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STELLINGEN BEHOREND BIJ DISSERTATIE VAN A.C. RIJKERS

1. Voor auteurs en lezers beiden ware een fusie tussen het
Weekblad voor Fiscaal Recht en FED's Fiscaal Weekblad
wenselijk.

2.   De meest waardevrl,le tariefstelling voor de heffing van
Inkomstenbelasting in Nederland in het huidige tijdsgewricht
is een proportioneel tarief gecombineerd met een niet voor
overheveling vatbare belastingvrlie som tot een bedrag. dat
ten minste nodig is voor het voeren van een menswaardig
bestaan in Nederland.

3.      De artikelen  12,  13, en  14 van de Wet  IB 1964 kunnen
vervallen.

4.       Bl,1 verplaatsing van een onderneming binnen Nederland speelt
de 'objectieve onderneming' een kwalijke rol: ten onrechte
wordt de belastingplichtige juist op dit zeer ongelegen moment
geconfronteerd met staking en met de daarmede gepaard
gaande afrekening over stakingswinst.

5.     Het is nauwelijks geloofwaardig dat de reorganisatie van de
belastingdienst in de richting van gecentraliseerde eenheden
in hoofdzaak ingegeven zou zijn door het streven naar
verhoogde 'klantvriendelijkheid'.

6.    De verdediging van het Nederlandse milieu dient naar haar
aard te ressorteren onder het Ministerie van Defensie. Aldus
zouden economische argumenten in de milieu-discussie in hoge
mate worden ontkracht en zou de kwalificatie van
vervullingshandelingen in een mepr juiste terminologie worden
getoonzet.

7.      De bevoegdheid tot het houden van hutsdieren zou moeten
berusten op het met goed gevolg doorlopen hebben van een
- eventueet onder auspiciOn van de Nederlandse Vereniging
tot Bescherming van Dieren staande - oplelding daartoe.

8. Automatisch belichtende, automatisch scherpstellende en
automatisch transporterende spiegelreflexcamera's doen geen
afbreuk aan de te behalen fotografische kwaliteit, maar
verhogen de mogelijkheden daartoe.

9.     Nlet het werken aan een proefschrift vormt een beproeving,
maar er ni6t aan kunnen werken.

10. De uitspraak 'Het geheel is modr dan de som der delen' moge
voor de vaststelling van de waarde in het economisch verkeer
van zaken relevant zi,In, geplaatst in de context van de
tegenstelling collectiefindividu is zij apert onJuist.
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Inleiding

Sinds haar ontstaan is de regeling van artikel 18 Wet IB 1964, de gemisloze om-
zetting, maagdelijk gebleven. Zij ligt ingeslapen in nauwe wettelijke regels en
is verscholen achter brede hagen van bevoogdende ministeriele voorwaarden.
Daarenboven is zij erfelijk belast, aangezien van haar in 1964 in feite niet veel
meer werd verwacht dan dat zij een reeds bestaande, zeer beperkt opgezette,
ministeriele resolutie in wettelijke vorm zou voortzetten.

Uit deze studie, die tot doel heeft de plaats van de regeling in het belastingstel-
sel en in de Wet IB 1964 in het bijzonder te onderzoeken, zal naar voren komen
dat de geruisloze omzetting tot meer geroepen is dan het fungeren als smal

hangbrugje van inkomstenbelasting naar vennootschapsbelasting.
Na een korte schets van de huidige regeling en een tekening van haar geschie-

denis in hoofdstuk 1, zullen in de hoofdstukken 2 en 3 de fundamenten voor
de regeling worden beschreven. Deze fundamenten blijken voldoende draag-
kracht te bieden om daarop een ruim toegankelijke en stevige brug van de Wet

