen, die de push ontvangen, krijgen niet altijd de pull,
en omgekeerd. Verbouw, waarvoor een bouwvergunning is benodigd in het SIR-gebied,
krijgt per saldo vrijwel geen investeringsstimulans.

Kortom: de SIR, gereactiveerd ter wille van het regionale efTect in de WIR, is een weinig
doelmatig instrument. Bovendien zit er naast het heffingenstelsel ook nog de vergunning
en meldingsprocedure voor investeringen aan vast.

De ervaring heeft gekerd, dat hieruit vele ongemakken voortvloeien. Bovendien
ontstaat bij de uitvoering van de SIR een enorm stuk rechts-ongelijkheid. Het blijkt, dat
niet alle gemeenten medewerking verlenen aan de uitvoering van die wet uit angst
investeerders kwijt te raken.

Bovendien is de wet in zekere mate manipuleerbaar, zodat de SIR-heffingen deels niet
afgedragen worden. De vraag is dan ook: moeten wij niet pogen de SIR in zijn geheel af te
schaffen?

Bij de huidige stand van economische ontwikkeling lijkt het hanteren van een rem niet
aan te bevelen; ook niet om een regionaal effect te bereiken. Het is waarschijnlijk, dat als
gevolg van de SIR een deel van de investeringsactiviteit niet verplaatst wordt, maar
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eenvoudig verloren gaat. Tot versterking van het regionaal effect zou men er beter aan
doen de IPR-premies nog enigszins te verhogen; zij het dat dit slechts effecten van
beperkte omvang oplevert als gevolg van het Europese steun-plafond.
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2. Enige belangrijke begrippen en bepalingen

Het inwerkingtreden van de WIR betekende de introductie van nieuwe begrippen en
bepalingen. Naast de uit eerdere investeringsfaciliteiten al bekende investeringscatego-
rieen luchtvaartuigen, zeeschepen en overige bedrijfsmiddelen kwamen nu de begrippen
bestaande gebouwen, nieuwe gebouwen en installaties. Het belang van deze onderschei-
dingen was velerlei. Naast de hoogte van het premiepercentage kon het onderscheid in de
verschillende categorieen van bedrijfsmiddelen betekenis hebben door de al dan niet
toepasselijkheid van de zogenaamde anti-misbruikbepalingen, de bijzondere toeslagen en
de desinvesteringsregeling. Zelfs speelde bijvoorbeeld het onderscheid in premiecatego-
rien een rol ten aanzien van de verbetering van gebouwen. Immers voor een als nieuw
gebouw aangeduid bedrijfsmiddel gelegen in een gebied waarop de Bijzondere regionale
toeslag van toepassing was, kon de premie oplopen tot 50 procent van de investeringskos-
ten, terwijl dat bij kwalificatie als overig bedrijfsmiddel beperkt bleef tot 7 procent,
eventueel vermeerderd met kleinschaligheidstoeslag. Ingeval de uitsluitingsbepalingen
van toepassing waren (ten aanzien van gebouwen hoofdzakelijk bestemd voor de ver-
huur) bestond zelfs geheel geen aanspraak op WIR-premies. In dit verband was niet alleen
de kwalificatievraag, wat is het karakter van het bedrijfsmiddel, maar ook het toereke-
ningsvraagstuk, wat behoort tot dat bedrijfsmiddel, van groot gewicht. Mede omdat de in
dit opzicht vitale bepalingen niet of niet voldoende bij de totstandkoming van de wet
waren toegelicht, hebben deze begrippen in de praktijk en door rechterlijke uitspraken
nadere inhoud verkregen. Een en ander kan omschreven worden als een te moeizaam
proces binnen een voor massale toepassing opgezet investeringsinstrumentarium.

2.1. WIR - Anti-misbruikbepalingen 111
In de Wet investeringsrekening is een groot aantal uitsluitingen en beperkingen met
betrekking tot de premiaring opgenomen. Deze uitsluitingen betreffen zowel het -
subjectieve - recht op premies, bedrij fsmiddelen met een bepaalde aard, bedrijfsmiddelen
geinvesteerd voor bepaalde doeleinden of bepaalde wijzen van exploitatie en verplichtin-
gen tot verwerving van bedrijfsmiddelen aangegaan tussen bepaalde subjecten. Voor een
belangrijk gedeelte houden deze uitsluitingen verband met door de wetgever gedachte
mogelijkheden tot onbedoeld gebruik van de investeringspremies. Deze vrees is, gelet op
de aantrekkelijkheid van de investeringsbijdragen, niet geheel ongegrond. Voor de meeste
van deze bepalingen bestaat in de een of andere vorm wel een rechtvaardiging. Of deze
bepalingen ook volledig juist zijn, is echter mede afhankelijk van de vraag, wat onder het
begrip 'oneigenlijk gebruik' verstaan moet worden. De perceptie daarvan is nogal ver-
schillend. Een oordeel daarover vermijdend moet in elk geval gesteld worden, dat vele van
de uitzonderingsbepalingen in een andere richting onbedoelde effecten veroorzaken. In
een niet onbelangrijk aantal gevallen kan door de inhoud en interpretatie van deze
bepalingen geen investeringsbijdrage verkregen worden, resp. staat de aanspraak daarop
sterk ter discussie. Dat betreft situaties waarin uit de basisgedachten van het wetsontwerp
daarop weI aanspraken kunnen worden uitgeoefend. Zo is te denken aan in concernver-
band te verhuren bestaande gebouwen (art. 23d, lid  1, Wet Vpb.'69), aan de uitzondering
opgenomen in art. 23d,lid 2, Wet Vpb.'69, die onder meer in bepaalde gevallen de verhuur

Amitekening
Ill TVVS 1980, biz. 95.
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van nieuwe gebouwen binnen een groep van gelieerde lichamen uitsluit. 1 Eveneens
bevreemdend is de uitsluiting op grond van art. 61a, lid 5, letter j, Wet IB'64 van het fiscaal
als buitenvennootschappelijk ondernemingsvermogen fungerend gebouw van een fir-
mant, die participeert in een firma met vier of meer deelnemers.

De uitsluiting is zelfs bijna komisch, indien men bedenkt dat deze voor een firma met
drie of minder participanten niet van toepassing is. Het mag dan ook geen verbazing
wekken, dat hiertegen zowel in als buiten het parlement de nodige bezwaren zijn gerezen.
Er is een zekere behoefte aan reparatie, te meer omdat in de laatste fase van totstandko-
ming van de WIR verschillende nogal vreemdsoortige bepalingen en effecten bleken te
kunnen ontstaan, zie o.a. Schonis en Renes, Commentaar op WIR en SIR, Arnhem 1978,
blz. 26-32, 82-122. De aanpassingen zullen naar verwachting niet lang meer op zich laten
wachten. Blijkens de memorie van antwoord bij wetsontwerp  15 942, zal een studie naar
het verschijnsel van de zogenaamde overkill, alsmede naar de mogelijkheden om oneigen-
lijk gebruik tegen te gaan, worden afgerond.

Het streven is erop gericht om in het parlementaire jaar 1979-1980 een aantal wijzi-
gingsvoorstellen in te dienen. 121 Daarvan zullen ook deel uitmaken voorstellen met
betrekking tot de uitvoering van de bijzondere regionale toeslag en de ruimtelijke
ordeningstoeslag.

Het valt te hopen, dat de meest klemmende bezwaren tegen de anti-misbruikbepalingen
door middel van een aangepaste wetsformulering zullen worden weggenomen. Beter ware
het wellicht nog om de WIR-SIR-constructie, die in de huidige opzet altijd veel complice-
rende uitzonderingen en onevenwichtigheden zal blijven bevatten, als geheel nogmaals ter
discussie te stellen.

2.2. Ter beschikking stellen van bedrijfsmiddelen 131
Er kan melding worden gemaakt van enige ontwikkelingen bij de interpretatie van het
begrip 'ter beschikking stellen'.

Het is een kernbegrip in de WIR, dat vooral een rol speelt bij de zogenaamde anti-
misbruikbepalingen. Bij de totstandkoming van de wet is er weinig aandacht aan besteed.
Dat leidde ertoe, dat aanvankelijk de belastingadministratie geneigd was het begrip zeer

ruim te interpreteren. Op twee fronten is inmiddels enige verbetering ingetreden. Dat
blijkt uit de Lijst van vragen en antwoorden, vastgesteld op 27 juni 1979 (Kamerstuk
15 300, Hfdst. IXB en XIII, nr. 21), en het Verslag van een mondeling overleg, vastgesteld
op 24 januari 1980 (Kamerstuk  15 800, Hoofdstuk IXB en XIII,  nr.  16):

Vennootschappelijk ondernemingsuermogen

De uitsluiting in art. 6 la, lid 5, letter j, Wet IB'64, is niet van toepassing, indien de partners
in een maatschap, Vofof CV voor gezamenlijke rekening verplichtingen aangaan ter zake
van de verwerving van gebouwen en/of installaties, die ten minste in belangrijke mate
zullen worden gebruikt voor de uitoefening van de voor gezamenlijke rekening gedreven
onderneming (Kamerstuk   15 300,  nr.  21,  blz.  47).  Het is weinig aannemelijk,  dat  de
rechter in belastingzaken in een geschil daaraan een andere uitleg van het begrip 'ter
beschikking stellen' gegeven zou hebben. Het voor gezamenlijke rekening ten behoeve
van de eigen ondernemingsuitoefening investeren, is begripsmatig redelijkerwijs gespro-
ken niet als het over en weer aan elkaar ter beschikking stellen van het bedrijfsmiddel te
beschouwen. Deze toezegging is dus strikt gezien niet noodzaketijk maar, gelet op de
bestaande onzekerheid, voor de praktijk zeer nuttig.
1. Deze uitsluitingen zijn niet van toepassing indien tussen de betreffende lichamen op de voet van art. 15. Wet
Vpb.'69, een zogenaamde fiscale eenheid bestaat.

Aantekeningen
121  Aan dit voornemen is geen iii tvocring gegeven Eerst na  1980 zijn verschilende andere maatregelen getrofTen.

Zie onderdeel III.5.2.
131 TWS  1980,  biz.  94-96
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Dienstuerlening met behulp van gebouwen

Stel dat een ondernemer verplichtingen aangaat tot de bouw van een hotel, een tennis-
baan, parkeergarage of veembedrij f.

Is dat te beschouwen als het investeren in gebouwen, die bestemd zijn om hoofdzakelijk
ter beschikking gesteld te worden?

Bij een bevestigend antwoord zou in veel gevallen voor dergelijke investeringen geen
WIR-bijdrage toegekend worden.

In de literatuur is dit standpunt afgewezen; de belastingadministratie houdt er nog
altijd min of meer aan vast.

In het Kamerstuk 15300, nr. 21 is op blz. 28 het volgende opgemerkt:
'Zegs bij afstand van het gebruik van (een deel van) een gebouw, zoals dat bij hotelexploi-

tatie plaatsvindt, is instrikte zin sprake van 'ter beschikking stellen'van  (een gedeelte van)
een gebouw. Omdat dit  laatste - in het bijzonder in de dienstensector - niet strookt met de
bedoeling van de wet, zijn de inspecteurs gemachtigd een minder strikt standpunt in le nemen
indien voldaan is aan de volgende drie voorwaarden:
- er is een normale zakelijke exploitatie, waarbij
-  de  afstand uan  het  gebruik  min of meer  kortstondig  is,  terwijl
- een relatie tussen de eigenaarlexploitant en de  gebruiker( s), afgezien van die  ter zake van

het gebruik, ontbreekt.
Wordt aan deze drie criteria voldaan, dan zal de inspecteur met betrekking tot hotels, caR's,
restaurants, tennishallen, bowlingbanen, squashbanen en dergelijke, die bestemd zijn om ten
gebruike  te worden  afgestaan aan particulieren, niet het standpunt  innemen dat sprake  is van
'ter beschikking stellen':

Dit ministeriale antwoord berust ongetwijfeld op een 'freudiaanse' verspreking. Indien
het niet in de bedoeling van de wet ligt om het begrip 'terbeschikkingstelling' ook toe te
passen op zakelijke dienstverlening met behulp van een gebouw, kan er ook geen behoefte
aan bestaan de inspecteurs op de voet van de hardheidsclausule te machtigen van een
dergelijke interpretatie af te zien. Volgens het desbetreffende antwoord dient hetzelfde
standpunt te worden ingenomen ten aanzien van parkeergarages en vemen.

Naar mijn opvatting dienen, uitgaande van de bedoeling van de wetgever, in alle
gevallen waarin de hier bedoelde zakelijke dienstverlening plaatsvindt, de uitsluitingsbe-
palingen geen toepassing te vinden, ongeacht of die dienstverlening kortere dan wel
langere tijd duurt, zoals bij koelvemen en andere opslagplaatsen.

Time-chartering van schepen

Het is de vraag in hoeverre time-charters als het 'ter beschikking stellen' van zeeschepen
ZUn aan te merken.

Bij de behandeling in de Tweede Kamer verklaarde staatssecretaris Nooteboom (Han-
delingen Tweede Kamer 1977-1978, blz. 2320) zulks van mening te zijn. In de literatuur
wordt daar anders over gedacht; het wordt dan beschouwd als het leveren van een
vervoersprestatie, derhalve een vorm van zakelijke dienstverlening. Ondertussen ontstaat
er in de praktijk grote onzekerheid op dit punt, als gevolg waarvan investeringen in
zeeschepen achterwege blijven of worden uitgesteld. Al enige malen is hierop in het
parlement de aandacht gevestigd. Door de minister is toegezegd naar de gevolgen van de
eerstbedoelde interpretatie een onderzoek in te stellen.

In het Mondeling Overleg (Kamerstuk  15 800, nr.  16,  blz. 8) tussen de Vaste Kamer-
commissie van financiEn en de bewindslieden, verklaarde minister Van Aardenne:

'Slechts vanwege een zekere historische bevoorrechting van de scheepsbouw, kaner aan de
'top' iets worden gedaan:

Helemaal duidelijk is deze zin niet, ook daarom niet omdat de vraag op scheepvaart en
het antwoord op scheepsbouw betrekking heeft. Toch wordt de indruk gewekt, dat men te
eniger tijd tot een versoepeling zal komen. Hopelijk zijn er dan nog voldoende reders en
scheepswerven over om het nieuwe regime te benutten.

Voor het geval time-chartering als het'ter beschikking stellen' wordt aangemerkt, is er
wel een beleid om tot ontheffing van de uitsluitingsbepaling te komen; zie onder d.
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Ter beschikking stellen aan in het buitenland gevestigde subjecten

Anders dan onder vigeur van de investeringsaftrek en de vervroegde afschrijving kunnen
onder de WIR geen investeringsbijdragen genoten worden voor bedrijfsmiddelen, die
bestemd zijn om hoo fdzakelijk aan buitenlandse subjecten en buitenlandse vaste inrichtin-
gen ter beschikking te worden gesteld.

Op deze uitsluiting kan een uitzondering worden gemaakt door de minister van
Financitn aan wie ter zake een bevoegdheid gedelegeerd is.

Blijkens het meergenoemde Mondeling Overleg, biz. 8, kan ontheffing verleend wor-
den, indien met het verrichten van de investering voldaan wordt aan twee criteria:
1. er moet een duidelijke bijdrage worden geleverd aan de werkgelegenheid in Nederland;
2. van de met het bedrijfsmiddel behaalde voordelen moet een aanzienlijk stuk in Neder-

land belast worden.
Gedacht kan worden aan de hiervoor bedoelde time-chartercontracten van schepen; zo
die althans als 'terbeschikkingstelling' gezien worden. Voorts aan investeringen ten
behoeve van bouwwerkzaamheden en installatiewerken in het buitenland door Neder-
landse ondernemers; en aan het 'verhuren' van hier te lande gefabriceerde machines, die
voor de producent een bedrijfsmiddel vormen.

Hoewel met betrekking tot het begrip'ter beschikking stellen' nog de nodige onzekerhe-
den blijven bestaan, is toch toe te juichen, dat op vorenstaande punten enige verduidelij-
king heeft plaatsgevonden. De praktijk is er zeer mee gediend.

2.3. Gebouwen 141

De betekenis van het begrip gebouwen was onder meer aan de orde in het arrest HR 22
oktober 1980, BNB 1980/334

De korte inhoud daarvan luidt als volgt:
Voor de toepassing van de investeringsfaciliteiten, zoals die in 1975 golden, dient het

begrip'gebouw' te worden verstaan aan de hand van hetgeen het spraakgebruik daaron-
der begrijpt. Een zwembad in de open lucht is niet als een gebouw aan te merken. Voor de
toepassing van voormelde faciliteiten kan een gedeelte van een bedrijfsmiddel als een
gebouw worden aangemerkt.

Aantekening bij het arrest

Het onderhavige arrest geeft mij aanleiding tot opmerkingen op een drietal punten:

1. Investeringsfaciliteiten worden in de Wet IB'64 gegeven ter bevordering van de
investeringen door ondernemers, zulks in het belang van de werkgelegenheid. Deze
doelstelling is zowel onder de vigeur van de WIR als in het VAIA-stelsel aanwezig en is, nu
daaraan in de onderscheiden regelingen geen specifieke betekenis werd toegekend, in
wezen niet afwijkend. In beide regelingen is sprake van een zekere mate van selectiviteit. In
het VAIA-stelsel is sprake van een differentiatie naar regio en naar de aard van het
bedrijfsmiddel. Onder de WIR zijn daaraan nog andere elementen toegevoegd, zoals de
vraag of sprake is van de investering in het kader van een verhuizing, het energie
besparende karakter van investeringen en dergelijke; bovendien wordt het absolute
belang groter.

Selectiviteit als doelstelling betekent, dat binnen het algehele kader van de investerings-
stimulering bepaalde investeringen meer en andere investeringen minder in aanmerking
komen voor de faciliteit, respectievelijk de hoogte daarvan. Aan een 'geselecteerde
behandeling' kunnen heel plausibele motieven ten grondslag liggen, zoals het motief voor
de begunstiging van de bouw. Daardoor worden zowel de infrastructurele als de conjunc-

Anitekening
141 FED IB'64: Art.  11 :95
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turele ontwikkelingen bevorderd. Het is bekend, dat de bouwnijverheid de spil vormt bij
het verbeteren van de conjuncturele situatie.

Andere selectiviteits-criteria zijn vaak minder duidelijk qua achtergrond. De indruk
wordt gewekt, dat in het politieke krachtenveld, waarbinnen de investeringsfaciliteiten
ontstaan, ook nog wel eens andere motieven meespelen, zoals bijvoorbeeld de neiging van
de parlementariErs door een zekere vorm van patronage de kiezers in een bepaalde regio of
onderneming aan zich verplicht te weten. Een feit is echter, dat door de selectiviteit, die
aldus bij de investeringsfaciliteiten wordt geintroduceerd een groot aantal grensafbake-
ningen ontstaat, waarvan Roelofs in dit blad ooit stelde, dat het daarbij gaat om
verschillen met een rechtsgehalte van nul komma nul karaat. Zoals bijna onontkoombaar
is bij criteria, die uit hun aard onderscheidingskracht missen moet, ter toetsing van hun
karakter gebruik gemaakt worden van andere vage normen. Van geval tot geval moet -
volgens de Hoge Raad - aan de hand van het spraakgebruik beoordeeld worden of
sprake is van een in de wet aangewezen categorie. Dat dit zeer veel sterk feitelijke
jurisprudentie op zal leveren, valt met grote zekerheid te voorspellen. Temeer omdat het
spraakgebruik een zo rekbaar begrip is, dat daarmee vrijwel alles onder de desbetreffende
categorie zowel aanvaard als verworpen kan worden.

Tegen het decor van het werkgelegenheidspostulaat van de investeringsfaciliteiten acht
ik zowel de toenemende selectiviteit in de wettelijke regelingen als een weinig richtingge-
vende aanpak ten gunste van meer zekerheid voor de investeerders, funest. Immers de
onzekerheid omtrent het behoren tot de ene dan wel de andere categorie straalt uit naar de
te ontvangen investeringsfaciliteit en zal op den duur de effectiviteit aan de niveauverschil-
len ontnemen. Doch dit niet alleen, veel grensafbakeningsverschillen hebben een algeme-
ne uitstraling naar het investeringsklimaat, en weI in negatieve zin. In dit licht bezien en
mede gelet op de rechtspolitieke achtergrond van de investeringsfaciliteiten, betoogde ik
in het boek van Schonis/Renes, Wet investeringsrekening, losbladige uitgave, onderdeel
rechtsvinding 2-5.6, dat het gerechtvaardigd is in redelijkheid zoveel mogelijk toe te
rekenen aan de desbetreffende investeringscategorieen. Dit dient niet alleen te gelden voor
de vraag of iets aan een ander bedrij fsmiddel kan worden toegerekend, maar tevens moet
dit uitgangspunt gehanteerd worden bij de kwalificatievraag: wat als zodanig bedrijfsmid-
del kan gelden. In de door mij bepleite zin oordeelt ook J.P. Scheltens in diens annotatie
op dit arrest in BNB 1980/334. Een ruime benadering is mogelijk door aan het spraakge-
bruik een niet al te sacrale betekenis toe te kennen. Voor gebouwen, kan dat door bij de
uitleg van dat begrip de lijn te handhaven zoals die onder de vigeur van de Grondbelasting
en aanvankelijk ook in de onder het Besluit IB'64 geldende investeringsfaciliteiten was
uitgezet met betrekking tot de begrippen gebouwde en ongebouwde eigendommen. De
Grondbelasting is weliswaar afgeschaft, maar niets belet het daarin gebezigde begrippen-
stelsel op overeenkomstige wijze toe te passen. Evenals Scheltens, t.a.p., acht ik een
verdere uitbouw van het begrip gebouwen verantwoord tot een wat ruimere categorie dan
in het algemeen in het spraakgebruik nog als gebouw wordt aangemerkt. In de jurispru-
dentie was dit in het verleden reeds het geval, bijvoorbeeld ten aanzien van tuinbouwkas-
sen.

2. In casu vormde het zwembad 66n bedrijfsmiddel met het daarbij opgerichte filterge-
bouw ten behoeve van het zwembad.

Het Hof en de Hoge Raad achtten toelaatbaar het filtergebouw, in weerwil van de
afwijkende kwalificatie van het open zwembad plus aanhorigheden, voor de toepassing
van de in 1975 geldende investeringsfaciliteiten, als gebouw aan te merken. Deze beslis-
sing is verrassend omdat eerder vrij algemeen uit de jurisprudentie naar voren kwam, dat
het onderdeel voor de kwalificatie binnen een bepaalde categorie, de hoofdzaak volgde.

Is hier van betekenis, dat aan het filtergebouw een zekere zelfstandige betekenis
toekwam?

Recent besliste ons hoogste rechtscollege, dat een jachthaven niet voor investeringsaf-
trek in aanmerking kwam, HR 5 september 1979, BNB 1979/266, FED IB'64: Art. 11 : 88,
met noot J.W. Ilsink. In HR 21 mei 1980, BNB 1980/217 werd niet als facilieerbare
investering aangemerkt de verbouwing voor bedrijfsdoeleinden van een tot het privE-
vermogen behorend pand. Het element van de zekere zelfstandigheid van de desbetreffen-
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de investeringen ontbrak in die arresten. Het onderscheid tussen het onderhavige en de
hiervoor genoemde gevallen lijkt dan weI voor de hand te liggen, maar erg bevredigend
lijkt het niet. Niet erg duidelijk is waar het onderscheid ligt tussen bedrijfsmiddelen met
een onzelfstandig karakter en die, welke een min of meer zelfstandig onderdeel vormen
van een groter complex, dat als BEn bedrijfsmiddel wordt aangeduid.

Waarom in het eerste geval geen investeringsfaciliteiten en in het tweede geval wei?
Maar ook de verdere consequenties zijn nog niet duidelijk. Moet nu van elk bedrijfsmid-
del onderzocht worden of daartoe min of meer zelfstandige onderdelen behoren van
zodanige aard, dat zij voor investeringsfaciliteiten op de voet van een andere categorie dan
de hoofdzaak in aanmerking komen? In het geval, dat deze vraag bevestigend beantwoord
wordt, werkt dat zowel ten voordele van de ondernemer maar ook ten nadele. De
gevolgen voor de praktijk zijn nog nauwelijks overzienbaar, maar erg aantrekkelijk lijken
zij niet. Het komt in feite neer op de toevoeging van weer een nieuwe grensafbakening aan
de al bestaande hoeveelheid selectiviteitscriteria. Wat dat voor gevolgen heeft is in de
aanhefvan deze aantekening al gesteld. Een brok onduidelijkheid voor de investeerder en
grote complicaties op het vlak van de uitvoering. Evenmin moet de toerekeningsproble-
matiek onderschat worden: welke kosten houden verband met het afzonderlijk behandel-
de deel? Naar ik meen is daar niemand mee gediend en het ware mijns inziens verkieselij-
ker geweest, indien terzake in plaats van de analytische benadering de zienswijze van de
advocaat-generaal gevolgd was. Dat wil zeggen er is 66n bedrijfsmiddel, dat als geheel tot
een bepaalde investeringscategorie gerekend wordt. Een andere benadering was uiteraard
geweest het filtergebouw als een voistrekt zelfstandig bedrij fsmiddel aan te merken. In dat
geval was de onduidelijkheid, die nu ontstaat, voorkomen. Wellicht stuitte deze oplossing
af op de eensgezinde opvatting van partijen, dat het gehele complex 66n bedrij fsmiddel
uitmaakt, anderszijds wijzen de summiere overwegingen van het arrest er niet op, dat
sprake is van een incidenteel geval. Nadere jurisprudentie zal de oplossing moeten
brengen.

3. Onder de vigeur van de WIR krijgt het vorenstaande nog een extra complicerende
dimensie vanwege de uitsluitingsbepalingen voor investeringen, die hoofdzakelijk be-
stemd zijn om ter beschikking te worden gesteld aan derden.

Stel dat het onderhavige zwembad geinvesteerd wordt door een zogenaamde besmette
BV, die het gaat verhuren. Indien het geheel als'overig bedrijfsmiddel' wordt aangemerkt
bedraagt de investeringsbijdrage thans, tijdelijk, 12%. Wordt daarentegen de analytische
benadering gevolgd dan wordt plotseling het filtergebouw gerekend tot de categorie
'gebouwen'. Dat resulteert dan in een uitsluiting van premiEring; immers voor dergelijke
gebouwen is dan art. 23d, lid 2, Wet Vpb.'69 van toepassing.

Een gevolg, dat mij voor een als den geheel aangemerkt 'overig' bedrijfsmiddel niet
redelijk voorkomt. Dit voorbeeld is nog met talrijke andere aan te vullen. In alle gevallen
waarin de gebruiksbestemming in de WIR een rol speelt levert het een kruisbestuiving aan
toetsen en toerekeningsproblemen op. De nieuwe benaderingswijze in haar meest rigide
vorm lijkt voor de WIR een overvloed aan, vrijwel onuitvoerbare, moeilijkheden te
bevatten.

2.4.  Installaties 151

De betekenis van het begrip installaties was onder meer aan de orde in het arrest HR 7
april 1982, BNB 1982/183.

De korte inhoud van dat arrest luidt als volgt:
Onder een installatie moet worden verstaan hetgeen het spraakgebruik daaronder

begrijpt.
De onderwerpelijke investering - bestaande in de aanleg van een buitenzwembad, een

Aantekening
151 FED IB'64: Art. 613 : gv.
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dompelbad en een voetenbak met toebehoren en apparatuur - dient naar het spraakge-
bruik te worden aangemerkt als een investering in een installatie.

Aantekening bij het arrest

1.   Devmag wat onder installaties in de zin van de WIR dient te worden verstaan, heeft de
gemoederen in de praktijk geruime tijd bezig gehouden. Niet problematisch waren de
gevallen waarin sprake was van technisch gecompliceerde en omvangrijke apparatuur
welke dienstbaar was aan een produktieproces. De belastingadministratie aanvaardde in
het algemeen dergelijke objecten als installaties. De begrenzing voor het begrip installaties
werd gezocht in het door het bedrijfsmiddel vervullen van een produktie-technische
functie.

Het aanhouden van dit criterium leidde er vooral toe dat in de buitenlucht opgestelde
bedrij fsmiddelen van geringer omvang en bedrijfsmiddelen met een opslag-, overslag- of
geleidingsfunctie, niet als installatie aanvaard werden. Met het onderhavige arrest is de
grond voor een dergelijke beperking komen te vervallen.

2. Noch de wettekst noch de wetsgeschiedenis bieden voldoende aanknopingspunten
voor een meer specifieke inhoud van het begrip installatie. Bij gebreke daarvan knoopt de
HR aan bij de betekenis die het begrip installaties in het spraakgebruik heeft. Deze
beslissing is juist. Ingevolgede wettekst is een installatieeen installatie, met dien verstande
dat aan enige nadere vereisten voldaan moet worden. De vereisten zien echter niet op het
begrip installatie zelve doch op het feit dat deze niet in een gebouw geplaatst mag zijn, niet
bestemd mag zijn om te worden verplaatst etc. In de wetsgeschiedenis werd omtrent het
begrip installatie weinig meer vermeld dan dat daarbij bijvoorbeeld kon worden gedacht
aan installaties van olieraffinaderijen, metallurgische bedrijven en dergelijke (MvT, biz.
29-30). Uiteraard geven voorbeelden niet meer dan een indruk; zij zijn echter in genen
delen beslissend voor de concrete inhoud van de desbetreffende bepaling.

In WFR 1982/5536  wees H.J. Tijnagel  erop dat tijdens het verdere verloop  van  de
parlementaire behandeling nog enkele malen de relatie met het begrip installaties in de
SIR werd gelegd. Naar mijn oordeel was in de desbetreffende passages de hoofdzaak in
feite niet aan de orde en is het erin gestelde dermate schimmig van inhoud dat daaraan
terecht geen betekenis is toegekend. Voorts moet worden vermeld, dat het begrip installa-
tie in de Wet SIR, door de aanvaarding van een amendement ingediend door Van
Houwelingen en Van Rooijen (Kamerstuk 14 377, nr. 43), werd vervangen door dat in de
onderhavige bepaling in de Wet IB'64. Ofdeze wijziging voor de inhoud van dat begrip in
de SIR materiBle betekenis zou hebben isin de Tweede Kamerbehandelingnietgoed uit de
verfgekomen (zie onder andere Handelingen 23 mei  1978, blz. 2501). Inelk gevalmeenik
dat aan deze wijziging geen argument kan worden ontleend om het begrip installaties
zoals dat oorspronkel#k in de SIR voorkwam, doch nadien werd vervangen, beslissend te
achten voor de inhoud van het overeenkomstig begrip in de inkomstenbelasting. Andere
duidelijke aanwijzingen daartoe ontbreken evenzeer.

Ook al zou echter het begrip installatie in de SIR tot uitgangspunt genomen zijn dan
blijft nog de vraag of dat uitgemond zou zijn in het vereiste van een produktie-technische
functie. Naar ik meen is dat niet erg waarschijnlijk. Allereerst niet omdat een dergelijke eis
in de SIR niet gesteld wordt, en ook niet blijkt uit de in die wet en wetsgeschiedenis naar
voren komende begripsinhoud. De SIR is bovendien door het aanhouden van heffings-
vrije drempels feitelijk gericht op de grotere en meer ingewikkelde installaties. Daarmee
zijn de begrenzingen van het begrip nog niet aangegeven. Indien van deze drempels geen
sprake geweest zou zijn - zoals in de WIR, waar iedere als bedrijfsmiddel aan te merken
installatie in aanmerking genomen wordt - is nog maar de vraag hoe het begrip
installaties in de Wet SIR er dan zou hebben uitgezien.

3.   De vraag rijst of installaties'ingewikkeld' en'technisch van aard' moeten zijn, willen ze
als zodanig worden aangemerkt. Het Hof Leeuwarden - zie hiervoor- overwoog dat dit
het geval was en putte daarvoor een aanwijzing uit de parlementaire behandeling van de
WIR; met name in de hiervoor reeds vermelde voorbeelden uit de MvT. Achter deze
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overweging, die overigens ten overvloede gegeven werd, dient een vraagteken geplaatst te
worden. Zoals reeds is aangegeven is in de MvT slechts sprake van voorbeelden en
geenszins van een uitputtende opsomming. Al evenmin is zeker dat de in de voorbeelden
opgesomde installaties gecompliceerd van aard zijn. In het algemeen zullen installaties
van olieraflinaderijen, chemische basisindustriedn, metallurgische bedrijven en scheeps-
werven er indrukwekkend uitzien. 'Groot' is echter nog wat anders dan ingewikkeld' en
samenloop van beide eigenschappen is, ook in de hiervoor genoemde gevallen, lang niet
altijd aan de orde. 'Ingewikkeldheid' als beoordelingsnorm lijkt mij een nogal willekeurig
criterium, omdat de betekenis die het heeft mede afhankelijk is van de technische kennis
die de beoordelaar bezit en van de intensiteit waarin men met dergelijke apparatuur in
aanraking komt. Naarmate men meer met de werking en hoedanigheden van bepaalde
bedrijfsmiddelen vertrouwd is, zal men er minder snel toe overgaan die bedrijfsmiddelen
als ingewikkeld te beoordelen. Reeds op die grond moet deze beoordelingsnorm afgewe-
zen worden. De andere reden van de afwijzing van dit criterium is dat de wet er geen enkel
aanknopingspunt voor biedt.

In het spraakgebruik zelve lijkt mij wal besloten te liggen, dat onder een installatie een
'constructie' begrepen moet worden; dat wil zeggen: een in een constructief verband
gebracht samenstel van materialen en/of apparatuur. Naar mijn mening verzet het
spraakgebruik er zich tegen dat ten aanzien van bedrijfsmiddelen waaraan het
constructie-element ontbreekt van bedrijfsmiddelen gesproken kan worden. De enkel-
voudige samenstelling van materialen zal mijns inziens niet als installatie zijn aan te
merken, bijvoorbeeld een omheining, afrastering (prikkeldraad langs paaltjes) of fietsen-
rek.

2.5.  Onmiddellijk en uitsluitend dienstbaar 161

De vraag wat tot een bedrijfsmiddel behoort, dient mede te worden beoordeeld aan de
hand van de vraag of het desbetreffende object onmiddellijk en uitsluitend dienstbaar is
aan het geinvesteerde bedrijfsmiddel.

In het arrest van de HR 10 december 1980, BNB 1981/17, was, kort weergegeven, de
volgende zaak ter beoordeling.

Belangh.,  een  NV die het glastuinbouwbedrijf uitoefent, heeft in 1975 geinvesteerd  in
een kas en in zgn. kweektabletten - in die kas geplaatste tafels waarop potplanten werden
gekweekt - met bijbehorende bevloeiingsinstallatie.

HR: nu de kweektabletten en de bevloeiingsinstallatie, naar het feitelijk oordeel van het
Hof, niet onmiddellijk en uitsluitend dienstbaar zijn aan de kassen waarin zij zijn
geplaatst is de investering in die voorwerpen niet aan te merken als een investering in
gebouwen in de zin van art. 11, eerste lid, Wet IB'64; of die voorwerpen al of niet
onroerend zijn is daarbij niet van belang.

Aantekening bij het arrest

1.  Het hof beoordeelde de vraag o f de onderhavige investering een onderdeel vormde
van een gebouw, aan de hand van het functioneren van dat bestanddeel ten behoeve
van de bloemenkas. De Hoge Raad verstond dit criterium aldus dat daardoor, zoals de
laatste jaren gebruikelijk, geoordeeld werd aan de hand van de vraag of het
desbetreffende bestanddeel onmiddellijk en uitsluitend dienstbaar was aan dat gebouw.
De uitspraak van het Hof was feitelijk van aard en kon mitsdien in stand blijven.

Naar mijn oordeel illustreert het onderhavige geval, in samenhang met andere
recente rechtspraak, dat in de jurisprudentie op dit punt sprake is van een - niet
duidelijk uitgesproken - tweezijdige benadering van de vraag of iets als zelfstandig
bedrijfsmiddel danwel als onderdeel uan een bedrijfsmiddel aangemerkt moet worden.

Dit houdt verband met het feit dat het criterium van de onmiddellijke en

Aantekening
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uitsluitende dienstbaarheid onvoldoende bepaald is indien men niet tevens aangeeft
vanuit welk gezichtspunt de beoordeling moet plaats vinden.

De volgende benaderingswijzen zijn te onderkennen:
a. is een bestanddeel onmiddellijk en uitsluitend dienstbaar aan een bedrijfsmiddel als

technische en constructieve eenheid.
b. is eeti bedrijfsmiddel onmiddellijk en uitsluitend dienstbaar aan een bedrijfsmiddel

a\sfunctionele eenheid binnen de onderneming.
In het onder a beschreven geval dient men de technische en constructieve
dienstbaarheid aan een bedrijfsmiddel te toetsen. In de onder b aangegeven situatie
dient men het functioneren van een bestanddeel in samenhang rnet een bedrijfsmiddel
aan een onderzoek te onderwerpen.

Het verschil in uitkomst kan het beste geillustreerd worden aan de hand van een
recente casus uit de rechtspraak. In de uitspraak van het Hof Leeuwarden die leidde
tot het hiervoor opgenomen arrest HR 21 januari  1981, nr.  20  149,  FED IB'64:
Art.11:101 v, werd beslist dat een hakse/blazer en een doseerinstaHatie gezien moesten
worden als bestanddelen van een betonnen torensilo, bestemd voor de opslag van gras,
welke silo als gebouw werd aangemerkt. Technisch of constructief bezien vormden
deze bestanddelen geen eenheid met de silo. De doseerinstallatie en de hakselblazer -
op een affuit - stonden daarbuiten los van opgesteld. Deze inrichtingen dienden om
het aangevoerde gras, alvorens dat in de silo werd geblazen gelijkmatig te verdelen en
in stukken te hakselen.

Beoordeeld vanuit het onder a genoemde criterium kan men moeilijk staande
houden dat de doseerinstallatie en hakselblazer onmiddellijk en uitsluitend dienstbaar
zijn aan de grassilo. Dat is wel het geval in het onder b genoemde criterium van de
dienstbaarheid aan een bedrijfsmiddel zoals dat in een onderneming in concreto
functioneert.

Het Leeuwardense Hof gaat uit van een bedrijfsmiddel als functionele eenheid,
terwijl in het onderhavige geval het Amsterdamse Hof, de technische en constructieve
eenheid tot uitgangspunt nemend, tot een ander resultaat zou komen. In de
rechtspraak zijn van beide benaderingen meer voorbeelden te vinden. Bijvoorbeeld
Hof's-Gravenhage 6 februari  1972, BNB 1972/225  voor de onder a genoemde
zienswijze en van de veruit in de meerderheid zijnde benadering onder b kunnen
genoemd worden: Hof's-Gravenhage 7 september  1978, BNB 1979/316, FED IB'64:
Art. 11:84; Hof's-Gravenhage 14 september 1978, BNB 1979/318; HR 13 maart 1978,
BNB 1978/270. Gelet op de belangen die hierbij  in het geding zijn, is het mijns inziens
aan te bevelen op dit punt  tot een keuze te komen.  Of een bedrijfsmiddel tot de ene
danwel de andere categorie behoort, maakt in de laatste fase van de investeringsaftrek
maar ook onder de vigeur van de WIR bijzonder veel uit. In het laatste geval niet
alleen voor het premiepercentage, maar ook voor de desinvesteringstermijn, de
plafondbepaling, de anti-misbruikbepalingen enz. De kwestie is daardoor niet alleen
van theoretisch maar vooral ook van praktisch belang.

Denkend over een oplossing meen ik dat de situatie onder de WIR hier van
bepalende invloed moet zijn. Ingevolge die wet is niet alleen het aantal
premiecategorieen uitgebreid maar zijn ook voor een groot aantal gevallen
uitzonderingsbepalingen opgenomen. Het gemeenschappelijke kenmerk daarvan is dat
bepaalde wijzen van aanwending van bedrijfsmiddelen tot uitsluiting leiden, de zgn.
besmette gebruiksbestemmingen.

Naar mijn oordeel is het niet ondenkbaar dat de categorie van het bedrijfsmiddel
vanuit technisch-constructief standpunt op zelfstandigheid of onzelfstandigheid
beoordeeld wordt, terwijl voor de toepassing van de ontgaansbepalingen enz. de
functionele aanwending tot uitgangspunt genomen zou moeten worden. Erg
evenwichtig is deze benadering niet. Bovendien lijkt  het in strijd  met de strekking van
de ontgaansbepalingen om deze slechts toe te passen op de technisch-constructieve
eenheden, met verwaarlozing van alles erop en eraan.

Ik meen daarom dat de functionele benaderingswijze bij de vraag of een bestanddeel
een onderdeel vormt van een bedrijfsmiddel de voorkeur verdient.
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ring van het fiscale winstbegrip, mede aan de hand van de in de voorbije jaren opgedane
ervaringen.

Een bijzondere plaats neemt de wetgeving inzake de WIR in. Macro-economisch heeft de
WIR een andere rol vervuld dan tot dusverre met investeringsfaciliteiten gebruikelijk was.
Afgezien van de toeslagen was in feite sprake van een generieke maatregel ter versterking
van de liquiditeits- en vermogenspositie van het investerende bedrijfsleven, dat over een
zeer brede lijn in existentiEle nood was geraakt. Daarbij wordt in herinnering geroepen
dat, ook internationaal, de conjunctuur in de zeventiger jaren zich langdurig in een
neergaande lijn bewoog. De kostenontwikkeling, met name bij de lonen en de energie,
werkte deze trend in de hand. Ook al door de aankondiging van enkele diep ingrijpende
maatregelen, waaronder de vermogensaanwasdeling was sprake van een vertrouwenscri-
sis bij de ondememers. Daardoor kwam niet alleen de vestiging van bedrijven vanuit het
buitenland grotendeels tot stilstand, respectievelijk werd het ontstaan van nieuwe bedrij-
ven afgeremd, maar ook zagen bestaande ondernemingen van hun investeringsplannen
af. De WIR droeg het karakter van een noodmaatregel om de hier genoemde ontwikkelin-
gen tot stilstand te brengen, respectievelijk te keren.

Aldus bezien ging en gaat de betekenis van de WIR uit boven het uitsluitend stimuleren
van de investeringsbeslissingen van de ondernemers. Feitelijk was het een maatregel ter
instandhouding van de ondernemingen in de private sector. Als zodanig dient de WIR
positief beoordeeld te worden. Daar staat evenwel tegenover dat aan de macro-
economische doelstelling op zeer gebrekkige wijze micro-economisch vorm en inhoud is
gegeven. Daarop is dan ook terecht veel kritiek geleverd; kritiek waarop de wetgever pas
zeer laat heeft gereageerd.