IB 1964 naar de Wet Vpb 1969 te construeren.
Na een intermezzo in hoofdstuk 4, waarin de voorperiode kort beschreven

wordt, worden in hoofdstuk 5 de wettelijke vereisten geanalyseerd. Deze blij-
ken reeds bij hun ontstaan een archaisch karakter te hebben meegekregen, hou-
den niet goed verklaarbare beperkingen in en hebben ten onrechte de basis ge-
legd voor nagenoeg onaantastbare pseudo-wetgeving. Daarenboven plaatst de
wettelijke regeling de belastingplichtige voor de vaak moeilijke keuze tussen

een ruisende en een geruisloze omzetting. Op deze problematiek wordt inge-
gaan in hoofdstuk 6. Vervolgens worden in hoofdstuk 7 de ministeriele stan-
daardvoorwaarden getoetst aan de wettelijke bepalingen en worden zij be-
proefd op de mogelijkheid, voor zover nodig, omgezet te worden in wetteksten.
Bovendien wordt per standaardvoorwaarde gezocht naar te rechtvaardigen ver-
ruimingen van de doorschuifregeling.

In hoofdstuk 8 wordt met nadruk aandacht gevraagd voor de wankele
rechtsbescherming tegen de grote invloed van de administratie op de regeling.

Geconstateerd moet worden dat de poging van de wetgever in 1964 om rechts-
bescherming te bieden mislukt is. In de voorstellen tot verbetering van de
rechtsbescherming is, vooral met het oog op de huidige vormgeving van de re-

geling, enig pragmatisme niet geschuwd. Maar ook in een ruimer opgezette in-
tegrale wettelijke regeling van de geruisloze omzetting zal optimale rechtsbe-

scherming prioriteit moeten blijven.
In hoofdstuk 9 wordt een overzicht gegeven van alle tekstvoorstellen die

gaandeweg zijn gedaan en in hoofdstuk 10 wordt de studie afgerond met een
samenvatting.
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INLEIDING

Deze studie moge ertoe bijdragen dat, na 26 jaar, artikel 18 Wet IB 1964
wordt wakkergeschud, wordt bevrijd van de haar knellende banden en wordt
gevoerd tot een volwassen regeling.

Het manuscript werd afgesloten op 1 juli 1989.
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Hoo fdstuk 1. Overzicht   van de regeling   van
artikel 18 Wet IB 1964

In dit hoofdstuk zal een korte voornamelijk positiefrechtelijke beschrijving
worden gegeven van de meest essentiale kenmerken van de regeling van arti-
ke! 18 Wet IB 1964 en van de geldende standaardvoorwaarden. Vervolgens zal
worden ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van de regeling en zal het ge-
bruik van de term 'geruisloze omzetting' worden gemotiveerd.

1. Algemeen overzicht

Artikel 18 Wet IB 1964 geeft de ondernemer het recht zijn onderneming in te
brengen in een naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperk-
te aansprakelijkheid zonder dat inkomstenbelasting verschuldigd wordt over de
stille reserves, de fiscale reserves en de goodwill.1 Daarvoor moet aan bepaal-

de voorwaarden zijn voldaan. Die voorwaarden zijn deels in de wet opgeno-
men en deels, binnen een door de wet aangegeven kader, ter vaststelling aan
de Minister gedelegeerd.

De Staatssecretaris heeft de laatstbedoelde voorwaarden gepubliceerd. De
eerste publikatie geschiedde in de Nederlandse Staatscourant no. 181 van 21

september 1965, nadat artikel 18 bij de totstandkoming van de Wet op de in-
komstenbelasting 1964 (Wet IB 1964) was ingevoerd; resolutie van 21 september
1965, no. B5/9786, BNB 1965/270. Daarna verschenen de volgende resoluties,

die, met een uitzonderingi, steeds de daaraan voorafgaande vervingen:

resolutie van 3 oktober 1966, no. B6/12 565, BNB 1966/255; resolutie van 17

juli 1967, no. B7/10 012, BNB 1967/189 (wijziging achtste standaardvoorwaar-
de); resolutie van 4 oktober 1971, no. 871/17 069, BNB 1971/2417 resolutie
van 31 oktober 1974, no. B74/16 470, BNB 1975/12; resolutie van 22 augustus
1978, no. 278-14 279, BNB 1978/267;4 resolutie van 22 april 1985, no. 284-

1. Onder stille reserve wordt verstaan het verschil tussen de fiscale boekwaarde van een tot het on-

dernemingsvermogen behorend bestanddeel en de waarde in het economisch verkeer van dat be-

standdeel. Onder fiscale reserves worden verstaan de reserves als bedoeld in de artikelen 13 en 14

Wet IB 1964. De fiscale oudedagsreserve valt daar niet onder. Over deze reserve dient bij omzetting
- in beginsel - afgerekend te worden. Onder goodwill wordt verstaan de hogere waarde, welke

de bestanddelen van de onderneming gezamenlijk bezitten b6ven de waarde van die bestanddelen

ieder op zichzelf beschouwd.
2. Resolutie 17 juli 1967, no. B7/10 012, BNB 1967/189 verving alleen de achtste standaardvoor-

waarde.
3. Deze resolutie verving BNB 1965/255 en BNB 1967/189.
4. Deze resolutie verving BNB 1975/12 met uitzondering van enkele voorwaarden voor inbrengen

die hadden plaatsgevonden v66r 24 mei 1978, respectievelijk v66r 1 januari 1978.
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8575, BNB 1985/154;5 resolutie van 25 juli 1986, no. 286-8574, BNB 1986/
271.

Laatstgenoemde resolutie ging vergezeld van resolutie no. 286-8575,
BNB 1986/272, waarin de afdoening van vier typen van omzettingen door de
Staatssecretaris werd gedelegeerd aan de inspecteurs der directe belastingen.
De laatste resolutie werd naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van
27 januari 1988, BNB 1988/218*, met noot Barte16, aangepast bij resolutie
van 1 juli 1988, nr. DB88/1418, BNB 1988/229.7

2. Korte schets van artikel 18 Wet IB 1964

Naast de geruisloze doorschuivingen van artikel 15, lid 3 en van artikel  17 kent
de Wet IB 1964 de geruisloze doorschuiving van artikel 18. Het instituut ziet
op de inbreng van de tot een onderneming van een natuurlijk persoon behoren-
de vermogensbestanddelen in een BV of NV. In het vervolg zal, wanneer wordt
gesproken over de BV, tevens de NV zijn bedoeld, tenzij anders aangegeven.

De vorm van de onder de inkomstenbelasting vallende bron 'onderneming'
wordt 'omgezet' in een andere rechtsvorm, hetgeen resulteert in vervreemding
van de tot de onderneming behorende activa en passiva. De belastingplichtige
verkoopt als het ware zijn onderneming aan de BV of NV, onder andere tegen
uitreiking van aandelen. Een dergelijke vervreemding houdt volledige beeindi-
ging in van de onderneming van de natuurlijke persoon en betekent daarom
in het systeem van de wet 'staking' van de onderneming. De ter gelegenheid
van die staking, naar de regels van artikel 9 Wet IB 1964, gerealiseerde stille
reserves, fiscale reserves en goodwill vallen in de stakingswinst. De wetgever
heeft echter de mogelijkheid gelaten deze realisatie te voorkomen en inbreng
fiscaal geruisloos te doen geschieden.

Deze 'geruisloze omzetting' bewerkt dat bij overdracht van de onderneming
aan de BV niet wordt afgerekend over stille reserves, fiscale reserves en good-
will. Daar staat tegenover dat de daarop rustende inkomstenbelastingclaim
wordt getransformeerd in een vennootschapsbelastingclaim.8 Deze transfor-
matie komt tot stand doordat de BV wordt verplicht de ingebrachte activa en
passiva in haar fiscale openingsbalans op te nemen tegen de boekwaarden van
de fiscale eindbalans van de inbrenger.