Inmiddels lijkt er overigens aanleiding te bestaan voor een heroverweging van de WIR.
Er is immers sprake van een dusdanig herstel van het bedrijfsleven dat het gerechtvaar-
digd voorkomt de hiervoor bedoelde macro-economische functie af te zwakken.  De tijd
lijkt gekomen de negatieve aanslag te doen vervallen, met handhaving van de huidige
vorm van de investeringsfaciliteit. In feite ontstaat dan een vorm van investeringsaftrek,
zij het dat - anders dan v66r 1978 het geval was - de te verlenen reductie geen invloed
heeft op de winst, zodat de hoogte van het verschuldigde belastingtarief als zodanig niet
van belang is voor de omvang van de faciliteit.

Beziet men de rechtspraak op het terrein van de belastingheffing van ondernemingen dan
moet geconstateerd worden dat de invloed daarvan op het wegnemen van knelpunten in
vergelijking met die van de wetgever- uitzonderingen daargelaten - veel geringer is. Dit
moet verklaard worden uit het feitdat de mogelijkheden vooreen aan de omstandigheden
aangepaste interpretatie allereerst moet worden gevonden in de ruimte die de desbetref-
fende wettelijke bepalingen bieden, welke ruimte naar haar aard beperkt is. De meeste
flexibiliteit wordt gevonden bij de uitleg van abstracte begrippen en bepalingen waarvan
de interpretatie aan de rechter is overgelaten, zoals het geval is met het begrip goed
koopmansgebruik. In andere gevallen zullen de mogelijkheden beperkter zijn. Van een
evolutionaire wetsuitleg was in de hier beschreven periode en van de behandelde pro-
bleemgebieden nagenoeg geen sprake.

De wetgever heeft de taak van de rechter aanmerkelijk verzwaard met de introductie
van zogenaamde ervaringsbegrippen waaraan bij de invoering van de WIR een belangrij-
ke rol werd toebelleeld. Hoewel er langzamerhand enige ordening begint te ontstaan
tussen de verschillende investeringscategorieen is nog steeds geen sprake van een duidelijk
geheel. In de praktijk leidt dit tot het ontstaan van rechtsongelijkheid.

Afsluitend kan gesteld worden dat na een periode van aanpassingen van de wetgeving met
als achtergrond de moeilijke positie waarin het bedrijfsleven verkeerde er geen reden is de
wetgevende arbeid op dit terrein te staken. Integendeel: het is wenselijk op gelijkmatige
wijze bepaalde aspecten van de belastingheffing van ondernemingen in hun samenhang
aan een nieuwe afweging te onderwerpen.
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van de wetgeving inzake de inkomsten- en vennootschapsbelasting in de zestiger jaren
standpunten ingenomen die de latere ontwikkelingen sterk hebben geremd. De standpun-
ten van een vroegere wetgever kunnen echter niet als een excuus gelden om bij later
gebleken ongunstige ontwikkelingen, adequate maatregelen achterwege te laten.

Helaas heeft de wetgever geen reden gezien in de hiervoor beschreven gevallen de
destijds gemaakte beleidskeuzen principieel te heroverwegen. Voor zover maatregelen
getroffen werden was sprake van incidentele oplossingen, gericht op een specifiek onder-
deel van de zich voordoende problematiek. Deze gang van zaken is wellicht verklaarbaar
in het licht van de omstandigheid dat de wettelijke structuur nu eenmaal tekortkomingen
vertoonde. Een nadere bezinning leidend tot een principitle herziening ware echter te
prefereren geweest.

De introduktie van een aantal incidentele regelingen heeft immers een verbrokkeling
van de wettelijke structuur tot gevolg gehad. Vanuit verschillende gezichtspunten is het
onwenselijk te volstaan met symptoombestrijding als middel om structurele onevenwich-
tigheden te keren.

Specifieke maatregelen zijn veelal toegerust met een zelfstandig begrippenapparaat. Zij
zijn daardoor kwetsbaar in die zin dat de subjecten er, met gebruikmaking van de
bestaande fiscale structuur, op in spelen teneinde aldus niet bedoelde voordelen te
behalen. Het gevolg is dat die maatregelen spoedig de roep om nieuwe wettelijke voorzie-
ningen uitlokken, zodat gerichte maatregelen als 'stepping stone' fungeren voor nieuwe
wijzigingen. Als voorbeeld kan genoemd worden de vermogensaftrek, waarvoor de
verbijzondering van de regelgeving geleidelijk een aanvang neemt. Ook ziet men dat een
wet van stonde af aan met sterk complicerende anti-misbruikbepalingen toegerust wordt.
De WIR is een voorbeeld van dit fenomeen. In die regeling domineerden de bepalingen
om onbedoeld gebruik te voorkomen de inhoud van het geheel, waardoor het met die
regeling beoogde effect zelfs deels verloren ging.

Een ander bezwaar van specifieke regelingen is dat zij aanleiding kunnen geven tot een
ongelijkmatige verdeling van te verlenen tegemoetkomingen. Of een belastingplichtige
voor een reductie in aanmerking komt is afhankelijk van bepaalde in de wet omschreven
omstandigheden. Daarbij kunnen toevalligheden een rol spelen, hetgeen vooral bezwaar-
lijk is indien de maatregelen tot een ongemotiveerde verlaging van de belastingdruk
leiden. Gedacht kan worden aan de vermogensaftrek voor zover deze uitgaat boven de in
feite optredende inflatie. Het gevolg is immers dat ondernemingen met een groter fiscaal
vermogen meer bevoordeeld worden dan ondernemingen met een geringer fiscaal vermo-
gen, welk effect als onjuist moet worden beoordeeld.

Mutatis mutandis is dit ook het geval indien toevalligheden leiden tot een willekeurige
verhoging van de belastingdruk.

Ten slotte is van belang dat het treffen van maatregelen in verband met bepaalde reeds
plaatsgevonden ontwikkelingen betekent dat, in de tijd bezien, deze maatregelen naijlen
op die ontwikkelingen in plaats van daarmee synchroon ofzelfs daar op vooruit te lopen.
Daardoor zullen ongewenste situaties gedurende kortere of langere tijd hun invloed
kunnen doen gelden, met de daarbij behorende economisch onwenselijke gevolgen. In het
bijzonder moet hierbij gedacht worden aan de infiatieproblematiek, waarvoor eerst
maatregelen werden getroffen nadat de infiatie gedurende vele jaren zijn funeste werking
had doen gelden. Voorts valt te denken aan de problematiek van het risicokapitaal. De
fiscale structuur vertoont onevenwichtigheden waardoor met name het aantrekken van
(nieuw) aandelenkapitaal belemmerd werd en wordt. Verandering van inzicht bij de
wetgever zal alleen het beoogde effect kunnen sorteren als het tijdig tot adequate maatre-
gelen komt. Wacht men ook hier met handelen tot de bedrijfsresultaten teruglopen dan is
het twijfelachtig of de te treffen maatregelen nog effect zullen opleveren. Of nieuw
aandelenkapitaal kan worden geplaatst is immers afhankelijk van de vraag ofde winstver-
wachtingen van de emitterende ondernemingen voldoende positief beoordeeld worden.

Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat de gesignateerde wijzigingen onvoldoende
tegemoet komen aan de behoeften van het bedrij fsleven. Een meer structurele oplossing is
noodzakelijk.

Dit betekent dat niet kan worden voortgegaan met op deelgebieden te trefTen maatrege-
len. Een afdoende oplossing zal slechts gevonden kunnen worden door een herformule-
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Dit boek bevat een selectie van, op de belastingheffing van ondernemingen ziende,
beschouwingen over actuele problemen die zich voordeden in de jaren 1975-1985. Bij
herlezing en rangschikking van deze publikaties viel mij op dat de belangrijkste onderwer-
pen in feite het gevolg waren op of voortvloeiden uit al eerder opgetreden en in literatuur
bediscussieerde problematiek. In het bijzonder betreft dit de fiscale verstoringen bij de
rechtsvormkeuze, de gevolgen van de inflatie op de belastingheffing van ondernemingen
en de negatieve invloed van het belastingstelsel op het aantrekken van risicokapitaal. Er is
een duidelijke parallel te constateren met de meest wezenlijke problemen die ook reeds in
dejaren 1960-1970 bij de tot standkoming van de Wet IB'64en de Wet Vpb'69 aan de orde
kwamen, zij het datde accenten soms anders werden gelegd. Mede in het licht van de latere
ontwikkelingen kan worden toegegeven dat destijds de probleemstellingen niet geheel
adequaat waren. Ook de aangedragen oplossingen waren soms voor kritiek vatbaar.
Daaraan doet echter niet af dat de regering destijds veel fundamentele problemen en
daarvoor aangedragen oplossingen op weinig overtuigende gronden heeft afgedaan. Dit
was het geval bij de behandeling van de gedachte tot invoering van een belastingheffing
van ondernemingen ongeacht de rechtsvorm. Het gebrek aan neutraliteit van de belas-
tingheffing in dit opzicht blijft, zoals uit de als eerste in dit boek opgenomen beschouwing
blijkt, een probleemgebied. Daardoor zal dit ook in de toekomst tot de'verrijking' van de
literatuur blijven bijdragen, niet in het minst omdat ongewenste verdere ontwikkelingen
tot aanpassing van wetgeving en rechterlijke tussenkomst aanleiding zullen blijven geven.

Ook de argumenten waarop de indexatie van de afschrijvingen op bedrijfsmiddelen
ongeclausuleerd werd afgewezen, kunnen, na zoveel jaren, alleen maar verwondering
wekken. De studie van Hofstra, Inflatieneutrale belastingheffing, heeft ons er immers van
overtuigd dat naast de noodzakelijke afremming van infiatoire ontwikkelingen in het
algemeen ook de wenselijkheid kan bestaan om niet alleen in het belang van het bedrijfsle-
ven zelve, doch ook in het belang van de daarmee verbonden werkgelegenheid en zelfs ter
handhaving van de economische orde, de invioed van de inflatie in het bijzonder ook bij de
belastingheffing zoveel mogelijk te mitigeren. Blijkens de desbetreffende beschouwingen
in dit boek heeft ook hier de geschiedenis zich in zeker opzicht herhaald. Op niet
overtuigende gronden zijn de waardevolle Hofstra-voorstellen afgewezen. De daarvoor in
de plaats gekomen maatregelen staan aan discussie bloot, omdat het verband met
Hofstra's doelstellingen niet ofonvoldoende wordt onderkend. Het probleemgebied blijft
zodoende in stand en zal dan ook bij voortduring tot verdere beschouwingen aanleiding
blijven geven.

Voor de dubbele hefting op de uitgedeelde winst van lichamen lag demak aanvankelijk
anders. In het eerste ontwerp van wet op de vennootschapsbelasting waren voorzieningen
begrepen die althans aan een gedeelte van de problematiek tegemoet kwamen. Voor deze
en andere, nadien gepresenteerde, voorstellen was helaas onvoldoende politiek draagvlak
te vinden. Uiteindelijk is, mede in de verwachting dat in EEG-verband een gemeenschap-
pelijke gedragslijn zou worden ingevoerd, afgezien van enige maatregelin verband met de
economische dubbele belastingdruk op uitgedeelde winsten.

De sterk nadelige invioed van de economische dubbele hefling zal ook in de toekomst
voelbaar blijven. Deze raakt vooral de investeringen en daarmee de werkgelegenheid. Op
die grond zal de discussie over deze onvolkomenheid van het belastingstelsel telkens weer
oplaaien.

Uiteraard kunnen de hier aangeduideproblemen, voor zoverdeze in deperiode 1975-1985
tot bespreking aanleiding gaven, niet alleen worden toegeschreven aan het falen van de
wetgever in dat tijdvak. Immers waren aangaande deze vraagstukken bij de vernieuwing
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vertoonden. 1101 Alles bijeen lijkt mij deze overgangsregeling geen onoverkomenlijke
bezwaren op te leveren, al zal de toepassing van dit optiestelsel vanwege de onoverzichte-
lijkheid van de keuzesituaties in de praktijk wel moeilijkheden kunnen opleveren.

Conclusie

De vereenvoudigingsoperatie die tevens het bestrijden van de profit-routing inhoudt
voldoet in principe aan het door de wetgever gestelde doel. Op enkele plaatsen is een
aanvulling of een wijziging gewenst. Daarna is de WIR een zodanig goed hanteerbaar
instrument geworden dat vermeden moet worden wijzigingen in de investeringsstimulatie
aan te brengen.

Aantekening
1101 Door de aanvaarding van een amendement van het lid Nijhuis (volgnr.  13) is van het voorgestelde art. 83 Wet

IB'64 letter b vervallen. Daardoor blijft ook ten aanzien van de hier bedoelde bedrijfsmiddelen de opue voor
het oude dan wei het nieuwe stelsel gehandhaafd. Hierdoor is ook de in noot 25 bedoelde fout in het ontwerp
niet meer relevant. Overigens was reeds bij de Tweede Neta van wijziging (stuk nr.  11) een bepaling aan het
ontwerp toegevoegd om te verhinderen dat de zogenaamde neerwaartse tariefsprong geen toepassing meer zou
kunnen vinden bij een bestemmingswijziging.
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dit bij het aangaan van het desbetreffende contract geen winstrealisatie op. Dient bij
voortzetting van de onderneming in gewijzigde vorm, zoals bij de bedrijfsmatige verhuur
van een gehele onderneming het geval is, die wijziging tot een desinvesteringsbetaling te
leiden? Indien dit gevolg optreedt lijkt mij dat niet geheel passend bij de omstandigheden
van het geval.

Inwerkingtreding en overgangsrecht

De opzet van de wetgever is zoveel mogelijk het nieuwe regime van toepassing te doen zijn,
zoals dat met terugwerkende kracht tot  1 januari 1984 luidt.24 Artikel 61 ga Wet IB'64
bepaalt weliswaar dat de vermeerderingen en verminderingen van belasting in verband
met investeringen geschieden naar de regelen die er zijn gesteld voor het tijdvak waarin de
investering heeft plaatsgevonden, maar het nieuwe art. 83, letter a, stelt deze bepaling
voor de desinvesteringsregeling weer terzijde. Op grond van die bepaling wordt bij
vervreemding  na  1 januari  1984  van  voor die datum gemvesteerde bedrijfsmiddelen,  de
desinvesteringsbetaling verschuldigd en bepaald op de voet van art. 61 b, zoals dat luidt op
1   januari   1984   (bedoeld   is het regime ni wetswijziging), tenzij de belastingplichtige
verzoekt om toepassing van dat artikel zoals dat luidde ten tijde van de investering.
Volgens art. 83, letter b (ontwerp), geldt de keuzemogelijkheid voor de hierbedoelde
desinvesteringen niet ingeval sprake is van een bestemmingswijziging als bedoeld in het
nieuwe  art.  61 a,  lid 5, letter  i,  of m (verhuur van gebouwen, gebouwen bestemd  voor
culturele/sociale- en sportactiviteiten). In dat geval is te allen tijde het nieuwe regime van
toepassingzoals dat met terugwerkende kracht op 1 januari 19841uidt. In de memorie van
antwoord, blz. 38, is meegedeeld datper vervreemding kan worden gekozen voor het oude
regime, ook indien een bedrij fsmiddel in verschillende fasen wordt verkocht of fictiefvs
wordt vervreemd.

De opzet van de wetgever lijkt retel. Uitgangspunt blijft het investeringsregime ten tijde
van het aangaan van de verplichtingen. De regels voor het bepalen van de desinvesterings-
betaling inzake de'oude' investeringen zijn ter keuze van de belastingplichtige, behoudens
de uitzondering bij fictieve desinvestering, volgens het oude of nieuwe regime te bepaten.
Hieruit volgt dat voor gepremieerde investeringen bij vervreemding een desinvesterings-
betaling verschuldigd is, ook al komt onder het nieuwe regime het desbetreffende bedrijfs-
middel niet meer voor premie in aanmerking, vergelijk blz. 37 memorie van antwoord.
Belastingplichtigen hebben de mogelijkheid van de bekorting van de desinvesteringster-
mijn te profiteren, doch zij worden niet gedwongen de verlenging, in bepaalde gevallen,
van die termijn te ondergaan. Een ongunstige uitzondering betreft de fictieve desinveste-
ringen waarbij eventueel de verlaagde bijtelling niet van toepassing is, zie noot 25. Een
gevolg van deze bepaling is dat bij 'oude' bedrijfsmiddelen de nieuwe fictieve desinveste-
ringsbepalingen van toepassing zijn, ook al was voorheen geen sprake van een desinveste-
ring indien een 'eigen' bedrijfsmiddel binnen de profit-sfeer werd verhuurd. De nieuwe
regeling mist eerbiedigende werking op dit punt. Dit is geen overwegend bezwaar aange-
zien mijns inziens in dat opzicht de voorheen geldende bepalingen een constructiefout

24. De uitsluiting met betrekking tot bedrijfsmiddelen welke hoofdzakelijk zijn bestemd voor het openbaar
personenvervoer per rail of over de weg en in art. 6 la, lid 5, letter k, sub 3 (ontwerp) werkt terug tot 6 juni  1984.

De gewijzigde procedures voor de milieutoestag en de energietoeslag gaan in bij het in werking treden van de wet
voor de als dan in te dienen verzoeken om een verklaring; zie ook J. Renes, WIR Vernieuwd, biz. 75.
25.   Uiteraard zal dit niet gelden voor de gevallen bedoeld in art. 83, letter b, (nieuw). Het is daarom niet mogelijk
voor de desbetreffende bedrijfsmiddelden te opteren voor het bij de wetswijziging vervalen regime voor bestaande
gebouwen (reductieregeling voor gebouwen die worden vervreemd op het tijdstip dat 6 jaren of langer ligt na de
ingebruikneming daarvan). Volgens Renes, Euroforumuitgave biz. 74 is dit een onjuistheid in het ontwerp, welke
alsnog gerepareerd dient te worden.
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sector worden afgeleid uit de mate waarin de exploitatie, al dan niet voorwaardelijk,
feitelijk wordt gegarandeerd door de overheid ofeen non-profitorganisatie. Te overwegen
ware een subsidiepercentage van 30 als grens aan te houden waarboven het wettige
vermoeden rijst dat van een sportbedrijf uitgeoefend in een normaal commercieel kader
geen sprake meer is.

Openbaar personenvervoer
Bij nota van wijziging werd toegevoegd de uitsluiting betreffende bedrijfsmiddelen be-
stemd voor het openbaar personenvervoer per rail ofover de weg (artikel 61 a, lid 5, letter
g, slot, ontwerp), respectievelijk bedrijfsmiddelen bestemd voor de uitoefening van een
openbaar personenvervoersbedrijf per rail of over de weg (artikel 618, letter k, sub 3«,
ontwerp). Door deze uitsluiting wordt beslist dat de kosten van het openbaar personen-
vervoersbedrijfniet gedeeltelijk komen ten laste van het WIR-fonds maar ten laste van de
begroting van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Kennelijk was er op het niveau
van de departementen geen eenstemmigheid over deze allocatie van overheidsuitgaven.
Een praktisch probleem is hoe de door de desbetreffende vervoersondernemingen te
verrichten investeringen toegerekend moeten worden naar personenvervoer en vrachtver-
voer.

Diversen

In het voorlopig verslag zon vragen gesteld omtrent de wenselijkheid van uitsluitingen
voor verschillende bedrijfsmiddelen of categorieen daarvan. Daarbij werd gedacht aan
beleggingen (goudstaven en schilderijen), immateriele activa (know-how) en niet reeds
uitgesloten duurzame consumptiegoederen (caravans, video-apparatuur). Het valt te
betwijfelen of men met een (suggestie naar een) uitsluiting van specifiek genoemde
bedrijfsmiddelen op de goede weg zou zijn. De ervaringen met de thans in de wet
opgenomen uitgezonderde bedrijfsmiddelen wijzen uit dat er veel bezwaren kleven aan
deze eliminaties. Daarbij is bijvoorbeeld te denken aan de recreatie-ondernemingen die
getroffen worden door de uitsluiting voor woonhuizen; investeringen in havens die als een
investering in grond worden aangemerkt, lesauto's die onder de categorie personenauto's
vallen, aan de voorgestelde uitsluiting van de sportsfeer, etcetera. De WIR is een generiek
instrument, daaraan ontleent het zijn kracht. Het opnemen van steeds meer specifieke
uitsluitingen doet afbreuk aan het investeringspremiestelsel en moet daarom zoveel
mogelijk vermeden worden. In de memorie van antwoord wordt terecht in deze gerepli-
ceerd, blz. 30 tot en met 32 en blz. 42, waarmee valt in te stemmen. Het ware evenwel te
wensen dat het antwoord met betrekking tot beleggingen nader verduidelijkt23 wordt in
het licht van het arrest Hoge Raad 1 juli 1981, BNB 1981/318.

De regeling voor de desinvesteringen in geval van sfeerovergangen is in het voorstel
opnieuw geregeld. Ingevolge art.  61 b,  lid 3, letter c (ontwerp) wordt fictief als vervreem-
ding aangemerkt het geval waarin een gebouw ofandere onroerende zaak een culturele of
sociale bestemming krijgt, dan wel voor de (recreatieve) sportbeoefening bestemd wordt.
Op grond van dezel fde bepaling wordt ook als vervreemding aangemerkt het geval waarin
een gebouw bestemd wordt om, direct of indirect, hoofdzakelijk ter beschikking te
worden gesteld aan derden. Daaronder is te begrijpen het geval waarin een pand niet meer
voor de eigen ondernemingsuitoefening wordt gebruikt en de situatie waarin de fiscale
eenheid wordt verbroken waardoor het huurcontract tussen bijvoorbeeld moeder- en
dochtervennootschap weer fiscaal'zichtbaar' wordt; zie ook memorie van antwoord, biz.
38 en blz. 39.

Behoudens het ontbreken van een concernregeling - zie hiervoor - is de regeling voor
de fictieve desinvestering op grond van sfeerovergangen te billijken. Een vraagteken
plaats ik echter achter het gevolg voor ondernemingen die in huurkoop of tegen een
winstrecht worden verkocht casu quo als geheel worden verhuurd. In het algemeen levert

23.  De zin die begint met 'Omdat...., biz. 30, regel 15 van onder, memorie van antwoord, lijkt niet geheel
redengevend voor het erop volgende standpunt, welk standpunt bovendien niet juist lijkt.
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Nuttig is de toevoeging dat veilingen en gateries niet onder deze uitsluiting vallen, blz. 27
memorie van toelichting; ook een bioscoop is geen gebouw in de zin van deze bepaling
(nader rapport aan de Koningin). Maar ter verkrijging van een meer volledige beeldvor-
ming zou het aan te bevelen zijn een groter aantal situaties op te sommen die naar de
bedoeling van de wetgever niet dienen te zijn uitgesloten.

Gebouwen in de sportsfeer
Wat betreft de investeringen bestemd voor de (recreatieve) sportbeoefening ligt de zaak
moeilijker. Als voorbeeld van dergelijke accomodaties worden genoemd tennishallen en
gymnastieklokalen, maar ook een zwembad bij een bungalowpark.22 Voorts zijn als
'andere onroerende zaken' vermeld: 'niet overdekte zwembaden, midgetgolfbanen, stadi-
ons, sportvelden, daarbij behorende parkeerterreinen en dergelijke', en tennisgelegenheid
in de open lucht (biz. 27 memorie van toelichting). Niet voor sportbeoefening zijn
bestemd een zelfstandige sauna, (blz. 28 memorie van antwoord) en een gokhal (blz. 29
memorie van antwoord). Evenals bij de eerstgenoemde uitsluiting betreft de uitsluiting
niet alleen gevallen waarin de investeerder als gebruiker van het bedrijfsmiddel optreedt
maar ook indien het gebouw aan derden ter beschikking wordt gesteld voor gebruik ten
behoeve van culturele of sociale activiteiten, dan wel voor sportbeoefening (blz. 27
memorie van toelichting). In verband met deze uitsluiting zijn twee problemeneen nadere
overdenking waard:

a.  Op welke wijze dient het begrip 'sportbeoefening' te worden verstaan? Bij gebreke
aan nadere 'beeldvorming' - zie hiervoor - zal de inhoud nader aan de hand van het
spraakgebruik inhoud gegeven moeten worden. Het ware aan te bevelen voor een aantal
gevallen op voorhand aan te geven of sprake is van sport en sportbeoefening, ter
vermijding van onzekerheid. Wat te denken van zalen ingericht voor biljard, bowling,
boogschieten, kegelen, schaken of andere denksport? Hoe moet geoordeeld worden ten
aanzien van een fitness-center, jachthavens, botenhuizen en sportscholen? En hoe moet
geoordeeld worden indien deze zalen of inrichtingen gelegen zijn bij of deel uitmaken van
bijvoorbeeld een horeca- hotel- of recreatiebedrijf, welk bedrijf aan die zalen of inrichtin-
gen zijn attractie ontleend? Is wellicht een helling van een jachtwerf gericht op het
bevorderen van de al dan niet recreatieve sportbeoefening? 181

b.    Een probleem is dat deze uitsluiting overkill oplevert naar de vele echte ondernemers
die in de sfeer van de sport hun onderneming drijven. Hierbij moet niet alleen gedacht
worden aan tennishallen en dergelijke. Ook in de sfeer van sportscholen, de watersport en
bowlingbanen treft men veel ondernemers aan. Voor zover bekend zijn dat vrijwel nooit
gemeentelijke ofandere overheidsondernemingen. In de memorie van toelichting, blz. 15,
wordt vermeld dat 66n procent van het totale aantal sportcomplexen in Nederland in de
marktsector wordt geaxploiteerd. Ik vraag mij afop welke sportcomplexen dit betrekking
heeft. Mogelijk dat de bewindslieden voornamelijk gedacht hebben aan tennishallen en
dergelijke. Is deze veronderstelling juist, en moet het begrip sport in ruime zin worden
opgevat, dan lijkt voorenstaand percentage niet zeer aannemelijk.

In verband met de overkill-effecten ware te overwegen of deze uitsluiting nader
toegespitst kan worden op 'sportbedrijven' die uit de non-profitsfeer afkomstig zijn. 191
Mij dunkt dat in de sfeer van de natuurlijke personen slechts van pure winstgerichtheid
sprake is. De onderhavige uitsluiting hoeft in die belastingwet niet te worden opgenomen.
Eventueel kan volstaan worden met het hierna te noemen subsidievereiste.

In de sfeer van de vennootschapsbelasting kan het eventuele behoren tot de profit-

22.  Op grond van de bij nota van wijziging aan artikel 61a, lid 5, letter i, sub 2° (ontwerp) toegevoegde zinssnede
kan de uitsluiting buiten toepassing blijven.

Aantekeningen
181 Zie het antwoord van staatssecretaris Koning op een desbetreffende vraag van het lid Engwirda (Handelingen

Tweede Kamer, 27 november 1984, blz. 1934).
191 Door de aanvaarding van een amendement van bet lid Nijhuis (stuk nummer 18) is de mogelijkheid geopend

ontheffing te verlenen van deze uitsluiting, zulks ten behoeve van'echte ondernemers in deze sector' (recreatie-
ve sportbeoefening). De criteria welke de belastingdienst zal hanteren zijn vermeld in de memorie van
antwoord (Eerste Kamer), stuk nummer 94b, biz. 34.
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mijn eerder gedane suggestie om deze overkill ongedaan te maken op'onoverkomenlijke
bezwaren van wetstechnische en uitvoeringstechnische aard' stuit.

Het eerstbedoelde bezwaar is niet geheel duidelijk nu de elementen voor een dergelijke
regeling al zijn aangegeven en met een adequate toelichting in de kamerstukken de
strekking en details daarvan zeer wel kunnen worden aangegeven.

Wat betreft de uitvoeringsproblemen lijken evenmin onoverkomenlijke moeilijkheden
te verwachten. Degene die aanspraak maakt op de toekenning van WIR-premies in het
hier bedoelde uitzonderingsgeval dient het bewijs te leveren van de op zijn geval betrek-
king hebbende omstandigheden. In nagenoeg alle gevallen zal het gaan om een normate
moeder-dochterverhouding waarvoor - om wat voor reden dan ook - geen fiscale
eenheid is aangevraagd of mogelijk is. Het bewijs van een dergelijke verhouding zal
vrijwel altijd eenvoudig te leveren zijn, zeker als het gaat om besloten vennootschappen. Is
er sprake van een dochter-NV met aandelen aan toonder waaraan het gebouw verhuurd
wordt dan is in theorie mogelijk dat complicaties bij het bewijs optreden. Dat zullen
hooguit uitzonderingsgevallen zijn, waarbij de verdeling van de bewijslast een nuttige
functie vervult.

Alles bijeen komen de bezwaren van de bewindslieden wat gechargeerd over.
Het is overigens juist dat - in de systematiek van de wet - een desinvesteringsmoment

zal moeten worden geconstateerd indien de vennootschap waaraan het gebouw verhuurd
wordt buiten het concern geraakt, ofalthans dat de aandelenparticipatie door het concern
daalt beneden het in de wettekst voorziene percentage. Ook de formulering van deze
bepaling kan niet op onoverkomenlijke bezwaren stuiten.

Tenslotte zou ik menen dat het argument van de vereenvoudiging, waarmee het
vorenstaande niet in overeenstemming te brengen zou zijn, er enigszins met de haren bij is
gesleept. Het moet toch mogelijk blijven reEle voorstellen in te voeren, ook al zijn daar
meer dan enkele woorden voor nodig. 171

Nieuwe specijieke uitsluitingen

Om enkele concrete toepassingen van profit-routing te bestrijden worden niet tot de
bedrijfsmiddelen gerekend:

art. 61 a, lid 5, letter i, Wet IB'64: gebouwen alsmede andere onroerende zaken welke
hoofdzakelijk zijn bestemd:
1'.voor culturele of sociale activiteiten, zoals musea, schouwburgen, bibliotheken en

verenigingsgebouwen;
2°.voor al dan niet recreatieve sportbeoefening of het bevorderen daarvan, met dien

verstande dat ingeval gebouwen of andere onroerende zaken functioneel geheel of
nagenoeg geheel zijn verbonden met andere gebouwen of onroerende zaken de aldus
verbonden gebouwen of zaken gezamenlijk in aanmerking worden genomen voor de
beoordeling van hun bestemming.

Gebouwen in de socialelculturele sector
In de uitsluiting onder 2° is het gedeelte achter de komma toegevoegd bij nota van
wijziging. Wat betreft de onder  1 ° bedoelde uitsluiting moet afgewacht worden  wat
daaronder te begrijpen valt. Het bezoeken van een vergadering in een zaal bij een caft kan
bijvoorbeeld een activiteit met een sociaal karakter zijn maar betwijfeld moet worden of
een dergelijke inrichting onder de uitsluiting valt. Dit is af te leiden uit de voorbeelden die
in de wettekst genoemd zijn'ter verkrijging van een nadere beeldvorming', aldus memorie
van toelichting, blz. 27. Daaruit komt de indruk naar voren dat het vooral gaat om
investeringen ten behoeve van activiteiten in de welzijnssector zoals die al vele jaren door
de overheid zijn ontwikkeld en gestimuleerd, zie ook het nader rapport aan de Koningin.

Aantekening
171  De bewindstieden hebben volhard in hun afwijzing van de hierbedoelde vootziening. Zie biz. 12-13 van de nota

naar aanteiding van het eindverslag (stuk-nummer 10) en staatssecretaris Koning in zijn antwoord aan de
Tweede Kamer (Handelingen 27 november  1984, blz.  1931) en aan de Eerste Kamer (Handelingen 15 januari
1985, biz. 499).
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voor onroerende goederen die binnen de eigen onderneming gebruikt worden. Dit volgt
uit de voorwaarde dat slechts met WIR-premies te premitren (bedrijfs)gebouwen voor de
kredietverzekering met overheidsgarantie in aanmerking zullen komen. Ook de non-
profitsector blijft er op deze wijze buiten.

Het in het leven roepen van de financieringsgarantie houdt verband met de uit het
ontwerp voortvloeiende tendens dat de koop/huurbeslissing in het voordeel van de eerste
optie uitvalt. Het voorstel sluit dus aan bij de gevolgen van het ontwerp voor de
ondernemers. Maar ook de positie van de insitutionele beleggers is in het geding. Zij
zullen de middelen die niet meer voor investering in bedrijfs-onroerend-goed aangewend
kunnen worden - en meer dan dat - in de vorm van hypotheken bij het bedrijfsleven
kunnen beleggen.
Ad 2.  Er is geen sprake van een op te richten overheidsinstituut maar van een overall-
garantie voor de verplichtingen van de verzekeraar. Daaraan is geen enkele complicatie te
ontdekken.
Ad 3. De budgettaireeffecten zullen vermoedelijk alleen optreden bij een calamiteit. Voor
het overige dient de te betalen premie kostendekkend te zijn zodat in principe van een
overheidsbijdrage geen sprake hoeft te zijn.

Tot slot wijs ik er op dat de door de overheid gegarandeerde hypotheken op grote schaal
voorkomen in de Verenigde Staten van Amerika en in Canada. In die gevallen gaat het om
woninghypotheken. Een principieel verschil met hypotheken in de bedrijfssfeer is er niet.
In de USA berust de garantie op section 306(g) van de National Housing Act. De
uitvoering ervan berust bij de Government National Mortgage Association en door haar
aangewezen instellingen.20 De Canadese hypotheken zijn vooral bekend op grond van
hun fiscale faciliteiten. Minder bekend is dat bepaalde hypotheken op aldaar gelegen
onroerende goederen op de voet van de (Canadese) National Housing Act een door de
overheid gegarandeerde verzekering kennen voor rente en aflossing

Wellicht dat er reden is nogmaals aandacht aan het voorstel te wijden.

B. Een concernbepalingp Het nieuwe regime kent geen concernbepaling bij terbeschikking-
stelling van gebouwen in concernverband, buiten de fiscale eenheid. Dit bezwaar gold ook
al onder het huidige regime, hetgeen als een constructiefout van stonde af aan moet
worden aangemerkt. Wat kan immers de rechtvaardiging zijn van een uitsluiting indien in
gebouwen wordt geinvesteerd met het oogmerk die gebouwen aan een zuster-BV of
dochter-BV te verhuren ten behoeve van de bedrijfsuitoefening van die vennootschap?
Vanuit de relatie tussen de verschillende vennootschappen bezien is er weliswaar sprake
van verhuur maar vanuit het concern beoordeeld wordt het gebouw gehouden ten
behoeve van de eigen ondernemingsuitoefening. Daarbij wijs ik er op dat de ernst van de
problematiek nog versterkt is. Op grond van het nieuwe art. 6lb, lid 3, letter c, wordt als
een fictieve vervreemding aangemerkt de bestemmingswijziging waarbij een voor eigen
gebruik bestemd gebouw in de toekomst aan derden ter beschikking zal worden gesteld.
Deze fictieve vervreemding doet zich ook voor bij verbreking van een fiscale eenheid,
zonder dat de aandelen in de dochtermaatschappij die het desbetreffende gebouw huurt,
aan derden verkocht worden.21 Tussen de moeder- en dochtervennootschap dienen dan
fiscaal in aanmerking te worden genomen de verhoudingen die gelden tussen derden.
Verwezen wordt naar blz. 39 van de memorie van antwoord. De vergelijking die aldaar
getrokken wordt tussen de positie van een vennootschap die een gebouw aan derden
verhuurt en een vennootschap die in concernverband (maar buiten de fiscale eenheid)
verhuurt, acht ik niet relevant. Deze posities zijn immers niet gelijk want bij de verhuur in
concernverband is er in wezen sprake van 6dn onderneming. Dit element ontbreekt bij
verhuur tussen niet-concerngebonden derden.

Blijkens de memorie van antwoord, blz. 19-20, zijn de bewindslieden van mening dat

20.  Blijkens een artikel in Business Week van 12 maart 1984, biz. 137(personal business supplement) beliep het
uitgezette bedrag circa 250 billion dollar. De omvang er van is sterk grociende.
21. Eenzelfde probleem zal zich voordoen indien een tot het ondernemingsvermogen behorend pand tot buitenven-
nootschappelijk ondernemingsvermogen wordt. In dat geval dient een oplossing te worden gevonden door de
aanpassing van het begrip ter beschikking stellen.
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hieropzijn plaats is. 1 5 Met namedoel ik op demogelijkheiddat de financiering van de aan
te schaffen gebouwen vergemakkelijkt wordt en een kanaal geschapen wordt waardoor de
institutionele beleggers hun geld, met behoud van eigen beleggingsdoelstellingen, bij het
bedrijfsleven kunnen afzetten.

Ook al verbetert de positie van het bedrijfsleven wel enigszins toch is er grosso modo
sprake van een onvoldoende liquiditeits- en solvabiliteitspositie. Dit speelt vooral bij de
startende ondernemingen, in risicovolle branches, en bij ondernemingen die het dat
gepasseerd zijn maar door de hervatting van de vennootschapsbelastingbetalingen een
sterke vertraging zien optreden bij de vorming van eigen vermogen. Onder die omstandig-
heden is de aankoop van gebouwen ook zeer moeilijk. Los daarvan komt het probleem
dat men schaarse middelen liever niet op voorhand vastlegt in het gehele bedrijfsleven
voor.

De te creeren faciliteit zou kunnen bestaan uit een overheidsgarantie voor een nieuw op
te richten herverzekeringsinstituut voor aan ondernemers te verstrekken geldleningen in
hypothecair verband wegens de aanschaf van bedrijfspanden. De overheid zou een
'parapluie' moeten bieden voor de volgende zakelijke constructie. Ondernemers met recht
op WIR-premie geven bij de aanschafvan de desbetreffende gebouwen als zekerheid voor
de door hen aangegane leningen hypotheek aan bepaalde aangewezen kredietinstellin-
gen.16 Deze instellingen kunnen de hierbedoelde hypotheken tegen betaling van premie
onderbrengen bij een verzekeraar, die aflossing en rentebetaling voor een bepaalde
periodet 7 garandeert.  Op haar beurt garandeert de Staat de verplichtingen  van  die
verzekeraar.18 Het voordeel van deze opzet ligt niet alleen in het vergemakkelijken van de
ondernemingsfinanciering. Op den duur verbetert het weerstandsvermogen van de onder-
nemingen omdat de hypotheekschulden afgelost worden maar het onderpand blijft en
mogelijk zijn waarde behoudt.

Van de grootste betekenis acht ik evenwel dat de institutionele beleggers op deze wijze
weer de weg naar het bedrijfsleven zullen vinden. Daardoor zijn ook die beleggers
gediend. Zij beschikten immers over zeer omvangrijke middelen 1 9 waarvoor de aanwen-
dingsmogelijkheden in andere vorm dan overheidsleningen gering zijn. Na de wijziging
van de beleggingsbepalingen in de WIR zullen de mogelijkheden tot directe investering in
(bedrijfs)-onroerende goederen vermoedelijk nog iets verder afnemen.

Het voorstel is naar aanleiding van vragen van de PvdA-fractie in de memorie van
antwoord globaal becommentarieerd. De bewindslieden voeren drie bezwaren aan (biz.
21) waarna mijn opmerkingen volgen:
1. het voorstel creeert een onevenwichtig stelsel omdat de faciliteit geldt voor alle inves-

teerders in verhuurd onroerend goed ongeacht de keuze bij investering voor wijziging
van het wettelijke regime;

2. het voorstel zou, mede door de oprichting van een nieuwe overheidsinstelling, ingaan
tegen de door de wetgever nagestreefde vereenvoudiging en stroomlijning van het op
het bedrijfsleven gericht instrumentarium;

3. de budgettaire consequenties kunnen omvangrijk zijn.
Ad. 1. Het punt van de onevenwichtigheid valt niet goed te begrijpen. In mijn voorstel
wordt de financieringsfaciliteit niet gegeven voor te verhuren onroerend goed maar slechts

15. Het voorstel is eerder gedaan in Weekblad 1983/5595 maar getuige het commentaar  in de memorie  van
antwoord, zie hierna, is dat niet goed overgekomen. Vandaar dat het herhaald wordt.
16.  Te denken valt aan eeninstelling onderworpen aan de Wet toezicht kredietwezen die op de kapitaalmarkt kan
opereren, bijvoorbeeld door uitgifte van pandbrieven en onderhandse leningen met een looptijd van ten minste twee
jaar.

17.  Erblijft duseen zeker risico voor de kredietinstelling. Dit is nodig om onverantwoorde financieringen zoveel
mogelijk tegen te gaan en de eventuele achterstand op actieve wijze aan te pakken. Dit voorkomt problemen zoals
die zich bij de uitvoering van de Kredietbeschikking Midden- en Kleinbedrij f hebben voorgedaan. Zie de brief van
staatssecretaris Van Zeil, Persbericht Ministerie van Economische Zaken van 30 mei 1984, no. 304.
18. Als alternatief kan men ook denken aan:
a.  een directe garantie van de hypothecaire debiteuren ten opzichte van de kredietverlenende instelling;
b.  cen staatsgarantie-instituut dat iedere hypothecaire lening van de kredietinstelling garandeert, na beoordeting

van de aanvraag.
19.  Fondsen en spaarbanken boden in  1983 op de kapitaalmarkt een kleine 32 miljard gulden aan. Hiervan werd
slechts area 2,3 miljard gulden in hypotheken belegd en 3,1 mitjard in onroerende goederen (Bron: Tai)el 7,
Jaarverslag De Nederlandsche Bank 1983).
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dergelijke overheidslichamen momenteel te maken hebben met krimpende budgetten, en
mede in aanmerking genomen de wens tot privatisering, lijkt het mij dat de ondernemers
relatiefgoede kansen hebben om de competitie te overleven. Mogelijk dat er op dit gebied
- de zakelijke dienstverlening aan de non-profitsfeer - nieuwe markten ontstaan.

Ter beschikking stellen van gebouwen

De wet gaat ervan uit dat investeringen in gebouwen ongeacht de vraag of zij voor eigen
gebruik bestemd zijn, dan wel voor de verhuur, voor premies in aanmerking komen,
behoudens indien sprake is van een uitzondering. De uitsluitingen zijn thans te vinden in
art.  61 a,  lid 5, letter j,  Wet IB'64, respectievelijk  art.  23d,  lid  1  en  art.  23d,  lid  2,  Wet
Vpb'69. Volgens het wetsvoorstel worden deze bepalingen vervangen door art. 61a. lid 5,
letter m, Wet IB'64. Op grond daarvan worden niet tot de bedrijfsmiddelen gerekend
'gebouwen welke zijn bestemd om - direct of indirect - hoofdzakelijk ter beschikking te
worden gesteld aan derden'. Dit behelst de volledige uitsluiting van gebouwen bestemd
voor verhuur, operational lease en dergelijke. Zoals ik eerder aangaf in Weekblad
1983/5595 acht ik het aanvaardbaar om een uitsluiting voor alle 'verhuurgebouwen' in de
wet op te nemen. Dit niet alleen op grond van de aanmerkelijke vereenvoudiging die
daaruit voortvloeit maar ook omdat het in de'oude' WIR dermate willekeurig was ofmen
in een verhuuropzet al dan niet premie verkreeg over het te investeren gebouw dat de
gelijkmatigheid tussen de verschillende subjecten verloren was gegaan. In feite was slechts
een kleine groep van beleggers in staat om nog WIR-premies voor hun beleggingen te
verkrijgen. Men kan betwijfelen of een dergelijke uitzonderingspositie te rechtvaardigen
is. Bij de behandeling van het oorspronkelijke WIR-ontwerp heeft een dergelijke bezin-
ning niet plaatsgevonden. Dat paste ook niet in het beeld dat destijds ontstond. Startend
vanuit de opzet dat nagenoeg iedere ondernemer voor zijn beleggingen in nieuwe panden
aanspraak op premies kon maken werden in het allerlaatste stadium van de parlementaire
behandelingsfase inperkingen op dat principe aangebracht. Aan een bezinning op het
eindresultaat kwam men niet meer toe, evenmin aan de vraag of achteraf wellicht een
andere opzet wenselijk geweest zou zijn.