Anders dan de onder het Besluit IB 1941 op een ministeriele gunst gebaseer-
de doorschuifregeling werd bij invoering van de Wet IB 1964 een recht op door-
schuiving gecreterd. Aan dit recht kleeft echter de eis dat aan bepaalde wette-

5. Deze resolutie verving BNB 1978/267 en BNB 1975/12.
6. Het arrest werd door Stevens geannoteerd in FED 1988/549. Zie voorts mijn bespreking WFR
1988/5827, pagina 746, 'Geruisloze omzetting van subjectieve onderneming'.
7. Tevens opgenomen in VN 16 juli 1988, nr. 18, punt 11, pagina 1781 en WFR 1988/5830 van 21
juli 1988, pagina 880.
8. De doorschuiftechniek is in de kern van de zaak identiek aan de doorschuifmechanismen van
de artikelen 15 en 17 Wet IB 1964 en artikel 14 Vpb 1969.
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lijke eisen, alsmede aan door de Minister van Financian te stellen voorwaarden
moet zijn voldaan. De voorwaarden waaraan in normale gevallen moet worden
voldaan worden door de Minister, uit hoofde van een aan de Tweede Kamer
gedane toezegging, gepubliceerd.9 Ten opzichte van de standaardvoorwaarden
kan de Minister echter in bijzondere gevallen afwijkende en nadere voorwaar-
den stellen.

Ingevolge de ministeriale voorwaarden zal de BV tegenover het ingebrachte

vermogen in beginsel nominaal aandelenkapitaal moeten stellen. Dit
aandelenkapitaal behoeft echter niet overeen te komen met de door de BV
overgenomen fiscale boekwaarden van dat ondernemingsvermogen. In het
laatste geval zou de transformatie tevens een aanzienlijke vergroting van de be-
lastingclaim inhouden: aan de ene kant zou de BV als gevolg van de door-
schuiftechniek belast worden bij realisatie van de stille reserves, de fiscale re-
serves en de goodwill, aan de andere kant zou de aandeelhouder nogmaals be-
last worden voor zover dezelfde reserves en goodwill leiden tot een ultdeling
of tot aanmerkelijk-belangwinst. De enkelvoudige IB-claim zou op deze wijze
plaats maken voor een tweevoudige claim, te weten een vennootschapsbelas-
ting- en een inkomstenbelastingclaim.w Een dergelijk effect brengt het insti-
tuut van de geruisloze omzetting niet mee. De standaardvoorwaarden verplich-
ten zelfs tot een zogenaamde 'commerciele herwaardering:1' De ter zake van
het ingebrachte vermogen uit te geven aandelen dienen a pari te worden ge-
plaatst, waarbij het nominaal geplaatste aandelenkapitaal dient te worden be-
paald aan de hand van de waarde, welke ten tijde van de overgang van de hef-

fing van inkomstenbelasting naar de heffing van vennootschapsbelasting in het
economisch verkeer aan het vermogen van de besloten vennootschap kan wor-
den toegekend. Dit heeft tot gevolg dat de mogelijkheid van een inkom-
stenbelastingclaim ter zake van het verschil, dat ten tijde van de overgang naar
het vennootschapsbelastingregime bestaat tussen de waarde in het economisch
verkeer en de fiscale boekwaarde van de ingebrachte onderneming, teniet
wordt gedaan.

Het is in beginsel niet mogelijk ter gelegenheid van een geruisloze omzetting
een vermogensbestanddeel naar het privt-vermogen over te brengen. De rege-
ling brengt in de ogen van de Staatssecretaris mee dat het gehele onderne-
mingsvermogen moet worden ingebracht.12 Hij rekent daartoe, naar aanlei-

9. Zitting 1963-1964, 5380, verslag van het mondeling overleg tevens eindverslag, nr. 33, pagina

16 lk:  'Een ander  lid van  de commissie vraagt of de  zgn.  standaardvoorwaarden gepubliceerd zul-
len worden'. Pagina 16 rk. 'Dit wordt door de bewindsman toegezegd.  Hij  herinnert eraan dat van
geval tot geval afwijkingen en toevoegingen mogelijk zijn:
10. In theorie zelfs tot een drievoudige claim, aangezien de heffing over aanmerkelijk-belangwinst
de inkomstenbelastingclaim op de winstreserves in de BV of NV niet doet vervallen.
11. Standaardvoorwaarde 9 van de resolutie van 25 juli 1986, BNB 1986/271. Voor het antwoord

op de vraag of een verplichting lot commerciele herwaardering in de lijn ligt van de aan de Mi-
nister gedelegeerde bevoegdheden zij verwezen naar de bespreking van de 9e standaardvoorwaarde.
12. Punt 3 van de toelichting op de standaardvoorwaarden bij de resolutie van 25 juli 1986,
BNB 1986/271.
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ding van het arrest HR 27 januari 1988, BNB 1988/218*, ook het zogenaamde
'buitenvennootschappelijk ondernemingsvermogen: 13 In het uitzonderings-
geval waarin een vermogensbestanddeel buiten de inbreng mag worden gehou-
den, geschiedt afrekening over een eventuele meerwaarde thans naar het bij-
zonder tarief.14

Op praktische gronden dienen buiten inbreng te blijven reeds bestaande, nog
tot  gelding te brengen, investeringsbijdragen en desinvesteringsbetalingen. 15

Een door de inbrenger op de voet van afdeling 5A Wet IB 1964 gevormde
oudedagsreserve kan niet worden doorgeschoven. Deze oudedagsreserve kan
worden opgeheven dan wel worden omgezet in een stamrecht. In geval van op-
heffing volgt belastingheffing naar het bijzonder tarief van artikel 57, tweede
lid, Wet IB 1964.16

Een bijzondere plaats wordt ook ingenomen door de WIR-posities van de
inbrenger. De geruisloze omzetting levert geen vervreemding op voor de toe-
passing van de WIR-bepalingen in de Wet IB 1964 en geen investering voor de
BV. De ministeritle voorwaarden beogen de WIR-positie van de inbrenger door
te schuiven naar de BV, hetgeen inhoudt dat aan de ingebrachte bedrij fsmidde-
len verbonden desinvesteringstermijnen van kracht blijven voor de BV.

3. Wettelijke eisen

De wet gaat uit van een omzetting van een door 66n of meer natuurlijke perso-
nen gedreven onderneming in een door een NV of BV gedreven onderneming.

Het begrip 'omzetting' is niet in de wet omschreven.
Achter het begrip 'onderneming' gaat de belangrijke vraag schuil of daar-

mee een onderneming in materiele zin, welke los van de belastingplichtige kan
worden bezien, wordt bedoeld, dan wel of daarmee de 'bron' onderneming
wordt bedoeld, welke slechts vanuit de belastingplichtige kan worden bezien,
dan wel of beide figuren in het begrip zijn vervat. In hoofdstuk 5 zal deze pro-
blematiek behandeld worden.

De wet laat dus slechts omzetting toe in een NV of BV. Andere rechtsvormen
noemt artikel 18 niet.

De Staatssecretaris heeft zich steeds op het standpunt gesteld, dat sprake
moet zijn van een nieuwe NV of BV. Deze zienswijze wordt gedeeld door de
Hoge Raad in BNB 1988/218'. 'Nieuw' houdt in dat de BV met het oog op

13. Zie punt 2.2 van de resolutie van 1 juli 1988, BNB 1988/229.
14. Punt 13 van de toelichting op de standaardvoorwaarden bij de resolutie van 25 juli 1986,
BNB 1986/271.
15. Punt 4 van de toelichting op de standaardvoorwaarden bij de resolutie van 25 juli 1986,
BNB 1986/271.
16. Punt 7 van de toelichting op de standaardvoorwaarden bij de resolutie van 25 juli 1986,
BNB 1986/271.
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de omzetting is opgericht; vergelijk overweging 4.1., BNB 1988/218*, pagina
1360. Ten aanzien van eenmanszaken staat de Staatssecretaris niettemin in be-
paalde gevallen een inbreng in een bestaande BV toe. 17