In dit opzicht beschouw ik de voorgestelde wijzigingen als de voortzetting en conse-
quentie van hetgeen achteraf bezien de enige logische aanpak is: het uitsluiten van alle
beleggingen, behoudens voor zover een uitzondering (waarop ik terugkom) gemotiveerd
is.

Mede gelet op de doeltreffendheid waarmee door het voorstel de profit-routing onder-
vangen wordt zijn daaraan veel voordelen verbonden. De bezwaren wil ik hierna bespre-
ken.

Bezwaren tegen het voorgestelde regime

A. De uerhuurmarkt.De vraag is of be8indiging van het huidige regime schade aanricht op
de verhuurmarkt? In beginsel kan men hier ja op zeggen. Of die schade veel betekenis
heeft, valt te betwij felen. Zoals de bewindslieden op vragen aan de Raad van State aan de
Koningin antwoorden treft deze uitsluiting de markt voor utiliteitsbouw maar zeer ten
dele (850 miljoen op een totaal van ten minste 11 miljard). Het is echter niet aannemelijk
dat de desbetreffende investeringen geheel zullen wegvallen. Het huren van gebouwen
wordt relatiefmoeilijker dan het kopen. Niet omdat- zoals gesteld wordt - in de huidige
constellatie de verhuurders de premie aan de huurders zouden doorgeven maar omdat zij
op grond van rendementsoverwegingen vermoedelijk minder snel tot verhuurinvesterin-
gen in de bedrijfs-onroerend-goedsector zullen besluiten. Aannemende dat de beleggers
ook niet voor 'leegstand' bouwden zal de behoefte aan gebouwen in elk geval gedekt
moeten worden. Daarbij staat nog te bezien of uiteindelijk het oprichten van gebouwen
door de beleggers dan wel door de ondernemer ten eigen gebruike zal geschieden.

Indien - zoals te verwachten valt - de beslissing in toenemende mate ten gunste van
koop in plaats van huur zal uitvallen lijkt het weI juist te bezien ofeen additionele faciliteit
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sel op verschillende wijzen te bestrijden. Uiteraard is het daarbij wenselijk om overkill-
effecten zoveel mogelijk te vermijden. Daarbij moet bedacht worden dat de huidige
regeling weliswaar profit-routing toelaat, en dus lacunes vertoont, maar daarnaast niet
vrij is van willekeurige en onredelijke gevolgen. Het gaat te ver om van die tekortkomin-
gen hier een volledig overzicht te geven en ik volsta met de constatering dat de problema-
tiek vooral schuilt in de 'beleggingsbepalingen', die ten dele hierna nog aan de orde
komen.

Overziet men het geheel van voorstellen om tot afdichting van de profit-routing te
komen, respectievelijk om een zekere vereenvoudiging te bewerkstelligen, dan is mijn
oordeel over het wetsontwerp zonder meer positief. In plaats van specifieke symptoom-
bestrijding heeft de wetgever gekozen voor een herschikking van de premiestructuur.
Daarvan is het gevolg dat de onbedoelde effecten niet meer kunnen optreden. Daarnaast
is sprake van de gerichte bestrijding van onbedoelde rechtsvormkeuze voor bepaalde
activiteiten door de uitsluiting van de met die activiteiten samenhangende investeringen.
Tegen beide oplossingen zijn zekere bezwaren aan te voeren, hetgeen geen afbreuk doet
aan de al genoemde waardering voor het ontwerp.

Terbeschikkingstelling van bedrijfsmiddelen  (exclusief gebouwen)

In de nieuwe WIR-bepalingen zullen vervallen voorzieningen opgenomen worden om
bepaaide vormen van omloopconstructies van WIR-premies uit te sluiten. Dit betreft de
in de Wet IB'64 opgenomen bepalingen aangaande de verhuur aan: bosbouwbedrijven
(art. 61 a, lid 5, letter i, sub  1 °), vrijgestelde of niet aan vennootschapsbelasting onderwor-
pen lichamen (art. 61 a, lid 5, letter i, sub 3°), spaarbanken (art.  61 a, lid 5, letter i, sub 4°) en
beleggingsinstellingen (art.  61 a, lid 5, letter i, sub 5°). Voorts is vervallen de bepaling dat
bij verhuur aan coiiperatieve kredietinstellingen de WIR-premie tot 3/4 wordt beperkt
(art. 61a, lid 10). Gehandhaafd blijven de zogenaamde buitenlandbepalingen (verhuur
van een niet hier te lande woonachtig o f gevestigd subject). Ook de voedingsgedachte als
zodanig blijft in stand. Investeringen door niet-belastingplichtigeofvrijgestelde lichamen
casu quo activiteiten blijven daardoor verstoken van premies.

Het doen vervallen van de eerstbedoelde bepalingen wordt in de memorie van toelich-
ting gemotiveerd met een beroep op de onwenselijkheid van de er aan verbonden overkill.
De gedachte is dat het voor een ondernemer die investeert in een bedrijfsmiddel geen
verschil maakt of hij dat doet met het oogmerk te verhuren aan een belastingplichtige
ondernemer, dan wel aan een die niet-belastingplichtig of vrijgesteld is. Deze gedachte is
zozeer logisch dat men zich af kan vragen of ook de buitenlandbepalingen niet zouden
behoren te vervallen. Naar ik meen hoeft deze conclusie niet getrokken te worden. De
buitenlandbepalingen verhinderen de afvloeiing van premies in verband met investerin-
gen die voor de werkgelegenheid hier te lande geen enkele betekenis hebben. Te denken
valt aan de dochtermaatschappij van een multinationale onderneming die in machines en
inventaris investeert ten behoeve van de verhuur aan aldaar gevestigde ondernemingen.

De vraag die gesteld kan worden is of door de hierbedoelde aanpassingen omloopcon-
structies door niet-belastingplichtige lichamen met bijvoorbeeld machines, inventaris of
vervoermiddelen in zwang zullen komen? Denkbaar is dat bijvoorbeeld grote gemeenten
hun machinepark in een bestoten vennootschap onderbrengen en vervolgens gaan verhu-
ren aan de desbetreffende diensten. Blijkens de memorie van toelichting, blz. 16, is de
wetgever niet beducht voor een dergelijk gevolg al zullen de ontwikkelingen op de voet
worden gevolgd. Volgens de bewindslieden is een en ander niet waarschijnlijk gelet op het
relatief lage premieniveau, de kosten verbonden aan een dergelijke constructie en de
mogelijke fiscale gevolgen omdat over de eventueel behaalde winst vennootschapsbelas-
ting verschuldigd is.

Of deze argumenten in de praktijk voldoende tegenwicht zullen bieden moet worden
afgewacht. De ontstane situatie biedt echter ruimschoots mogelijkheden voor de (com-
merciale) ondernemers om bedrij fsmiddelen te verhuren of in 'operational lease' te geven
aan de non-profitsfeer. Omdat de ondernemers premies verkrijgen over de desbetreffende
bedrij fsmiddelen is een evenwichtige concurrentie gewaarborgd. Omdat de gemeenten en
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de uitvoering van de MT, ET en VTI149 zodat het voortbestaan van de DIR gemotiveerd
is. Anders ligt dat ten aanzien van de regeling voor beroep en bezwaar welke de gang van
zaken rondom de afgifte van verklaringen waarborgL Destijds is gekozen voor een
rechtsgang op de voet van de AROB-procedure. Dit betekent een termijn van 30 dagen
voor het indienen van een bezwaarschrift bij de minister van Economische Zaken en een
beroepstermun van eveneens 30 dagen.

Voor de ondernemer moet dit tot verwarring leiden. De inschakeling van een 'tweede
loket' geeft al veel onduidelijkheid maar moet acceptabel geacht worden met het oog op
de belangen van de belastingadministratie. Het handhaven van een afzonderlijke rechts-
gang met afwijkende termijnen is in het geheel niet gemotiveerd en moet tot ongelukken
leiden. De WIR, ook de desbetreffende toeslagen, is geheel ingebed in de fiscaliteit.
Waarom dan voor de MT en ET uitsluitend voor de rechtsbescherming van de burger nog
een afwijkende termijn en rechtsgang handhaven? Te dezer plaatse moge ik mijn voorstel
gedaan in Weekblad 1983/5595, blz.  730, tot aanpassing van de bezwaar- en beroepster-
mijn herhalen. Bovendien lijkt het aan te bevelen de rechterlijke instantie het College van
Beroep voor het Bedrijfsleven te vervangen door de Belastingkamers bij de Gerechtsho-
ven. Enerzijds omdat de toetsing door het College afwijkt van die welkein belastingzaken
gebruikelijk is en anderzijds omdat dan cassatie door de Hoge Raad tot de mogelijkheden
behoort. De behoefte aan dit laatste doet zich in de praktijk herhaaidelijk gevoelen, maar
die rechtsgang staat thans slechts in beperkte mate open. De fiscalisering van de DIR-
procedure is ook in het voorlopig verslag aan de orde gesteld. Blijkens de memorie van
antwoord, biz. 41, zijn de bewindslieden van mening dat een aanpassing van deze
rechtsgang thans niet opportuun is omdat de knelpunten bij de toeslagen weggenomen
zijn. Dit antwoord is niet erg aansprekend. Immers de geelimineerde knelpunten, zie het
onder punt 3.3 opgenomen overzicht, betreffen alle andere kwesties dan hier genoemd.

Commentaar profit-routing/vereenvoudiging terbeschikkingstellingsbepalingen

Algemeen

De voorgestelde maatregelen zijn in drie onderdelen te splitsen. Zij betreffen:
1. bedrijfsmiddelen exclusief gel)ouwen;
2. gebouwen;
3. nieuwe specifieke uitsluitingen (sociale/culturele sector, sportbeoefening en de uitoefe-

ning van het openbaar personenvervoersbedrijf).
Alvorens op deze maatregelen in te gaan enkele meer algemene opmerkingen. De proble-
matiek van de profit-routing is niet eenvoudig. Het principe berust hierop dat niet-
belastingplichtige subjecten bepaalde activiteiten en daarmee verband houdende investe-
ringen afsplitsen en onderbrengen in een belastingplichtig lichaam. Het niet-onderworpen
en niet-premiegerechtigd subject krijgt langs de indirecte weg- namelijk door middel van
het waarde-accres van het aandelenpakket - wat bij onmiddellijke investering niet
bereikbaar zou zijn geweest. De door de wetgever gewenste scheiding tussen de profit- en
de non-profitsfeer wordt dan ontgaan. Dit verschijnsel komt voor bij pensioenfond-
sen/beleggingsinstellingen met betrekking tot beleggingen, en vooral bij allerlei over-
heidsinstellingen voor bepaalde taken zoals de exploitatie van sportaccomodaties, buurt-
huizen, onderhoudsdiensten en dergelijke. Van de vrijwillige gekozen belastingplicht
kwam meestal niet veel terecht. De verhoudingen tussen eigen en vreemd vermogen is
zodanig vast te stellen dat opbrengsten en vermogens- en andere kosten bij benadering
met elkaar in evenwicht blijven.

De complicatie van de profit-routing is dat dit verschijnsel zowel voorkomt in de sfeer
van het ter beschikking stellen (zoals de beleggingen van de pensioenfondsen) als bij de
oneigenlijke rechtsvormkeuze (zoals de exploitatie van een gemeentelijk sportpark in een
codperatie of besloten vennootschap). Door deze veelvormigheid dient men het verschijn-

14.  Voor de afgifte van de VTI-verklaringen is slechts het argument van de werkbelasting voor de belastingdienst
van betekenis.
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dezelfde sfeer niets tegenover staat en een stelselwijziging naar loonkostensubsidie geen
betere resultaten oplevert.

Begrippen

Een van de zwakke punten van de WIR is dat de centrale begrippen bij het tot stand
komen van de wet onvoldoende bepaald zijn. Dit manifesteert zich vooral op twee
gebieden. Eerst en vooral bij de premiecategorieen en vervolgens bij de ontgaansbepalin-
gen. Ten aanzien van de premiecategorieen is een uitgebreide jurisprudentie ontstaan die
echter nog lang geen uitgekristalliseerd beeld te zien geeft. De wetswijziging maakt het
hierbedoelde onderscheid, behoudens voor bepaalde uitzonderingsgevallen ongedaan,
zodat de problematiek volledig wegvalt.

Anders ligt het met het belangrijkste begrip in de ontgaansbepalingen: ter beschikking
stellen. Ook ten aanzien daarvan is de inhoud en betekenis in 1978 onvoldoende aange-
duid. Dit heeft geleid tot grote onzekerheid die bewust in stand wordt gehouden. De
belastingadministratie staat een zeer ruime uitleg voor van dit begrip, welke uitleg in de
literatuur bestreden wordt.10 Op basis van die uitleg wordt op basis van de hardheidsclau-
sule een zekere inperking toegestaan, mits aan een groot aantal voorwaarden wordt
voldaan.1 1  Ook op andere terreinen wordt een informeel  ontheffingsbeleid'  gevoerd. 12
Met name wat betreft bepaalde gebruiksconstructies van zeeschepen, zoals time-
chartering. Voorts aangaande zogenaamd buitenvennootschappelijk ondernemingsver-
mogen en andere firmaverhoudingen. Ingevolge het wetsvoorstel zal het aantal terbe-
schikkingstellingsbepalingen sterk teruggebracht worden. Het wezenlijke van boven-
staande problematiek zal echter blijven bestaan, zij het voor een veel kleiner toepassings-
gebied. Ondanks de verkleinde werkingssfeer bestaan daartegen grote bezwaren. De
vraag is of de inhoud van het begrip ter beschikking stellen, zoals dat door de belastingad-
ministratie wordt geinterpreteerd, wel gedekt zal worden door de rechtspraak. 13 Belas-
tingplichtigen worden evenwel min of meer van het aanspannen van een procedure
afgehouden door het zojuist geformuleerde ontheffingsbeleid, waartegen bezwaar en
beroep niet openstaan. Staatsrechtelijk is deze gang van zaken betwistbaar. Het is naar
mijn mening een gemiste kans dat de wetgever de onderhavige wetswijziging niet heeft
aangegrepen om het begrip ter beschikking stellen te verduidelijken. Op bladzijde 45 van
de memorie van antwoord wordt slechts gesteld dat men geen reden ziet het gevoerde
ontheffingsbeleid te wijzigen. Reeds uit het feit dat ten aanzien van het desbetreffende
begrip een ontheffingsbepaling in de wet ontbreekt volgt dat een ander standpunt hier op
zijn plaats is. Daarbij is het uiteraard aan de wetgever te bepalen welke inhoud hij aan dat
begrip wil geven.

Procedures

Bij de inwerkingtreding van de WIR was een belangrijke rol weggelegd voor de DIR en
voor het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. De beoordeling van vragen aangaan-
de de mate van verplaatsing (in de ROT), de nieuwheid van installaties (in de BRT), de
mitieuvriendeli/kheid (in de MT) en de energiebesparing (in de ET), de aanwezigheid van
een groot project (GFI') en de afgifte van de zogenaamde VTI-verklaringen werd aan de
DIR opgedragen omdat de belastingdienst ter zake niet over de nodige expertise beschikte
en de daaruit voortvloeiende taakverzwaring niet aankon. Ook nu de BRT, ROT en GPT
van het toneel zijn verdwenen blijven de destijds gehanteerde argumenten van kracht voor

10. Zie onder andere F.H.  Lugt, Weekblad 1983/5618 en Schonis crl Rcnes, Wet investeringsrekening,  losbladige
uitgave 2-6.3.2.4.
11.   Lijst van vragen en antwoorden, Kamerstuk  15300,  nr. 21 (Hoofdstuk IX B cn XIII), vraag 52  Zie ook de
Resolutic van9 september 1981, nr. 281-13841 inzake het ter beschikking houden van brandweermateriaal etcetera,
ten behoeve van de overheid.
12 Uiteraard staat dit naast de wettelijke bevoegdheid tot het verlenen van onthefling van bepaaide uitsluitingen
mals art. 6ia, lid 7, Wet IB'64.
13. Er is tot dusver (1984) slechts 6kn arrest gewezen dat niet in de richting van de ruime uitleg wijst: HR 28
september 1983, BNB 1983/294.
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verzamelaanvrage voor alle voor de desbetreffende toeslag in aanmerking komende
investeringen worden ingediend voor de gehele onderneming;

-   de franchise van f 5000 vervalt;
- het drempelbedrag van de met deze toeslagen te premitren investeringen wordt

verlaagd van  f 10 000 naar f 5000.
c. Voor de energietoeslag vervalt de 'opgave vooraf.

Commentaar vereenvoudiging

Algemeen

De WIR was veel te gecompliceerd. De voornaamste oorzaak daarvan was de detaillering
die werd ingegeven door de wens op zo selectief mogelijke wijzedeeconomische bedrijvig-
heid te stimuleren, maar ook door de wildgroei die ontstond bij de parlementaire
behandeling, vergelijk memorie van toelichting, biz. 12-13. Het valt niet te ontkennen dat
als gevolg van een zekere privilegiering bepaalde ontwikkelingen gestimuleerd kunnen
worden. In de WIR was deze wens overdreven en daardoor kreeg het stelsel een zekere
mate van karikaturaal trekje. In het licht van de latere ontwikkelingen moet de selectivi-
teitsgedachte als het nastreven van een illusie aangemerkt worden, te meer omdat het
wettelijk instrumentarium volstrekt tekort schoot. In feite deed de vormgeving van het
WI R-regime afbreuk aan het gewenste resultaat en de effectiviteit in microverhoudingen.
Voor de ondernemers heeft dit ertoe geleid dat de WIR een grabbelton leek waarin het
onzeker grijpen was. Een dergelijk stelsel kan zich nooit in grote populariteit verheugen.
De ondernemer wilimmers graag vooruit weten wat hij aan premie krijgt. De vooruitbere-
kenbaarheid is van het grootste belang. Door bijvoorbeeld de indeling in premiecatego-
rie8n, de uitsluitingen bij de terbeschikkingstelling van bedrijfsmiddelen, de beleggingsbe-
palingen en het regellabyrinth voorde toeslagen kon daar veelal geen sprake van zijn. De
onduidelijkheid was er vooral bij belangrijke investeringen. Juist daar zouden de premies
van belang moeten zijn, hetgeen veetal niet het geval kon zijn door de zojuist genoemde
complicaties. Voor de belastingdienst was de frustratie minstens even groot. Zij interpre-
teerden het gedrag van de ondernemers veelal als pogingen om het onderste uit de kan te
krijgen, bijvoorbeeld door de inhoud van de premiecategorie ten eigen voordeel op te
rekken. Het gevolg was dat er zeer veel geschillen ontstonden over kwesties die op zichzelf
voor het investeren niet van belang zijn. Macro beoordeeld doet het er niet toe of de
investering in een ligboxenstal voor wat het interieur betreft als een onderdeel van een
gebouw wordt aangemerkt, dan weI als een'overig bedrij fsmiddel'. Voor de desbetreffen-
de boer was dat weI van het grootste gewicht, zodat hij de ogenschijnlijk binnen bereik
liggende maar toch onzekere premie in elk geval wilde binnenhalen.

Met een dergeluk systeem mag men een subsidieregeling niet toerusten. Het stelsel is
niet uitvoerbaar en het reduceert de uitlokkende werking voor de ondernemers. Het effect
ervan blijft in wezen beperkt tot het algemene gevolg dat verbonden is aan de vermogens-
versterking en liquiditeitsverbetering door de uitgekeerde bedragen.

In dit licht bezien moet het overgrote deel van de voorgestelde wijzigingen als bijzonder
positief ervaren worden. Dit geldt zowel voor de vereenvoudiging van de profit-routing,
de uniformering van de basispremies en desinvesteringsregelingen als voor de vereenvou-
diging van de toeslagen. Op een enkel aspect daarvan kom ik nog terug.

Naar mijn mening zal het WIR-regime door de voorgestelde wijzigingen zodanig aan
helderheid winnen dat het punt van de vooruitberekenbaarheid door de ondernemer in
gunstige zin beinvloed wordt. Dit kan aan de investeringsactiviteit slechts ten goede
komen. Ook vanuit het gezichtspunt van een doelmatige uitvoering zal een aanmerkelijke
verbetering ontstaan. Voor de ondernemers en de belastingadministratie vervalt een groot
aantal wettelijke aandachtspunten, de administratieve rompslomp vermindert en het
aantal mogelijke geschilpunten neemt sterk af. De WIR wordt daardoor zodanig ge-
stroomlijnd dat de inhoudelijke kritiek die van vele zijden kwam vrijwel geheel zal
verstommen. Ook economen en politici dienen zich te bezinnen op de kritiek hunnerzijds.
Is er nog reden een - straks- goedlopend investeringsinstrument te beeindigen als daar in
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Korte inhoud van de wetsvoorstellen tot vereenvoudiging en bestrijding van onbedoeld
gebruik van de WIR

Profit-routing-vereenuoudiging

Een belangrijk oogmerk is om enerzijds de profit-routing zoveel mogelijk te bestrijden en
anderzijds de uitsluitingsbepalingen te vereenvoudigen.

Dit wordt bereikt door:
a. De drie beleggingsbepalingenB 'gebouwen die hoofdzakelijk zijn bestemd om ter

beschikking te worden gesteld' worden vervangen door een complete uitsluiting van
alle beleggingen in dergelijke gebouwen, art. 61a, letter m, (ontwerp).

b. Voor alle andere bedrijfsmiddelen dan gebouwen vervallen de huidige terbeschikking-
stellingsbepalingen, met uitzondering van de buitenlandbepalingen (art. 61a, lid 5,
letter 1, sub  l ' en sub 2', ontwerp) en de sale-lease-backbepaling (art. 61 a, lid 5, letter 1,
sub 3", ontwerp)

c.  Van het premierecht worden uitgezonderd alle gebouwen en'andere onroerende zaken'
die hoofdzakelijk zijn bestemd voor:
1. culturele of sociale activiteiten;
2.  al dan niet recreatieve sportbeoefening of het bevorderen daarvan (artikel 61 a, lid 5,

letter i, ontwerp). En voorts:
3. alle bedrij fsmiddelen bestemd voor (de uitoefening van) het openbaar personenver-

voerbedrijfper rail of over de weg (art. 6la, lid 5, letter g, slot, en letter k, sub 3°, nota
van wijziging).9

Uniformering basispremies en desinuesteringsregelingen

Het desideratum van de selectiviteit dat bij het ontstaan van de WIR zo'n belangrijke rol
speelde vervalt nagenoeg geheel. Niet alleen zijn de regionale toeslagen (BRT en ROT)
inmiddels vervallen maar ook de op de selectiviteitsgedachte gebaseerde differentiatie in
de basispremies wordt beeindigd. In verband daarmee worden de volgende maatregelen
voorgesteld
a. uniformering van de basispremie op 12,5 procent;
b. vervallen van de indeling in zes premiecategorieen; in plaats daarvan wordt uitsluitend

de categorie bedrijfsmiddelen gehanteerd;
c.  uniformering van de desinvesteringstermijnen op 8 jaar;
d. uniformering van de ingebruiknemingstermijnen op 4 jaar;
e.  vervallen van de tariefsprong bij desinvestering van nieuwe gebouwen binnen 6 jaar

(art. 61b, lid 1, slot, Wet IB'64);
f. vervallen van uitsluiting kortlopende verbeteringskosten bij gebouwen en installaties

(art.  61 a, lid  1, laatste volzin, Wet IB'64);
g. wijziging van het regime voor zeeschepen.
Thans is deze groep als een afzonderlijke premiecategorie opgenomen. In het ontwerp is
de specifieke aanwijzing als premiecategorie vervallen. In art. 61 a, lid 5, letter d (ont-
werp), is een uitzondering opgenomen voor bepaalde zeeschepen, inclusiefde baggerij en
ofT-shore, die niet op grond van de zeebrievenwet de Nederlandse vlag voeren of zullen
gaan voeren, dan weI zijn ofzullen worden geregistreerd in het centraal visserijregister. De
bijzondere desinvesteringsbetalingsregeling (art. 61 b, lid  5, Wet IB'64) zal vervallen.

Vereenvoudiging toeslagen

Naast het vervallen van de BRT en de ROT wordt het volgende voorgesteld:
a. De premieschijven in de KST-tabel worden afgerond op f 1000.
b. In de milieutoeslag en de energietoeslag vinden de volgende wijzigingen plaats:

- de groeperingseis per categorie per inrichting vervalt. In plaats daarvan kan een

8.  Art. 61 a, lid  5, letter j, Wet IB'64, art. 23d, lid  1, Wet Vpb.'69 en art. 23d, lid 2, Wet Vpb.'69.
9.  Voor een meer gedetailleerde bespreking verwijs ik naar J. Renes, WIR vernieuwd. uitgave Euroforum.
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b.   Vervanging van investeringssubsidies door loonkostensubsidies lijkt vanuit de effec-
ten op werkgelegenheid bezien een zeer onvoordelige zaak. Dit volgt althans uit de
becijferingen in de uit 1976 daterende Economische Structuursnota (Kamerstuk  13955,
nr. 2, biz. 19). Weliswaar is hierop de kritiek niet uitgebleven4 en zijn er nadien andere
modellen opgezet maar de teneur blijft dezelfde: het effect van investeringsvergroting is
beter dan het effect van loonkostenverlaging door middel van vermindering van de
werkgeverslasten. Zie daarover het antwoord van minister van Aardenne, mede namens
zijn collega van FinanciEn, op vragen van het Tweede-Kamerlid Engwirda, Aanhangsel
Handelingen, zitting 1983-1984, nummer  873,  blz. 1761, (zonder tabel) opgenomen  in
Vakstudie Nieuws 1984, blz.  1425.

c.  Verlaging van de loonkosten door subsidiEring van de werkgeverspremies is in het
eerste jaar traceerbaar. 5 Daarna vervaagt het zicht  er op omdat  bij de vaststelling  van
premiepercentages en het al dan niet aanhouden van tekorten of overschotten bij de
fondsen ook nog allerlei andere factoren dan hier bedoeld een rol spelen. Daardoor is al
spoedig niet meer te beoordelen of de beoogde subsidiering nog daadwerkelijk plaats-
vindt. Introductie van een dergelijke faciliteit betekent niet meer en niet minder dan de
invoering van een 'black box' waarin de feitelijke stromen onzichtbaar worden. Bepaald
geen effectief beleidsinstrument derhalve.6

d.   Met nadruk wijs ik er op dat in de hiervoor bedoelde politieke discussies het bepaald
geen uitgemaakte zaak is dat na beeindiging van de WIR langs andere wegen een zelfde
steunniveau bereikt zal worden. Afschaffing van de WIR kan een aderlating van circa 5
miljard netto aan cash flow voor het bedrijfsleven betekenen. Vervanging van de WIR
door een faciliteit met een veel geringere omvang lijkt politiek bezien, meer voor de hand
te liggen dan vervanging door een loonkostenfaciliteit met een netto-omvang van vijf
miljard. In dat laatste geval zou bruto sprake moeten zijn van een subsiditring met een

omvang van zeven A acht miljard. Dit levert een nog veel grotere budgettaire en kasproble-
matiek op in verband met het uiteenlopen van de betalingstermijnen voor de verschillende
regelingen, hetgeen realisatie alleen al op die grond onwaarschijnlijk maakt.

e.   Verlaging van de werkgeverspremies heeft gevolgen voor zowel de profit- als de non-
profitsfeer. Een belangrijk deel van de faciliteiten lekt dan naar de overheidssector,
hetgeen aidaar als een budgetverruiming zal worden aangemerkt. Dit gevolg staat haaks
op de bezuinigingsdwang die regering en partement de overheid hebben opgelegd.

f. Uit het vorenstaande meen ik te moeten concluderen dat de gevolgen van een
gewijzigd subsidiebeleid niet tot een beter resultaat leiden dan met het huidige systeem het
geval is. Te overwegen ware of bij een verbetering van de winstsituatie van het bedrijfsle-
ven niet zou moeten worden overgegaan tot afschaffing van de negatieve aanslag in de
WIR. Dit zou de uitvoering van de belastingwet zeer ontlasten, mede door het onaantrek-
kelijk worden van misbruik en bepaalde constructies.

Politiek bezien gaat het om een keuzevraagstuk waarin de balans niet te snel in het
nadeel van het bedrijfsleven mag uitvallen. Daarvoor is de positie in de afgelopen  10 A  1 5
jaren te zeer uitgehold.7

4.   Zie onderandere W.A.F.G. Vermeend, Investeringsfaciliteiten, blz. 122 en volgende. Hij beschouwt de schatting
van de werkgelegenheidseffecten van de WIR als onbetrouwbaar, zulks op grond van de beweringen van enige
ec:onomen. Aande hand van suggesties van Allaart en Van den Doelbepleit Vermeend een loonkostenfaciliteit in de
fiscale sfcer, bestaande in een bevoordeling van de post loonkosten ten opzichte van andere bedrij fskosten (blz.  154-
155).

5.   De Raad van de Centrale Ondernemingsorganisaties RCO heeft in zijn brief van 19 april 1984 aan de regeringer
op gewezen dat van het aandeelin de lastenvertichting over 1984 voorde verlaging van de werkgeverslasten nicts of
weinig is terechtgekomen. In dat geval is de traccerbaarheid in het eerste jaar al kwestieus. Zie de samenvatting van
die briefin DeOndernerning van 20 april 1984en recentelijk overdit onderwerp, DeOnderneming, d.d. 20juli 1984.
6    Zie ook de argumenten die ik in Weekblad 1983/5595,  biz.  717 aanvocrde.
7.  Zie Statistisch Bulletin, nr. 29 van het CBS en het persbericht van het Ministcrie van Economische Zaken d.d. 16
juli  1984, no. 391. Daaruit blijkt dat voor het bedrijfsleven sedert het midden van de jaren zestig een fnancieringste-
kort in de orde van grootte van 5 A 10 mitjard gulden gebruiketijk was. In 1983 was sprake van een financieringso-
verschot van 5 miljard gulden, welke uitkomst mede tot stand kwam door de WIR-premies die ongeveer een zelfde
omvang hadden. Na zovele jarcn van enorme tekorten zou het van kortzichtigheid getuigen bij de eerste de beste
verbetering het roer om te gooien.
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5.2. Het wetsvoorstel tot vereenvoudiging van het WIR-regime en
bestrijding van oneigenlijk gebruik 141

Inleiding

Op 20 december 1983 werd ingediend het voorstel tot wijziging van de Wet investeringsre-
kening, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 en van de Wet op de vennootschapsbe-
lasting 1969 (vereenvoudiging WIR-regime en bestrijding oneigenlijk gebruik), Kamer-
stuk 18 203. De memorie van antwoord werd ingediend op 6 juni  1984. Aan te nemen valt
dat het vervolg van de parlementaire behandeling in de maand september voortgang zal
vinden en dit jaar tot een afronding zal komen. In dit artikel worden de belangrijkste
wijzigingsvoorstellen besproken en van commentaar voorzien. 151

De discussie over de WIR

Het voortbestaan van de WIR wordt telkens weer ter discussie gesteld. In het voorlopig
verslag was dienaangaande een aantal vragen gesteld.

Eerder was het de president van De Nederlandsche Bank W.F. Duisenberg die in een
interview naar aanleiding van het jaarverslag van die bank voorstelde de WIR als
investeringssubsidie te vervangen  door een loonkostensubsidie. 1 Later  werd   er  met
instemming op deze gedachtengang gereageerd door de minister-president R.F.M. Lub-
bersz, die zich vervolgens haastte te verklaren dat de WIR in elk geval deze kabinetsperio-
de nog gehandhaafd zou worden uit oogpunt van rechtszekerheid voor de ondernemers.3
In 1986 zou echter de discussie over de WIR geopend moeten worden. Klaarblijkelijk zal
dat moeten gebeuren met de bedoeling dat in 1987 de WIR betindigd zal worden.

Ook alis het niet de bedoeling van de minister-president om thans over de existentie van
de WIR te discussiEren, toch gaat de discussie voort. De dimensie is echter vergroot want
de vervolgdiscussie is op politiek niveau beland, zij het dat er nog een uitstelpenode is
voorzien. Politiek bezien lijkt dat allemaal erg slim want zou het niet de bedoeling zijn om
toch in de aangegeven richting verder te discussiEren?

De besluitvorming over enkele jaren zal dan niet veel moeilijkheden meer opleveren.

Naar aanleiding van het zojuist weergegevene past een enkele opmerking:
a. Vervanging investeringssubsidies door loonkostensubsidies is niet de goede weg.

Kapitaal is duur omdat het schaars is. Arbeid echter is gelet op het aantal werklozen
kennelijk in overvloed aanwezig. De prijs daarvoor is echter zo hoog dat er onvoldoende
vraag naar arbeid is. Moet men dan de subsidiEring van de kapitaalcomponent betindigen
en die van arbeid aanvangen of vergroten? Dit lijkt niet alleen onlogisch, maar gaat men
eenmaal een dergelijke weg op dan versluiert men de problematiek van de hoge arbeids-
kosten. Dat zal de thans aanwezige voorzichtigheid omtrent het niveau en de ontwikke-
ling van laatstbedoelde categorie doen afnemen, hetgeen op langere termijn gevolgen kan
hebben. Directe dating van de arbeidskosten is zonder twijfel aan te bevelen. Ofdat door
subsidiEring moet geschieden valt te betwijfelen.

1.  in het Jaarverslag van De Nederlandsche Bank over 1983 treft men een suggestie in die richting niet aan. 161
2.  CD-Actueel van  16 juni  1984.
3. Handelingen Tweede Kamer 21 juni 1984, biz. 5365-5366 (zitting 1983-1984).

Aantekeningen
141 Weckblad 1984/5647
151 Het wetsontwerp is op 16 januari 1985 aanvard (Stb 81). Hierna zal aangegeven worden in hoeverre de wet

afwijkt van het ontwerp.
161 In een intervieuw met de heer Duisenberg in de NRC van 23 april 1985, naar aanieiding van het jaarverslag van

De Nederlandsche Bank over 1984, wordt door hem aanbevolen de WIR te handhaven, zulks naast maatrege-
len om de kosten van arbeid te verlagen. Kennelijk is de heer Duisenberg op zijn aanvankelijke opvatting
teruggekomen.
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na afloop van hetjaar waarin de desbetreffende investeringen in gebruik zijn genomen. Bij
de totstandkoming van de milieu- en de energietoeslag is het opwerpen van de hierboven
bedoelde barridres verdedigd met een beroep op de werklast voor de Dienst Investerings-
rekening. De juistheid van dit argument was destijds moeilijk te beoordelen maar sterk
leek het in elk geval weI.

De vereiste verklaring van een toegelaten accountant brengt voor de ondernemers al
zoveel kosten mee dat al te kleine premies geen of nauwelijks batig saldo voor hem
opleveren, zodat de desbetreffende aanvraag vanzelf achterwege blijft Inmiddels is te
verwachten - mede in acht genomen de eventuele verwijdering van de BRT en de ROT uit
de WIR - dat er bij de DIR capaciteit zal vrijkomen die ook de beoordeling van een
vermoedelijk gering aantal extra aanvragen voor de afgifte van MT- en ET-verklaringen
mogelijk maakt.

Wat de procedures betreft verdient het ook aanbeveling de termijnen van bezwaar en
beroep zoveel mogelijk gelijk te trekken met de termijnen in belastingzaken. Behoudens
een niet ter zake doende uitzondering zijn deze over de gehele linie op twee maanden
gesteld. Voorgesteld wordt art. 18 WIR aan te vullen met een bepaling omtrent de
bezwaartermijn (twee maanden) en de verwijzing naar artikel 15 van de Wet AROB in art.
18, lid 3, WIR te doen vervallen.

Wat betreft de beroepstermunen is de eenvoudigste voorziening het beroep tegen de
uitspraak van de minister van Economische Zaken niet meer te doen plaatsvinden bij het
College van Beroep voor het bedrijfsleven doch bij de Belastingkamer van het Gerechts-
hof. Gelet op het geringe aantal bij voormeld College aangebrachte zaken betekent dit
voor de hoven een te verwaarlozen taakverzwaring. Niet te verwachten is dat dit door het
vervallen van de hierboven genoemde begrenzingen anders zal worden. Verder kunnen de
beperkingen in de cassatiemogelijkheden eveneens vervallen. Voor de ondernemer heeft
deze wijziging als voordeel dat ook de beroepsprocedure geheel binnen de fiscale kaders
wordt teruggebracht.

Na het op langere termijn vervallen van de negatieve aanslag vervalt ook de VTI-
verklaring Gelet op de geringe betekenis die dan aan de Wet investeringsrekening als
afzonderlijke wet toekomt kan overwogen worden deze geheel buiten werking te stellen.
Dit kan bereikt worden door de DIR te ressorteren onder de minister van FinanciEn. De
procedurele kanten van de milieutoeslag en de energietoeslag kunnen vervolgens naar de
Wet IB'64 worden overgebracht. In de WIR-bepalingen in de Wet IB'64 kunnen dan
verdere vereenvoudigingen worden aangebracht.

Slot

De hiervoor vermelde voorstellen bewerkstelligen een aanmerkelijke uitdunning van de
wettekst maar ook een overzichtelijker, gelijkmatiger beeld voor de investeerders. Op
langere termijn geldt dit in nog sterkere mate. Ook op korte termijn worden dan de
voorwaarden vervuld welke destijds golden als richtsnoer bij het ontwerpen van de Wet,
gekarakteriseerd met de begrippen:
1. Duidelijkheid en doorzichtigheid;
2. Objectiviteit en rechtszekerheid;
3. Eenvoud van uitvoering.
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De basispremies

Een aanmerkelijke vereenvoudiging kan gevonden worden in het doen vervallen van de
verschillende investeringscategorieen en in plaats daarvan te volstaan met'bedrij fsmidde-
len'. Qua onderscheid in premieniveau kan dit nauwelijks nog een bezwaar opleveren. De
enige digerentiatie die er nog is heeft betrekking op nieuwe en bestaande gebouwen, die
een afwijkend premieniveau hebben ten opzichte van de andere soorten. Voor het interne
verschil in premiehoogte bij de gebouwen is thans geen enkele rechtvaardiging meer.
Bedacht moet worden dat het onderscheid tussen 'nieuw' en 'bestaand' werd ingevoerd
toen de SIR-hefring herleefde om de regionale component voldoende reli8fte geven, zulks
ter vervanging van de Algemene Regionale Toeslag die door de Europese Commissie
werd afgewezen. Omdat de SIR-heffing inmiddels is vervallen bestaat er geen reden het
onderscheid nog langer te handhaven.

Het ligt voor de hand om het premieniveau over de gehele linie op twaalf procent te
stellen of zoveel minder als nodig is om deze operatie budgettair neutraal te doen
verlopen. Hierbij wordt opgemerkt dat het subsidieprivilege van investeringen in gebou-
wen voornamelijk berust op de gevolgen van het bevorderen van activiteiten in de sfeer

van de bouwnijverheid. De conjunctuurimpuls die van het huidige premieniveau - boven
de andere premies - uitgaat is vermoedelijk te gering om nog van enig belang te zon
Bovendien is het nastreven van conjuncturele golven - naar zich laat aanzien - voor een
reeks van jaren niet van het eerste belang omdat thans vooral de structurele gang van
zaken in de marktsector relevant is.

De ondernemers zijn beter af met een permanent lager premieniveau dan met een
onzeker hoger premieniveau.

Het doen vervallen van de afzonderlijke investeringscategorieen wordt niet in de weg
gestaan door de terbeschikkingstellingsbepalingen en evenmin door de toeslagen, aange-
zien alle (huidige) aanknopingspunten voor deze begrippen al gealimineerd werden. Van
belang is nog de regeling van de desinvesteringen.

De desinuesteringsbetalingstermijnen

Momenteel bevat de wet een drietal termijnen: 12 jaren (gebouwen en installaties), 8 jaren
(vliegtuigen en zeeschepen) en 6 jaren (overige bedrijfsmiddelen). De funktie van de
desinvesteringsbetalingsregeling is te verhinderen dat irreele investeringen plaatsvinden,
met als enige (voornaamste) oogmerk het incasseren van de investeringsfaciliteit, doch
zonder dat sprake is van een duurzaam bedoelde investering in de bedrijfsmiddelen. Gelet
op deze functie valt niet in te zien dat bij de opname van slechts 66n basispremiepercentage
voor alle soorten bedrij fsmiddelen, de desinvesteringstermijnen nog uiteen moeten lopen.
Gelet op de verhoging van het premiepercentage ten opzichte van de laagste premiecate-
gorie bij de totstandkoming van de wet, is enige bijstelling van de termijn in opwaartse
richting ook voor 'overige' bedrijfsmiddelen gemotiveerd. Het lijkt juist de desinveste-
ringstermijn voor alle investeringen niet langer te stellen dan zeven i acht jaren. Uiteraard
kan de tweede volzin van art . 61 b, lid 1, Wet I B'64 vervallen (in verband met het vervallen
van de premiecategorie nieuwe gebouwen).

Procedures

De basispremie en de kleinschaligheidstoeslag leveren qua procedures weinig complica-
ties op. Dit geldt niet voor de milieu- en de energietoeslag. Ingevolge de desbetreffende
wettelijke bepalingen dient de ondernemer de investeringen te groeperen in bepaalde
categorieEn en - indien het totaalbedrag per categorie bepaalde drempels overschrijdt -
binnen een bepaalde termijn in gebruik te nemen. Deze regeling is bijzonder gecompli-
ceerd en heeft herhaaldelijk aanleiding tot veranderingen gegeven. Een aanmerkelijke
vereenvoudiging kan worden bereikt door het doen vervallen van zowelde drempels als de
groeperingseis. Ook het'eenzelfde locatievereiste' in art.  16b WIR zou dienen te vervallen.
Bovendien zou de meldingsperiode 'na ingebruikname' vervangen kunnen worden door
de aanmelding na ommekomst van een vaste termijn, bijvoorbeeld binnen twee maanden
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in de weg te staan aan hetgeen economisch als een eenheid verondersteld mag worden.
Opname van een zogenaamde 'Konzernklausel is derhalve noodzakelijk voor de'12

gevallen waarin geen fiscale eenheid bestaat.
Te denken ware aan een voorziening waarbij te verhuren bedrijfsmiddelen niet worden

uitgesloten indien de verhuurder direct of indirect 50 procent of meer bezit van de
aandelen in het lichaam dat- direct of indirect - als huurster optreedt, en deze aandelen
meer dan 50 procent van het belang in de vennootschap uitmaken. Door een dergelijke
'Konzernklausel' voorkomt men de gevolgen die in de huidige uitsluitingsbepalingen ten
onrechte besloten liggen. Met betrekking tot de 'verhuur' van bedrijfsmiddelen in het
kader van samenwerkingsverbanden van ondernemers lijkt het voldoende de gerechtigd-
heid tot de winst en de stille reserves als voorwaarden te stellen. Participanten die aan deze
voorwaarden voldoen dienen voor door hen ter beschikking te stellen bedrijfsmiddelen
niet van premies te worden uitgezonderd. Een wetswijziging is hier niet noodzakelijk
omdat dit resultaat ook door wetsinterpretatie, eventueel in resolutievorm, kan worden
bereikt.

3. Ook de zakelijke dienstverlening met behulp van bedrijfsmiddelen, zoals voor eigen
rekening geExploiteerde parkeergarages, tennishallen en dergelijke dient niet van premies
te zijn uitgezonderd. In beginsel kan worden afgewacht of de jurisprudentie13  voor deze
gevallen voldoende zekerheid biedt en kan voorshands een wetsbepaling achterwege
blijven.

De toeslagen

Hiervoor is melding gemaakt van het Regeerakkoord waaruit, gelezen in samenhang met
de Heroverwegingsvoorstellen, gelezen kan worden dat de ROT en de BRT uit de WIR
kunnen worden gehaald. In termen van vereenvoudiging bttekent dit een belangrijke
stap. De artikelen  15 en  16 WIR kunnen geheel vervallen, evenals de artikelen 6ld en 6 le
Wet IB'64. Naar mijn indruk zal een dergelijke maatregel niet ten koste hoeven te gaan
van de mogelijkheid tot het voeren van een regionaal beleid. De investeringspremierege-
ling dient dan echter wel te worden uitgebreid en aangepast aan de gewijzigde situatie.
Deze subsidieregeling dient een algemener karakter te krijgen. Met name wordt gedoeld
op de territoriale werkingssfeer die te beperkt is, bezien vanuit de ruimere beleidsdoelstel-
ling die deze regeling in de gewijzigde opzet zal verkrijgen. Het verdient echter wel
aanbeveling de IPR in een wet neer te leggen, eventueel met een tamelijk ruime uitvoe-
ringsdelegatie, maar met minder onzekerheden voor de ondernemers dan thans het geval
is.

Handhaving van de overige toeslagen, de kleinschaligheidstoeslag, de milieutoeslag en
de energietoeslag, levert weinig bezwaren op. De milieutoeslag verdwijnt door het verstrij-
ken  van de tijd vanzelf uit de WIR. Tegen handhaving van de energietoeslag zie ik geen
doorslaggevende bezwaren. Voor enkele wijzigingsvoorstellen met betrekking tot de
milieu- en de energietoeslag wordt verwezen naar het onderdeel procedures hierna.

12. Zie bijvoorbeeld  par.   1,  lid 3, vierde volzin Investitionszulagengesetz, waarin een dergelijke clausule  is
verwoord, echter toegespitst op de Duitse situatie.
13. De staatssecretaris heeft cassatie ingesteld tegen de uitspraak van het Hof Den Bosch, 19 januari 1983,
rolnummer 1532/1980 waarin de uitleg van het begrip ter beschikking stellen in art. 61a, lid 5, letter j. Wet IB'64 aan
de orde was. 131

Aantekening
131 Bij zijn arrest van 28 september 1983, BNB 1983/294 sanctioneerde de Hoge Raad deze uitspraak. Het Hof had

bestist dat-ten aanzien van een als installatie aangemerkt leidingennet en aanstuitzuiltjes op cen camping -
geen sprake was van het ter beschikking stellen van deze installatie aan campinggasten nu dat was aan te
merken als een aanbieden van een pakket van diensten waartoe de stroomlevering behoorde. Niet van belang
was dat het ging om seizoenstandplaatsen en dat het veelat ging om dezelfde personen die van jaar tot jaar
gebruik maakten van de camping.
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7. Uiteraard heeft het maken van de bovenbedoelde uitsluiting ook nadelen. Het zal met
name voor de verzekeringsmaatschappijen, banken en pensioenfondsen de attractie
verkleinen om geld te beleggen in industriele gebouwen en kantoren. Het gevolg daarvan
kan zijn dat de instellingen meer rendabele beleggingen in het buitenland gaan zoeken.
Ook komt het voor dat ondernemingen er, gelet op het geslonken weerstandsvermogen,
niet in zullen slagen de financiering van een eigen gebouw 'rond' te krijgen. Daarom
bepleit ik de hiervoor genoemde instellingen behulpzaam te zijn bij het verstrekken van
hypothecaire leningen aan het bedrijfsleven. Teneinde te bewerkstelligen dat de voorge-
stelde gang van zaken ge8ffectueerd kan worden stel ik voor een gerichte voorziening in te
voeren, bestaande uit de introductie van een onder overheidsgarantie werkende verzeke-
ringsmaatschappij ofandere instelling, zoals de Nationale Investeringsbank. Deze instel-
ling dient, tegen een beperkte premie, hypotheken te verzekeren welke door bepaalde
instellingen worden verstrekt aan belastingplichtige ondernemers voor investeringen in
onroerende goederen.

Deze verzekering stelt dan de financide groepen in staat risicoloos te investeren in
beleggingen die een vervanging kunnen vormen voor beleggingen in bedrijfs- en andere
gebouwen, hetgeen naar mijn mening de uitsluitingen kan compenseren. Bovendien zal
het voor de ondernemers een soms knellend financieringsprobleem oplossen en stelt het
hen in staat weerstandsvermogen te vormen. Na, gedeeltelijke, aflossing van de hypo-
theek zal het onroerend goed kunnen dienen als onderpand voor verdere financieringsar-
rangementen.

Het zojuist geponeerde voorstel behoeft nadere detaillering welke het kader van dit
artikel te buiten gaat.

Inbreuken op de voorgestelde algemene uitsluitingsbepaling
Hierboven is al aangegeven dat de uitsluiting van ter beschikking gestelde bedrij fsmidde-
len inbreuken verdraagt, en soms zelfs vereist.

1. De uitsluiting van ter beschikking gestelde bedrijfsmiddelen dient slechts zo ver te gaan
als noodzakelijk is vanuit het oogmerk dat men met een dergelijke regeling heeft. In het
kader van profitrouting en de beleggingsuitsluitingen zijn niet alle categorieen van
bedrijfsmiddelen relevant. Van de lichamelijke bedrijfsmiddelen komen in hoofdzaak
slechts gebouwen in aanmerking. De lange levensduur van de belegging en de relatief
overzienbare marktsituatie maken het in het algemeen mogelijk, over de gehele levens-
duur gemeten, een bepaald rendement te behalen dat ongeveer in de buurt van de
kapitaalmarktrente komt. Voor vrijwel alle andere investeringen - die met een kortere
levensduur - ligt dat anders. Daarvoor zijn de risico's veel groter en gaat het beheer dat
van een beleggersorganisatie te boven.
Te bepleiten is derhalve van de hierboven geformuleerde uitsluiting (bedrijfsmiddelen die
bestemd zijn om hoofdzakelijk ter beschikking gesteld te worden) uit te zonderen die
'verhuurinvesteringen' met een levensduur welke een bepaalde termijn niet pleegt te
overschrijden; bijvoorbeeld een termijn van 10 A 15 jaar. Is de levensduur van een
bedrijfsmiddel korter dan deze termijn dan behoort voor die investeringen premie ver-
leend te worden, ongeacht of de bedrij fsmiddelen al dan niet aan belaste ondernemers ter
beschikking worden gesteld. Het gevolg is dat de tamelijk omvangrijke sector van het
bedrijfsleven die een gespecialiseerde vorm van dienstverlening bedrijft - zoals de
leasingmaatschappijen - niet van premies wordt uitgesloten. Als bijkomend voordeel
geldt dat de fiscale status van de afnemer niet meer van belang is zoals thans het geval is.
Het is een vereenvoudiging dat dit onwerkbare criterium niet meer van belang is. In deze
opzet zijn nog omloopconstructies met kortlopende investeringen door niet-
premiegerechtigde lichamen mogelijk. Nader zal beoordeeld moeten worden ofdit tot een
preventieve maatregel noopt.

2. Bedrij fsmiddelen die in concernverband ofin een samenwerkingsverband van onderne-
mers, ten behoeve van de ondernemingsuitoefening in het concern, dan wel het samenwer-
kingsverband, ter beschikking gesteld worden, dienen niet van premie te worden uitgezon-
derd, ongeacht de levensduur van deze bedrijfsmiddelen. Juridische grenzen behoren niet
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worden uitgezonderd. Hierna zal ik argumenten aandragen ter motivering van dit
uitgangspunt en vervolgens in onderdeel 7.2.1. aangeven welke inbreuken op de gekozenlijn te rechtvaardigen zijn.

1. Door het uitsluiten van tbs-investeringen wordt de premiefaciliteit beperkt tot investe-
ringen die aangewend worden binnen de materiele ondernemingsuitoefening van de
belastingplichtige ondernemers. Dit is de doelgroep uit de private sector welke de wetge-
ver destijds bij het invoeren van de WIR op het oog heeft gehad. Deze sector vertegen-
woordigt het bedrij fsleven in engere zin, dat wil zeggen dat gedeelte van het bedrijfsleven
waarbij de bedrijfsmiddelen dienstbaar zijn aan werkgelegenheid in de eigen onderne-
ming.

2. Investeringen door beleggers zijn alleen zinvol indien ze door de marktsector (de
ondernemingen) worden opgenomen. In het algemeen zal de verhuursector daarom de
marktsector volgen of hooguit enigszins inspelen op de verwachtingen in de nabije
toekomst. Het kan geen bezwaar ontmoeten - vanuit de investeringen bezien - de
desbetreffende bedrijfsmiddelen uitsluitend door de marktsector te doen investeren.
Hieraan is wel de voorwaarde verbonden dat de marktsector daartoe in staat is respectie-
velijk dat de bij de beleggers beschikbare middelen voor ons land - en met name ter
financiering van ondernemingsinvesteringen - niet verloren gaan. Zie het onder 7 gefor-
muleerde voorstel.

3. Bepaalde bedrijfsmiddelen die worden verhuurd zijn slechts dienstbaar aan beleggers-
doeleinden of omloopconstructies. Met betrekking tot de beleggingen kan men naar mijn
mening niet volstaan met het uitzonderen van bepaalde beleggers terwijl andere beleggers,
voornamelijk de vennootschappen met een gespreid aandelenkapitaal, wel die mogelijk-
heid geboden wordt. Ongelijkheid moet vermeden worden waardoor ook constructies
zinloos worden. De grensafbakening tussen lichamen met een al dan niet gespreid
aandelenkapitaal is willekeurig en het maken van een onderscheid tussen w61 en niet
'ondernemingsbeleggers' leidt tot een weinig acceptabele discrepantie.

Beleggingen stellen in staat tot het rendement dat bu het desbetrefrendetype hoort. Een
extra premie voor beleggers stelt in staat tot het behalen van rendementen die daar
wellicht boven uitgaan. Dit heeft ter bevordering van de investeringen weinig zin omdat
die ook zonder dat extra rendement gedaan zouden zijn.

Het is daarom aan te bevelen om in beginsel aHe beleggingen van premiaring uit te
sluiten. Daarbij merk ik op dat dit moment voor een dergelijke maatregel zeer geschikt is.
Er is nog steeds een overcapaciteit aan fabrieks- en kantoorgebouwen, zodat er momen-
teel weinig plannen in ontwikkeling zullen zijn en de beleggers de gelegenheid hebben zich
op de nieuwe situatie aan te passen.

4. Internationaal bezien vormt de bepleite scheidingslijn geen uitzondering. Onder de
werking van het'Investitionszulagengesetz' in de BRD10 worden alleen de bedrijfsmidde-
len die dienstbaar zijn aan de eigen bedrijfsuitoefening gepremieerd. In Oostenrijk geldt
met betrekking tot investeringsaftrek voor verhuurinvesteringen in gebouwen een uitzon-
dering. 11

5. De WIR zal eenvoudiger worden hetgeen het inzicht in, en de berekenbaarheid van, de
regeling vergemakkelijkt en grotere effectiviteit tot gevolg zal hebben.

6. De omloopconstructies worden, behoudens het hierna vermelde, onmogelijk gemaakt.
Daarmee levert de bepleite uitsluiting een belangrijke bijdrage aan het bestrijden van het
profit-routing-euvel.

10. Zie art.  1, lid  1, Investitionszulagengesetz en Hermann-Heuer, Kommentar zur Einkommensteuer und
K6rperschafsteuer, par. 1, Inv. ZulG, blz. 18.
11.  Zie par. 10, lid 2, sub 1, Einkommensteuergesetz welke bepaling op 1 januari 1981 in werking is getreden.
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1. De WIR-premie is bedoeld voor ondernemers in verband met hun investeringen.
Ondernemers zijn zij die in verband met hun commerciele activiteiten belastingplichtig
zijn voor de inkomsten- ofde vennootschapsbelasting. Investeringen door andere partijen
op de markt - niet ondernemers - dienen zoveel mogelijk geelimineerd te worden.

2. Overeenkomstig de passages in het Regeerakkoord, gelezen in samenhang met de
Heroverwegingsvoorstellen, zal er van worden uitgegaan dat de Ruimtelijke Ordenings-
toeslag en de Bijzondere Regionale Toeslag uit de WIR verwijderd worden. In het kader
van het regionale beleid zullen de er mee verband houdende middelen een aanwending
vinden, door de verbreding en de aanpassing van de Investeringspremieregeling (IPR).

3. De WIR kent problemen die niet voorkomen in de algemene winstproblematiek. Er
dient naar gestreefd te worden deze toevoegingen zoveel mogelijk te elimineren, bijvoor-
beeld door het doen vervallen van afgrenzingsproblemen, en andere begrippen nader toe
te lichten waardoor de onzekerheden ingeperkt worden.

4.  Ter vereenvoudiging van de WIR zal het ook aanbeveling verdienen het subsidieka-
rakter van de WIR te wijzigen door deze niet meer te gieten in de vorm van een
belastingbedrag, onalhankelijk van dedoor de ondernemer verschuldigde belasting over
de winst. De afschaffing van de negatieve aanslag is echter in de huidige situatie niet te
rechtvaardigen geletop het deel vande WIR datdoor middel van VTI-verklaringen wordt
uitgekeerd. Zodra de economische omstandigheden voldoende gewijzigd zijn, dient
alsnog een dergelijke stap te worden gezet.

De terbeschikkingstellingsbepalingen

Deze bepalingen nemen een nogal dominerende plaats in temidden van de WIR-bepalin-
gen. Ten dele is dit een noodzaak, bijvoorbeeld ter vermijding van het afvloeien van
premies naar het buitenland, zonder dat de desbetreffende investeringen enige wezenlijke
betekenis hebben voor de werkgelegenheid hier te lande, maar ook in verband met de ruil
van bepaalde bedrijfsmiddelen. Daarom zullen de buitenlandbepalingen (art. 6la, lid 5,
letter h, sub 2°, Wet IB'64) de terbeschikkingstellingsbepaling naar het buitenland (art.
613, lid 5, letter i, sub 2°, Wet IB'64) en de sale-lease-backbepaling (art. 6 la, lid 5, letter i,
sub 7, Wet IB'64) niet gemist kunnen worden. Wel kan laatstgenoem(ie bepaling enigszins
versoepeld worden door de werking ervan te beperken tot gebruikte bedrijfsmiddelen.
Anders ligt het met de overige 'terbeschikkingstellingsbepalingen'. Hierin zijn twee
hoofdgroepen te onderkennen:
a. de bepalingen die verband houden met de handhaving van de voedingsgedachte;
b. de bepalingen die voorkomen dat beleggingen gepremieerd worden.
De eerstbedoelde bepalingen worden ingevoerd in verband met de omloopconstructies
welke het niet-premiegerechtigde subjecten mogelijk maken langs indirecte wijze te
genieten van premies namelijk door het inschakelen van een subject (belastingplichtig
lichaam) dat de premies incasseert.

De'beleggingsbepalingen' verhinderen de premiEring van investeringen met een beleg-
gingskarakter. In de privt-sfeer komen de beleggingen niet voor premies in aanmerking.
Door het bepaalde in art. 61 a, lid 5, letter j, Wet IB'64 en art. 23d, lid  1, en art. 23d, lid 2,
Wet Vpb.'69 wordt verhinderd dat de etikettering als ondernemingsvermogen langs die
weg aanleiding geeft tot premiering Daarbij merk ik op dat niet alle 'beleggingen' van
premiering zijn uitgezonderd. Nobel9 heeft er op gewezen dat alleen de investeringen in de
verhuursector van gebouwen door NV's en BV's met een sterk gespreid aandelenkapitaal
nog van enig praktisch belang kunnen zijn, maar dat de overige ondernemers in feite zijn
uitgeschakeld als bedrijfsmatige beleggers.

Naar mijn mening zal het aanbeveling verdienen om een sanering aan te brengen en wel
in deze zin dat als beginsel wordt aanvaard, dat alle bedrijfsmiddelen die bestemd zijn om
- direct of indirect - hoofdzakelijk ter beschikking te worden gesteld, van premies

9. Weekblad 1979/5415, biz. 814.
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zij in de WIR zijn opgenomen in plaats van in een andere regeling; in het bijzonder geldt
dit voor de BRT en de ROT.

Qua procedures en termijnen is het WIR-beeld onoverzichtelijk. De gedachte dat de
belastingwet als integratiekader voor de verschillende subsidieregelingen kan worden
benut moet afgewezen worden omdat een tezeer van de belastingwet afwijkend profiel van
die regelingen de doelstellingen en uitvoeringsmogelijkheden van de wet zelve in gevaar
kan brengen.

Er zijn vele bijzondere regelingen ingebouwd, die veroorzaken dat de ondernemer - om
wiens investeringen het tenslotte allemaal begonnen is - het zicht kwijtraakt. Dit leidt tot
teleurstellingen en de ingewikkeldheid heeft tot gevolg dat de investeringsstimulering
voor een deel haar efTect verliest. Bedacht moet worden dat het niet alleen gaat om
incidentele knelpunten die een bepaald gedeelte van de WIR moeilijk hanteerbaar maken
maar juist de meest centrale begrippen zijn voor de ondernemer niet voldoende betrouw-
baar afgegrensd. Bovendien cumuleren de onzekerheden ingeval ten aanzien van 66n
investering een samenstel van begrippen van toepassing is, hetgeen vaak het gevalis.

Bij het vorenstaande breng ik in herinnering dat niet alleen de belastingplichtigen
'lijden' onder deze problematiek. Ook de belastingadministratie heeft er moeilijkheden
mee. Bij de behandeling van het ontwerp van wet heeft men de door de belastingdienst
optredende taakverzwaring aanvankelijk wat gebagatelliseerd. Later werd aangegeven
dat  met de WIR-aspecten toch tenminste 15 procent  van  de voor werkzaamheden
beschikbare tijd gemoeid was; een cijfer dat volgens sommigen nog aan de lage kant is.

De conclusie die ik hieruit trek is dat vereenvoudiging van de WIR een dringende zaak
is.  Het is zaak de door de wetgever aan de WIR toegeschreven macro-economische ejfectivi-
teit in micro-verhoudingen tot werkelijkheid te doen worden.

Indien de vereenvoudiging van de WIR slaagt zullen alle partijen daarvan profiteren.
Enerzijds zullen voor de ondernemers de WIR-effecten op hun investeringen beter
berekenbaar zijn waardoor zij in de kostprijscalculatie een rol kunnen spelen. Anderzijds
zal de bewerkelijkheid en toegankelijkheid van het systeem afnemen waardoor minder
rompslomp ontstaat, waarvan zowel de fiscus als de ondernemers zullen profiteren.
Aansluitend bij de actualiteit' zal ik voorstellen tot vereenvoudiging formuleren; daarbij
voortbordurend op hetgeen ik eerder 8 in grote lijnen heb aangegeven. 121

Vereenvoudiging van de WIR

Algemeen

Wie meent dat vereenvoudiging van de WIR kan plaatsvinden zonder tamelijk ingrijpen-
de veranderingen vergist zich. Bovendien is het onmogelijk om alle bestaande premie-
aanspraken te eerbiedigen. Een dergelijke operatie vergt noodzakelijkerwijs een herschik-
king die aan sommige belangen afbreuk doet en anderen meer mogelijkheden geeft. Het is
daarom juist aan te geven welke uitgangspunten een rol gespeeld hebben bij het formule-
ren van de hierna volgende voorstellen:

7. In de zogenaamde Voorjaarsnota wordt aangekondigd dat de Tweede Kamer nog in 1983 voorstellen tot
vereenvoudiging van de WIR zullen bereiken. Zie Kamerstuk  17868,  nr.  1.  blz.  2.
8.  Zie 'Die Erfahrungen mit der direkten Investitionsfarderung in den Niederlanden', Geschrift nr. 121 van het
Institut Fur Finanzwissenschaft und Steuerrecht te Wenen, Oostenrijk. Deze publikatie bevat de tekst van een
voordracht gehouden op 14 december 1981 ten overstaan van onder meer de Steuerreforumkommission onder
leiding van prof. dr. Gerold Stoll.

Aantekening
121 Op 20 december  1983 werd ingediend het voorstel tot 'Wijziging van de Wet investeringsrekening, van de Wet

op de inkomstenbelasting  1964 en van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969' (vereenvoudiging WIR-
regimeen bestrijding oneigenlijk gebruik), Kamerstuk 18 203. De voorstellen in dit wetsontwerp sluiten nauw
aan bij hetgeen hierna wordt voorgesteld. De bespreking van het wetsontwerp is opgenomen onder nummer
III.5.2.
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'gebouwen' en'zeeschepen' is dat niet het geval. Bovendien speeltvooralle basispremieca-
tegorieen de belangrijke vraag wat er tot het bedrijfsmiddel is te rekenen. Volgens de
gebruikelijke formule van de Hoge Raad dient men te beoordelen of hetgeen wordt
toegevoegd onmiddellijk en uitsluitend dienstbaar is aan het bedrijfsmiddel. Dit is echter
een onvoldoende scheidend criterium omdat men de dienstbaarheid vanuit twee gezichts-
punten kan bezien: de functionele benadering en de toerekening vanuit technisch/con-
structief oogpunt bezien. De uitkomsten van deze benaderingswijzen staan diametraal
tegenover elkaar, zoals recente rechtspraak bewijst.

Het gevolg van deze onzekerheden is, dat de ondernemer/investeerder in veel gevallen
niet voorafweet wat de uitkomst is van het afwegingsproces door de belastingadministra-
tie en de rechtspraak. Deze onzekerheid vertaalt zich dan aldus dat de ondernemer met die
premie geen of minder rekening kan houden in zijn kostprijscalculaties, hetgeen er toe
leidt dat voor de desbetreffende ondernemers de WIR meer het karakter heeft van 'een
snoepje toe' dan van een inititrende premie.

Uiteraard is deze problematiek minder urgent geworen sedert het basispremieniveau
vrijwel niet meer uiteenloopt. Toch blijven er nog belangrijke verschillen:
- in de sfeer van gebouwen het onderscheid tussen nieuw/bestaand casu quo overig

bedrijfsmiddel;
- het onderscheid gebouwen/installaties/overige bedrijfsmiddelen houdt belang voor de

toeslagen;
- de verschillen in premiecategorieen spelen door in de desinvesteringsbetalingsregeling.
Alles bijeen te veel onzekerheden om in vitale zaken zoals investeringen met deze
premiecategorieEn zo doelmatig en trefzeker te kunnen werken als de wetgever voor ogen
staat. Het afschaffen van de categorieEnindeling elimineert de onzekerheden en bespaart
alle partijen frustrerend werk en zal het belang van de investeringen dienen.

Termijnen en procedures

De investerende ondernemer ziet zich geplaatst voor een onoverzichtelijke, weinig samen-
hang vertonende, massa van formele regels. Voor een zeer complete en systematische
beschrijving daarvan verwijs ik naar het onderdeel Procedures door CH.J. Langereis in
het losbladige boek Wet investeringsrekening, commentaar op WIR en SIR. Door de
interactie van materiale en formele bepalingen, waarbij vaak ook de DIR in het geding is,
ontstaat een maar moeizaam te ontwarren kluwen die nogal wat ondernemers op het
verkeerde been zet. De milieu- en de energietoeslag spant wat dit betreft de kroon. In een
recente uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven 6 beklaagde een
gedupeerde onderneemster (een BV) zich over de 'ingewikkelde formulierenwinket'; de
BV had niet tijdig haar vooraanmeldingsplicht met betrekking tot art.  16b WIR (energie-
verklaring) bij de DIR vervuld. Het College zag in de 'ingewikkelde formulierenwinkel'
echter geen argument de vennootschap alsnog in het gelijk te stellen. Dit geval staat niet
op zichzelf. Er zijn nog al wat uitspraken van het College die handelen over termijnover-
schrijdingen en dergelijke. Uiteraard is dat een omstandigheid die samenhangt met de
onoverzichtelijkheid van de procedures en termijnen.

Evaluatie en verdere overpeinzing

De WIR is in haar huidige vorm uitermate gecompliceerd. Ten dele bevat de wet
regelingen met een incidenteel karakter, die rechtsongelijkheid in premie-aanspraken
veroorzaken. Deels zijn de wettelijke bepalingen zo onduidelijk, dat zij onzekerheid tot
gevolg hebben. Dit laatste geldt ook voor een aantal kernbegrippen in de WIR. De
uitvoering van de belastingwetten wordt sterk gecompliceerd door de WIR. Daarbij
spelen de toeslagen een belangrijke rol. Van een aantal toeslagen is niet duidelijk waarom

6.  College van Beroep voor het bedrijfsleven,  1 maart 1983, nr. 160/27/33.
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stellen (zie het in noot 5 genoemde rapport), kan men concluderen dat de Regering niet
afwijzend staat tegenover een dergelijke operatie.

Gelet op het geringe belang van de ROT, zie Verslag WIR 1981-1982, blz. 25 tot en met
blz. 28, zal het weinig bezwaarlijk zijn deze toeslag te doen vervallen. A fortiori kan er
niets op tegen zijn om de verdere uitbouw van toeslagen - eventueel fiscaal onbelast op
grond van een objectieve vrijstelling in de heffingswetten - in andere regelingen of
verbanden te doen plaatsvinden. De consequentie daarvan is dat art. 5, lid 6, WIR
afgevoerd dient te worden.

Bij het vorenstaande breng ik in herinnering dat met de WIR een grote taakverzwaring
voor de belastingdienst en de belastingconsulenten casu quo de belastingplichtigen is
opgetreden. Deze taakverzwaring houdt voor een belangrijk deel verband met de inscha-
keling van het 'tweede loket'.

Onduidelijke begrippen en onderscheidingen

Het kan haast niet anders ofer moet in een nieuwe wettelijke rei:eling cen aantal begrippen
toegevoegd worden. Ook met de WIR is dat het geval. Een normaal proces is dat de
belangrijkste omlijning van de toevoegingen volgt uit de tekst en strekking van de wet
zoals die blijkt uit de wetsgeschiedenis. De praktijk en de rechtspraak geven dan verder
inhoud aan die begrippen, al naar gelang de werkelijkheid - die altijd veelvormiger is dan
de fantasie - zich voordoet. Een begrip kan zeer concreet zijn dan weI een bepaalde norm
uitdrukken met behulp van een algemene formule. Beide figuren komen in de WIR voor.
Probleem is echter dat voor beide soorten begrippen in een aantal gevallen de meest
essentiale nadere aanduidingen in de wetsgeschiedenis ontbreken. Dit doet zich met name
voor bij het begrip 'ter beschikking stellen', welk begrip bij de bepalingen die de afgren-
zing van het subjektieve premierecht c.q. de bepalingen ter voorkoming van onbedoeld
gebruik een vitale rol speelt. Het ontbreken van een duidelijke omlijning wordt betreurd
omdat er nu - ten onrechte - onzekerheid blijft bestaan met betrekking tot bonafide
investeringen. Gedoeld wordt op de gevallen van zakelijke dienstverlening met behulp
van een gebouw of installatie zoals bij parkeergarages, tennishallen, kampeerterreinen en
dergelijke. Overigens stelt het ontbreken van een duidelijke invulling van het begrip de
rechtspraak in staat binnen de grenzen van de wettelijke context, op zinnige wijze daaraan
nadere inhoud te geven. Hoewel de eerste jurisprudentie van de Hoge Raad over het
begrip ter beschikking stellen niet lang meer op zich laat wachten verdient het aanbeveling
voor 'Financidn' - anders dan in de vorm van een hardheidsclausuletoezegging - een
aantal onzekerheden weg te nemen.

Ernstiger is het echter gesteld met de omschrijvingen van de basispremiecategoriean. Er
zijn bestaande en nieuwe gebouwen, vaste installaties, vliegtuigen, zeeschepen en overige
bedrij fsmiddelen. Geen van deze begrippen is in de wet ofde daarbijbehorende geschiede-
nis voldoende aangeduid. Vooral omdat aanvankelijk het hoogste en laagste premieper-
centage uiteenliep van 23 naar 7 procent was er sprake van een fiscaal-milieuhygienische
ramp. De belastingplichtigen stonden voor een keuzeprobleem waarbij voor vele investe-
ringscategorieEn op voorhand weinig zekerheid te geven was. Vaak ging het om zeer grote
investeringen; ik denk bijvoorbeeld aan installaties waaraan de fiscus aanvankelijk de eis
stelde dat de desbetreffende bedrijfsmiddelen een produktietechnische functie moesten
vervullen. Deze eis is later terecht door de Hoge Raad afgewezen.

Niets belet de ondernemer die investeert om zoveel mogelijk de hoogste premiecatego-
rie te kiezen, en deze houding is vanuit de ondernemer bezien alleszins te billijken. Het
probleem is dat door de zelf gekozen, maar verklaarbare, min of meer extreme posities de
ondernemers de realisatie van hun opties twijfelachtig maakt. In een voor het bedrijfsle-
ven zo belangrijke wet mag de mogelijkheid daartoe niet open gelaten worden. Bovendien
was en is de belastingadministratie zeer terughoudend in haar beleid. Voor haar gold
welhaast het omgekeerde als voor de investeerders, althans zo leek het wel eens. Het
resultaat was dat er onzekerheid ontstond over de investeringen in de meest vitate
categorieEn nieuwe/bestaande gebouwen, installaties en zeeschepen. De rechtspraak heeft
de ongewisheden tot dusverre maar ten dele tot aanvaardbare proporties teruggebracht.
De twijfelpunten inzake het begrip installaties zijn thans grotendeels opgelost, maar met
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luidde en de verdere wettelijke uitwerking daarvan, getuigden van de verlangens dienaan-
gaande. Dat de Algemene Regionale Toeslag als gevolg van 'Brussels' ingrijpen het niet
haalde zal zonder twij fel een teleurstelling zijn geweest in die dagen. Maar men heeft in de
behoefte aan selectiviteit in de toeslagen nog kunnen voorzien met een truc, namelijk door
de inschakeling van de Wet selectieve investeringsregeling (SIR). Deze regeling corrigeer-
de - door middel van een heffing - wat in bepaalde regio's teveel aan basispremies was
toegekend. Nu de SIR-heffing inmiddels al weer tot het verleden hoort kunnen wij voorbij
gaan aan de onbegrijpelijke en tegenstrijdige effecten die daardoor teweeggebracht
werden. Ook de grote-projectentoeslag is inmiddels op sterk water gezet en thans rest
slechts de aanvaarding van het wetsvoorstel ter betindiging van deze toeslag. Ondanks
deze inkrimping van het toeslagenarsenaal resteert er een heleboel. de kleinschaligheids-
toeslag, de ruimtelijke-ordeningstoeslag, de bijzondere regionale toeslag, de milieutoeslag
en de energietoeslag

In art. 5, lid 6, WIR zijn echter nog steeds de mogelijkheden van verdere uitbouw
genoemd in de vol-m van eventuele toeslagen voor: de stadsvernieuwing; het verkrijgen
van nieuwe kennis of ervaring; de verbetering van de structuur van bedrijfstakken in
samenhang met de internationale economische structuur en voor een doelmatig gebruik
van grondstoffen.

Wat pleit er tegen om de Wet IB'64, casu quo de Wet Vpb.'69, met een dergelijk
instrumentarium toe te rusten? Primair is dat met de belastingwet fiscale doelen nage-
streefd worden. Dit is een oogmerk dat als zodanig al weI complicaties oproept. Daar-
door is de stelling gerechtvaardigd dat - behoudens wellicht het nastreven van indirecte
efTecten die samenhangen met de belastingheffing - met dat instrument redelijkerwijs
geen andere doelen dan de belastingheffing zelve nagestreefd kunnen worden. Dit betekent
dat indien men aan de belastingwet iets wil toevoegen met het oog op de verwezenlijking
van andere doelen, die toevoeging zal moeten passen binnen het kader en de mogelijkhe-
den die de belastingwet biedt. Houdt men zich daar niet aan dan kan dat de doelstelling
van de belastingwet in gevaar brengen. Te denken valt aan het instituut van de negatieve
aanslag dat aan de investeringsbevordering in de belastingwet een direct subsidiekarakter
verleent in plaats van een indirecte tegemoetkoming.

De negatieve aanslag roept niet alleen uitvoeringscomplicaties op maar brengt ontegen-
zeggelijk een grote innerlijke spanning in de Wet Vpb.'69. Door de formulering van de
belastingplicht dekte deze wet qua subjectief bereik maar een gedeelte van de instellingen
en verzelfstandigde subjecten die in ons maatschappelijk bestel voorkomen. In hoofdzaak
zijn dat de subjecten met een op commerciBle doelen gerichte activiteit. De negatieve
aanslag heeft tot gevolg dat die instellingen - voor zover ze investeren - er grote prijs op
stellen zich onder de subjectief balastingplichtigen te scharen, subjectieve vrijstellingen te
ontlopen en dergelijke. Reeds dit verschijnsel bewijst dat het subsidie-element in zon
huidige vorm dat in de belastingwet is binnen geloodst eigenlijk'niet kan' en er slechts een
goed moment afgewacht moet worden alvorens de negatieve aanslag wordt afgeschaft.
Daarbij moet gedacht worden aan het tijdstip waarop de verliesgevendheid van de
ondernemingen isomgeslagen naareen, grossomodo, winstgevendheid van hetbedrijfsle-
ven. De gegevens omtrent de verhouding tussen de arbeidsinkomensquote en het'overige
inkomen kunnen bij de beslissing als richtsnoer dienen.

Ook tegen de toeslagen kunnen bezwaren worden aangevoerd. Elke toeslag heeft een
profilering die het toevoegen van een complicatie aan de belastingwet betekent en voor de
uitvoering van de meeste toeslagen is de inschakeling van een 'tweede loket', de DIR,
vereist. Aldus wordt de belastingwet steeds gecompliceerder, zonder dat daarbij fiscale
oogmerken als zodanig in het geding zijn. De gedachte dat de belastingwet als een
integratiekader voor verschillende subsidieregelingen zou kunnen gelden is naar mijn
mening als een onjuiste aan te merken.

Aan deze constatering moeten consequenties verbonden worden. Naar mijn mening
zijn er voor een aantal toeslagen geen goede argumenten aan te voeren deze in de WIR te
handhaven. Daarbij valt met name te denken aan de toeslagen van het zogenaamde
regionale beleid die in de WIR zijn opgenomen. Waarom kunnen de IPR-regeling en de
BRT niet in elkaar worden geschoven. Deze regelingen dienen immers dezelfde doelen?
Uit het Regeerakkoord, gelezen in samenhang met de zogenaamde Heroverwegingsvoor-
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was geen voorziening aangebracht. Eerst in een later stadiums hebben de bewindslieden
dit ten dele wel gedaan, echter zonder de problematiek fundamenteel te benaderen. Voor
de rest was het initiatief aan de leden van de Tweede Kamer die vanuit de toenmalige, van
misbruiktrauma's doordrenkte tijdgeest, vele - ten dele nog ondoordachte- wijzigingen
hebben bepleit.

Alhoewel in sommige gevallen het initiatief tot wijziging nog juist door de bewindslie-
den werd genomen, zoals het geval is met het befaamde art. 23d, lid 2, Wet Vpb.'69, leidde
dat ook niet tot tevredenstellende resultaten. Het bezwaar van deze gang van zaken bleek
achteraf. Dat de aanpak niet fundamenteel was is hiervoor al aangegeven. Er vloeit uit
voort dat er binnen de kring van beleggers een vrij willekeurige scheiding in de wet is
ingebouwd. Sommige beleggers krijgen wel WIR maar (vermoedelijk) verreweg de mees-
ten niet. De proportionaliteit van de aangebrachte scheidslijn is volstrekt niet duidelijk en
geeft aanleiding tot 'constructiewerk'. Ook leidt de gekozen bestrijdingsopzet van de
omloopconstructies er toe dat een bedrij fsmiddel dat aan niet-belastingplichtige lichamen
ter beschikking wordt gesteld steeds van WIR is uitgesloten, ook als er geen misbruik in
het spel kan zijn. Te denken valt aan een belastingplichtige onderneming die kantoorap-
paratuur, automaten en dergelijke aan de overheid verhuurt. Het uitsluitingsegect is
vanuit de investerende ondernemer bezien irreeel omdat de WIR-premie juist voor hem
bedoeld is, en het doorgeven van de voordelen weinig voor de hand ligt. Verder is
structureel bezien, ondanks alle anti-misbruikbepalingen, het probleem van de profit-
routing gebleven. Gelet op de doelgroep voor wie de investeringssubsidies bestemd zijn,
de ondernemers, is dit een irriterend mankement, dat maar moeilijk te bestrijden lijkt in
een systeem van fiscale investeringssubsidies waarin de te behalen winst geen rol speelt.

De anti-misbruikbepalingen die in de wet zijn neergelegd zijn verre van feilloos. Er
kleven allerlei gebreken aan de desbetrefrende uitsluitingsbepalingen. Zo is de inhoud en
werkingssfeer van art. 23d, lid 2, Wet Vpb.'69 nog altijd min of meer een raadsel. De tekst
van die bepaling is onduidelijk en bovendien is de uitzondering op deze uitsluiting
geformuleerd zonder duidelijke vergelijkingsmaatstaf waardoor niet alleen de hoofdregel
maar ook de uitzondering daarop min of meer in het luchtledige hangen. Een onaan-
vaardbaar nevenprodukt  van deze bepaling  en  van  art.  23d,  lid   1, Wet Vpb.'69  (de
uitsluiting van voor de verhuur bestemde bestaande gebouwen) is, dat onder bepaalde
omstandigheden investeringen bedoeld voor de eigen ondernemingsuitoefening binnen
66n concern toch van premies en toeslagen worden uitgesloten. Dit doet zich voor indien
het onroerend goed geconcentreerd wordt in 68n vennootschap/dochtermaatschappij -
danwelin de holding van een concern - en vervolgens dat onroerend goed ter beschikking
wordt gesteld aan werkmaatschappijen binnen het concern (niet fiscale eenheid), die de
desbetreffende gebouwen gebruiken in het kader van hun ondernemingsuitoefening. Een
even vreemdsoortig gevolg kan voorkomen in de sfeer van de investeringen door samen-
werkende ondernemers die aan inkomstenbelasting zijn onderworpen, door het bepaalde
in  art.  61 a, lid 5, letterj,  Wet  IB'64. De effecten zijn daar des te curieuzer, omdat een als
buitenvennootschappelijk ondernemingsvermogen aangemerkte investering in gebou-
wen of installaties bedoeld voor gebruik in de onderneming met twee collega-firmanten
niet uitgezonderd wordt; echter bij de aanwezigheid van drie mede-ondernemers werkt die
uitsluiting in beginsel wel, zij het dat de minister ontheffing kan verlenen.

Zoals gezegd, verdient de WIR ten aanzien van de beleggingsproblematiek en de
daarmee sterk annex zijnde profit-routing-problematiek een meer afgeronde aanpak in
plaats van de sterk incidentele benadering die resulteert uit het wordingsproces van de
wet.

De belastingwet is geen pakezel

In het subsidie-optimisme, dat in de tweede helft van de zeventiger jaren tot grote bloei
kwam, meenden de bewindslieden binnen het kader van investeringsstimulering allerlei
facetdoelstellingen te kunnen nastreven. De tekst van art. 5 WIR zoals die aanvankelijk

5. Zie Schonis en Renes in Weekblad 1977/5317, blz. 461-462 door het Kame:lid Van Dis gestelde vragen,
voorlopig verslag blz.  20 en de daarop ingediende nota van wijziging (Kamerstuk  14377, nr.  10).
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hierna zal ingaan. Overigens merk ik op dat de hiervoor genoemde conclusie opgaat voor
alle vormen van gerichte investeringsstimulering. De investeringsaftrek en vervroegde
afschrijving vallen ook onder deze categorie. Volgens de berekeningen van het Centraal
Planbureau iser in zoverre verschil tussen heteffect op de werkgelegenheid van de WIR en
de zojuist genoemde faciliteiten dat de WIR door het liquiditeitseffect iets beter scoort dan
die andere faciliteiten.

Aldus blijkt uit het onderzoek van het Centraal Planbureau dat is gepubliceerd bij de
begrotingsbehandeling (Economische Zaken) Kamerstuk  16400,  nr. 102 (herdruk).3

Ingeval de zogenaamde negatieve aanslag zou worden prijsgegeven zou het ontbreken
van die liquiditeitsimpuls de effectiviteit van de investeringsstimulering terugbrengen tot
het niveau van investeringsaftrek en vervroegde afschrijving. Gelet op het grote aantal
verlieslijdende ondernemingen zal bovendien de verdeling van de verschillende vormen
van investeringsbegunstigingen over de ondenemingen onderling afwijken. Het is een niet
te loochenen feit dat ongeveer 2 miljard gulden, dat is iets minder dan de helft van de
jaarlijks uitgekeerde WIR-premie, aan verlieslijdende ondernemingen wordt uitgekeerd.4

Het is uit oogpunt van beleidscontinuiteit - ter vermijding van verdelingseffecten -
bezwaarlijk hier tot een wijziging van de gedragslijn te komen, ook al zou dat bezien
vanuit de misbruikpreventie te bepleiten zijn. De zekerheid dat ondernemingen bij het
uitvoeren van hun investeringsplannen op de negatieve aanslag kunnen rekenen is zonder
twij fel een vitaal gegeven. Het betekent echter niet dat te allen tijde aan het instituut van de
negatieve aanslag moet worden vastgehouden.