In de tweede plaats moet de inbrenger schrifteh'jk verzoeken om toepassing van
de regeling. 18 In de toelichting op de standaardvoorwaarden'g is aangegeven
dat bij dit verzoek in tweevoud dienen te worden overgelegd:
a.  de geregistreerde voorovereenkomst,20 en
b.   de fiscale eindbalans van de onderneming, alsmede de winst- en verliesre-

kening over het aan de oprichting van de BV voorafgaande boekjaar, en
c.   een gespecificeerde berekening van het te plaatsen aandelenkapitaal en de

verdeling hiervan over de belanghebbenden, en
d.   de fiscale en de commerciele openingsbalans van de BV of NV. De com-

merciele balans mag in concept worden ingediend.

In de derde plaats moeten de oprichters geheel of nagenoeg geheel in dezelfde
verhouding gerechtigd zijn in het vermogen van de BV als in het vermogen van
de omgezette onderneming.

De vierde wettelijke voorwaarde wordt gevormd door de eis dat door de Mi-
nister van Financien te stellen voorwaarden moeten zijn vervuld. Het tweede
lid van artikel 18 bepaalt de strekking die deze voorwaarden mogen hebben.
Daarbij rijst de vraag of de in dat lid met name genoemde onderwerpen al dan
niet, en zo ja, in welke mate aan de vermelde strekking moeten voldoen.

In hoofdstuk 5 zal op de wettelijke vereisten worden ingegaan.
In hoofdstuk 7 zal op de ministeriele voorwaarden worden ingegaan.

4. Standaardvoorwaarden en toelichting

Hierna zullen de voorwaarden achtereenvolgens - zonder commentaar mij-
nerzijds - beschreven worden. Bij elke voorwaarde zullen de daarop betrek-
king hebbende aspecten uit de toelichting van de Staatssecretaris worden ver-
meld. Daarna zal de resolutie, waarin de delegatie aan de inspecteur der directe
belastingen is vervat, beschreven worden.

17. Zie resolutie van 25 juli 1986, nr. 286-8575, BNB 1986/272, punt 3.2. Deze mogelijkheid is
na het arrest BNB 1988/218* niet ingetrokken.
18. Op de vraag of een dergelijk verzoek uit financieel oogpunt zinvol is, zal worden ingegaan in
hoofdstuk 5.
19. Zie resolutie van 25 juli 1986, BNB 1986/271, punt 16.
20. Ook een geregistreerde 'intentieverklaring' of een geregistreerde overeenkomst tussen de
oprichter en de op te richten vennootschap, in geval van 66n oprichter, worden geaccepteerd. Info-
bulletin 87/758, ook opgenomen in V-N 1988, nr. 9, punt 13, pagina 854. Op het begrip -inten-
tieverklaring' zal in hoofdstuk 4 worden ingegaan.
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De toelichting op de standaardvoorwaarden wordt voorafgegaan door een met
'Algemeen' aangeduide passage. Hierin geeft de bewindsman aan, dat belang-
hebbenden recht hebben op vrijstelling van inkomstenbelasting, doch dat voor
iedere geruisloze omzetting de voorwaarden door hem zullen worden vast-
gesteld. Ten opzichte van de gepubliceerde standaardvoorwaarden behoudt hij
zich het recht voor om deze naar behoefte te wijzigen of aan te vullen. De
Staatssecretaris wijst erop, dat bij de vaststelling van de voorwaarden niet
wordt getreden in een beoordeling van de waarde van de ingebrachte
vermogensbestanddelen. Zou evenwel van een te hoge waarde worden uitge-
gaan, zo blijkt uit het slot van punt 8 van de toelichting, dan kan de geruisloze
omzetting geen doorgang vinden en wordt aangenomen, dat de BV in het jaar
van haar totstandkoming een uitdeling aan de oprichter(s) heeft gedaan.21