De werking van de Wet investeringsrekening

Vorenstaande conclusies nopen weI tot handhaving van investeringsstimulering in het
algemeen en het instituut van de WIR - met negatieve aanslag - in het bijzonder maar
betekenen niet dat er ook maar de geringste ingetogenheid omtrent de wettelijke construe-
tie en vormgeving bestaat. Integendeel, de vaak harde kritiek is niet van de lucht geweest.
Daarvoor verwijs ik naar de artikelen en boeken van Schonis en Renes, de dissertatie van
Kogels en enkele andere verspreide artikelen en beschouwingen. Binnen het beperkte
bestek van dit artikel zal ik die kritiek nogmaals op een rij zetten.

Geen uitgebalanceerd wetsontwerp

Het ontwerp-WIR is wat betreft de juridische vormgeving in zeer grote haast tot stand
gekomen. Dat valt althans af te leiden uit mededelingen van enige bij dat ontwerp nauw
betrokken ambtenaren. Bovendien was het haastwerk ook af te leiden uit het ontwerp van
de wet zelve. Op essentiEle punten namelijk was het niet afgerond. Met name het feit dat
een begunstigingsstelsel in de vorm van een (onbelast) 'non-refundabel tax-credit' naar
rato van de investeringen geheel andere eisen oproept dan investeringsstimulering in de
vorm van een 'income credit' was tevoren vermoedelijk niet geheel doorzien. Bij het
ontwerpen van de WIR is voortgeborduurd op de ervaringen met de investeringsaftrek en
de vervroegde afschrijving, maar het denken over de gevolgen van de hiervoor genoemde
fundamentele wijziging was kennelijk nog niet afgerond. Mede in aanmerking genomen
de hoogte van de premie plus toeslagen voor gebouwen, oplopend tot 43 procent van de
investeringskosten - en eventueel nog hoger - was het ontbreken van een voorziening ter
vermijding van onbedoeld gebruik in feite een uitnodiging tot dat gebruik (door quasi-
ondernemers). In eerste instantie zijn weI de zogenaamde buitenlandinvesteringen uitge-
sloten en aan de hand van de voedingsgedachte ook de investeringen door niet ofbeperkt
belastingplichtige lichamen in de vennootschapsbelasting maar tegen beleggingscon-
structies en terbeschikkingstellingsconstructies, ook wel omloopconstructies genoemd,

3.  Zie daarover ook Jaarverslag WIR over de penode 1980/1981 blz. 7 en het Heroverwegingsrapport decl 25, biz.
8-9 (Kamerstuk  16625, nr. 30).
4.  Zie Jaarverslag WIR dd. 21 september 1982, over de periode 1981/1982, biz. 4041.
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de kapitaalkosten. De redenering is dat met de WIR-premies de kosten van de machines
verlaagd worden en daardoor de uitstoot van de al dure arbeid nog vergroot wordt omdat
die arbeid relatief kostbaarder wordt.

Deze gedachtengang lijkt heel plausibel en heeft bovendien de charme van grote
eenvoud. Toch moet men betwijfelen of het aanbeveling verdient een dergelijke stap te
zetten. Zo wordt het tempo van de automatisering niet rechtevenredig bepaald door de
hoogte van de loonkosten althans niet in de hoog ontwikkelde westelijke wereld waarvan
wij deel uitmaken. Automatisering is een gegeven waarvan het niveau bepaald wordt door
de gezamenlijke ontwikkelingen in die wereld. Aan modernisering kan men zich niet
onttrekken, zonder straks geconfronteerd te worden met een verouderd produktie-
apparaat, hetgeen het bedrijfsleven internationaal in een steeds moeiluker positie brengt.
Bovendien leiden vervangingsinvesteringen tot het behoud van de concurrentiepositie en
daardoor tot het behoud van arbeidsplaatsen, terwijl vaak nieuwe afzetmogelijkheden
ontstaan waardoor de werkgelegenheid gebaat kan zijn. Zoals betoogd in de aanvang,
heeft de WIR in het bijzonder effect voor de vervangingsinvesteringen die belangrijk zon
voor het behoud van werkgelegenheid, en voor de werkgelegenheidseffecten die meer
algemeen aan het investeren verbonden zun. Berekeningen tonen aan dat de werkgelegen-
heidseffecten van de investeringsstimulering beduidend hoger scoren dan die van verla-
ging van de lasten op de lonen. Verwezen wordt naar hetgeen hieromtrent op blz. 5 van de
memorie van toelichting WIR, Kamerstuk  14377, is vermeld. In een afweging tussen deze
alternatieven zal dan aan de eerstgenoemde optie de voorkeur gegeven moeten worden.

Er is bovendien een historisch/politiek argument dat aan de substitutie van investe-
ringspremies in loonkostensubsidies in de weg staat. De WIR is mede ontstaan als
tegemoetkoming aan het bedrijfsleven om het totale kostenniveau te beperken; men vindt
deze gedachte herhaaldelijk terug in de Economische Structuurnota (Kamerstuk  13955)
die het fundament vormde voor de onderhavige wet. Het hoge kostenniveau is in het
bijzonder een gevolg van de in de zestiger en zeventiger jaren opgetreden loonontwikke-
ling. De WIR is een instrument om met de investeringen als verdeelsleutel het totale
kostenpeil te beinvioeden. Verlaging van de werkgeverspremies betekent een subsidie die
de problemen - het loonkostenniveau - versluiert.

Bovendien is er geen garantie dat het ontstaan van enige ruimte niet onmiddellijk wordt
benut voor het stellen van aanvullende looneisen, bijvoorbeeld in de vorm van arbeidstijd-
verkorting. Voor dat geval behoeven de nadelige gevolgen voor het bedrijfuleven geen
nadere toelichting.

Evaluatie

Het belang van een goed bedrijfsleven en het niveau van de werkgelegenheid houden ten
nauwste verband met elkaar. Met het oog daarop is het een zorg van de overheid er voor te
waken dat globaal bezien het bedrijfsleven kansen heeft op redelijke wijze te continueren.
Onderdeel van een dergelijk beleid kan zijn het stimuleren van de investeringen door het
bedrijfsleven. Enerzijds strekt dit tot behoud van werkgelegenheid en anderzijds kan dit
leiden tot nieuwe investeringen en de uitbreiding van ondernemingen. Qua overheidsbe-
leid is bij de keuze voor de investeringsstimulering als methode om het bedrijfsleven te
begunstigen vooral het werkgelegenheidseffect nagestreefd. Blijkens de ten dienste staan-
de gegevens moet de effectiviteit op de werkgelegenheid van deze stimuleringsmethode
groter geacht worden dan de beleidsalternatieven die in de afgelopen jaren werden
aangedragen. Doch alternatieven leiden evenzeer tot een verhoging van het investerings-
niveau doch doordat zij minder gericht zijn is de optredende verbetering van de investerin-
gen een 'toevallig' resultaat; het is namelijk 66n mogelijkheid van besteding uit de vele
wijzen waarop de aan de onderneming toegevloeide gelden kunnen worden aangewend.
Investeringsstimulering is gerichter. In zoverre moet dit tot de condusie leiden dat een
dergelijke maatregel te verkiezen is boven de eventuele alternatieven, dit los van de vraag
of de overheid niet toch een verdere taak heeft bij het beinvloeden van het klimaat en de
kostenfactoren voor het bedrij fsleven. Toegespitst op de situatie hier te lande betekent dit
dat er reden is de WIR voorlopig te handhaven, zij het in aangepaste vorm waarop ik
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sche suggestie, nog afgezien van de directe verschillen in gevolgen voor de werkgelegen-
heid van dit alternatief in vergelijking met de WIR. 1

Voorstellen om verschuivingen in de fiscale sfeer aan te brengen hebben een zekere
attractie omdat ze niet alleen vereenvoudiging van het fiscale stelsel teweeg kunnen
brengen maar ook een oplossing kunnen betekenen voor bepaalde - reeds lang als
zodanig aangevoelde - knelpunten. Het is inderdaad nodig dat er aan het opheffen van de
dubbele druk op uitgedeelde winsten iets gedaan wordt. Ofevenwel de gedane voorstellen
daartoe in dit verband hkt juiste middel vormen is te betwij felen. Het aantrekken van een
eigen vermogen door lichamen wordt fiscaal gediscrimineerd, doordat het in vergelijking
met vreemd vermogen grosso modo dubbel zo duur is. Zeker gelet op de uitholling van de
eigen vermogenspositie van het bedrijfsleven en het daardoor toenemen van het materiele
afbreukrisico, respectievelijk het ontbreken van armslag voor nieuwe expansie voor de
ondernemingen, moet aan de wenselijkheid van een dergelijke voorziening grote prioriteit
toegekend worden.Dit betekent echter niet dat een afruil van WIR tegenover de geboden
alternatieven wenselijk is. Naar mijn mening worden in deze herschikking van gelden
volstrekt ongelijkwaardige grootheden tegenover elkaar gesteld. Daardoor is het al niet
goed de mogelijke effecten tegenover elkaar af te zetten. Ik wil voorop stellen dat een
voorziening ter vermindering van de belastingdruk op uitgedeelde winsten welhaast
noodzakelijk is, maar niet in plaats van de WIR. De eerstbedoelde voorziening heeft
vooral een lange-termijneffect met indirecte gevolgen voor de werkgelegenheid terwijl de
WIR onmiddellijk ingrijpt op het investeringsniveau en daarmee op de behoefte aan
arbeidsplaatsen. Indien de macro-effecten van de opheffing van knetpunten in de vennoot-
schapsbelasting gelijk gesteld worden met die van een belastingverlaging dan blijkt uit
diverse berekeningen dat die effecten, gesteld tegenover die van de WIR, inferieur zijn qua
niveau.

Het voorstel om het tarief van de vennootschapsbelasting sterk te verlagen, met een
ongeveer equivalente tegemoetkoming aan ondernemers in de inkomstenbelasting, is
evenwichtiger dan de afschaffing van enkel de vennootschapsbelasting, al zou in een
dergelijk geval de drang om vermogens in BV's en andere lichamen in te brengen druk op
de verhouding tussen de inkomsten- en de vennootschapsbelasting veroorzaken. In
zoverre zal wel sprake zijn van een onevenwichtigheid. Verder zal deze maatregel - die
Nederland qua vennootschapsbelastingtarief internationaal uit de pas doet lopen - in de
verdragssfeer repercussies kunnen hebben.

Van niet minder belang is voorts dat de werkgelegenheidseffecten van het voorstel tot
verlaging van het vennootschapsbelastingtarief maar een gedeelte zijn van die welke men
in de macro-economische berekeningen aan de WIR toedicht. Verwezen wordt naar de in
noot 1 genoemde vragen en antwoorden inzake deze problematiek.

Tot slot een bezwaar dat tegen beide hiervoor behandelde voorstellen kan worden
ingebracht. De gehele of gedeeltelijke afschaffing van de vennootschapsbelasting in ruil
voor de WIR betekent voor het bedrijfsleven financieel bezien geen additionele lastenver-
lichting boven het voor de WIR bestede bedrag. Het betekent wel een verschuiving binnen
de kring van de 'begunstigden'. In de alternatieven komt het volle bedrag uitsluitend ten
goede aan de winstmakende ondernemingen, in plaats van aan zowel winstgevende als
verlieslijdende ondernemingen. Voor deze laatste groep van ondernemingen betekent
deze verschuivingeen direct nadeel. Daarbij moet bedacht worden dat momenteel de helft
van de investeringen in de werkgelegenheid in verliesgevende ondernemingen te plaatsen
zijn.2

b. Verlaging werkgeverspremies ter vervanging van de WIR
Het motief om de WIR af te schaffen en in plaats daarvan de werkgeverspremies te
verlagen houdt direct verband met de wens de arbeidskosten te verlagen ten opzichte van

1. Verwezen wordt naar de antwoorden van de minister van Financien op vragen van het lid van de Eerste Kamer
Christiaanse en het lid van de Tweede Kamer Woltgens inzake de werkgelegenheidseffecten van verlaging van het
tarief vennootschapsbelasting in Handelingen Eerste Kamer, zitting 1981-1982,  nr.   17,  blz.  35 en Handelingen
Tweede Kamer, zitting 1981-1982, nr. 967, blz. 1917.
2.  Aldus de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Economische Zaken F.W. Rutten in een rede op 28 april
1983 (persbericht nr. 242, blz. 11).
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wenselijkheid. Daarbij wordt uitgegaan van het in de literatuur en parlementaire stukken
en andere overheidspublikaties voorhanden zijnde materiaal.

Alternatieve aanwending van de WIR-gelden

a. Gehele of gedeeltelijke afschal]ing van de vennootschapsbelasting
Verschillende variaties treft men in de literatuur aan die niet alle de revue passeren. In de
publiciteit heeft de laatste tijd nogal aandacht getrokken het van verschillende zijden
gedane voorstel de vennootschapsbelasting aanzienlijk te verlagen respectievelijk geheel
afte schaffen, zulks onder gelijktijdige afschaffing van de WIR, eventueelde voorraad- en
vermogensaftrek en de meeste niet-fiscale subsidieregelingen. Budgettair zou op langere
termijn deze maatregel neutraal kunnen verlopen. Als voordelen van deze operatie wordt
gewezen op het vervallen van fiscale rompslomp, terwijl toch sprake is van een lastenver-
lichting voor het bedrijfsleven, het verdwijnen van de dubbele heff,ngsproblematiek van
inkomsten- en vennootschapsbelasting op uitgedeelde winsten en de attractie die ons land
in internationaal verband als vestigingsplaats zou krijgen. Een variant op dit voorstel is de
vennootschapsbelasting intact te laten maar de WIR-gelden te benutten voor een integra-
le ophefting vandedubbele belastingdruk op uitgedeelde winsten en/ofhet optrekken van
de vermogensaftrek tot het kapitaalmarktniveau.

De zojuist genoemde suggesties kan men vangen onder de noemer ver/aging casu quo
afschalling van de winstbelasting.

Omtrent deze voorstellen zou ik het volgende willen opmerken. Hoe men het ook draait
of keert een algeheleafschajjing vande vennootschapsbelasting moet praktisch en theore-
tisch gesproken vrijwel uitgesloten worden geacht. Dat volgt niet alleen uit het feit dat er
een samenhang bestaat tussen de belastingheffing over de winst van ondernemingen in de
sfeer van de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Een verstoring van deze
samenhang leidt tot onaanvaardbare (fiscale) spanningen tussen de verschillende onder-
nemingsvormen. Dit is ook het geval in de relatie tussen de verschillende bronnen van
inkomen indien niet alleen de ondernemingen van lichamen maar ook de winst van de
ondernemers-natuurlijke personen onbelast gelaten zou worden.

Na het afschaffen van de vennootschapsbelasting zal er bijvoorbeeld een niet te stuiten
drang ontstaan om particuliere vermagens vanuit de directe beleggingssfeer naar, de dan
onbelaste, lichamen over te brengen.

Ook in internationaal verband zullen belangrijke gevolgen optreden als gevolg van de
invoering van dit voorstel. Gevreesd moet worden dat het net van Verdragen ter voorko-
ming van dubbele belasting sterk uitgedund zal worden. Verdragen worden immers
gesloten uitgaande van bepaalde posities van de partners en de bedoeling van het recht tot
belastingheffing doet op globale wijze recht aan de verschillende belangen. Aan de
Verdragen ligt in beginsel ten grondslag dat elke partnerstaat in verhouding tot de andere
staat een redelijke belasting heft. De afschafling van de vennootschapsbelasting zal het
evenwicht abrupt verstoren en in veel gevallen aanleiding geven tot het opzeggen van de
Verdragen en het eventueel heronderhandelen van de verschillende posities. Nog daarge-
laten de resultaten van een eventuele heronderhandeling zal aan menige toedelingsregel
en/of reductie een einde komen en na een langdurige periode van onzekerheid, schade aan
de belangen van velen worden toegebracht.

Speciaal moet daarbij gedacht worden aan de deelnemingsdividenden, die zonder
Verdragen, zowel 'inkomend' als 'uitgaand' een stuk 'duurder' zouden worden. Dit zal
niet alleen voor het geinternationaliseerde bedrijfsleven van Nederlandse origine gevol-
gen hebben, maar ook voor de hier te lande gevestigde ondernemingen van buitenlandse
komaf. Beide dividendstromen zijn afkomstig uit voor de vaderlandse volkshuishouding
wezenlijke peilers die men niet van zich moet vervreemden. De daar tegenover staande
attractie bij het afschaffen van de vennootschapsbelasting -in de vormvan de internatio-
nale belastingvluchtige subjecten en vermogens die hier zouden alloceren, is van betrekke-
lijke waarde te achten.

Kort samengevat: de afschaffing van de vennootschapsbelasting is een weinig realisti-
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een afzonderlijke wet neergelegd - in beginsel vastgekoppeld was aan het fiscale stelsel.
Hetzelfde is, tijdelijk, ook het geval geweest in Groot-Brittannie en Frankrijk.

De aanduiding'maatschappij-hervormende wet' heeft in dit geval vooral een politieke
betekenis gehad waardoor het mogelijk was een soort urgentiestatus voor dit wetsont-
werp te crearen in het belang van een snelle parlementaire behandeling. Maar verder
kwam er geen specifieke betekenis aan toe. Een negatief gevolg van deze start is dat er
omtrent de stimulering van de investeringen bij velen een zeer hooggestemd verwachtings-
patroon ontstond. De indruk werd gewekt dat het met dit instrumentarium mogelijk zou
ZUn zeer doeltreffend en zeer gericht (bepaalde wenselijke) investeringen te bevorderen en
daardoor de werkloosheid te bestrijden. Deze indruk is echter fout omdat de vraag naar
het al dan niet investeren voor de ondernemer nimmer alleen een beslissing is die hij
baseert op het bestaan van een subsidieregeling voor investeringen. Welhaast integendeel
zelfs; allereerst is van belang de vermoedelijke kans van slagen van het nieuw op te zetten
investeringsproject. Naast de verwachtingen omtrent de afzet spelen de kostenfactoren
een rol en in dat totale klimaat kan de WIR hooguit van aanvullende betekenis zijn. De
WIR kan als subsidie de rendementsdrempel voor de investeringen verlagen.

Helaas zijn echter de huidige WIR-regeling en de uitvoeringspraktijk in veel gevallen zo
onduidelijk en onzeker dat het voor de ondernemer moeilijk is, zoniet onmogelijk, het
effect daarvan bij de daadwerkelijke uitvoering van zijn investeringsplan, dat wellicht
geruime tijd tevoren werd opgesteld, voldoende in zijn beschouwingen te betrekken. Ik
kom daar verder op terug.

Van de WIR zal een duidelijker stimulans uitgaan op vervangingsinvesteringen die
gepaard kunnen gaan met vernieuwingen of uitbreidingen van de ondernemingsactivitei-
ten. In de meeste gevallen is de voorbereidingstijd voor dergelijke investeringen aanmer-
kelijk korter zodat het vooruitzicht op de realisatie van de WIR-premie, afgezien van de
interpretatiemoeilijkheden met de wettelijke regeling, duidelijker is. Ik roep hierbij in
herinnering dat het stimuleren van vervangingsinvesteringen ligt binnen de oogmerken
die aan de wetgever met deze regeling voor ogen hebben gestaan. In de considerans van de
WIR wordt weliswaar zeer algemeen gesproken van het stimuleren van de investeringen in
het belang van de werkgelegenheid. Maar op vele plaatsen in de parlementaire stukken
wordt dit nader uitgewerkt in deze zin dat sprake is van een stimuleringsregeling welke ten
doel heeft de creatie en het behoud van arbeidsplaatsen.

Naast de uitbreidingsinvesteringen zijn hier zeker de vervangingsinvesteringen toe te
rekenen.

Zoals ik hierna zal uitwerken, is een van de gebreken van de huidige WIR-regeling dat
zij door onduidelijkheid, slechte hanteerbaarheid en geringe consistentie in de tijd in veel
gevallen niet betrouwbaar is voor de ondernemers. Daardoor is het zwaartepunt in de
toepasbaarheid van deze wet verschoven van de uitbreidings- naar de vervangingsinveste-
ringen, en wordt haar eigenlijke doel onvoldoende bereikt.

Kritiek op de WIR

Van vele zijden is kritiek op de WIR geleverd. Vaak vanuit een comfortabele positie
waarin men in enkele, veelal niet afgewogen, zinnen het instrument tegen de viakte gooit
en vervolgens al even simpel een soms weinig afgewogen alternatief aandraagt. Daarbij
wordt meestal niet stil gestaan bij de gevolgen voor de investeringen en daarmee voor de
werkgelegenheid, noch aandacht besteed aan de herverdelingseffecten van de desbetref-
fende operatie voor de verschillende ondernemingen, noch aan de eventuele uitvoerings-
modaliteiten van het alternatief.

Vooral dit laatste is toch niet het onbelangrijkste aspect van een wettelijke regeling.
De kritiek is in twee hoofdgroepen te onderscheiden. Enerzijds zien we de voorstanders

van een alternatieve aanwending van de met de WIR gemoeide gelden; zij staan voor de
directe investeringsstimulering geheel af te schaffen, en te vervangen door een algemene
kostenverlichting. Anderzijds hebben we te maken met degenen die forse kritiek op de
juridische inhoud van de WIR uitoefenen maar die toch niet zonder meer tot vervanging
concluderen. Hier onder zal ik een aantal varianten kort bespreken en beoordelen op hun
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5.  Beoordeling van de WIR

Een beoordeling van de WIR dient enerzijds te geschieden aan de hand van de effectiviteit
die aan deze regeling wordt toegeschreven. Anderzijds is een beoordeling van wetsinhoud
en de plaatsing binnen het fiscale systeem wenselijk Vanuit beide gezichtshoeken is over
de WIR sedert 1978 een zee van kritiek uitgestort. Een en ander heeft er toe geleid dat vele
veranderingen zijn aangebracht, recentelijk bij de Wet van 16 januari  1985, Stb. 81. Met
betrekking tot de effecten voor de werkgelegenheid bestaat veel verschil van mening; ook
ruim zeven jaren na de inwerkingtreding van de WIR gaat de discussie daarover nog
voort. Het lijkt er op dat na de vele wijzigingen de tot stand gekomen wettelijke
constructie minder reden tot kritiek zal geven.

5.1  Vijfjaren Wet investeringsrekening Ill

Algemeen

De aanleiding tot het schrijven van dit artikel is het feit dat regelmatig, van diverse zijden,
voorstellen worden gelanceerd totopheffing van de WIR in ruil voor andere belastingfaci-
liteiten voor ondernemers, dan weI tot een andere aanwending van de WIR-gelden ter
bevordering van de werkgelegenheid. Nagegaan wordt of deze voorstellen daadwerkelijk
als een betere keuze kunnen worden aangemerkt. Mijn conclusie is dat de alternatieven
niet tot zodanige efTecten leiden dat de WIR daaraan moet worden opgeofferd. Er schort
echter wei iets aan de WIR, doordat de wet onduidelijk en ondoorzichtig is. Voor een
groot deel vindt de afkeer van dit instrument daarin zijn verklaring. Na een inventarisatie
van de meest in het oog lopende problemen zullen een aantal voorstellen tot vereenvoudi-
ging gedaan worden, waarbij wordt voortgeborduurd op eerder door mij gedane sugges-
ties. Opzet van de voorstellen is de WIR zodanig te wijzigen dat de door de wetgever aan
die wet toegedachte macro-economische efTectiviteit ook in micro-verhoudingen, meer
dan nu het geval is, gerealiseerd zal worden. Op langere termijn leiden de voorstellen er toe
dat de WIR volledig 'gefiscaliseerd' wordt.

Inleiding

Ingaande 24 mei 1978 is de Wet investeringsrekening in werking getreden.
Nu, vijf jaren later,  is er alle reden  nog eens  stil te staan  bij dit fenomeen  met  zijn

veelbewogen geschiedenis waarover de discussie in feite nimmer is geandigd Reeds de
wording van de WIR stond in een ongunstig teken. Hoewel de in dit instrument vervatte
maatregelen politiek gekarakteriseerd werden als maatschappijhervormend is de wezen-
lijke betekenis van deze aanduiding nimmer duidelijk geworden. De WIR 'stuurt' het
gedrag van de ondernemers niet in de zin van'Lenkung', maar poogt hen uit te lokken tot
het doen van investeringen. Wezenlijk wijkt de WIR echter niet af van investeringsbevor-
derende maatregelen, die in andere landen met een (gemengde) markteconomie worden
genomen. Hetgeen men voor revolutionair aanziet, dat ook bij fiscaal verlies een investe-
ringspremie wordt uitgekeerd, is het ook niet. In de Bondsrepubliek Duitsland kent men
sedert enige decennia al een min ofmeer vergelijkbare investeringsregeling die- hoewelin

Aantekening
Ill Weekblad 1983/5595.
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tegemoetkomingen biedt voor investeringen effectiever zijn dan een algemene klimaatbe-
palende verlaging van het tarief op ondernemingswinsten.

Helaas valt daarmee het doek over een voorstel waar ik persoonlijk geheel achter sta;
een dergelijke wijziging heb ik reeds bepleit tijdens een Euroforum-seminar, onder
voorzitterschap van de al genoemde Christiaanse, op 22 augustus 1979. 1141

Voor elk van de argumenten van de regering valt echter wat te zeggen. De milieu- en
energietoeslag in de WIR komt beslist reale betekenis toe, en het zou als een verlies
aangevoeld moeten worden als deze toeslagen zouden verdwijnen. Ook wordt met de
WI R-premies de gehele profit-sector bereikt, inclusief de ondernemingen die geen fiscale
winst realiseren, zoals blijktuithet feitdatover 1981 circa de helft van de ruim 5 miljard
WIR-premie door middel van een VTI-verklaring werd uitbetaald. Van de WIR-premies
is  bekend  dat  ze een subsidie-multiplier hebben van ongeveer 1,35, terwijl  die van  een
lagere vennootschapsbelasting op minder dan 66n berekend wordt. Het verschil in de
effectiviteit tussen de beide mogelijkheden wordt wellicht veroorzaakt door het feit dat de
ondernemer een laag belastingtarief wantrouwt.  Hij zal aannemen, dat binnen enige tijd
de argumenten voor belastingverhoging het weer zullen winnen van die welke bij de
verlaging golden, zodat zijn voordeel op langere termijn op zijn minst genomen twijfel-
achtig is.

Ondanks al deze overwegingen blijft het echter te betreuren dat een globalisering van
het fiscale- en investeringsregime niet mogelijk is. Voor wat de belastinghefling betreft
zaten daaraan, zoals Verhoeven terecht heeft opgemerkt, meer voordelen vast; zo zou
onder meer het zeer knellende probleem van de dubbele belastingheffing op uitgedeelde
winsten van lichamen tot een weinig storende oneffenheid gereduceerd worden. Nu echter
deze episode voorshands weer als afgesloten moet worden beschouwd is het wel noodzaak
om tot vereenvoudigingen binnen de WIR te komen, en om andere knelpunten aan te
pakken. Naast een technische herschikking van de WIR zou ik de dubbele heffingsproble-
matiek als het meest urgent willen aanmerken.

Aantekening
1141 De argumenten welke pleiten tegen de opheffing van de WIR met gelijktijdige verlaging van het tarief van de

vennootschapsbelasting zijn nader toegelicht in  onderdeel  III. 5.1.
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lijk uitgebreid, met daarboven een verbetering van de regels voor de toekenning van de
premie en een gedeeltelijke decentralisatie; zie de Beschikking van 30 december 1983, nr.
683/1329, Staatscourant 30 december 1983, nr. 254.

Na deze wijziging was het duidelijk dat in totaliteit bezien het regionale steunniveau op
een voor de Europese Commissie onaanvaardbaar hoog niveau was gekomen. Toen de
Tweede Kamer minister Van Aardenne opdroeg alsnog in overleg te treden met Brussel
betekende dat alleen maar tijdverlies. Het was duidelijk welk antwoord door de Commis-
sie gegeven zou worden; en aldus is geschied, zie de brief van minister Van Aardenne,
Kamerstuk 18050, volgnr.   15.  Dat de bewindsman tijdens de Kamerbehandeling  nog
enkele regionale snoepjes (245 miljoen over drie jaren gespreid) uitdeelde, waardoor de
beoogde bezuiniging per saldo sterk terugliep, doet aan zijn succes niet af. Deze toezeggin-
gen hebben immers geen permanent karakter, zoals de desbetreffende toeslagen w61
hadden. De Tweede Kamer aanvaardde de opheffing van BRT en ROT, en vermoedelijk
zal dit in de Eerste Kamer niet veel anders gaan. Daarmee zijn de BRT en ROT met ingang
van 15 september 1983 voltooid verleden tijd. Een incident was dat op het allerlaatste
moment het al door de Tweede Kamer goedgekeurde wetsontwerp nr.  17 520 tot wijziging
van SIR en uitsluiting van de landbouwsector uit de al genoemde toeslagen in de vorm van
een nota van wijziging aan het onderhavige wetsontwerp werd toegevoegd. Deze procedu-
re - die een staatsrechtelijk unicum mag heten - werd gevolgd om te verhinderen dat de
alom als onjuist beoordeelde wijziging van de landbouwvrijstelling in de inkomsten- en
vennootschapsbelasting (geinitieerd door een amendement van Van der Linden) die al
door de Tweede Kamer was goedgekeurd, kracht van wet zou krijgen. De Eerste Kamer
had al laten weten deze wijziging onaanvaardbaar te vinden. Ook de Raad van State had
over het desbetreffende amendement een (vernietigend) advies uitgebracht, zulks op
aandringen van de Eerste Kamer. Dit laatste-het raadplegen van de Raad van State in de
loop van de behandeling van een wetsontwerp - is formeel eerst in de toekomst, na
wetswijziging, voorzien. Duidelijk is na dit incident dat die wijziging geen aanbeveling
meer behoeft.

4.6. Verlaging vennootschapsbelasting geen alternatief voor WIR-
premies 1131

In een kort artikel in het Weekblad voor fiscaal recht 1982/5527 schetste H.B.A. Verhoe-
ven de mogelijkheid om als alternatief voor de WIR en de zogenaamde voorraad- en
vermogensaftrek bij de fiscale winstbepaling het tarief voor de aan vennootschapsbelas-
ting onderworpen lichamen te verlagen tot 20 procent. In samenhang daarmee zou ook
voor de aan inkomstenbelasting onderworpen ondernemers een reductie op de over hun
winst verschuldigde belasting worden toegepast. Prompt heeft de politiek op dit voorstel
gereageerd, en wel door vragen van het Eerste Kamerlid Christiaanse (CDA) en nadien
van het Tweede Kamerlid T. W8ltgens (PvdA)

Inmiddels zijn de vragen van de eerstgenoemde beantwoord. De ministers Van der Stee
en Terlouw zijn van oor(teel, dat een 'herschikking', zoals door Verhoeven bepleit, niet
opportuun is. Gelet op de stromingen in de politiek waarin in de afgelopen jaren voor een
toenemende mate van selectiviteit gepleit is, kan de afwijzing van dit globaliseringsvoor-
stel maar weinig verbazing wekken. Als voornaamste zakelijk argument tegen deze
operatie wordt aangevoerd dat een dergelijke operatie weliswaar een vereenvoudiging
van de fiscale wetgeving zou betekenen, maar dat daar tegenover staat dat een ernstige
verschraling zou optreden in het beleidsinstrumentarium dat met de WIR ter beschikking
staat; met name de richtinggevende toeslagen zouden dan vervallen.

Voorts wordt aangevoerd dat momenteel een zeer groot deel van het bedrijfsleven
verlieslatend is. Een faciliteit in de vorm van lagere vennootschapsbelasting tarieven zou
voor deze ondernemers niet effectief zijn. Bovendien zou een faciliteit die specifieke

Aantekening
1131 TWS 1982. biz. 72-73.

245



DE WET INVESTERINGSREKENING

aanslag brengt fiscaal echter nogal wat complicaties en stelt bovendien in staat tot
perverse vormen van misbruik. Wat te denken van de BV's die na hun oprichting in

onroerend goed investeren, gefinancierd met een hypotheek, en na het uitbetalen van de
voorlopige negatieve aanstag - nog voor de definitieve aanslag wordt opgelegd - failliet
worden verklaard?

De ontvangen WIR-premie is dan uiteraard niet meer aanwezig. In de literatuur is er
voor gepleit om de negatieve aanslag af te schaffen. Een ambtelijke werkgroep heeft
inmiddels een onderzoek ingesteld, waarover aan de Tweede Kamer is bericht. De
beslissing van de bewindslieden is dat de negatieve aanslag in de WIR gehandhaafd zal
worden; Staatscourant 1983, nr. 130. Uit het rapport - zie de weergave daarvan door J.
Renes in Weekblad voor fiscaal recht 1983, nr. 5605 - blijkt dat een belangrijk deel van de
investeerders niet meer effectief- en op korte termijn - in het bezit van de premies gesteld
zou kunnen worden. De tot indirecte steun omgevormde WIR had vanaf 1978 voor niet
meer dan 45 procent daadwerkelijk door de ondernemers genoten kunnen worden. Later
zou dat percentage nog afzakken tot 35 procent in 1983. De oorzaak is duidelijk: de
slechte winstpositie van de ondernemingen en de daardoor belangrijke fiscaal compensa-
bele verliezen die eerst ingehaald moeten zijn, wil een winst- ofbelastingafhankelijke WIR
effect hebben.

Verder is ook onderzocht ofde negatieve aanslag vervangen zou kunnen worden door
een kredietfaciliteit, met name voor startende ondernemers. Een dergelijke maatregel
blijkt niet uitvoerbaar te zijn, zodat ook hierin een reden gevonden kan worden de
negatieve aanslag te handhaven.

4.5.  WIR - De afschafling van de BRT en de ROT [12]

Op  15  september  1983  werd het voorstel tot afschaffing  van de Bijzondere Regionale
Toeslag en de Ruimtelijke Ordenings Toeslag ingediend. Een en ander moet bezien
worden in het licht van de beleidskeuze van de huidige regering ten opzichte van die van
het Kabinet-Den Uyl dat het voorstel tot invoering van de Wet investeringsrekening
indiende. Ook de omstandigheden zijn inmiddels sterk gewijzigd. Momenteel is de
werkloosheid in alle gebieden van Nederland sterk toegenomen, hetgeen noopt tot een
algemene aanpak van deze problematiek in plaats van het leggen van een zwaar accent op
de regionale stimulering. Een andere reden om de hiervoor genoemde toeslagen uit de
WIR af te schaffen, is gelegen in de wens om het totale premieniveau enigszins te
beperken. Dit moet gezien worden in het licht van de voorstellen van de regering om tot
een stroomlijning en globalisering van de WIR te komen. Dit laatste is slechts te
verwezenlijken indien het aantal toeslagen in de WIR wordt teruggedrongen, naast
handhaving van een geuniformeerd premiepercentage (voorstel met ingang van 1 januari
1984,12,5 procent basispremie over de gehele linie).

De discussie in het parlement over het beeindigen van regionale steun ligt niet eenvou-
dig. De invloed van de 'regionalen' in de Tweede Kamer maar vooral ook in de Eerste
Kamer is groot. Bovendien is het volkomen begrijpelijk dat de desbetreffende gemeenten
in de BRT-gebieden zich beklagen over het vervallen van de 20 respectievelijk 10 procent-
punten (belastingvrije) premie voor gebouwen, respectievelijk vaste installaties.

Dit is een verval van'voorrechten' voor het gevestigde bedrijfsleven. Bovendien wordt
door deze maatregel de attractie als vestigingsplaats voor nieuwe ondernemingen niet
vergroot.

Minister Van Aardenne is evenwel een ervaren politicus en hij heeft zich inmiddels met
succes van zijn taak gekweten. Daarbij heeft hij doeltrefTend gebruik gemaakt van een
ander regionaal stimuleringsinstrumentarium, de Investeringspremieregeling (IPR),
zulks in combinatie met de regels omtrent de steunverlening in het EEG-Verdrag. Na
overleg in Brussel is de IPR zowel qua percentage als qua verstrekkingsgebied aanmerke-
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de het moment aangebroken waarop een aantal soms diep ingrijpende veranderingen kan
worden aangebracht, waarvan hierna akte.

Afschamng BRT en ROT

De regionale investeringssteun had in de WIR de bijzondere nadruk. Aanvankelijk zelfs
zodanig dat behalve de Randstad geheel Nederland tot (noodlijdende) regio was ver-
klaard en daarenboven voor bepaalde gebieden nog extra toeslagen golden. Na het
ingrijpen van de Europese Commissie verviel weliswaar de Algemene regionale toeslag,
maar bleven BRT, ROT en de niet-fiscale Investeringspremieregeling in stand. Ook tegen
deze laatste combinatie van regionale steunmaatregelen heeft men in Brussel altijd
bezwaren gehouden, waarvan de anti-cumulatieregeling (voor BRT en IPR) en de bezwa-
ren tegen de verhoging van het maximale IPR-percentage getuigen. De druk vanuit
Brussel om tot inperking van de regionale steun te komen speelt kennelijk een belangrijke
rol bij de afschaffing van de BRT. Een argument dat mij meer aanspreekt, is dat
langzamerhand de werkloosheid in het gehele land zodanig omvangrijk is dat regionale
steun zoals de BRT beter vervangen kan worden door landelijke, op bestrijding van
werkloosheid gerichte maatregelen. Blijft dan overigens nog altijd de IPR, die weliswaar
gerichter is - niet ieder gebouw of installatie in de desbetreffende regio wordt gepremieerd

maar ook nadelen heeft omdat er niet alle industriale of dienstverlenende ondernemin-
gen mee bereikt worden. Mogelijk dat er aanleiding is het bereik van de IPR aan te passen
en dan tevens de inhoud van deze regeling beter, duidelijker, te omschrijven.

Voor de afschaffing van de Ruimtelijke ordeningstoeslag (bij verplaatsing van onderne-
mingen vanuit het SIR-gebied naar bepaalde groeikernen) gelden andere argumenten.
Het belangrijkste motief is dat deze regeling kwantitatief zo weinig te betekenen heeft.
Over een periode van ruim 5 jaar werden slechts 404 verzoeken ingediend, waarvan 344
stuks werden toegewezen en 30 stuks nog in behandeling zijn. In totaal zal overdat tijdvak
ongeveer 74 miljoen aan ROT-premie worden uitgekeerd, waarvan 30 procent betrekking
heeft op de verplaatsing van ondernemingen van Amsterdam naar Almere. Mede uit
oogpunt van vereenvoudiging - zie hierna - is het betindigen van de ROT een begrijpelij-
ke zaak.

Over de datum van waaraf de ROT en BRT beEindigd worden heeft aanvankelijk enige
verwarring bestaan. In een brief van de minister van Economische Zaken, d.d. 28 juni
1983 (Kamerstuk 16633, nr. 25) was aangekondigd dat de BRT nagenoeg met onmiddel-
lijke ingang zou worden geschorst. Na de aanvaarding van de motie Wallage (Kamerstuk
16633, nr. 26), waarin uitgesproken werd de wijzigingen in BRT en IPR uit te stellen tot 6
september 1983, lieten  de bewindslieden weten  vast te houden  aan de oorspronkelijke
schorsingsdatum maar de Kamer de mogelijkheid te laten tot het bepalen van een andere
datum. Blijkens  het  op 15 september 1983 ingediende wetsontwerp tot afschaffing van
ROT  en  BRT  is de schorsingsdatum gesteld  op 16 september  1983. Dit betekent  dat
investeringen die voor die datum zijn gedaan, in beginsel voor de desbetrefTende toeslagen
in aanmerking komen.

Ongetwijfeld zal - ondanks de onzekerheid voor de investeerders vanaf 5 juli 1983 -
sprake zijn van aanmerkelijke aankondigingseffecten. Men poogt op het laatste moment
nog zoveel mogelijk premie binnen te haten. Op die manier worden de investeringen dan
toch nog additioneel bevorderd, ofis slechts sprake van een versnelde uitvoering van reeds

voorgenomen investeringen? [11]
(...)

De negatieve aanslag gehandhaafd

Een noviteit van de WIR was dat de belastingsubsidie op de investeringen voortaan door
middel van een aanslag tot een negatief bedrag aan de ondernemers kon worden uitge-
keerd. De WIR is daarom te rekenen tot de directe investeringssubsidies. De negatieve
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Zaken niet overal gehoord want in zijn 'politieke testament' schrijft hij dat de regeling tot
dusverre nog ternauwernood enig effect heeft gesorteerd. Hij bepleit daarom een verlen-
ging van de regeling met een halfjaar. De minister wijt het achterblijven van de investerin-
gen aan de onzekerheid omtrent de aanvaarding van het onderhavige wetsvoorstel.
Wellicht speelt echter voor de ondernemers een zekere mankheid na vorige zweepslagen
een rol. Of moet de verklaring eenvoudig gezocht worden in de langere voorbereidings-
duur van dergelijke investeringen?

ad2. Slechts directe investeringen ten behoeve van het gebruik van kolen als brandstof
worden van de energietoeslag voorzien. Meer indirecte vormen, zoals investeringen voor
kolenvergassing en de kolenoverslag, vallen er buiten, hetgeen aanvankelijk niet het geval
was. Deze wijziging in de beleidslijn wordt nergens voldoende toegelicht.

ad 4 en 3. Het verlenen van de milieutoeslag is door de EEG aan voorwaarden
verbonden, welke - na instemming van de Europese Commissie - aanmerkelijk versoe-
peld zijn. Er doet zich nog een overgangsprobleem voor. De verruiming van de vestigings-
eis dient alleen effect te hebben voor investeringen verricht na 1 januari 1981. Investerin-
gen van voor die periode dienen nog aan de voorheen geldende vereisten (vestiging op 1
januari 1975) te voldoen.

ad 6. Ten aanzien van investeringen waarvoor de nieuwe uestigingseis geldt kan de
verklaring worden ingeleverd binnen zes maanden na de inwerkingtreding van het
onderhavige wetsontwerp.

ad 7. Deze wijziging geldt voor aUe investeringen in de desbetreffende bedrijfsmidde-
len, en niet slechts voor milieu- ofenergie-investeringen. De aanpassing van deze bepaling
is juist. Omtrent de inhoud en werking ervan bestonden reeds vanafhet begin twijfels. Bij
een redelijke wetsuitleg zou de onderhavige wijziging ook niet nodig zijn.

M.i. levert overigens een redelijke wetsinterpretatie eenzelfde resultaat op. [9]

4.4. The continuing WIR-story [lo]
De Wet investeringsrekening blijft aanleiding geven tot veel bijzondere aandacht. Sedert
haar inwerkingtreding in 1978 is het in feite nooit rustig rondom deze wet geweest. Eerst
was de aandacht vooral gericht op de onevenwichtige inhoud van deze wet, die zo veel
bureaucratische kenmerken heeft dat voor velen de Wet van ingebouwde bananenschillen
voorzien bleek te zijn. Later kwam het rumoer van de zijde van de economen. Denkend
aan de destijds gedane voorspiegelingen omtrent het niveau van de werkloosheid - na het
in werking treden van deze wet - kwam er een gevoel van teleurstelling omtrent de
effectiviteit van de subsidieregeling bovendrijven. Dat bracht sommigen er zelfs toe
voorstellen in de fiscale sfeer te lanceren, zoals de afschaffing van de vennootschapsbelas-
ting in ruil voor het betindigen van nagenoeg alle directe fiscale en niet-fiscale investe-
ringssteun en andere subsidieregelingen.

Voor het afschaffen van veel subsidieregelingen is zonder meer een pleidooi te voeren.
Maar het afschaffen van de vennootschapsbelasting is andere koek. Het voorstel heeft de
charme van de eenvoud maar zou helaas het belastingstelsel voor een belangrijk gedeelte
volledig ontwrichten. Enerzijds zou de verhouding van de inkomstenbelasting tot de
vennootschapsbelasting volledig verstoord raken en zouden niet alleen ondernemers
maar ook vermogensbezitters trachten zich te tooien in het gewaad van een besloten
vennootschap. Anderzijds zou het zo zorgvuldig opgebouwde net van belastingverdragen
in gevaar worden gebracht, ten nadele van het nogal internationaal gerichte Nederlandse
bedrijfsleven en de in ons land werkzame buitenlandse ondernemingen. Vergelijk Week-
blad voor Fiscaal Recht 1983, nummer 5595.

Inmiddels zijn de overspannen verwachtingen omtrent de mogelijkheden van gerichte
investeringsstimulering weI wat geluwd en is na de hiervoor geschilderde bezinningsperio-
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1101 TVVS 1983, biz. 287-289.
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verbeteren boven andere bedrijven. Dit doet zich voor met de BRT en ROT. Er ontstaat
een scheve verhouding tussen de verschillende bedrijven, zulks in strijd met het landbouw-
beleid dat uitgaat van 66n uniforme markt en geen onderscheid maakt naar regio's.

Een enkele fiscaal-technische opmerking. Voor de BRT en ROT wordt inzake het
begrip 'landbouwbedrijf een afzonderlijke definitie ontwikkeld, welke afwijkt van die
welke in de jurisprudentie met betrekking tot de landbouwvrijstelling is gevormd. Ware
het niet te prefereren geweest de landbouwvrijstelling meteen aan te passen? Dit temeer
omdat staatssecretaris Van Amelsvoort op 23 maart 1981 tijdens een rede te Maasdijk een
modernisering van de landbouwvrijstelling, zoals thans voor de BRT en ROT wordt
geformuleerd, heeft toegezegd.

Uitdrukkelijk is aangegeven dat de onderhavige definitie van 'landbouwbedrijf geen
betekenis heeft voor de toepassing van de landbouwvrijstelling. Men moet echter de
kwestie ook van de andere kant bezien. Heeft het begrip (landbouw)bedrijf (zoals dat
voor art. 8, Wet IB'64 geldt) ook betekenis voor de onderhavige definitie? Dit is vooral
van praktisch belang voor de ondernemingen waarbinnen landbouw wordt bedreven
naast andere activiteiten.

Het wetsontwerp bevat ook een voorstel tot wijziging van de 'landbouw'-definitie in de
SIR. Aan deze wijziging komt, gelet op het onder punt c. vermelde wetsontwerp,
momenteel weinig praktische betekenis toe. [81

d. Voorstel tot wijziging van de milieu- en energietoeslag

Dit wetsontwerp werd ingediend op 24 augustus 1982 (Kamerstuk 17527). Blijkens de
inleiding in de memorie van toelichting bevat het ontwerp enige spoedeisende wijzigingen
inzake de milieu- en energietoestag.
1. De tijdelijke verhoging van het maximumpercentage van de energietoeslag GO% voor

investeringen verricht na 31 januari  1982, doch voor  1 juli  1983);
2. de permanente verhoging van de energietoeslag voor kolenstookinvesteringen (maxi-

maal 15% voor investeringen verricht na 31 januari 1982);
3. de structurele verhoging van het maximumpercentage voor investeringen ten behoeve

van het gebruik van wind- en zonne-energie (maximaal 25% voor investeringen
verricht na 31 januari 1982);

4. verlenging van de periode waarbinnen nog een milieutoeslag toegekend mag worden
tot 1 januari 1987;

5. verruiming van de vestigingseis van de milieutoeslag tot investeringen ten behoeve van
produktieprocessen en andere economische bedrijvigheden die reeds plaats hadden
tenminste twee jaren voor de ingebruikneming van de desbetreffende investeringen
(was: investeringen ten behoeve van een activiteit die reeds v66r 1 januari 1975 werd
verricht);

6.  verlenging van de termijn waarbinnen bij de DIR een zogenaamde milieu- of energie-
verklaring moet zijn aangevraagd tot uiterlijk zes maanden na het tijdstip waarop de
desbetreffende investeringen in gebruik genomen zijn;

7. versoepeling van het bepaalde in art. 6la, laatste volzin, Wet IB'64 (uitsluiting voor
investeringen met een korte afschrijvingstermijn die de verbetering van een bedrijfs-
middel behelzen). Voor gebouwen En installaties is, na de wijziging geen sprake van het
investeren in een bedrijfsmiddel als de lineaire afschrijving meer dan 1 5% perjaar ofde
boekwaarde-afschrijving meer dan 25% per jaar beloopt.

Commentaar
ad. 1.  Beoogd is een zweepslageffect te bereiken: in het zicht van de beeindiging van de
extra-subsidie gaan de ondernemers er versneld toe over in energiebesparende zaken te
investeren. Het knallen van de zweep is volgens minister Terlouw van Economische

Aantekening
181 Het desbetreffende wetsontwerp is achterhaald door de afschaffing van de BRT en de ROT bij Wet van 5 juli

1984,  Stb. 366 (Kamerstuk   18050),  en is ingetrokken bij brief van de bewindslieden  d.d. 23 oktober  1984
(Kamerstuk  17 520, nr. 46*).
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4.3. Wijzigingen in WIR en SIR [5]
Aan de orde komen enige wijzigingen in de Wet investeringsrekening en de Wet selectieve
investeringsregeling.

a.  Wijziging basispremies per 1 januari 1982

Het voorstel voor deze wijzigingen, dat reeds werd besproken in TVVS 1982, blz. 20-21, is
inmiddels aanvaard  (Wet van  30 juni 1982, Staatsblad 423). Behalve de premiepercenta-
ges werden bij deze wet ook de termijnen voor de desinvesteringsbetaling gewijzigd, zij het
dat deze verkorting eerst in werking treedt voor de desinvesteringen van investeringen
welke na  10 juli  1982 zijn verricht. De desinvesteringsbetalingstermijn wordt nu acht jaar
voor luchtvaartuigen en zeeschepen, twaalfjaar voor gebouwen en installaties en zes jaar
voor 'overige' bedrij fsmiddelen, alles gerekend vanaf de aanvang van het kalenderjaar
waarin de investering heeft plaatsgehad (dit is het tijdstip waarop de obligatoire overeen-
komst is gesloten ofvoortbrengingskosten voor de verwerving van een bedrijfsmiddel zijn
gemaakt). Mocht de ingebruikneming langer op zich laten wachten dan twee jaar dan
schuift de desinvesteringsbetalingstermijn op naar de aanvang van het jaar van die
ingebruikneming. Met deze laatste verfijning wordt beoogd om een onbedoelde bekorting
van de desinvesteringsbetalingstermijn te verhinderen.

Men kan zich overigens afvragen waarom de wetgever niet is overgegaan tot een
verdergaande harmonisatie van de desinvesteringstermijnen. Met uitzondering van de
termijn van 'overige bedrijfsmiddelen' zou men die naar mijn mening voor alle catego-
rieBn op acht jaar kunnen stellen. Het gaat er naar mijn mening om de termijnen zodanig
lang te stellen dat irreale investeringen achterwege blijven. Een termijn van acht jaren is
van zodanige lengte dat deze uit oogpunt van tax-planning (waaronder WIR) volstrekt
onoverzichtelijk is.

Het voordeel van een verdere harmonisatie zou zijn dat het onderscheid tussen de
premiecategoriean verder vervaagt. Met de (vrijwel) unificatie van de premiepercentages
is de eerste stap gezet en die lijkt mij zeer aan te bevelen. De indeling in premiecategorieen
is immers 6En van de knelpunten voor belastingplichtigen en belastingadministratie. [6]

b. Voorstel tot goedkeuring besluit schorsing SIR

Het desbetreffende wetsontwerp (Kamerstuk  17 489) is op 3 juli 1982 ingediend nadat het
desbetreffende schorsingsbesluit op 2 juni 1982 was uitgevaardigd. Ik breng daarbij in
herinnering dat de feitelijke schorsingsdatum al dateert van 17 september 1981. Men kan
zich afvragen waarom de indiening van dergelijke simpele besluiten zolang moet wachten.
[7]

c. Voorste! tot uitsluiting van bepaaide toeslagen in de WIR voor het landbouwbedrilf.

Van 16 augustus 1982 dateert het wetsvoorstel (Kamerstuk  17 520) om de gebouwen en
installaties ten dienste van de landbouwsector uit te sluiten van de Bijzondere Regionale
toeslag (BRT) en de Ruimtelijke Ordeningstoeslag (ROT). Deze wijziging, die reeds
eerder aangekondigd was, is volstrekt logisch. Landbouw is in beginsel aan grond

gebonden, waarbij er per bedrijfstype een vrij constante verhouding bestaat tussen de
produktiefactoren arbeid, grond en overige kapitaalgoederen.

Gelet op het feit dat de cultuurgrond over het gehele land verspreid is, is het onlogisch
om het vestigingsklimaat voor agrarische bedrijven in bepaalde delen van het land te

Aantekeningen
I51 TV=VS 1982, blz. 246-248.
161 Verwezen wordt  naar  de  Wet  van 16 januari   1985,  Stb. 81 waarbij een oplossing is aanvaard  voor  de  hier

bedoelde problemen.
171 De goedkeuring van dit besluit is achterhaald doorde Wet van 16 januari  1985 houdende intrekking van de Wet

selectieve investeringsregeting (Stb. 1974, 95) Stb. nr. 61.
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4.2.   WIR - Het einde van de grote-projectentoeslag [3]

In de nota van wijziging op de begroting van het Fonds Investeringsrekening 1982 wordt
in een overzicht van beleidsvoornemens aangegeven, dat de grote-projectentoeslag zal
worden afgeschaft. Als toelichting wordt het volgende vermeld: 'Gezien de ervaringen die
zijn opgedaan bij de toetsing door de Europese Commissie van voorgenomen grote
projecten aan de regels van de gemeenschappelijke markt en de daarbij door de Commis-
sie gehanteerde criteria, is er onvoldoende zicht op een adequaat functioneren van deze
toeslag. Een wetsontwerp dat ertoe strekt deze toeslag te doen vervallen, is in voorberei-
ding'.

De afschaffing van de GPT is in zoverre onverwacht dat er van geen enkele zijde op was
aangedrongen, en er evenmin vanuit 'Den Haag' duidelijke tekenen waren dat men met
deze toeslag erg ongelukkig was. Eerder kon de indruk ontstaan dat men liever een wat
ruimere werking aan deze toeslag zou toekennen dan de Europese Commissie, op grond
van de regels van het EEG-Verdrag, in feite toeliet.

Zie over de toepassing van dat verdrag TV-VS 1980, blz. 97, en Mok in TVVS 1980, blz.
293. De hoop op een reele verruiming in de criteria zat er echter al niet meer in nadat
Europees Commissaris Andriessen in de pers al te kennen gegeven had dat de regering er
beter aan zou doen deze toeslag maar af te schaffen omdat met het bestaan van deze
regeling veel ongerechtvaardigde verwachtingen gewekt werden.

Uit cijfers omtrent de toepassing van de GPT blijkt uit het verslag 1980/1981 inzake de
Wet investeringsrekening nog van een minder somber beeld. Tot 1 juli 1981 waren 52
aanvragen om toepassing van de GPT voorgelegd. In 34 gevallen werd daarop positief
beschikt, werden 3 gevallen in beraad gehouden en stond men afwijzend tegenover  15
aanvragen (of was daarop negatief beschikt). Vermoedelijk hebben de goedgekeurde
gevallen niet zoveel te betekenen of zouden er ook buiten de toepassing van de GPT
redenen geweest zijn voor de Europese Commissie om een incidentele steunverlening
aanvaardbaar te achten. Gelet op de hierover vermelde uitlatingen van Andriessen moet
ik aannemen dat de goedkeuring van 34 van 52 aanvragen niet een reaelinzicht geeft in het
door de Europese Commissie te voeren beleid. In dat geval is uiteraard de afschaffing van
de GPT volstrekt gerechtvaardigd.

Enige argwaan tegen de afschaffing van de GPT blijf ik echter nog koesteren. Uit het in
de aanhef vermelde overzicht blijkt onder meer dat de GPT wordt afgeschaft om de
financiering van andere beleidsvoornemens mogelijk te maken, zoals de tijdelijke verho-
ging van de energietoeslag en maatregelen voor exportbevordering, speerpuntprojecten
en deeltijdarbeid in de marktsector.

Deze achtergrond in aanmerking nemende vraag ik mij af of het niet vooral politieke
stokpaarden zijn die de doorslag gegeven hebben, boven de Brusselse onweerswolken?

Als toekomstige beleidsoptie, na het vervallen van de tijdelijke verhoging van de
energietoeslag op  1 juli 1983, wordt overwogen alsnog de projectmatige arbeidsplaatsen-
toeslag, door de VVD-er De Korte PAP-toeslag genoemd, in te voeren. Uiteraard zal de
regering over de invoering van een dergelijke toeslag, welke in de zin van het EEG-
Verdrag als steunmaatregel aangemerkt zal worden, overleg plegen. Gelet op de motieven
die geleid hebben tot de afschaffing van de GPT dient er dan een toeslag uit de bus te
komen die wat het Europese aspect betreft, geen enkele hapering meer zal vertonen. [4]
(Vgl. over de Europese aspecten van steunmaatregelen t.b.v. de werkgelegenheid: J.A.
Winter in Bedrijven in moeilijkheden 1981, p. 203).

Aantekeningen
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stond af aan duidelijk geweest; zie Tiemstraen Mok, TVVS, 1976, blz. 329, ook al is daar
bij de parlementaire behandeling van de WIR nogal luchtig overheen gestapt.

Dat de Europese Commissie geneigd zou zijn een oogje toe te knijpen, lag- zoals J.A.
Winter, TVVS, 1977, blz. 357, al veronderstelde - niet erg voor de hand. Immers er is
sprake van een in EEG-verband principiele kwestie, waarbij de doorbreking van de regels
voor steunverlening niet alleen door Nederland, doch ook door andere lidstaten te baat
zou worden genomen om met enkele lokkertjes grote investeerders in huis te krijgen.

De eerste, afwijzende, beschikking van de Europese Commissie in het kader van art. 6,
lid 7, WIR is inmiddels afgegeven; Beschikking 27 juli 1979, Publikatieblad van de
Europese Gemeenschappen, 25 augustus 1979, nr. L217/17. Daarin wijst de Europese
Commissie erop, dat de voorbesprekingen tussen haar en de Nederlandse instanties, geen
basis kunnen vormen voor de veronderstelling, dat zij 'in enig opzicht gunstig staat
tegenover de aanvullende grote-projectentoeslag'.

Kortom, de Europese Commissie heeft door vooraf de melding van de toeslagen te
verlangen, geen vertrouwen opgewekt datzij metde gedachten daarachter alszodanigzou
instemmen. Als kenmerk van de GPT oordeelde de Europese Commissie eerder, in het
kader van het door haar op grond van art. 93, lid 3, EEG-Verdrag, ingestelde vooronder-
zoek, dat dit een 'algemene steunmaatregel vormt waarvan iedere sectoriele of regionale
specificiteit ontbreekt'. De terughoudende opstelling is daarvan het resultaat.

De toekenning van de grote projectentoeslag zal derhalve alleen kunnen geschieden
voor zover dat strookt met het op art. 92, lid 3, van het EEG-Verdrag te baseren
onthellingsbeleid.

In het afgewezen geval was sprake van de investering door een sigarettenfabrikant in
het kader van een produktieconcentratie te Bergen op Zoom. De betrokken fabriek
verwachtte meer dan 80% van haar produktie te zullen uitvoeren naar de overige lidstaten
van de EEG. Van een ontheffing kan, naar het oordeel van de Europese Commissie, geen
sprake zijn omdat de betrokken onderneming met haar investering geen tegenprestatie
levert. die als doelstelling ten grondslag ligt aan de ontheflingen, te weten de regionale of
sectoriele ontwikkeling, zulks met inachtname van de concurrentieverhoudingen. Van
belang daarbij was het feit, dat in de regio Bergen op Zoom geen abnormale levensstan-
daard heerst, resp. dat aldaar geen sprake is van een ernstig gebrek aan werkgelegenheid.
Voorts had de desbetreffende ondernemer reeds een premie op de voet van de investerings-
premieregeling ontvangen. Ook voor de toepassing van de andere in art. 92, lid 3, van het
EEG-Verdrag opgenomen ontheffingsgronden was in casu geen motiefaanwezig volgens
de Europese Commissie. De sociaal-economische toestand hier te lande is relatief gunstig
en ook zonder tussenkomst van staatswege zou het marktmechanisme instaan voor een
normale uitbreiding van de produktie van verwerkte tabak in Nederland.

l'egen deze uitspraak van de Europese Commissie is beroep mogelijk bij het Europese
Hof van Justitie, en naar ik aanneem ook ingesteld. Voorlopig moet dat oordeel afge-
wacht worden. Ondertussen is de uitvoering van de GPT op Europees niveau praktisch
gesproken tot stilstand gekomen. Naar verluidt zouden andere aan de Europese Commis-
sie voorgelegde gevallen voorshands aangehouden worden in afwachting van nader
(ambtelijk of politiek?) overleg. Of dat tot de voor Nederland gewenste resultaten zal
leiden is de vraag. Reeds bij de indiening van het wetsontwerp Investeringsrekening is er
sprake geweest van pogingen om de filosofie van het'breed opgezette selectief groeibeleid'
op niveau van de EEG ingevoerd te doen krijgen; zie MvT, blz. 20.

Circa driejaar later hebben die gedachten nog niet veel weerklank gevonden, getuige de
volgende passages  in  de  op 28 februari 1980 ingediende  MvA bij Wetsontwerp  15 942
(wijzigingen in de basispremies), blz. 6:

'Ofschoon op ambtelijk niveau bij diverse gelegenheden de WIR in EEG-verband ter
sprake is gebracht en ook in zijn algemeenheid de gedachte veld wint dat gerichte
maatregelen in het totaal van het sociaal economisch-beleid van groot gewicht kunnen
zijn, hebben wij tot nu toe niet de indruk, dat ook in andere lidstaten voornemens ten
aanzien van een soortgelijk instrumentarium bestaan. Dat de idee van een selectief
groeibeleid in EEG-verband nog niet op grote schaal steun vindt, zal zeker voor een deel
zijn oorzaak vinden in de actuele economische problematiek, waarvoor men zich ook in
EEG-verband gesteld ziet'.
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4. Andere wijzigingen in het stelsel

Na het voltooien van de zogenaamde Tweede fase van de WIR heeft de wetgever afgezien
van de verdere uitbouw van het stelsel. De aandacht is toen vooral gericht op de onjuiste
gevolgen van het stelsel en de stroomlijning ervan, zulks in het belang van de duidelijkheid
en de objectiviteit van de WIR. Van 1981 tot 1985 zijn vele - soms zeer ingrijpende -
wijzigingen aangebracht. Deze veranderingen impliceerden ten dele ook de afbouw van
het instrumentarium, waardoor de selectieve gerichtheid van de investeringsstimulansen
goeddeels ongedaan werd gemaakt.

4.1.  WIR - de grote projectentoeslag (GPT) op dood spoor? [i]
Al voor het wetsontwerp inzake de investeringsrekening (WIR) het licht gezien had,
waren ermoeilijkheden mee. Deze sproten voort uit het bepaalde omtrent steunverlening
aan individuele bedrijven in art. 92 van het EEG-Verdrag. Met betrekking tot de grote
projectentoeslag (GPT) moest de Nederlandse regering toezeggen, alle beslissingen om-
trent de toekenning van deze toeslagen vooraf aan de Europese Commissie ter beoorde-
ling te geven, zie art. 6, lid 7, WIR.

Ook op andere punten bleek het wetsontwerp investeringsrekening strijdig met het
verlangen door de harmonisatie van nationale regelingen en door de inperking van op
individuele gevallen gerichte (steun)maatregelen, zoveel mogelijk tot het doel - de
instelling van een gemeenschappelijke markt - te geraken. Zo dienden in het wetsontwerp
Investeringsrekening de algemene regionale toeslag te vervallen. de ruimtelijke ordenings-
toeslag en de bijzondere regionale toeslag aanmerkelijk te worden ingeperkt of geregle-
menteerd, terwijl ook een plafond aan de bepaalde premie-elementen gesteld diende te
worden. Per saldo hebben deze beperkingen en wijzigingen toch weI veel van de glans, die
men aanvankelijk aan het selectieve investeringsbeleid toedacht, doen vervagen. Zelfs
hebben de veranderingen aanleiding gegeven tot een combinatie van wettelijke maatrege-
len (WIR en SIR), waaraan sommigen de kwalificatie'wangedrocht' toekennen. Ook na
al deze mutaties zijn de Brusselse problemen nog niet voorbij. Zo kan de op 27 maart 1980
door de Tweede Kamer aanvaarde milieutoeslag voorshands slechts gelden tot en met
1980, en moet worden afgewacht of de Europese Commissie met een verlenging daarvan
zal instemmen. [210ok is het niet uitgesloten, dat de door de regering, ter vervanging van
het fiscaal-technisch onuitvoerbare arbeidsplaatsencriterium, aangekondigde projectma-
tige arbeidsplaatsentoeslag (de zogenaamde PAP-toeslag) van de zijde van de EEG-
commissie op bezwaren zal stuiten.

Wij keren terug naar het onderwerp, de toepassing van de in art. 6 WIR, opgenomen
grote projectentoeslag

De vooraf door de Europese Commissie geijiste toetsing van de te verlenen toeslagen,
blijkt in de praktijk als struikelblok ofalthans als reIn te fungeren. Uiteraard wit en kan de
Europese Commissie weinig anders doen dan toetsen aan de hand van de doelstellingen en
normen, welke in het EEG-Verdrag zijn neergelegd, ofnadien in onderlinge overeenstem-
ming zijn aanvaard. Zie met betrekking tot steunregelingen de Resolutie van 20 oktober
1971, Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. CIII/I d.d. 4 november 1971.
En dat hieruit beperkingen voor de toepassing van de GPT zouden voortvloeien, is van

Aantekeningen
111 TVVS 1980, biz. 97-98.
121 De einddatum van deze Toeslag is gesteld op 1 januari  1987.
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Ad C.  De anti-misbruikbepalingen

Tijdens de behandeling van de Wet investeringsrekening was er grote aandrang om het
onbedoeld gebruik van investeringsbijdragen zo veel mogelijk te voorkomen. Dit heeft
ertoe geleid dat er - in soms zeer grote haast - bepalingen werden opgenomen waarvan
de motieven begrijpelijk zijn maar waaraan toch ook grote bezwaren kleven vanwege de
onduidelijke formulering, ofwel vanwege de onbillijke effecten voor reele investeringen.
De soms kwalijke aspecten van deze uitsluitingen zijn ons allen bekend; te denken valt aan
de uitzonderingen voor investeringen in nieuwe en bestaande gebouwen die hoofdzakelijk
bestemd zijn voor 'verhuur' Cart. 61a, lid 5, letter j, Wet IB'64; art. 23d, lid 1 en lid 2, Wet
Vpb.'69).

De koppeling tussen basispremies en toeslagen heeft tot gevolg dat deze uitzonderingen
in beginsel ook van toepassing zijn voor de milieu- en energie-investeringen. De enige
uitzondering betreft de toepassing  van  art.  23d,  lid   1, Wet Vpb.'69 (investeringen  in
bestaande gebouwen welke bestemd zijn om hoofdzakelijk ter beschikking te worden
gesteld aan derden). Deze uitsluiting blijft voor de basispremie van toepassing maar geldt
niet voor de MT en de ET. Ondanks de wenselijkheid van bijvoorbeeld energiebesparing
worden investeringen met dat doel niet gepremieerd indien sprake is van ter beschikking-

stellingaan niet belastingplichtigeof vrijgestelde lichamen (bijv. een gebouw dat verhuurd
wordt aan een overheidsinstelling). Of hier wellicht op de voet van de energiesubsidierege-
ling buiten de WIR een correctie wordt aangebracht is nog onbekend. Indien dat wel zo is,
zal de subsidie niet het karakter verkrijgen van een onbelaste fiscale subsidie zoals thans de
WIR-premies. 3

Andere uitsluitingen van basispremies welke ook voor de MT en ET van belang zijn
betreffen de uitgezonderde verplichtingen, de investeringen welke hoofdzakelijk bestemd
zijn om aan buitenlandse subjecten ter beschikking gesteld te worden, de sale-lease
backbepaling en de uitgezonderde bedrijfsmiddelen zoals woonhuizen en pleziervaartui-
gen. 1111

Het nieuwheidsvereiste in MT en ET; samenhang met de basispremiecriteria

Een milieu- of energiebesparende investering moet nieuw zijn; dat wil zeggen voor
'tweedehands' investeringen kan geen MT of ET verleend worden ook al komt de
betreffende investering in aanmerking voor de basispremie. Van een 'tweedehands'
investering is sprake indien de investering eerder voor gebruik benut is. De reden
daarvoor is dat de wetgever slechts wenst te premi8ren die investeringen waarvoor
normale marktvoorwaarden bestaan, en waarin het niet van contractuele vormgeving
door partijen afhangt welke waarde aan een bedrijfsmiddel toekomt; bijv. bij de over-
dracht van een gebouw voor f  200 000 wordt de'waarde' van de energiebesparingscom-
ponent op f  100 000 gesteld. De juistheid van een dergelijke afspraak tussen partijen zou
moeilijk te toetsen zijn.

Het afsluiten van deze mogelijkheid betekent niet dat belanghebbenden alle manipula-
toire wegen afgesloten zien. Ook op de'markt' is'verschrijving' van de investeringskosten
niet ondenkbaar in geval sprake is van de levering van een complex van investeringen
waartoe een milieu- of energiebesparende component behoort.

3.  Zie TVVS 1980, nr. 10.

Aantekening
lili  Bij de Wet van 16 januari  1985, Stb. 81  werd het geheel van uitsluitingsbepalingen opnicuw gerangschikt en

sterk ingekrompen respectievelijk vereenvoudigd.
Verwezen wordt naar onderdeel III.5.2.
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te categorie tot dusverre. Men dient er op bedacht te zijn dat de belastingadministratie
deze bepaling anders interpreteert.

Aan het begrip verbetering zal in het algemeen een ruimere betekenis worden toegekend
als die waarvan hier uitgegaan wordt. Blijkens de memorie van antwoord (Kamerstuk
15562) blz. 54-55 geldt de uitzonderingsbepaling ongeacht het systeem van afschrijving
(lineair, naar boekwaarde of variaties daarop) en ongeacht de boekhoudkundige verwer-
king van de verbeteringskosten (als afzonderlijk activum of als bijboeking bij de boe-
kwaarde van het verbeterde bedrijfsmiddel). Opgemerkt wordt dat deze uiting geen deel
vormt van de oorspronkelijke wetsgeschiedenis en derhalve dat aan deze uiting maar
beperkte betekenis toekomt. Ingeval deze opvatting wei slaagt zal dat ingrijpende gevol-
gen hebben voor de premiering van vele milieu- of energiebesparende investeringen.

ad b. Het vraagstuk 'afschrijvingspercentage' dan wel 'afschrijvingsduur' bij de vraag of
art. 6la, lid 1, laatste volzin, Wet IB'64 van toepassing is, is in vorenstaande-mijnerzijds
aangehangen - opvatting van gering praktisch belang. Mocht de rechtspraak er anders
over oordelen dan verkrijgt de onderhavige vraag meer relitf.

Gelet op de wetsgeschiedenis dient men zich te oriEnteren op de afschrijvingsduur;
volgens de belastingadministratie op het afschrijvingspercentage. Dit standpunt wordt
veelal ook in de literatuur aangehangen. De fiscale wetgever heeft in een groot aantal na de
behandeling van de WIR verschenen (parlementaire) stukken aangegeven te hechten aan
het afschrijvingspercentage als scheidend criterium. [101

4.  Weike kosten behoren tot het met MT of ET te premitren bedriifsmiddel?
Tot slot verdient in dit verband vermelding de problematiek omtrent de vraag welke
kosten behoren tot de uitgaven die in verband met de verwerving geactiveerd dienen te
worden. Volgens constante jurisprudentie behoren daartoe alle uitgaven welke gedaan
worden om een bedrijfsmiddel gebruiksklaar te maken. Voor de MT en ET zit daaraan
een afzonderlijke dimensie. Allereerst is van belang de rechtsvraag welke delen (nog)
behoren tot het in de lijsten aangeduide bedrijfsmiddel. Behoren uitgaven die onvermijde-
lijk zijn in verband met de installatie van een milieu-investering dan wei daaraan causaal
zijn toe te rekenen en die daarvan in technische zin al of niet een onzelfstandig deel
uitmaken, ook tot de categorie waarvoor de basispremie verhoogd wordt met de MT? De
'lijsten' bevatten soms aanduidingen omtrent de onderdelen die eveneens tot de daarin
opgesomde categorie gerekend worden. Dat in andere gevallen een aanwijzing ontbreekt
kan geen basis vormen voor de conclusie dat alleen de onmiddellijke uitgaven van het
opgesomde bedrijfsmiddel relevant zijn. Immers ook de in de'lijsten' aangeduide investe-
ringen zijn bedriifsmiddelen, waarvoor de begripsinhoud geldt zoals die voor de toepassing
van hoofdstuk VA toepasselijk is. Met name is dat de begripsinhoud zoals die in het
verleden voor de winstsfeer gestalte heeft gekregen.

Tot de investeringskosten voor milieu- en energie-investeringen behoren op de voet van
het vorenstaande ook de daaraan toe te rekenen installatie- en engeneeringuitgaven.
Vooral indien de milieu- of energie-investering maar een onderdeel vormt van een groter
investeringsplan zal de toerekening moeilijkheden op kunnen leveren, zie ook onder punt
3. Dat vormt immers 6En geheel met een als onzelfstandig deel van een als investering
aangewezen milieubeschermende of energiebesparende component. Naar ik aanneem
zullen hierover in de praktijk de nodige verschillen van inzicht rijzen.

Aantekening
1101  Bij de Wet van 21 april  1983, Stb. 227 heeft de wetgever duidelijkheid verschaft. Ingaande  1  februari  1982 gold

de uitsluiting voor verbeteringskosten slechts indien de afschrijving meer bedraagl dan 15 procent bij lineaire
afschrijving en 25 procent bij een andere wijze van afschrijving, zoals bij afschrijving naar een percentage van
de boekwaarde.

Bij  de Wet van 16 januari  1985,  Stb.  81  is  - met ingang van  1  januari  1984  - de hierbedoelde uitsluiting
geheel vervallen.
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(kortlopende verbeteringen worden niet als investering aangemerkt) De hier bedoelde
uitsluiting geldt slechts ten aanzien van de verbetering van gebouwen en installaties. Zij
werkt behalve voor de basispremie ook voor de milieu- en energietoeslag.

Is er sprake van de verbetering van een 'overig bedrij fsmiddel' dan is deze uitzondering
niet van toepassing. Evenmin werkt  art.  6 la,  lid 1, laatste volzin,  Wet IB'64 indien
geinvesteerd wordt in een zelfstandig bedrijfsmiddel, ongeacht tot welke basispremiecate-
gorie de investering te rekenen is. Van belang is dan evenmin of de afschrijving van het
bedrijfsmiddel in een korte periode plaats vindt. Zie punt c van dit onderdeel.

De uitsluitingen welke verband houden met het ter beschikking stellen van bedrij fsmidde-
ten aan derden.

In art. 61a, lid 5, letter j, Wet IB'64 en art. 23d, lid 2, Wet Vpb.'69 zijn uitsluitingen
opgenomen die betrekking hebben op de premiecategorie gebouwen en installaties. Is
sprake van het investeren in een onderdeel van deze reeds uitgezonderde bedrijfsmiddelen
dan zal ook voor de onzelfstandige toevoeging deze uitsluiting van toepassing zijn. Indien
sprake is van een milieu- ofenergiebesparende investering die niet onder deze premiecate-
gorie valt, doch als zelfstandig bedrijfsmiddel ter beschikking wordt gesteld aan (binnen
de voedingsgedachte vallende) derden dan kent de wet geen uitzonderingen; bijv. de
verhuur 'overige bedrijfsmiddelen' door een aandelenvennootschap waarvan het aande-
lenbezit niet gespreid is. Art. 23d, lid 2, Wet Vpb.'69 is alsdan niet van toepassing.

Opgemerkt wordt dat bij investeringen in een economisch goed door de huurder de status

van het bedrijfsmiddel voor de uerhuurder niet van belang is. Voor de huurder moet
zelfstandig beoordeeld worden of de uitsluitingsbepalingen van toepassing zijn; vergelijk
nota naar aanleiding van het eindverslag (15 562) blz. 7-8.

De maximale premiegrenzen.
Deze zijn thans voor gebouwen vastgesteld op 50% en voor installaties op 40% van de

investeringskosten. Is sprake van de investering in andere categorieen dan de genoemde
dan is geen plafond gesteld. Uiteraard is dan ook het lagere basispremiepercentage van
toepassing.

3.  Uitgaven Door de kortiopende verbetering van een bedriifsmiddel. of uitgaven ten behoeve
van een bedriifsmiddel  (installatie  of gebouw)?

Ingevolge de laatste volzin  van  art.  61 a,  lid  1,  Wet IB'64 wordt onder investeren  niet
verstaan het aangaan van verplichtingen ter zake van de verbetering van een gebouw of
installatie, zomede het maken van voortbrengingskosten te dier zake, ingeval de jaarlijkse
afschrijving op de kosten van verbetering van het gebouw of de installatie meer beloopt
dan een bedrag dat overeenkomt met onderscheidenlijk  12* en 15% daarvan. De parle-
mentaire toelichtingbij deze wetsbepaling die werd ingevoerd in de 4e Nota van Wijzigin-
gen is niet erg duidelijk geweest; ook nadien verstrekte toelichtingen falen in die duidelijk-
heid. Er zijn twee basisproblemen die om een oplossing vragen.
a. Wanneer is sprake van 'verbeteringskosten' van een bedrijfsmiddel.
b. Is voor de uitsluiting van belang het afschrijvingspercentage dan weI de effectieve

afschrijvingsduur van het bedrijfsmiddel.

ad a. In de tot dusverre gewezen fiscale rechtspraak is het begrip 'verbetering' nimmer als
zodanig gedefinieerd. Wel zijn er arresten waarin onderzocht wordt of sprake is van
lopende uitgaven dan wel van kosten tot verbetering of verandering van een bedrij fsmid-
del. In dat laatste geval is vrijwel nimmer sprake van een afzonderlijke fiscale behandeling
van die kosten als bedrijfsmiddel doch is sprake van een toevoeging aan het bestaande
bedrijfsmiddel. Deze constatering brengt mij tot de conclusie dat de praktische betekenis
van deze bepaling gering zal zijn.

De 'verbetering' die uitmondt in een zelfstandig bedrijfsmiddel, dan wei in de toevoe-

ging aan een bestaand bedrijfsmiddel, zal vermoedelijk buiten het bereik van deze
bepaling blijven. Onder de door de staatssecretaris bedoelde uitgaven vallen dan voorna-
melijk de vooruitbetaalde kosten c.q. geactiveerde onkosten. Dit is maar een zeer beperk-
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verschaft. Het is aannemelijk dat meer bedragen geactiveerd mogen worden dan de
benedengrens van goed koopmansgebruik voorschrijft. Een uitzondering wordt uiter-
aard gemaakt met betrekking tot pure onderhoudskosten: activering daarvan is naar mijn
opvatting nimmer juist.  Maar voor al het andere komt - zo al activering ingevolge goed
koopmansgebruik niet dwingend is voorgeschreven - de beslissing aan de ondernemer
toe. De juridische grondslag is daarvoor te vinden in het zgn. autobandenarrest, Hoge
Raad 30 september 1959, BNB 1959/354, vgl. ook HR 18 oktober 1961, BNB 1961/350. In
deze rechtspraak komt tot uitdrukking dat in het twijfelgeval waarin niet onmiddellijk
duidelijk sprake is van hetzij een kostenpost, hetzij van een bedrijfsmiddel de 'zienswijze'
van de ondernemer in feite de kwalificatie van de betreffende post bepaalt. De wijze van
behandeling van de uitgaven in de boekhouding is daarbij mede bepalend, en dus van
invloed op de mogelijkheid om investeringsbijdragen is verkrijgen. Deze rechtspraak
heeft ook thans haar belang behouden. Op de problematiek van de niet-gepremieerde
'kortlopende verbeteringen', art.  61 a,  lid  1, laatste volzin Wet IB'64,  kom ik onder 2.2.c
terug.

2.  Zelfstandig of onzelfstandig bedrilfsmiddel? De premiecategorie
Indien sprake is van het aangaan van verplichtingen ten behoeve van een bedrijfsmiddel

dient te worden vastgesteld of het betreft de investering in een zel fstandig, dan wei in een
onzelfstandig bedrijfsmiddel. In dat laatste geval is sprake van de toevoeging aan een
reeds aanwezig bedrijfsmiddel.

Omtrent de vraag wanneer al dan niet sprake is van een zelfstandig bedrij fsmiddel geeft
de wet, anders dan door de abstracte bepaling van goed koopmansgebruik geen ant-
woord.

Uit de fiscale rechtspraak komt op dit punt evenmin een duidelijk beeld naar voren. In
het verleden waren de hiervoor opgesomde vraagstukken van geringe of zelfs zonder
praktische betekenis. Jurisprudentie is wel gewezen met betrekking tot de vraag ofiets nog
tot een bedrijfsmiddel behoort; bijv. omtrent de onderdelen van een gebouw, van een
schip etc. Uit deze rechtspraak komt naar voren dat tot een bedrijfsmiddel veelal die delen
gerekend worden die technisch gezien een sterke constructieve verbondenheid vertonen.
Voorts behoren tot het bedrijfsmiddel die bestanddelen die op grond van hun gebruiks-
bestemming causaal daarmee verbonden zijn. De conclusie lijkt gewettigd dat als crite-
rium voor de vraag of een bedrij fsmiddel als zelfstandig of onzelfstandig wordt aange-
merkt, van belang is de vraag of ten aanzien van het bestanddeel sprake is van een
afzonderlijke nutsfunctie.

Is sprake van een afzonderlijke nutsfunctie met betrekking tot een bestanddeel dat
technisch gezien als een eenheid wordt beschouwd, bijv. de bouwlagen van een torenflat,
dan is het naar mijn oordeel aan de ondernemer te beslissen of zijns inziens sprake is van
66n of meerdere bedrijfsmiddelen; zulks naar analogie met het autobandenarrest, HR 30
september 1959, BNB 1959/354.

De onderscheiding tussen zelfstandige en onzel fstandige bedrij fsmiddelen is van belang in
de volgende situaties:

De basispremiecategorie welke relevant is met betrekking tot de investering.
Is sprake van een zelfstandig bedrijfsmiddel dan zal de categorie aan de hand daarvan

bepaald moeten worden.
Is sprake van een onzelfstandig bedrijfsmiddel dan wordt de basispremiecategorie

vastgesteld uitgaande van het bedrijfsmiddel waaraan de toevoeging plaatsvindt. De

indeling en de rangorde van basispremies heeft uiteraard gevolgen voor de hoogte van het
premiepercentage. Afhankelijk van de vraag of sprake is van een zelfstandig bedrijfsmid-
del, dan weI van een onzelfstandig bedrijfsmiddel, kunnen verdere materiele gevolgen
optreden. Deze kunnen er toe leiden dat, bijvoorbeeld doordat de anti-misbruikbepalin-
gen op de oorspronkeluke investering van toepassing zijn, de premitring niet tot stand
komt.

De toepasselijkheid van de uitsluiting ingevolge art.  61 a,  lid  1, laatste volzin, Wet IB'64;
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gesproken kan worden van algehele vernieuwing, moet een splitsing worden aangebracht
tussen onderhouds- en verbeteringskosten. Als criterium wordt hierbij gehanteerd, dat de
gemaakte kosten als onderhoud worden aangemerkt voor zover deze niet meer bedragen
dan hetgeen herstel in de oude toestand of vervanging door gelijkwaardige onderdelen
zou hebben gekost. Betreft het evenwel een (4) algehele vernieuwing, dan worden alle
uitgaven welke met de vernieuwing verband houden - dus mede de kosten welke anders
aan onderhoud hadden moeten worden uitgegeven - als verbeteringskosten aangemerkt.
(4a) Met algehele vernieuwing worden in het algemeen gelijkgesteld zeer ingrijpende
verbouwingen waarbij de onderhoudskosten in vergelijking met de verbeteringskosten
relatief gering zijn.

Bij (5) vervanging van belangrijke min of meer zelfstandige onderdelen van een
bedrij fsmiddel wegens snelle slijtage of economische veroudering - zoals de motor van
een schip en de pui van een winkel - is het antwoord op de vraag 'onderhoud of
verbetering' mede afhankelijk van het gevolgde afschrijvingssysteem. (5a) Indien bij de
bepaling van de omvang van de jaarlijkse afschrijving rekening is gehouden met tussen-
tijdse vervanging - bijvoorbeeld door een afzonderlijke binnenlijnse afschrijving - dan
dienen de kosten van vervanging te worden geactiveerd en worden zij aangemerkt als
verbeteringskosten;(5b) is bij de afschrijving geen rekening gehouden met tussentijdse
vervanging, dan worden de vervangingskosten gezien als onderhoudsuitgaven welke in
66n keer ten taste van de winst kunnen worden gebracht'.

Recent heeft de Hoge Raad een arrest gewezen dat ons voor een bepaald deel van deze
problematiek op weg helpt: HR 3 oktober 1979, BNB 1980/231, FED IB'64: art. 9 : 272.
De inhoud ervan is vermoedelijk verwerkt in vorenstaande beknopte uiteenzetting. Aan
de orde was de vervanging van houten kalverboxen - in een stal - door stenen boxen.

De Hoge Raad overwoog onder meer:'dat de enkele omstandigheid dat de bouw van de
stenen boxen een modernisering van de schuur heeft meegebracht, waardoor deze beter
dienstbaar is geworden aan belanghebbendes bedrijf's Hofs oordeel niet kan dragen;. . .