Een verzoek tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de geruisloze
omzetting kan geschieden, wordt niet ingewilligd indien blijkt dat in de perio-
de voorafgaande aan de datum van overgang van de heffing van inkomstenbe-
lasting naar de heffing van vennootschapsbelasting zodanige onttrekkingen
hebben plaatsgevonden dat de balans van de onderneming op die datum niet
het normaliter in de onderneming werkzame vermogen representeert. Dit
laatste houdt verband met de uit de eerste standaardvoorwaarde naar voren ko-
mende gedachte dat het gehele ondernemingsvermogen moet worden inge-
bracht.

4. I .DE EERSTE STANDAARDVOORWAARDE

De eerste standaardvoorwaarde luidt: 'Alle tot het ondernemingsvermogen van
belanghebbenden behorende activa en passiva worden ingebracht in de naam-
loze vennootschap of de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk-
held (beide hierna te noemen: de besloten vennootschap), met uitzondering
van de tot het tijdstip van overgang van de heffing van inkomstenbelasting
naar de heffing van vennootschapsbelasting bij belanghebbenden tot gelding
te brengen investeringsbijdragen en desinvesteringsbetalingen:

In punt 3 van de toelichting verwoordt de Staatssecretaris deze voorwaarde met
de eis, dat de gehele onderneming moet worden overgedragen wil sprake kun-
nen zijn van een geruisloze omzetting. Om die reden mogen, voorafgaande aan
de omzetting, geen onttrekkingen plaatsvinden.

Vervolgens dient, blijkens de toelichting, de bedrijfsvoering gedurende ten
minste 3 jaren na de totstandkoming van de BV door haar te worden voortge-
zet. Niettemin kan van voortzetting ook worden gesproken indien gedurende
bedoelde driejaarsperiode de gehele onderncming met toepassing van artikel

21. Deze gevolgen kunnen vermeden worden door in de akte van oprichting bepaalde inbrengclau-
sules op te nemen. Deze clausules, voor zover van belang voor een geruisloze omzetting, worden
besproken bij de behandeling van de 9e standaardvoorwaarde.
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14 Wet Vpb 1969 - bedrijfsfusie - wordt overgedragen aan een derde. Ook in-
dien na de omzetting de onderneming of een deel daarvan wordt vervreemd
aan een met toepassing van artikel 15 Wet Vpb 1969 gevoegde dochter-
maatschappij zal voortzetting worden aangenomen.

Aan de voortzettingseis wordt in de ogen van de Staatssecretaris echter nitt
voldaan, indien tussen het tijdstip waarop de onderneming voor rekening van
de op te richten BV gedreven wordt en het tijdstip waarop die BV tot stand
komt (dus in de zogenaamde voorperiode 2) de onderneming of een wezenlijk
deel daarvan aan een derde wordt vervreemd. Evenmin beschouwt hij als
voortzetting het geval, waarin de overdracht van de onderneming of een wezen-
lijk deel daarvan wordt gevolgd  door de vervreemding aan een derde indien
reeds v66r de overdracht het vaste voornemen daartoe bestond.

Op de door de Staatssecretaris geformuleerde hoofdregel, dat het gehele on-
dernemingsvermogen moet worden ingebracht, worden twee uitzonderingen
gemaakt. Vermogensbestanddelen die geen functie meer in de onderneming
vervullen mogen, blijkens de toelichting, onttrokken worden. Voorts wordt, in
de le standaardvoorwaarde, uitdrukkelijk een uitzondering gemaakt voor bij
de inbrenger tot gelding te brengen investeringsbijdragen en desinvesterings-
betalingen. De uitdrukkelijke vermelding van deze uitzondering werd ingege-
ven door het arrest van 11 januari 1984, BNB 1984/230, waarin de Hoge Raad
aanspraken op investeringsbijdragen tot het ondernemingsvermogen rekende.
Op uitvoeringstechnische gronden dwingt de Staatssecretaris hier tot onttrek-
king.