'dat daarbij (bij de verwijzingsopdracht, auteur) opmerking verdient dat, indien van
cen wezenlijke verandering van de schuur geen sprake zou blijken te zijn doch weI van een
modernisering waardoor de schuur beter dienstbaar is geworden aan belanghebbendes
bedrijf, aan de orde komt de blijkens de bestreden uitspraak door belanghebbende
aangevoerde stelling dat het bouwen van nieuwe stenen kalverboxen goedkoper was dan
het herstellen van de oude houten boxen; dat immers ingeval een ondernemer overgaat tot
vervanging van versleten of onbruikbaar geworden kalverboxen in een schuur door
grotere of door boxen van een betere hoedanigheid, van de daarvoor uitgegeven som
zodanig bedrag als onderhoudskosten is aan te merken als nodig ware geweest tot louter
herstelling van hetgeen versleten of onbruikbaar is geworden, terwijl slechts het overige
uitmaakt een te activeren uitgave tot verandering.'

Bu het vorenstaande moet nog een kanttekening worden gemaakt. De jurisprudentie
waarop het uit de memorie van antwoord geciteerde overzicht betrekking heeft is naar
mijn mening niet geheel uitputtend voor de vragen welke in dit verband veelal wei gesteld
worden. De praktijk zou weI eens een ander beeld te zien kunnen geven. De oorzaak ligt
allereerst daarin dat vanuit de economische situatie in dit decennium beoordeeld, de
feitelijke omstandigheden sterk gewijzigd zijn. Ten opzichte van een aantal jaren zijn
thans meer ondernemingen verlieslatend. Dit feit veroorzaakt dat de belangen in de vraag
'onderhoud' of 'activering als bedrijfsmiddel' anders zijn komen te liggen. Met name voor
investeringen in de milieu- en energiesector kan vorenstaande er dan toe leiden dat
ondernemers er de voorkeur aan zullen geven de uitgaven op dit terrein zoveel mogelijk te
activeren, in plaats van dat zij deze onmiddellijk ten laste van de verlies- en winstrekening
brengen.

Ook de hoogte van de te verkrijgen investeringsbijdragen inclusief toeslagen, kan
daarbij van invloed zijn. De hiervoor bedoelde rechtspraak is dan in zoverre niet geheel
relevant doordat dit veelal slechts betrekking heeft op de minimumpositie welke goed
koopmansgebruik ten aanzien van de gedane uitgaven gebiedt. Met andere woorden:
daarin komt veelal aan de orde wat ten minste nog voor activering als bedrijfsmiddel in
aanmerking komt. Over de vraag wat de maximumpositie is ingevolge goed koopmansge-
bruik, met andere woorden wat men nog zou mogen activeren, wordt geen inzicht
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synchroniteit ontstaat tussen beide regelingen waardoor er geen investeringen tussen wal
en schip vallen. Een met de milieutoeslag overeenkomende regeling voor de non-
profitsfeer wordt door de wetgever uitdrukkelijk afgewezen. Als gevolg daarvan zullen
bijvoorbeeld rioolzuiveringsinstallaties van waterschappen en dergelijke, geen investe-
ringsbijdragen of anderszins subsidie kunnen verkrijgen. In de literatuur - en in de
Tweede Kamer - is opgemerkt dat voor die subjecten wellicht een aandrang tot inschake-
ling van service-BV's zal ontstaan; dat wil zeggen: de investeringen worden verricht door
belastingplichtige besloten vennootschappen.

Opgemerkt wordt dat het probleem van de zgn. profitrouting door de regering als een
ernstig probleem gezien wordt waartegen maatregelen overwogen worden in het kader
van de zgn. reparatiewetgeving.

Ad B.  Inoesteringen in bedrijfsmiddelen

De koppeling tussen de basispremies enerzijds, en de MT resp. ET anderzijds heeft tot
gevolg dat voor de premiering niet voldoende is dat verplichtingen ten behoeve van het
milieu ofde energiebesparing worden aangegaan. Er dient sprake te zijn van het aangaan
van verplichtingen, dan wei het maken van voortbrengingskosten ten behoeve van de
verwerving van een bedriifsmiddel.

Onbesproken latend welke eisen gesteld worden aan het investeren in bedrijfsmiddelen
zou ik een viertal probleemgebieden willen aanduiden. Deze zullen voor de MT en de ET
van tamelijk groot belang zijn omdat milieu- en energiebesparende investeringen op dit
moment veelal een aanvulling, verandering of verbetering van reeds aanwezige bedrijfs-
middelen zullen betreffen. Maar ook voor investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen
waartoe een milieucomponent behoort zal deze problematiek in veel gevallen van belang
ZUn.

Aan de orde komen achtereenvolgens de volgende dubia:
1. is sprake van onderhoudsuitgaven of uitgaven ten behoeve van een bedrij fsmiddel?
2. is sprake van een zelfstandig of een onzelfstandig bedrijsmiddel? de categorie van

bedrijfsmiddelen;
3. is sprake van uitgaven voor de kortlopende verbetering van een bedrijfsmiddel of

uitgaven ten behoeve van gebouwen of installaties?
4. welke kosten behoren tot de investeringen in bedrijfsmiddelen die voor een verhoging

van de basispremie op de voet van de milieu- of energietoeslag in aanmerking komen?

1.   Onderhoudsuitgaven  of uitgaven  ten  behoeve van een  bedridsmiddel?
Onderhoudsuitgaven komen niet voor investeringsbijdragen in aanmerking; er moet
sprake zijn van de investering in een bedrij fsmiddel. Vooral bij uitgaven ten behoeve van
reeds in het ondernemingsvermogen aanwezige bedrijfsmiddelen is de grens vaak niet
scherp te trekken.

Het zou het kader van dit boekje te buiten gaan om aan de hand van de jurisprudentie
een enigszins volledige beschrijving van de verschillen te geven. Volstaan wordt derhalve
met de opname van een uiteenzetting omtrent de begrippen 'onderhoud' of'verbetering'
casu quo activering van uitgaven ten behoeve van een bedrijfsmiddel zoals die werd
opgenomen in de memorie van antwoord (Kamerstuk  15562), blz.  53-54.

Onderscheiden worden een vijftal categorieen.2
'Uit de jurisprudentie blijkt dat met betrekking tot bedrijfsmiddelen die reeds door de

belastingplichtige in gebruik zijn genomen, in het algemeen tot de categorie (1) onderhoud
worden gerekend die - periodiek weerkerende - uitgaven, die worden gemaakt voor de
instandhouding van het desbetreffende bedrijfsmiddel. Deze uitgaven worden dan ten
laste gebracht van het jaar waarin het onderhoud wordt verricht. (2) Indien aan een
bedriifsmiddel-in vergelijking met de toestand waarin het zich bij de verwerving door de
belastingplichtige of na mogelijke latere wijzigingen bevond een wezenlijke verandering
wordt aangebracht, waardoor het naar inrichting, aard of omvang een wijziging onder-
gaat, is sprake van een verbetering. (3) Bij wijzigingen die niet zodanig ingrijpend zijn dat

2.  In het oorspronkelyke Kamerstuk is de nummering niet opgenomen, evenmin de cursivering.
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Om deze reden is voor de toekenning van toeslagen niet voldoende het enkele feit dat de
betreffende investeringen voorkomen op de zgn. lijsten. De investering dient onder meer
te vallen binnen de sfeerafgrenzing welke volgt uit de bepalingen en de structuur van de
WIR.

Tevens dient de investering te voldoen aan de vereisten die in fiscale zin aan een
bedrijfsmiddel gesteld worden. Hierna komen daaruit een drietal markante facetten aan
de orde welke voor het bepaten van de werkingssfeer - vanuit fiscaal gezichtspunt
beoordeeld, dus daar gelaten de procedurele en materiele facetten - van belang zijn.

Achtereenvolgens worden behandeld:
A.Het subjectieve recht op investeringsbijdragen en -toeslagen.
B. Investeringen in bedrijfsmiddelen.
C. De werking van de anti-misbruikbepalingen.

Ad A.  Het subjectieve recht op investeringsbgdragen en -toeslagen

Slechts tot de zgn. profitsfeer behorende subjecten hebben recht op WIR-premies. De
wetgever heeft die sfeer nog nader afgebakend. Daaruit resulteert dat tot de profitsfeer
slechts gerekend worden de subjecten die in beginsel voor de door hen behaalde winsten en
inkomsten hier te lande belastingplichtig zijn. Dit wordt aangeduid als de voedingsge-
dachte; slechts zij die door hun belastingplicht bijdragen tot de opbrengst van inkomsten-
en vennootschapsbelasting, waaruit het Investeringsfonds gevoed wordt, kunnen aan-
spraak maken op investeringsbijdragen.

Vooral in de sfeer van de vennootschapsbelasting leidt dit tot een belangrijk aantal
uitzonderingen. Op de voet van de voedingsgedachte kunnen bijv. de subjectiefvrijgestel-
de lichamen geen aanspraak op WIR-premies doen gelden. Evenmin is dat het geval met
betrekking tot beleggingsinstellingen. Bijgevolg kan voor energiebesparende investerin-
gen, bijv. isolatie, in bedrijfsgebouwen door deze lichamen, die de fiscale status van art.
28, Wet Vpb.'69 deelachtigzijn, geen basispremie verkregen worden. De koppeling tussen
basispremie en de toeslagen impliceert dat eveneens geen energietoeslag verkregen wordt.

De voedingsgedachte geldt als scheidend criterium voor de afgrenzing van premiege-
rechtigde subjecten, maar ook voor de vraag of bepaalde objecten het premierecht
toekomt. Investeringen ten behoeve van delen van de onderneming waarop een objectieve
vrijstelling van toepassing is, zoals de spaarbankvrijstelling, de bosbouwvrijstelling of
buitenlandse ondernemingsgedeelten komen op de voet van deze benadering niet voor
WIR-premies of -toeslagen, zoals MT en ET, in aanmerking.

Op deze afgrenzing is nogal kritiek geweest. Immers als de wenselijkheid van energie-
besparing aanwezig is, geldt dat oogmerk als algemeen desideratum en niet slechts voor de
subjectief belastingplichtigen binnen de profitsfeer. Naar aanleiding daarvan is in de
memorie van antwoord  (15 562) blz. 6 aangekondigd dat een  met de energietoeslag
overeenkomstige regeling zal worden ingevoerd buiten de WIR om.

Volgens de memorie van antwoord is deze energiebesparingssubsidie bedoeld voor de
groep van lichamen die tot de non-profitsfeer behoren 'als sluitstuk op deprojitsfeer'. Deze
regeling is nog niet gepubliceerd. Op grond van de gedane mededelingen mag worden
aangenomen dat tot de non-profitsfeer gerekend zullen worden die subjecten die niet
efTectief aan inkomsten- of vennootschapsbelasting onderworpen zijn; bijv. niet-
belastingplichtige lichamen. Ofdeze regeling ook zal gelden voor de van premie uitgezon-
derde subjecten zoals beleggingsinstellingen en uitgezonderde ondernemingsgedeelten,
zoals de spaarbanken, is nog onduidelijk. Het komt mij voor dat deze subjecten, die nog
behoren tot de profitsfeer en slechts op technische gronden van premies zijn uitgezonderd,
een sterkere aanspraak op premitring kunnen doen gelden dan bijvoorbeeld overheidsli-
chamen. 1

Voor deze laatsten moet immers de beleidsdoelstelling- energiebesparing- voldoende
ZUn om het gewenste resultaat na te streven. Het valt te hopen dat zoveel mogelijk

1.   Blijkens een mededeling  (Stct. 15 september   1980,  nr. 178) heeft het kabinet besloten te starten  met  een
energieprogramma voor energiebesparing van de rijksoverheid. Zie TVVS 1980, nr. 10. Minister van Aardenne
heeft inmiddels verklaard dat binnenkort een regeling wordt getroffen voor de non-profitsector.
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worden gevergd, welke zij op grond van hun beroepsregels niet kunnen afteggen. Het is
wellicht overbodig maar geen luxe hieraan toe te voegen, dat het herstel van de reeds
bestaande regeling eveneens van groot belang is.

3.2. Fiscale aspecten van de Milieu- en Energietoeslag 191

Inleiding

Tussen investeringsbijdragen die verleend worden op de voet van de eerste fase van de Wet
investeringsrekening en de tweede fase van de WIR bestaan verschillen als wij ons
orianteren op de achtergrond van de stimulering in de onderscheiden fasen. Voor de
basispremies en de toeslagen uit de eerste fase was de reden tot de invoering voornamelijk

gelegen in de wens om door middel van stimulering van de bedrijfsinvesteringen te komen
tot het bevorderen van de werkgelegenheid. Hierbij speelde in het bijzonder de verdeling
van werkgelegenheid over de verschillende regio's een rol, zoals tot uitdrukking wordt
gebracht met de invoering van de BRT, de ROT en de reanimering van de Wet selectieve
investeringsregeling

In de tweede fase ligt het accent anders. De werkgelegenheidsproblematiek speelt een
minder dominante rol. Het accent is daarentegen veel meer komen te liggen op het
verschaffen van investeringsbijdragen om bepaalde - wenselijke - typen van investerin-
gen uit te lokken. Naast de effecten die investeringsstimulering kunnen hebben voor de
werkgelegenheidssituatie, speelt een zeer belangrijke rol de wens om investeringen te
bevorderen op gronden die buiten deze problematiek liggen. Met name is dat het
verlangen om de zgn. milieuschoonmaak te facilitren alsmede het scheppen van maatre-
gelen die een besparing van het energieverbruik helpen bev/erkstelligen. Het gaat derhalve
vooral om het bevorderen van gewenste investeringen.

Dit onderscheid constaterend zou er alle reden zijn om voor het verlenen van investe-
ringsbijdragen op de voet van de tweede fase andere eisen te laten gelden als voor
investeringen welke gepremieerd worden op de voet van de eerste fase. De wetgever heeft
deze conclusie - in beginsel - evenwel niet getrokken. In de wettelijke constructie komt
dit tot uiting doordat de toekenning van de milieu- en energietoeslag afhankelijk is gesteld
van de vraag of de investering in aanmerking komt voor de basispremie. Er bestaat dus
een koppeling van de voorwaarden voor de basispremie en de MT resp. ET. Daarboven
moet nog voldaan zijn aan de andere voorwaarden die gelden met betrekking tot deze
toeslagen. De nadere voorwaarden zijn van feitelijke en van procedurele aard:
1. valt de investering onder een in de 'lijsten' opgesomde soort;
2. is voldaan aan de - eventuele - besparingseis en zijn de voorschriften tot aanmelding

van de investering resp. indiening van de aanvraag tot premiering in acht genomen;
3.  een specifiek fiscaal aspect in de MT en ET is het zgn. nieuwheidsvereiste.

Hierna zal de koppeling tussen basispremies en MT resp. ET aan de orde komen,
evenals het onder punt 3 vermelde.

De koppeling tussen basispremies en MT resp. ET

Allereerst zal worden ingegaan op de koppeling tussen de voorwaarden voor de toeken-
ning van basispremie en die voor de toekenning van toeslagen. Voorop staat dat de MT o f
de ET slechts verkregen kunnen worden indien de investering naast eisen van milieu- of
energiespecifiteit voldoet aan de vereisten die gesteld worden voor premiEring op de voet
van de basispremie. De MT en ET zijn immers geformuleerd als verhogingen van de
investeringsbijdragen.

Aantekening
191 WIR-Tweede fase, onder redactie van H.A. Kogels, 1980, biz. 75 e.v.
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tegenwicht tegen de premiEring, is gelegen in het feit, dat voor het verkrugen van een
verklaring af te geven door de DIR, door belanghebbenden benodigd is een verklaring
van een registeraccountant, AA-consulent ofandere toegelaten deskundige. Deze verkla-
ring is tamelijk uitgebreid en vergt nogal wat onderzoek door de toegelaten accountants.
M.a.w. elke verklaring ten behoeve van een DIR-verklaring zal vele honderden guldens
kosten opleveren; welnu dit vormt een natuurlijke rem, waardoor voor geringe investerin-
gen van premieaanvrage afgezien zal worden. Voor overbelasting van DIR of de belas-
tingdienst behoeft ook zonder franchise niet gevreesd te worden.

De franchise beloopt per periode  van 6 maanden  in de meeste gevallen  f   1 2 500;  de
daarop te verkrijgen premie ten hoogste 15%  =  f  1875. De kosten van de accountantsver-
klaringen zullen daar in veel gevallen dicht toe naderen of, als het meerdere bedrij fsmidde-
len betreft, daar bovenuit kunnen komen. Aangezien het bedrijfsleven veelal kosten en
nut pleegt af te wegen dunkt mij de betekenis van de franchise zeer discutabel. Voor de
redactie van de betreffende bepalingen betekent het achterwege laten ervan zeer veel: zij
kunnen belangrijk vereenvoudigd worden, terwijl de complicaties in verband met de
franchisetoedeling verloren gaan. Het resultaat is een belangrijke tijdsbesparing voor de
belastingdienst en de contribuabelen. 171

2.5.   Van de accountant wordt een 'verklaring van juistheid' verlangd met betrekking tot
een aantal voor de beoordeling door de DIR relevante gegevens. Het is merkwaardig en
onjuist, dat de wetgever hier aan de aangewezen accountants verklaringen'oplegt', die zij,
beoordeeld vanuit hun beroepsregels, niet kunnen afgeven. Zo wordt in een aantal
gevallen een oordeel gevraagd omtrent toekomstige feiten, bijvoorbeeld gegevens omtrent
de te bereiken besparing van energiegebruik, zie art.  16b, lid 2, juncto art.  10, lid 1, laatste
votzin, Wet investeringsrekening. De registeraccountant kan een verklaring van juistheid
niet afgeven. 7 Hij kan slechts een verklaring afgeven omtrent de aannemelijkheid van 66n
en ander; een gedragslijn waarmee de DIR - in afwijking van de wet- instemt. Dit heeft
tot gevolg, dat vele af te geven verklaringen van accountants in de zin van de wet onjuist
zijn. Gelet op de nieuwe gecreEerde mogelijkheid tot intrekking van een DIR-verklaring,
zie het voorgestelde art. 15, lid 5, Wet investeringsrekening, op grond van 'onjuiste of
onvolledige verstrekking' van gegevens, moet dit onaanvaardbaar geacht worden. Ter
zake dient de wet te worden aangepast aan de mogelijkheden, welke de toegelaten
accountants ingevolge hun beroepsregels ter beschikking staan. 181

Conclusie

Het verdient aanbeveling met name de milieutoeslag beter te doen uitkristalliseren opdat
meer en betere aangrijpingspunten voor een rechtszekerheid dienende regeling ontstaan,
welke duidelijk en doorzichtig is. Van groot belang voor de versterking van de richtingge-
vende stimulans voor de ondernemers is: in een eerder stadium dan het moment van
ingebruikneming zekerheid omtrent de toeslagen te verkrijgen. De koppeling van de
milieu- en energietoeslag levert nagenoeg geen voordelen op; integendeel, vele nadelen
ontstaan daardoor. In het bijzonder de beperkingen van de basispremie op grond van de
voedingsgedachte, alsmede de uitsluitingen op grond van gedacht onbedoeld gebruik van
de faciliteiten beperken de werking van de toeslagen in ernstige mate. Bovendien kan het
nieuwheidsvereiste in zijn huidige gedaante tot nog verdergaande inperking aanleiding
geven. Het verdient aanbeveling de koppeling tussen basispremie en de vastgestelde
toeslagen te verbreken. De franchise compliceert de wetsuitvoering zeer, terwijl zij
volstrekt overbodig is. Zij kan zonder voorbehoud afgeschaft worden. De redactie van de
wet dient aldus te worden aangepast, dat van de toegelaten accountants geen verklaringen

7.  Aldus E.Th. van Emmerik tijdens de op 6 juni jl. te Utrecht door het NIVRA gehouden studiedag.

Aantekeningen
171 De franchise is vervallen bij de Wet van 16 januari  1985, Stb. 81.
181 De oplossing is gevonden door de inhoud van de Verklaring aan te passen waardoor deze past binnen de

beroepscode van accountants respectievelijk andere toegelaten deskundigen.
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bedrijfsmiddelen bestaat geheel aan de indieners van het wetsvoorstel voorbijgegaan. In
de MvT, biz. 28, valt immers te lezen, dat het 'nieuwheidsvereiste' ertoe noopt te
beoordelen ofiets al dan niet'tweedehands' is. Om er zeker van te zijn, dat toepassing van
de milieu- en energietoeslag niet beperkt wordt tot vrijwel uitsluitend nieuwe gebouwen of
andere bedrijfsmiddelen, welke in eigen onderneming benut worden, kunnen twee wegen
bewandeld worden:
a. het nieuwheidsvereiste vervalt;
b. het nieuwheidsvereiste wordt beperkt tot alleen de milieu- ofenergiecomponent van de

investering.
Afwegend tussen deze mogelijkheden orienteert men zich op de motieven, welke tot dit
vereiste geleid hebben. Aanleiding daartoe vormen uitvoeringstechnische argumenten,
met name dat de waarde van de milieu- ofenergiecomponent- bijvoorbeeld als onderdeel
van een complex onroerend goed - zo moeilijk is vast te stellen. De gegrondheid van dit
bezwaar erkennend, meen ik dat voor oplossing a gekozen moet worden. Dit betekent dat
buiten twijfel gesteld moet worden, dat ook 'nieuwe' bedrijfsmiddelen voor de toeslagen
in aanmerking komen ingeval de investering plaatsvindt in een bestaand bedrijfsmiddel.
151 Vooral bij gebouwen leidt dat overigens tot de vreemde combinatie, dat de basispremie
verleend wordt als ware het een bestaand gebouw en bijvoorbeeld de energietoeslag als
nieuw bedrijfsmiddel. Het bevestigt nogmaals de inconsistentie en gebrek aan stroomlij-
ning in deze wet, die er vanaf haar ontstaan vrijwel als een lappendeken heeft uitgezien.

2.4. Een nieuw aspect bij de WIR-premies is het in aanmerking nemen van een franchise:
een bedrag dat op, binnen een bepaald tijdvak in gebruik genomen, investeringen voor de
toekenning van de toeslag in mindering wordt gebracht.

Deze franchise veroorzaakt een enorme hoeveelheid complicaties. Zo dient de franchise
toegedeeld te worden aan de verschillende investeringen, zulks in verband met de desin-
vesteringsbetaling, alsmede voor het premieplafond. De franchise geldt voorts per'inrich-
ting' en per categorie van aangewezen investeringen.

Teneinde de franchise niet van al te grote invloed te doen zijn, wordt deze toch weer niet
per investering aangehouden doch per, in een periode van 6 aaneengesloten kalender-
maanden, in gebruik genomen bedrijfsmiddelen. Dit is niet direct geregeld in art. 6lea en
art. 61eb, Wet IB'64, doch langs een omweg door middel van art.  16a, lid 1, alsmede art.
16b, lid I en lid 2, Wet investeringsrekening. Deze laatste bepalingen bevatten een
tekstuele onduidelijkheid, doordat in art.  162, lid  1 en art.  16b, lid 1, gesproken wordt van
bedrij fsmiddelen, welke in een aaneengesloten periode van zes maandenin gebruik worden
genomen, terwijl blijkens art.  16a, lid 4, en art.  16b, lid 2, WIR, een verklaring betrekking
hebbend op in gebruik genomen bedrij fsmiddelen moet zijn ingeleverd binnen een periode
van 3 maanden. 161

De aanleiding tot deze franchise vormt uitvoeringsmoeilijkheden. In de MvT, blz. 27,
wordt daartoe aangevoerd, dat:
a. de verwerkingscapaciteit van de DIR te gering is voor de grote stroom van verklarin-

gen, welke men zonder franchise zou moeten verwerken;
b. de verwerking van de verklaringen voor de belastingdienst tijdrovend is.
Naar mijn overtuiging is de opname van de franchise volstrekt overbodig: ook zonder
deze aftrekregeling ligt een overbelasting van DIR noch belastingdienst in de reden. Dat
dit zo stellig beweerd wordt, wordt niet veroorzaakt door de bij mij levende gedachte, dat
deze diensten meer zouden kunnen dan de minister bekend is, maar om de zeer eenvoudige
reden dat er in de regeling reeds een mechanisme is ingebouwd, dat contribuabelen
verhindert al te snel een DIR-verklaring te verzoeken. Dit retorsiemechanisme, als

Aantekeningen
151 In dc memorie van antwoord (Kamerstuk  15562, blz. 48) is op een desbetreffende vraag geantwoord dat de

nieuwheid niet moet worden afgemeten aan het complete bedrijfsmiddel doch uitsluitend moet worden
beoordeeld ten aanzien van het toegevoegde.

161 Zie de Wet van 16 januari  1985, Stb. 81 waarbij nagenoeg alle hierbedoelde verfijningen en indelingen zun
vervallen. Tevoren waren bij Wet van 21 april  1983, Stb. 227 enkele wijzigingen aangebracht welke ten dele
tegemoet kwamen aan de problemen bu de toeslagen; zie onderdeel III.4.3.
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voorgestelde toeslagen losgekoppeld zouden worden van de basispremie dan kan dit
desnoods alleen voor die toeslagen gelden. 131

2.2.  Bij de totstandkoming van de Wet investeringsrekening was de drang tot vermijding
van wat men oneigenlijk gebruik noemde, maar dat in veel gevallen niet anders inhield
dan het normale gebruik van de faciliteitens, tot zeer grote hoogte gestegen. Met name art.
61a, lid 5, letter j, Wet IB'64 en art. 23d, lid 1 en lid 2, Wet Vpb.'69, treffen ook
investeringen door ondernemers waar met de beste wil van de wereld geen'misbruik' aan
te ontdekken valt. De redactie van deze bepalingen is zodanig ruim, dat daardoor het
overgrote deel van de investeringen in de onroerend-goedsector, voor zover het 'ter
beschikking te stellen' gebouwen of installaties betreft, getroffen wordt. Tegen deze
bepalingen bestaan dan ook, vanwege hun formulering maar ook door de ruime uitleg die
'FinanciEn' daaraan geeft, zeer grote bezwaren.6 Deze bezwaren gelden a fortiori met
betrekking tot de voorgestelde toeslagen: immers, uitsluiting ingevolge de betreffende
bepalingen heeft tot gevolg, dat ook geen milieu- ofenergietoeslag verkregen kan worden.
Nog los van het feit, dat de bedoelde uitsluitingen goeddeels onredelijk zijn, meen ik, dat
de motieven ervoor vrijwel geheel zonder betekenis zijn voor de vraag, of aan de ratio
voor de toeslagen voldaan wordt. De voorkeur gaat uit naar een totale herziening van de
wet op dit punt; desnoods - maar mijnerzijds centre coeur- elimineert men deze onjuiste
en onwenselijke bepalingen slechts voor de toepassing van de toeslagen. In dat laatste
geval door de koppeling met de basispremie ongedaan te maken. 141

2.3. Het voorgaande leidt ertoe dat in het overgrote deel van de gevallen, waarin
gebouwen 'verhuurd' worden, de milieu- en energietoeslag geen toepassing zullen kunnen
vinden als gevolg van de in de wet opgenomen uitsluitingen.

Merkwaardigerwijs voegt de redactie van het voorgestelde art. 6lea, en art. 6leb, Wet
IB'64, daar nog een uitsluiting aan toe. En wel zodanig dat als gevolg daarvan deze
toeslagen maar zeer zelden van toepassing zullen zijn. De verhoging van de basispremie
uit hoofde van de voorgestelde toeslagen vindt slechts toepassing ten aanzien van'nieuwe'
bedrijfsmiddelen. Dit vereiste geeft tot grote moeilijkheden aanleiding, zulks op grond
van het begrip goed-koopmansgebruik dat in de fiscale winstbepaling toepasselijk is,
maar ook ten behoeve van de investeringsfaciliteiten een bepaalde ordening en albakening
bewerkstelligt. Bijvoorbeeld ten aanzien van de vraag, wat als bedrijfsmiddel bij elkaar
hoort, respectievelijk wat als zelfstandig bedrij fsmiddel kan worden aangemerkt. Door de
koppeling aan de basispremie moet men het 'nieuw' niet afleiden uit het milieu- of
energiegedeelte van de investering als zodanig, maar bepalen aan de hand van de totale
investering. Dit heeft bijvoorbeeld tot gevolg. dat het inbrengen van isolatiemateriaal tot
besparing van energie in een bestaand gebouw per definitie een investering in een bestaand
bedrij fsmiddel is. Het isolatiemateriaal moge'nieuw' zijn, maar de eigenschappen van de
onderdelen van het groter geheel doen niet ter zake. Bij de toepassing van de WIR geldt
zulks reeds voor 'verbouwing' van bestaande gebouwen. Aangenomen wordt dat bij een
dergelijke investering de verlaagde premie toepasselijk is. De vraag is dan, wat prevaleert
in casu: het 'bedrij fsmiddel' of de 'lijst'.  In deze kwestie zal, zonder duidelijke uitspraak,
voorlopig grote onzekerheid bestaan.

Naar ik meen, is dit fiscale 'opslorpingseffect' dat ten aanzien van de onderdelen van

5.  Schonis en Renes. Commentaar op WIR en SIR, biz. 110-122.
6.  Zie Schonis en Renes, idem blz. 116; Karakteristieken v.d. WIR, FED Algemeen: blz. 188 verso e.v., alsmede F.

Lugt, Weekblad 1979/5396, biz. 181 e.v.

Aantekeningen
131 Na de aanvaarding van het onderhavige wetsontwerp heeft de Regering subsidieregelingen voor de non-

profitsfeer ingevoerd. Verwezen wordt naar TVVS 1980, biz. 236, waarin de subsidieregeling voor energiebe-

sparende investeringen   in de overheidssfeer is aangekondigd.   in  TVVS   1981,   biz.   94-95 is besproken  de
beschikking geldelijke steun beperking energieverbruik in de non-profitsector.

141 Uiteindelijk is dit geschied ten aanzien van de uitsluiting opgenomen in art. 23d, lid  1, Wet Vpb.'69 (uitsluiting
van premies voor bestaande gebouwen welke hoofdzakelijk bestemd zijn voor de verhuur). zie memorie van
antwoord, biz. 8 (Kamerstuk 15562).
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voordeel is - in principe - dat van de overzichtelijkheid: wat beslist is ten aanzien van de
basispremie kan ook voor de toeslagen toepassing vinden. Het nadeel van de koppeling is,
dat het niet voldoen aan de vereisten van de basispremie ook betekenis heeft voor de
toeslagen. Wat, met recht, vereist wordt voor de basispremie behoeft voor de toeslagen,
met geheel andere doelstellingen, niet te gelden. Wat relevant is voor de werkgelegenheid
of het regionale aspect behoeft dat niet te zijn uit oogpunt van milieu of energie. Op de
nadelen van de koppeling wordt hieronder ingegaan. Ten aanzien van het voordeel van de
overzichtelijkheid geldt, dat de wetgever dit praktisch gesproken, door de wijze waarop de
toeslagen verder zijn ingericht, vrijwel geheel verloren heeft doen gaan. Zoals hiervoor
gesteld, reeds daarom omdat boven de criteria voor de toekenning van de basispremie in
een aantal gevallen zeer bepalende materiale toetsingen door de DIR worden uitgevoerd.
Anderzijds doordat de wettelijke formulering afwijkingen inhoudt van het regime voor de
basispremie. Zo is een franchise van toepassing en voorts wordt aangeknoopt bij het
moment van ingebruikneming als enige tijdstip, waarop de toeslagen uitbetaald kunnen
worden. Zoals bekend is overigens in de WIR de mogelijkheid van eerdere premiering,
hetzij na betaling door de ondernemer, hetzij na een voorlopige toekenning, mogelijk.
Ook de 'tijdvakgedachte', opgenomen in samenhang met de franchise, betekent een
afwijking van het algemene regime. Naar mijn mening is met deze afwijkingen van de
basispremie in feite toch een op zichzelf staande regeling gecreeerd, waardoor het voor-
deel dat gelegen kan zijn in een efficiente benutting van begrippen etc. verloren gaat en de
nadelen van de koppeling in feite een belemmering gaan betekenen voor de doelmatige
uitvoering van de toeslagen.

2.   De nadelen van de wettelijke constructie - de koppeling aan de basispremie - vloeien
goeddeels voort uit de beperkingen, die zulks voor de toekenning van toeslagen oplevert.
Hierbij zijn verschillende aspecten te onderkennen.

2.1. De WIR geldt door de toepassing van de Doedingsgedachte slechts in de zgn.
'profitsector'. En daarvan dan slechts voor die subjecten, welke belastingplichtig zon
ingevolge de inkomsten/vennootschapsbelasting. Zoals bekend is deze voedingsgedachte
op zeer dogmatische wijze doorgetrokken ten aanzien van subjectief vrijgestelde subjec-
ten, beleggingsinstellingen etc. 2 Naar mijn mening wreekt zich dit met betrekking tot de
voorgestelde toeslagen. Het is niet duidelijk waarom bijvoorbeeld de energiebesparing
beperkt zou moeten worden tot de 'profitsfeer' van ons maatschappelijk bestel. En
helemaal lijkt mij vreemd dat zulks beperkt zou moeten worden tot de belastingplichtige
subjecten. Zijn energiebesparing en fiscale status aan elkaar te relateren? Een redelijk
motief is hiervoor niet te vinden. Het gevolg is wel dat de milieu- en energie-investeringen,
door bijvoorbeeld beleggingsinstellingen, ongelijk behandeld worden in vergelijking tot
dezelfde beleggers, waarop dit fiscale regime niet van toepassing is. De onredelijke
gevolgen komen ook tot uiting bij de toeslag in verband met de ombouw naar kolen als
energiebron voor elektriciteitsopwekking. Indien minder aardgas beschikbaar is voor
ondervuring en elektriciteitsopwekking en deswege de ombouw op kolenstook van belang
is, snijdt men met de voedingsgedachte de belangrijkste doelgroep weg. De elektriciteits-
centrales zijn immers niet belastingplichtig ingevolge de inkomsten- of vennootschapsbe-
lasting. Zoals voor de basispremie ligt hier een fundamenteel probleem, dat al eerder
gesignaleerd werd3 tijdens de parlementaire behandeling doch waaraan onvoldoende
aandacht werd besteed, respectievelijk werden de voorstellen van de hand gewezen.4 Ik
moge te dezer plaatse het voorstel van Schonis en Renes, Weekblad 1977/5317, blz. 462,
herhalen, de minister de mogelijkheid te bieden bepaalde subjecten, in afwijking van de
beperkingen van de voedingsgedachte, als premiegerechtigden aan te wijzen. Ingeval de

2. Zie voor een overzicht H.M.N. Schonis/J. Renes: Wet investeringsrekening; Commentaar op WIR en SIR,Arnhem 1978, hoofdstuk  II
3.  Zie H.M.N. Schonis/J. Renes,  WIR of WIP, Weekblad 1977/5317, blz. 460 e.v., van dezelfden:  Weekblad
1978/5358, blz. 384 e v., het in noot 2 aangehaalde werk, blz. 26 e.v., alsme(ie Karakteristieken van de WIR, FED
Algemeen: 183 e.v.
4.   Zie bijv. Nota naar aanteiding van het eindverslag, wetsontw   14377, met betrekking tot een premie-optiestelsel
van beleggingsinstellingen etc. naar aanleiding van de voorstellen in Weekblad 1977/5317 en 1978/5358
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opgestelde lijsten ter wille van de gelijkheid van investeringen met terugwerkende kracht
dienen te geschieden.

In de MvT blz. 14, wordt onderscheiden tussen verontreiniging van het externe en het
interne milieu. Deze laatste groep, waaronder men'de arbeidsomstandigheden binnen het
bedrijf verstaat, wordt voor de premiering buiten beschouwing gelaten. Het is mij niet
duidelijk op welke wijze men dit onderscheid denkt te realiseren: een maatregel, welke
voorkomt dat bij voorbeeld stoffen in de lucht geraken, beschermt zowel de werknemers
als anderen, welke in de (nabije) omgeving van het bedrijf werkzaam ofwoonachtig zijn.
Ziet deze dan op het interne of op het externe leefmilieu? Naar mij voorkomt zal in vele
gevallen sprake zijn van beide functies; wat is er dan tegen om ter zake investeringsbijdra-
gen te verlenen?

2. Met betrekking tot de energietoeslag is blijkens de MvT, blz. 21, gedacht aan de
categorie8n:
a. besparing op directe of indirecte wijze van energie;
b. benutting van wind en zon als energiebron;
c. overgang op en invoering van kolen als energiebron.
Naar het voorkomt is de omvang en inhoud van deze toeslag duidelijker afgebakend en
gedefinieerd. Het 'aandachtsgebied' is dan ook meer grijpbaar als dat van de hiervoor
opgenomen toeslag. Het zou echterjuist zijn uit het oogpunt van wetgeving, met name het
aspect van de rechtszekerheid, deze categorieEn in de wet op te nemen en niet slechts in de
memorie van toelichting. Het gaat hier om materieel bepaalde zaken, welke zonder
bezwaar in de wettekst geincorporeerd kunnen worden.

3. Als tijdstip van premiering geldt het jaar, waarin de bedrijfsmiddelen in gebruik
genomen zijn en een verklaring ter zake van de DIR werd verkregen.

Deze constructie is meer dan alleen een bepaling, die op het tempo van uitbetaling ziet;
het betreft tevens de vraag of aan alle constituerende elementen voor premietoekenning
voldaan wordt.

Voor de ondernemer betekent dit dat pas in een zeer laat stadium zekerheid verkregen
wordt omtrent de vraag, ofde milieu- c.q. energietoeslag van toepassing is. Het feit, dat in
een groot aantal gevallen de toetsing door de DIR een materiale betekenis heeft, maakt
dat de onzekerheid op dat moment blijft voortduren.

Voor de ondernemers zal dit betekenen, dat zij bij het investeren in feite geen of
nauwelijks rekening kunnen houden met de premiering uit hoofde van de toeslagen. De
toeslagen zullen veelal meer het karakter hebben van een snoepje achteraf dan van
initiErende, krachtig richtinggevende stimulansen. Het verdient aanbeveling in een eerder
stadium de toekenning effectief te doen zijn. Dit brengt mee, dat de verkrijging van de
toeslagen uit de wet zou moeten kunnen worden afgeleid; met slechts een controle
achteraf van de zijde van de DIR voor wat betreft het milieutechnisch of energetisch
aspect. 121 Ik ontveins mij niet, dat dit tot gevolg zou hebben, dat in een aantal situaties,
welke thans nog wel bestreken wordt, alsdan premitring redelijkerwijs niet meer te
handhaven is door het ontbreken van voldoende controlemogelijkheden. De winst zou
echter zijn, dat voor de resterende investeringen duidelijkheid geschapen wordt en de
initierende opzet, de echte richtinggevende stimulans zeker wordt gesteld.

Fiscaal technische aspecten

1. De milieu- en energietoeslag zijn gegoten in de vorm van een verhoging van de
toegekende basispremie. De vraag is, of deze constructie tot goede resultaten leidt. Het

Aantekening
121  Bij de Wet van 16 januari  1985 tot (kortweg) vereenvoudiging van het WIR-regime en bestrijding oneigenlijk

gebruik, Stb. 81 zijn de DIR-procedures vereenvoudigd.
Onder meer is de aanmelding 'vooraf, welke voor de toekenning van de Energietoestagin een itantal gevallen

vereist was, vervallen. Zie ook de beschouwing naar aankiding van het desbetreffende Wetsontwerp opgeno-
men in onderdeel III.5.2.
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Als specifiek voor de milieutoeslag geldt, dat deze - in verband met EEG-voorschriften
-  slechts  tot   1  januari 1981 toepassing vindt. Bovendien  is de toepassing beperkt  tot
investeringen ten behoeve van'inrichtingen' ofgedeelten daarvan, die reeds v66r 1 januari
1975 voor 'het verrichten van een soort activiteit' werden gebruikt.

De milieu- en energietoeslag treden in werking twee dagen na de plaatsing in het
Staatsblad.

Commentaar algemeen

1.  Van de milieu- en energietoeslag worden nog slechts de contouren aangegeven. Art.
61 ea, lid 4, en art. 61eb, lid 3, Wet IB'64 geven de kaders aan waarbinnen de investeringen
dienen plaats te vinden. Nader uit te vaardigen AMvB's zullen - limitatief bedoelde -
lijsten bevatten met te premieren bedrijfsmiddelen respectievelijk situaties, waarin sprake
kan zijn van een premiabele investering. De categorieen waarbinnen de investeringsbij-
dragen gedacht worden zijn in de MvT reeds aangegeven. Voor wat de milieutoeslag
betreft wordt gedacht aan de volgende categorieEn (MvT biz. 14-15)
A:Investeringen, die qua functie geheel of nagenoeg geheel zijn gericht op het voorkomen

of beperken van milieuverontreiniging. Deze groep is onder te verdelen in:
Categorie 1 investeringen, waarvan de milieufunctie eerst na toetsing ten aanzien

van de bestemming is vast te stellen.
Categorie 2: Investeringen, waarvan op 'voorhand gemakkelijk de milieufunctie is

vast te stellen'.
B: Investeringen, die slechts voor cert deel zijn verricht met het oog op de voorkoming of

beperking van milieuverontreiniging: Categorie 3.
C: Investeringen, welke gedaan worden om een minder vervuilend product te produceren.

Het ligt overigens niet in het voornemen deze laatste categorie te premi8ren. De 'WIR-
systematiek' dwingt tot het verschaffen van bijdragen in verband met de milieueigen-
schappen van door de ondernemers verworven investeringsgoederen.

Het staat wel vast dat wat in het maatschappelijk gebeuren, of meer toegespitst in een
produktieproces, een mitieufunctie vervult of niet, moeilijk te onderscheiden is. In het
bijzonder omdat in feite alle verbruik, produktie of opslag van stoffen van invloed is op
het milieu, zoals dat op dat moment aanwezig was. Aanvaardend dat het leven, en dus het
beslag op het milieu, voortgang moet vinden kan men enerzijds de grenzen van het begrip
milieu zeer ruim stellen en daaronder begrijpen elke invloed op het woon-, leef- en
werkklimaat, alsmede de instandhouding van de natuurlijke rijkdommen. Anderzijds kan
men het begrip toespitsen op het natuurlijke milieu, hetgeen een veel beperkter terrein
beslaat.1

Uit de wettekst alsmede de MvT wordt men niet veel wijzer met welk motief de keuzen
in deze gemaakt zijn; voor zover bepaalde gebieden niet gepremieerd worden, is de
motivering voor de eliminatie niet geheel duidelijk en zeker niet overtuigend. Waarom zou
men een produktieproces dat tot goederen leidt, welke bij gebruik geen milieuverontreini-
ging veroorzaken niet premi8ren omdat de aard van de bedrijfsmiddelen onvoldoende
typisch is. Gaat het om het milieueffect, dat men bereiken wil of om de aanschaffing van
bepaalde soorten van bedrijfsmiddelen; bedrijfsmiddelen, welke een goed effect hebben
op het milieu doch welke voor produktie of opslag van goederen en stoffen als zodanig
niet essentieel zijn? Zolang deze duidelijkheid niet geschapen wordt, zal het altijd wat
willekeurig blijven welke situaties weI of niet gepremieerd worden.  Het wil mij dan ook
voorkomen dat de delegatiebevoegdheid, welke toelaat limitatief op te sommen bedrij fs-
middelen aan te wijzen, slechts in schijn tot objectiviteit en rechtszekerheid leidt. Alles
hangt af van de volledigheid van dergelijke lijsten en vanuit welke beoordelingsnorm de
opname erop heeft plaatsgevonden. Naar mijn mening noopt dit tot aanscherping van de
gedane keuzen ten aanzien van de begripsomvang. Voorts zou latere aanvulling van de

1.  Vgl. E.P.J. Wasch, Het betaste milieu; Fed Fiscale studieserie no. 18, biz. 28.
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3.   Milieu en energie

Na de aanvaarding van de Wet investeringsrekening in 1978 is de wetgever voortgegaan
met de uitbouw van het instrumentarium, zij het dat dit voornemen in vergelijking met de
oorspronkelijke voornemens in beperkte mate tot uitvoering is gebracht. In 1979 werden
ingediend de voorstellen tot invoering van een milieutoeslag en een energietoeslag,
hetgeen geleid heeft tot de Wet van 25 juni 1980, Stb. 389.

3.1. WIR-tweede fase: aspecten van de milieu- en energietoeslag ill

Inleiding

Het is zover: de WIR wordt ongeveer een jaar nadat de wet in werking getreden is, verder
op sterkte gebracht met een tweetallangverwachte nieuwelingen. Althans indien het op 25
april 1979 ter zake ingediende wetsvoorstel (no. 15 562) aanvaard wordt. De uitbreiding
van de WIR is conform de doelstelling van de wet, welke bij de aanvaarding van die wet
reeds werd vastgelegd; zij strekt vooral tot versterking van de mogelijkheid tot het geven
van selectieve stimulantia.

Hieronder volgt een korte uiteenzetting van de voorgestelde toeslagen, alsmede een
beoordeling van een aantal aspecten daaraan verbonden.

Korte inhoud van de voorstellen

Investeringen, welke vallen binnen de - bij AMvB nog nader uit te werken - kaders van
de milieu- en energietoeslag, worden boven de basispremie en andere daarboven verleen-
de verhogingen, zoals de KST, BRT, ROT of de grote projectentoeslag, nogmaals
gepremieerd met maximaal 15% van het investeringsbedrag. Anders dan als regel geldt
binnen de WIR worden slechts 'nieuwe' investeringen van de investeringsbijdrage voor-
zien. Behoudens vervreemding van het betreffende bedrijfsmiddel binnen 2 jaar na
ingebruikneming is een desinvesteringsbetalingsregeling niet van toepassing.

Voor de beide toeslagen geldt een grens waarbeneden geen investeringsbijdragen
verleend worden. Dit heeft de vorm gekregen van een franchise; d.w.z. ook als de
investeringen hoger zijn wordt de franchise, voor de toepassing van de toeslagen, in
mindering gebracht op het investeringsbedrag. De franchise geldt niet per bedrijfsmiddel,
doch per categorie van investeringen binnen een bepaalde periode.

In afwijking van hetgeen in de huidige WIR geldt, komen de toeslagen eerst voor
uitbetaling in aanmerking in het jaar, waarin de betreffende investeringen in gebruik
genomen zijn. Benodigd daartoe is een verklaring van de DIR, welke binnen drie
maanden na ingebruikname van de investering aangevraagd dient te worden; zulks op
basis van verklaringen van daartoe bevoegde accountants.

Ingeval toepassing van de energietoeslag wordt verlangd, is bovendien vereist, dat de
ondernemer tussen 66n en drie maanden voorafgaand aan de aanvang van de werkzaam-
heden een aantal gegevens verschaft betreffende de investering, alsmede het energiever-
bruik.

Aantekening
Ill Weekblad voor fiscaal recht 1979/5411.
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kan worden aan de investeringen welke op initiatief van gemeenten en andere privaat- en
publiekrechtelijke lichamen buiten de profitsector door middel van onder andere BV's of
couperaties tot stand gebracht worden. Opgemerkt wordt dat blijkens Deetrapport 25
van de 'Heroverweging collectieve uitgaven', Kamerstuk  16625,  nr.  30,  biz. 25, hiermee
jaarlijks circa 250 miljoen gulden aan premiegelden gemoeid zijn. De belastingadmini-
stratie heeft de slag om de profit-routing, door middel van de interpretatie van het begrip
bedrijfsmiddel, met het onderhavige arrest op voorhand verloren. Zou de procedure
onder de vigeur van de WIR gevoerd zijn, dan zou dat onzes inziens niet tot andere
resultaten geleid hebben. Blijkens de Nota naar aanleiding van het eindverslag WIR, blz.
41-42, waren de bewindslieden van oorded - in antwoord op een daartoe strekkende
vraag - dat de invoering van een onderscheid tussen bedrijfsmiddelen die al dan niet
dienstbaar waren aan een bedrijfsactiviteit niet wenselijk was. De gedachte van een
materieel ondernemingsbegrip als scheidend criterium voor de vraag of sprake is van een
bedrijfsmiddel werd derhalve uitdrukkelijk verworpen. Motief: het bewaren van de
eenheid tussen begrippen voor de winstbepaling en de investeringsfaciliering, alsmede de
twij fel of het hier bedoelde onderscheid wel opjuiste wijze in de wet zou zijn neer te leggen.
Min of meer uitdrukkelijk kwam uit de aangehaalde passage ook naar voren dat de
bewindslieden van oordeel waren dat een dergelijk onderscheid niet past in de structuur
van de vennootschapsbelasting. Het resultaat van de WIR-constructie en het onderhavige
arrest is dat de profit-routing kon ontstaan en voorshands rustig voort kan gaan;
wetswijzigingen worden immers op dit punt weI regelmatig aangekondigd maar aan de
indiening ervan schort het tot dusverre. Of zouden wij inmiddels geconfronteerd worden
met een verdergaande ontwikkeling, in deze zin dat niet volstaan wordt met deze reparatie
maar dat achterafgepoogd wordt op ingrijpende wijze een bakfout in de wet te herstellen,
danwel dat het karakter van de WIR herzien wordt?

Wat dat eerste betreft, kan men denken aan het uitsluiten van alle investeringen in
bedrijfsmiddelen die bestemd zijn voor de'verhuur', met uitzondering van bedrijfsmidde-
len die bestemd zijn om binnen een concernverband te worden ter beschikking gesteld.
Vermeden wordt dan de premiEring van de verhuursituaties die niet aan de concernactivi-
teiten dienstbare bedrijfsmiddelen betreft. Het is een hard middel maar het heeft als
bijkomend voor{teel dat daarmee een eind zou komen aan de ongelijkheid in de verhou-
dingen die - door de uitsluiting van besloten onroerend goed vennootschappen - op dit
moment optreedt. Ook in het buitenland treft men dergelijke uitsluitingen in investerings-
regelingen wel aan, zoals bijvoorbeeld in de Bondsrepubliek Duitsland en in Oostenrijk.
Bij de laatstbedoelde wijziging kan men denken aan de ontwikkeling die in het rapport
'Heroverweging collectieve uitgaven' is vermeld: de afschaffing van de negatieve aanslag
in de huidige vorm. Ook dan zou de prolitrouting tot een vrijwel onmogelijke zaak
worden; omdat dan ook vele andere effecten optreden lijkt deze aanpak niet zonder
voetangels en klemmen.
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ondernemingsvermogen; daar buiten vangt de priv6-sfeer, waarin - behoudens in uitzon-
deringsgevallen (aanmerkelijke-belangwinst en vermogenswinsten behaald als onbrengst
van niet in dienstbetrekking verrichte werkzaamheden en diensten) - de bestanddelen
van het vermogen ook buiten het belastbare object vallen. Voor de onbeperkt belasting-
plichtige lichamen in de vennootschapsbelasting-sfeer ligt het anders. Krachtens wetsfic-
tie, art. 2, lid 5, Wet Vpb.'69, vormt alle vermogen ondernemingsvermogen. Bij zijn arrest
van 17 december 1980, BNB 1981/29 heeft ons hoogste rechtscollege uitdrukkelijk beslist,
dat overgang van dat vermogen naar de 'privt-sfeer' van onder andere een besloten
vennootschap niet mogelijk is. De afgrenzing tussen de beide sferen moet bij een onbe-
perkt belastingplichtig lichaam dan gezocht worden daar waar de aandeelhouders en
andere autonome winstgerechtigden hun aanspraken op een deel van het in die lichamen
aanwezige vermogen gerealiseerd zien, namelijk bij het doen van winstuitkeringen. Aldus
bezien komt het mij voor dat het verschil in wezen tussen aan de vennootschapsbelasting
onderworpen, onbeperkt, belastingplichtige en een natuurlijk persoon niet tot onaan-
vaardbare verschillen aanleiding geeft.

Een andere vraag is ofde wetgever moet accepteren dat op deze wijze investeringsfacili-
teiten'op de verkeerde plaats' kunnen terechtkomen. Onder de vigeur van de vervroegde
afschrijving en investeringsaftrek was deze kwestie van weinig betekenis. Door de wer-
king van de WIR heeft de kwestie echter een nieuwe dimensie gekregen; zie onder punt 3.

Vermeld zij nog dat onzes inziens dit arrest eveneens van betekenis is voor de gevallen
waarin een NV, BV, etc. wel een onderneming drijft maar de geinvesteerde bedrij fsmidde-
len niet op enigerlei wijze dienstbaar zijn aan die ondernemingsuitoefening. Dit voorkomt
allerlei afgrenzingsproblemen die ook in de sfeer van de inkomstenbelasting wel voorko-
men. In de sfeer van de lichamen zou deze problematiek, veel complicaties aanleiding
kunnen geven, die nu echter vermeden worden.

2. Het Hof ('s-Gravenhage) formuleerde zon uitspraak niet alleen met het oog op de
toepassing van artt.  10, en  11 (oud), Wet IB'64 maar de formulering had ook betrekking
op de toepassing van de vervangingsreserve. In het arrest vinden we omtrent het begrip
bedrijfsmiddel in art. 14, Wet IB'64 niets meer terug. Naar mijn opvatting hoeft aan dit
ogenschijnlijke verschil in reikwijdte geen betekenis te worden toegekend. Allereerst was
in het onderhavige geval de toepassing van de vervangingsreserve niet aan de orde, maar
bovendien heeft de HR al bij eerdere arresten een standpunt ingenomen op grond
waarvan op dit punt weinig aanleiding voor een andersluidende opvatting bij de vervan-
gingsreserve hoeft te bestaan. Verwezen wordt  naar het arrest  HR  18 juni  1980,  BNB
1980/234, m.n. J. Verburg (Fed IB'64: Art.  14: 69) alsme(ie naar het hiervoor vermelde
arrest BNB 1981/29.

3. De vraag of ook de onderhavige bestanddelen voor opbeperkt belastingplichtige
lichamen als bedrijfsmiddelen kunnen worden aangemerkt, is al even oud als het gebruik
van het begrip bedrijfsmiddel in de bepalingen omtrent de investeringsaftrek, vervroegde
afschrijving respectievelijk nadien de vervangingsreserve. Dat niet eerder een principille
beslissing op dit punt werd uitgelokt mag misschien verbazing wekken maar bedacht moet
worden dat als gevolg van het income-credit karakter van de investeringsfaciliteiten het
praktische belang in gevallen zoals het onderhavige niet erg groot was.

Inmiddels is een niet onbelangrijke wijziging opgetreden. Dat nog onder de vigeur van
de oude investeringsfaciliteiten een procedure werd ge8ntameerd kan verklaard worden
uit het feit dat belangrijke gebeurtenissen hun schaduw vooruit werpen. Voor de toepas-
sing van de WIR ligt het belang van het onderhavige vraagstuk immers veel duidelijker.
Dat komt door het belastingkarakter van de investeringsbijdragen, het instituut van de
negatieve aanslag en het op de benutting van deze verschijnselen gebaseerde euvel van de
profit-routing.

Onder dat laatste verstaan we het verschijnsel dat door de plaatsing van bestanddelen in
een belastingplichtig lichaam investeringsbijdragen verkregen kunnen worden (mits vol-
daan wordt aan de overige vereisten voor premiering), zonder dat dat lichaam zelve een
feitelijke ondernemingsactiviteit drijft en zonder dat het belang berust bij een tot de
profitsector (zoals bedoeld voor de toepassing van de WIR) behorend subject. Gedacht
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2. De vraag of iets roerend dan wel onroerend is, heeft in het verleden nimmer een
beslissende rol gespeeld bij de vraag, of sprake is van onderdelen van een gebouw.
Zakenrechtelijke criteria zon weI altijd van belang geweest in die zin, dat zij een
aanwijzing konden vormen voor de vraag of iets tot een gebouw behoorde. In zoverre
brengt het arrest dan ook niets nieuws.

2.6. Het begrip bedrijfsmiddel in de vennootschapsbelasting 171

Het begrip bedrij fsmiddel in de vennootschapsbelasting was aan de orde in het arrest HR
1 juli 1981, BNB 1981/318.

De korte inhoud daarvan luidt als volgt
Belangh., een NV met als doel het beleggen van vermogen, bezit slechts 66n pand dat

door de groot-aandeelhouder ter volstorting van aandelen is ingebracht. Belangh. heeft
aan het pand werkzaamheden laten uitvoeren; zij heeft het vervolgens aan haar groot-
aandeelhouder verhuurd. Belangh. claimt t.z.v. de kosten van de werkzaamheden investe-
ringsaftrek.

Hof: de in art. 2, vijfde lid, Wet Vpb.'69 neergelegde fictie sluit niet in zich dat
vermogensbestanddelen van vennootschappen die in economisch opzicht geen onderne-
ming drijven als bedrij fsmiddelen in de zin van de artt.  10 en  1 1  Wet IB'64 kunnen worden
aangemerkt.

HR: het onderhavige pand behoort tot de duurzame kapitaalgoederen van belangh.
Ook in een geval waarin art. 2, vijfde lid Wet Vpb.'69 van toepassing is zijn als bedrijfs-
middelen in de zin van de in artt.  10 en 1 1 Wet IB'64 aan te merken die bestanddelen van
het vermogen van een NV, die - in tegenstelling tot zaken, welke voor de omzet zijn
bestemd (vlottend kapitaal) - tot de duurzame kapitaalgoederen (vast kapitaal) van de
NV behoren.

Aantekening bij het arrest

1. Na de uitvoerige conclusie van de AG is er geen aanleidingin te gaan op de wetshistorie
en systematiek. Aangezien volledig ingestemd wordt met de conclusie en het arrest wordt
volstaan met enige aanvullende opmerkingen.

Met het onderhavige arrest blijft voor de vennootschapsbelasting ten aanzien van het
begrip bedrijfsmiddel, de eenheid behouden en wel in deze zin dat dit begrip voor de
toepassing van de investeringsfaciliteiten geen andere betekenis toekomt dan aan het
overeenkomstige begrip  in  art.   10,  lid   1,  Wet  IB'64  dat de afschrijvingen regelt.   De
bestanddelen die behoren tot het vermogen van een lichaam en tevens te rekenen zijn tot
de duurzame kapitaalgoederen worden als bedrijfsmiddel aangemerkt, ook indien geen
sprake is van een ondernemingsuitoefening in economische zin. Verdere eisen worden niet
gesteld, er is slechts sprake van een negatieve begrenzing ten opzichte van zaken die voor
de omzet bestemd zijn.

Men kan zich afvragen of door het als bedrij fsmiddel aanmerken van niet aan enige
ondernemingsuitoefening dienstbare bestanddelen, geen onjuiste discrepantie ontstaat
tussen belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de inkomstenbelasting en die welke
als onbeperkt belastingplichtigen onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting. In de
inkomstenbelasting is het immers onmogelijk dergelijke bestanddelen, zoals beleggingen,
in de privt-sfeer tot de bedrijfsmiddelen te rekenen waarvoor investeringsfaciliteiten
verkregen kunnen worden.

Naar ik meen moet vorenstaande vraag ontkennend beantwoord worden en wel op
grond van de verschillen in afgrenzing van de privt-sfeer voor de onderscheidene subjec-
ten. In de inkomstenbelasting ligt de begrenzing in het al dan niet behoren tot het

Aantekening
171 FED IB'64: Art. 10 : 85.
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Dit boek behelst een naar onderwerpen systematisch gerangschikte selectie van door de
schrijver gepubliceerde artikelen, beschouwingen, annotaties en andere bijdragen over de
belastingheffing van ondernemingen. Behandeld zijn ontwikkelingen die met betrekking
tot dat onderwerp hebben plaatsgevonden in de periode 1975-1985.

Het begrip 'belastingheffing van ondernemingen' wordt door de schrijver in ruime zin
opgevat. Enerzijds worden daaronder begrepen de fiscale gevolgen verbonden aan het
behalen van winst uit onderneming als zodanig. Men denke hier aan de fiscale winstbepa-
ling. Anderzuds gaat het om maatregelen ingebed in het fiscale systeem, die het klimaat
van de ondernemingsuitoefening mede bepalen, zoals de investeringsfaciliteiten. Voorts is
hiertoe te rekenen de invloed van de belastingheffing op de financiering van de onderne-
mingen, met name betreffende het vormen en aantrekken van risicokapitaal. Dit onder-
werp raakt ten dele direct de fiscale winstbepaling zelve en is voor het overige een
belangrijke klimaatbepalende omstandigheid, die een belangrijke invloed doet gevoelen
op de gang van zaken binnen de ondernemingen.

Uit een oogpunt van stroomlijning is er van afgezien specifieke vraagstukken met
betrekking tot de aan inkomstenbelasting onderworpen ondernemingen in de selectie te
betrekken, zoals die verband houdende met de staking en overdracht van ondernemingen
en de daaraan verbonden faciliteiten en andere mogelijkheden.

De geselecteerde beschouwingen omvatten een periode van ongeveer tien jaar. Uitgangs-
punt is de stand van zaken van de wetgeving zoals verfijnd door de rechtspraak aan het
begin van dat tijdvak. Daarvan uitgaande wordt door de auteur een beschrijving gegeven
van de reacties daarop van de wetgever, de uitvoerende macht en de rechtspraak. Hieruit
blijkt dat deze reacties werden beinvloed door de economische ontwikkelingen in onze
maatschappij die in de hier beschreven periode, sterk ingrepen in de positie van de
ondernemingen. De auteur beschrijft de dynamiek van het desbetreffende deel van het
belastingrecht gemeten aan de hand van de actualiteit; dat wil zeggen datgene dat in
belangrijke mate tot discussie bleek te leiden.

Het genuanceerde beeld dat ontstaat door de confrontatie van zekere normen op het
terrein van het belastingrecht - naar hun aard een hypothetisch oordeel - met de
maatschappelijke werkelijkheid, vormt in hoofdzaak de inhoud van de hier opgenomen
selectie.

De beschouwingen zijn in het algemeen analyserend van aard. In verband met een
overzichtelijke presentatie van het probleemveld ofter afronding van een bepaald onder-
werp zijn enige beschouwingen toegevoegd welke voornamelijk een weergave inhouden
van het positieve recht. Waar nodig zijn aantekeningen geplaatst om de actuele stand van
zaken tot uitdrukking te brengen. Er is melding gemaakt van na het schrijven van de
desbetreffende publikatie gewezen relevante rechtspraak en van eventuele legislatieve
ontwikkelingen, evenwel zonder deze ontwikkelingen op haar beurt te becommentarie-
ren.

Het geheel is opgesplitst in drie delen.
Deel I draagt de titel'Winst uit onderneming', welk onderwerp op zijn beurt onderver-

deeld is in paragrafen en subparagrafen.
In het onderdeel 'Belastingheffing van ondernemingswinsten' wordt allereerst behan-

deld het probleem van de rechtsvormkeuze in het licht van - voornamelijk - de
tariefsverschillen tussen inkomsten- en vennootschapsbelasting Verder komen aan de
orde de problematiek van de inflatieneutrale belastingheffing en enige recente ontwikke-
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lingen betreffende de fiscale positie van het risicodragend vermogen van ondernemingen.
Het tweede onderdeel is gewijd aan aspecten van de fiscale winstberekening waarvan

naast facetten van het fiscale winstbegrip ook diverse kwesties betreffende de fiscale
verwerking van pensioenen aan de orde komen.

Vervolgens worden aspecten van vennootschapsbelasting besproken zoals enkele pro-
blemen betreffende verbonden subjecten, enige internationale problemen en een aanver-
want probleem inzake de buitenlandse beleggingsinstellingen.

Het laatste onderdeel ziet op de verliescompensatie, waarbij ingegaan wordt op diverse
aspecten van verliezen alsmede de termijnen van compensatie.

Deel II draagt als titel'Fiscale aspecten van risicokapitaal'. Het bevat een studie naarde
behoefte aan risicokapitaal vanuit verschillende gezichtshoeken. Naast het bijeenbrengen
van risicokapitaal komt de aanbodzijde aan de orde en tot slot wordt aandacht besteed
aan de bijzondere positie van de familie-BV.

Decl Ill heeft betrekking  op  de Wet investeringsrekening. Behandeld worden  de
ontwikkelingen  die  zich  in het stelsel van investeringsstimulering sedert 1978 hebben
voorgedaan. Naast de karakteristieken van de regeling gaat de aandacht uit naar de
betekenis van enkele belangrijke begrippen en bepalingen.

Vervolgens komt de zogenaamde Tweede fase van de WIR aan de orde. Het geheel
wordt afgesloten met een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in het stelsel en een
beoordeling van de WIR.
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Zusammenfassung

Dieses Buch enthiilt eine in Themen systematisch klassifizierte Auswahl der vom Verfas-
ser ver6ffentlichten Auf'satze, Kommentare, Anmerkungen bei Gerichtsurteilen und
andere Beitrige Ober die Besteuerung der Unternehmen. Es werden Entwicklungen
behandelt, die in bezug auf dieses Thema in der Periode 1975-1985 stattgefunden haben.

Der Begriff 'Besteuerung der Unternehmen' wird vom Verfasser im weiteren Sinne
aufgefasst. Einerseits versteht man darunter die steuerlichen Folgen verbunden mit dem
Unternehmungsgewinn als solcher. Man denke hier zum Beispiel an die steuerliche
Gewinnermittlung. Andererseits handelt es sich um in dem steuerlichen System eingebet-
tete Massnahmen, die das Klima der Unternehmensfohrung mitbestimmen, wie steuerli-
che Investitionsvergunstigungen. Ferner rechnet man dazu den Einfiuss der Besteuerung
auf die Finanzierung der Unternehmen, namentlich in bezug auf das Beschaffen  und die
Bildung des Eigenverm6gens. Dieses Thema beriihrt zum Teil die steuerliche Gewinner-
mittlung selber und ist weiter ein bedeutender klimabestimmender Umstand, der einen
erheblichen  Einfluss auf die Finanzierungs- und Solvabilittitslage der Unternehmen  hat.

Es wurde darauf verzichtet, Fragen hinsichtlich Unternehmen die der Einkommens
teuer unterliegen, miteinzubeziehen.

Es handelt sich bei den ausgewilhlten Aufsatzen usw. um eine Periode von etwa zehn
Jahren. Ausgangspunkt ist der Sachverhalt der Gesetzgebung wie diese durch die Recht-
sprechung am Anfang dieses Zeitabschnitts priizisiert worden ist. In Zusammenhangdamit wird vom Verfasser eine Beschreibung von den darauffolgenden Reaktionen des
Gesetzgebers, der Steuerverwaltung und der Rechtsprechung gegeben und zwar im
Perspektiv der sich Underenden gesellschaftlichen Verhaltnisse. Daraus geht hervor, dass
diese Reaktionen durch die wirtschaftlichen Entwicklungen in unserer Gesellschaft beein-
flusst wlirden, die in dem hier beschriebenen Zeitraum erheblich auf die Position der
Unternehmen eingewirkt haben. Der Verfasser beschreibt die Dynamik des einschlagigenAbschnitts des Steuerrechts, gemessen nach der Aktualitat, d.h. jene Ereignisse bei denen
sich herausstellte, dass sich in wichtigem Masse zur Diskussion fuhrten.

Das nuancenreiche Bild, das sich durch die Konfrontation von gewissen Normen auf
dem Gebiet des Steuerrechts - ihrer Art nach ein hypothetisches Urteil - mit der
gesellschaftlichen Wirklichkeit ergibt, bildet im wesentlichen den Inhalt der hier aufge-nommenen Auswahl.

Die Aufsiitze usw. haben im allgemeinen einen analytischen Charakter. Im Zusammen-
hang mit einer Obersichtlichen Darstellung des Problems oder zur Verfollstandigung eines
bestimmten Themas wurden einige Betrachtungen hinzugefugt, die hauptsachlich eine
Beschreibung des positieven Rechts darstellen. Wo es erforderlich war, wurde mittels
Fussnoten der aktuelle Sachverhalt zum Ausdruck gebracht. Auch nach der ursprungli-chen Ver6ffentlichung erschienene Rechtsprechung und eventuelle legislative Entwick-
lungen sind erw8hnt worden, jedoch ohne diese Entwicklungen ihrerseits zu kommentie-
ren.

Die ganze Arbeit besteht aus drei Teilen.
Der erste Teil fuhrt den Titel 'Gewinn aus Unternehmen', welches Thema in Paragra-

phen und Subparagraphen aufgeteilt wurde.
Im Paragraphen 'Besteuerung des Unternehmungsgewinns' wird zunfichst das Pro-

blem der Rechtsformwahl, besonders angesichts des Unterschieds im Tariefsatz und
Steuerdruck zwischen der Einkommensteuer und der K6rperschaftsteuer behandelt.
Ferner wird behandelt die Problematik der Inflation, besonders deren Einfluss auf die
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Gewinnermittlung, und eine in den Niederlanden vorgeschlagene Methode diesen Ein-
fluss zu beseitigen.

Der zweite Paragraph befasst sich mit Aspekten der steuerlichen Gewinnermittlung,
wobei ausser aspekten des steuerlichen Gewinnbegriffs auch mehrere Fragen bezuglich
Pensionsruckstellungen und deren steuerliche Verarbeitung behandelt werden.

Weiter werden Fragen der K6rperschaftsteuer er6rtert, wie einige Probleme in bezug
auf verbundene Steuersubjekte (Unternehemen), einige internationale steuerrechtliche
Probleme und ein verstUndnismassig mit der K6rperschaftsteuer zusammenhSngendes
Problem der auslandischen Anlagegesellschaften.

Der letzte Paragraph befasst sich mit dem Verlustausgleich, wobei auf verschiedene
Aspekte der Verluste, wie u.a. die Ausgleichstermine, eingegangen wird.

Der zweite Teil fuhrt den Titel'Steuerliche Aspekte des Risikokapitals'. Er enthdlt eine
Abhandlung uber den Bedarf an Eigenverm6gen der Unternehmen aus verschiedenen
Gesichtspunkten. Neben der Beschaffung des Eigenverm6gens wirdt auch das Angebot
von Anteilsverm6gen, und schliesslich die besondere Position der sich im Familienbesetz
befindenden GmbH und AG behandelt.

Der dritte Teil bezieht sich auf das Gesetz uber die F6rderung und Lenkung von
Investitionen (WIR). Es werden die Entwicklungen behandelt die sich seit 1978, seit dem
Inkrafttreten dieses Gesetzes, ergeben haben.

Neben den Charakteristiken der Regelung wird die Aufmerksamkeit aufdie wirtschaft-
liche Bedeutung des Systems gerichtet und auf eine Analyse der wichtigsten Begriffe und
Bestimmungen. Ferner wird der Ausbau der WIR mit Zulagen fur Energiespar- und
Umweltschutzinvestitionen behandelt. Das Ganze wird abgeschlossen mit einer Uber-
sicht der wichtigsten Anderungen im System der steuerlichen Investitionsvergunstigun-
gen, und einer Beurteilung dieses Systems.
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- i.v.m. WIR 196; 203; 258 - i.v.m. WIR 212

Beleggingsinstelling 81:Ill; 130 Dividendbelasting 174- buitenlandse 110,112 Dividendrekening 170
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Dividendvrijstelling 30; 176 Fusie fiscale          97
Dochtermaatschappij - bedrijfsfusie en verliescompensatie

- oprichting i.v.m. fisc. eenheid          99                        146
Dubbele belasting, Internationale 122 zie ook: standaardvoorwaarden

- i.v.m. kwijtscheldingswinst 138

- i.v.m. verliezen 147

Dubbele belasting op uitgedeelde winsten                G
39,41,43.166,167,175,176,250
Zie ook: Gebouwen
- actualiseringsnota - i.v.m. WIR 194,206: 212.213,- afwenteling vermogenskosten 217,271
- integratiestelsels Gebroken boekjaar- kapitaalkosten - i.v.m. verlaging tarief vpb en verruiming- klassieke stelsel verliescompensatietermijn         46- overwinstbelasting Goodwill           56
- primair dividend Grote projectentoeslag WIR 187,237,
- primair rendement 239
- reductiestelsel
- verrekeningsstelsel

H

E                                                                                Hardheidsclausule
i.v.m. art. 29a 120,121,126,133

Egalisatieperiode (winst en dividend) Harmonisatie, fiscale 155

170 Hefboomprincipe 164

Egalisatiereserve voor verzekeraars Herkapitalisatie
91.93 -

gefacilieerde 177

Eigen vermogen 39,41.162,164 Herkapitalisatiebonus 176

Eindafrekeningswinst Herkapitalisatie regeling 176

- i.v.m. vorderingen 56 Hofstra-voorstellen 21: 83,86: 192
- i.v m. artikel 9a Wet IB'64 - i.v.m. WIR

Energie toeslag WIR 222.229,241 zie ook: inflatieneutrale belastingheffing
Evenredig-deelmethode Holding/Houdstermaatschappij

- i.v.m. pensioenen 69,71 - i.v.m. art. 29a 114,125,129.132
- i.v.m. verliescompensatie 144

Huurkoopvorderingen
F                                                                           - waardering van          59

Familievennootschap 178; 180,181
Fictief aanmerke'Uk belang 180             /
Fictief rendement 110.113,121,127,

132 Imputatieregeling
zie ook: - i.v.m. art. 29a 126

- anti-misbruikbepalingen Inbedding WIR 189
- hardheidsclausule Income-creditmethode 191
- holding/houdstermaatschappij Indexering-pensioenen         79- imputatieregeling - clausule           84
- onroerend goedmaatschappij Inflatie          20
- oppotting - pensioenen 78; 83
- reparatiewetgeving 1nflatiecorrectie           20
- tegenbewijs Inflatieneutrale belastingheffing               18,- vorderingen 19; 27; 28

Financieringsargument Zie ook:
- i.v.m. ijzeren-voorraadstelsel        61 - Hofstra-voorstellen

Final-paypensioen        79 - koopkrachtcorrectie
Fiscale eenheid 91; 98 Informele kapitaalstorting inbreng         94;

- i.v.m. verliescompensatie 142 109,138,140
- i v.m. vermogensaftrek 100 Inhaalpremie

zie ook standaardvoorwaarden -  i.v.m.  pensioenen                    64
(Open) fondsen voor gemene rekening Installaties

111 - i.v.m. WIR 215
Franchise Integratiestelsels 166

-  i.v.m.  WI R 222: 227 Investeringen- begrip 194
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Investeringsaftrek. bijzondere Netto-karakter WIRpremies 191

- i.v.m. scheepvaartwinst 138 Neutraliteit van belastingheffing

Investeringsbijdrage - over winst uit onderneming              17
Zie: WIR Nieuwheidsvereiste

Investeringscategorieen - i.v.m. WIR 226,236
- i.v.m.  WI R 210;213 Nihil-aanslag
- i.v.m. milieutoeslag 223 - i.v.m. verliezen 154
- i.v.m. energietoeslag 223; 233 Nominalistische theorie         20

Investeringspremieregeling 191,208; Non-profitsector
244 - i.v.m. WIR 193; 203

Investeringsrekening 188 Nultarief Vpb 111

Investeringsstimulering 187;  188,200;
229,251

Investeringssubsidie 188,201                                          0

Omzetstelsel
K                                                              - i.v.m. winstberekening        52

Omslagstelsel
Kapitaalinbreng 95,109,138,165 - i.v.m. pensioenen          65

zie ook: informele kapitaalinbreng Onderhanden werk
Kapitaalklem 176 - voorraadaftrek          34

Kapitaalkosten 41; 164 - waardering 52; 57

Kapitaalsbelasting 172 Onderhoudsuitgaven
Kapitaalvlucht 115 - i.v.m. WIR 231
Klassieke stelsel 39,41.44,164,166 Onderneming
Koopkrachtcorrectie          21 - definitie 143

zie ook: inflatieneutrale belastingheffing Ondernemingsvrijstelling
Klimming vaste - i.v.m. Vermogensbelasting 181

- i.v.m. pensioenen 86 Oneigenlijk gebruik WIR 194,210;
Kwijtschelding(swinst) 135,148,150 269

Onroerend-goedmaatschappij
- i.v.m. art. 29a 117; 130

L                                                                           - i.v.m. verliescompensatie 144

Onroerend-goed-exploitatie-
Landbouwbedrijf maatschappij 193: 197; 203

- i.v.m. WIR 240 Oppotting
Lege vennootschap - beleggingsopbrengsten 111;  122

- i.v. m. verliescompensatie 139 Oudedagsreserve (fiscale)

Lening          96                                                      - i.v.m. WIR 192

Levensjarenbeginsel Overdracht onderneming 179; 180
- i.v.m. VUT          77 - fusie          97

Lineaire methode - verliescompensatie 139

- i.v.m. pensioenen 72,74 Overkill

- i.v.m. WIR 201

Overwinstbelasting 169,170
M

Mantelkauf                                                               P
- i.v.m. verliescompensatie 142

Methode van de verzekeringsdeskundigen Participatie maatschappuen 178

- i.v.m. pensioenen 71 Pensioenen 62 ev.
Milieutoeslag WIR 222; 229; 241 - beroepspensioenregeling         80
Misbruik van vennootschapsvorm         16; - final-pay pensioen         79

202 - stelselwijziging         66

Moedermaatschappij zie ook:
- opgerichte i.v.m. fisc. eenheid          99 - coming backservice

Monory, Plan 40,176 - dienstjarenbeginsel
- evenredig-deelmethode
- final-paypensioen

N                                                                    - indexering pensioenen
- inflatie

Negatieve aanslag - inhaalpremie
- i.v.m. WIR 243,254 - vaste klimming

Netto-Bruto-karakter SIR-heffing 191 - lineaire methode
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- methode van de verzekeringsdeskundi- Risicokapitaal
gen -

risicodragend vermogen 39; 161,- omslagstelsel 164 ev.
- pensioenstelsels Risicoverzekering v66r-overlijden- rentedekkingsstelsel - i.v.m. pensioenen 74; 75- risicoverzekering v66r-overlijden Routing maatschappu 103
- stelselwijziging Ruimtelijke ordeningstoeslag WIR- waardevastheidsclausule 187; 243; 244

Pensioenstelsels
- dienstjarenbeginsel          77- evenredig-deel methode 69,71               S
- levensjarenbeginsel        77- lineaire methode 72,74 Sale-lease-back bepaling
- methode van de verzekeringsdeskundi- - i.v.m. WIR 196

gen Samenwerkingsvormen         8871

- omslagstelsel 63 Schenking A-B-aandelenpakketten
- rentedekkingsstelsel         65                                     178,181

Pensioenrekening Schenkingsrecht 181
- particuliere 174 Sfeerovergangen

Pensioenverplichtingen - i.v.m. pensioenen         81
- passivering van 62 ev. SIR-heffing 198,208,240
zie ook: pensioenstelsels Spaarbankbedrijf WIR 194

Premiegerechtigden Staking
- i.v.m.  WI R 193,202,230 - verliescompensatie 140; 144

Premiemaxima WIR 189; 234 Stakingswinst 56.80.145
Premiepercentages WIR 187.191,222; Stamkapitaaltheorie         95

241,255,261.266 Standaardvoorwaarden
Primair-dividend - fiscale eenheid          98

- aftrek van 39; 169; 170 Standaardvoorwaarden
Primair rendement - voor fiscale fusie 97; 146

aftrek van 169 Steekpenningen
Procedures - fiscale aftrekbaarheid         48

- i.v.m. WIR 190; 256; 262; 268 Stelselwijziging
Profit-routing - waardering deelneming          91

- i.v.m. WIR 205.220,266,269 - pensioenen        66
Profit-sector 193; 204; 230: 269 Substantialisme           20

Substantialistische theorie           31
Successierecht 181

R

Rechtsvorm (transparante)          88                        T
Rechtsvormkeuze         15

- i.v.m.  WI R 205 Tariefsmaximering               17

Rechtsvermoeden 113;116; 120;128 Tariefsproblematiek
Reductiestelsel 167 - fiscale               16

Rentabiliteit 165 Tax-credit 153; 175

Rentedekkingsstelsel - i.v.m. WIR 191

- i.v.m. pensioen 65 Tax-haven 102,104
Rente-routing 105 Tegenbewijs
Rentevrijstelling 20; 30 - i.v.m. art. 29a 114; 119
Reorganisatie (winst-vrostelling) 139; Ter beschikking stellen 196; 206; 211;

149 255; 258; 270

Reparatiewetgeving Teruggaaf, (voorlopige) van belastim
- i.v.m. art. 29a 110; 115; 122; 127 gen 154

(Stille) reserves Time-chartering 212

- bij wijziging voorraad - waarderingsstel- Transitorische actiefpost
sel         34                                               - i.v.m. pensioenen         80

zie ook: winstreserves Tijdstip uitbetaling toestagen WIR
Richtlijn deelnemingen 175 224

Richtlijn harmonisatie
vennootschapsbel. 155,166

Richtlijn harmonisering verliescompensa-
tie               156
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U Vermogensaftrek 30.32.35
- fusie        97

Uitdelingsplicht ill - fiscale eenheid 100

Uitsluitingsbepalingen WIR 195,201; zie ook: beleggingen
210,211,219,226,235.252,258,274 Vermogensbelasting 181

zie ook: oneigenlijk gebruik WIR Vermogensbeleggingen
Uitvoering WIR 190 - i.v.m. vermogensaftrek 32. 35

zie ook:  DI R Vermogenssancties- fiscale aftrekbaarheid          48
Verplichtingen

F                                                              - i.v.m. WIR 197

Verrekeningsstelsel
VAIA-stelsel 201 - invoering van 43,166,167
Vaste inrichting 109 Vervangingskoopstelsel        62
Vennootschappeluk Kapitaal 95 Vervroegde afschrijving 201

Vennootschappelijke ondernemingsvermo- Verzoeken tot toepassing van fiscale eenheid
gen                                                    99
-i.v.m. WIR 211 Voedingsgedachte

Verbetering - i.v.m. WlR 193; 230
- i.v.m. WIR 234 Voltooide prestatie

Verbeteringskosten - i.v.m. winstberekening         57
- i.v.m. WIR 196,234 (Negatieve) Voorlopige aanslag 154

Vererving AB-aandelen 181 Voorraadaftrek 20.29.31:33
Verhuur - en fusie          97

i.v.m. WIR 225 Voorraadwaarderingsstelsels
zie: ter beschikking stellen - i.v.m. voorraadaftrek 29: 31

Verjaringsgedachte - substantialische - i.v.m. voorraad af-
- i.v.m. verliezen 152 trek           34

Verklaring van juistheid - ijzeren-voorraadstelsel 29; 61
- i.v.m. WIR 228 Vorderingen

Verklaring vennootschapsbelasting          43; - activering van 54,57
44,168,245,250 - eindafrekeningswinst          54
zie ook: gebroken boekjaren - waardering huurkoopvorderingen

Verlaging werkgeverspremies 250                       59
Verlies (compensabel) 137,140,145 - art. 29a 118

Verliescompensatie 135 ev. - kwijtschelding van 135
- fiscale eenheid 100 Vrugesteld lichaam- maritale 142 - i.v.m. WIR 193
- termunen 45;  1 5 1 ev. VUT        75
ae ook:
- aanloopverliezen
- beleggingsinstelling                                      It'
- carry back- carry forward Waardevastheidsclausule 79; 83- fiscale eenheid Welvaartstoename 79,83
- fusie Wet op de Jaarrekening- gebroken boekjaar - i.v.m. pensioenen         66
- kwijtscheldingswinst Winstaftrek, bijzondere 28; 37
- lage vennootschap Winstbegrip, bepaling- Mantelkauf - fiscale 47 ev.; 62.  135- nihilaanslag - kwalitatieve 47 ev.; 47- onroerend goedmaatschappij - jaarwinstbegrip 47; 63; 79- overdrachtonderneming Winstbonus 176
- reorganisatiewinstvrijstelling Winsten, uitgedeelde       42- richtlijnharmonisatie Winst reserves 176
- staking WIR 187 ev.; 210 ev.; 222 ev.; 237 ev,- voorlopige teruggaaf van belasting 247 ev.
- verliesrangorderegeling zie ook:
- verliesvennootschap - anti misbruikbepalingen- verliesverdamping - afschafling vennootschapsbelasting

Verliesmenging (fiscale)          88 - alternatieven WIR
Verliesrangorderegeling 154 - basispremies
Verliesvennootschap 139 - beleggingen
Verliesverdamping 151 - beleggingsinstelling
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- beroepstermijnen - procedures
bosbedrijf - profit-routing- buitenlands subject - ruimtelijke ordeningstoeslag

- Bijzondere regionale toeslag - sale-lease-back bepaling
- cumulatie IPR en WIR - spaarbankbedrijf
- desinvesteringen - ter beschikkingstellen
- desinvesteringsbetaling - time-chartering
- desinvesteringsbetalingstermijn - tudstip uitbetaling toeslagen

dienstbaarheid - uitsluitingsbepalingen
- DIR - vennootschappelijk ondernemingsver-

energietoeslag rnogen
- franchise - verbetering
- gebouwen - verplichtingen
- inbedding WIR - voedingsgedeelte

installaties - vrijgesteld lichaam
- investeringscategoritn - woningbouwlichamen- landbouwbedrijf Woningbouwlichamen
- milieutoeslag -i.v.m. WIR 193,203
- negatieve aanslag
- nieuwheidsvereiste
- netto karakter WIR-premies                         1./
- non-profitsector- oneigenlijk gebruik WIR Ilzeren-voorraadstelsel 29.61
- onderhoudsuitgaven i.v.m. WIR
- onroerend goed exploitatiemaatschappij

overkill                                                                Z
- premiegerechtigden
- premie maxima Zeggenschapscriterium         89
- premie percentages Zelfstandigenaftrek         36
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