4.2. DE TWEEDE STANDAARDVOORWAARDE

De tweede standaardvoorwaarde luidt: 'De besloten vennootschap verplicht
zich de overgenomen activa en passiva  in  haar fiscale openingsbalans te boek
te stellen voor de waarde  waarvoor deze zijn  opgenomen  in  de fiscale  eindba-
lans van de ingebrachte onderneming, welke waarde zij voor de berekening
van haar totale winst als uitgangspunt zal nemen. Zij zal als aanschaffings-
kosten van de overgenomen activa en passiva aanmerken de bedragen welke
voor belanghebbenden als zodanig golden. De door belanghebbenden gevorm-
de fiscale reserves in de zin van de artikelen 13 en 14 van de Wet op de
inkomstenbelasting 1964 (hierna: de Wet) alsmede de bij artike! 84 van de Wet
met die reserves gelijkgestelde reserves worden door de besloten vennootschap
aangemerkt als rechtens door haar gevormde reserves.'

Deze voorwaarde bevat de techniek  waar mee de inkomstenbelastingclaim  ma-
terieel wordt veilig gesteld. De BV wordt verplicht voor de overgenomen

22. De begrippen 'voorperiode' en '(v66r-)voorperiode' zullen in hoofdstuk 4 nader worden
besproken.
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vermogensbestanddelen in haar fiscale openingsbalans dezelfde boekwaarden
te hanteren als op de fiscale eindbalans van de ingebrachte onderneming. Fis-
cale reserves van de inbrenger worden, met uitzondering van de fiscale
oudedagsreserve, aangemerkt als rechtens door de BV gevormde reserves. De
voor de inbrenger geldende aanschaffingskosten van vermogensbestanddelen
moeten eveneens door de BV als voor haar geldend worden aangemerkt. Aldus
gaan alle elementen die van belang waren voor de fiscale winstberekening van
de inbrenger ongewijzigd over op de BV. Stille reserves, fiscale reserves en
goodwill ontmoeten aldus - afgezien van het tariefsverschil - onder het regi-
me van de vennootschapsbelasting een identieke behandeling als hen onder de
inkomstenbelasting ten deel zou zijn gevallen. In punt 12 van de toelichting
wordt erop gewezen dat eventuele voordelen als zijn bedoeld in artikel 16 Wet
IB 1964 tot afrekening moeten leiden. Daarbij zal het bijzondere tarief van ar-
tikel 57, lid 2, Wet IB 1964 gelden.

4.3. DE DERDE STANDAARDVOORWAARDE

Deze luidt  'De  bij  belanghebbenden nog  bestaande aanspraken op vervroegde
afschrijving als bedoeld in artiket 10, derde lid, (zoals dit artikel luidde tot 24
mei 1978) van de Wet gaan over op de besloten vennootschap.'

Tot 24 mei 1978 bestond voor ondernemers de mogelijkheid om op basis van
het toenmalige artikel 10 Wet IB 1964 vervroegd af te schrijven op bedrij fsmid-
delen. Aangezien deze vervroegde afschrijving - binnen zekere grenzen - wil-
lekeurig mocht worden toegepast bestaat de mogelijkheid, dat deze faciliteit
ten tijde van een geruisloze omzetting nog niet geheel is benut. De derde
standaardvoorwaarde laat dergelijke aanspraken overgaan naar de BV.

4.4. DE VIERDE STANDAARDVOORWAARDE

Deze voorwaarde luidt: 'Een bij belanghebbenden nog niet uitgewerkte dan
wel latente verplichting tot bijtelling op de voet van artikel 11. jo. artikel 73
(zoals deze artikelen luidden tot 24 mei 1978) van de Wet gaat voor de resteren-
de jaren op de besloten vennootschap over. De inbreng wordt voor de toepas-
sing van bovenbedoeld artikel 11, jo. artikel 73 van de Wet niet aangemerkt als
een vervreemding door belanghebbenden.'

Tot 24 mei 1978 gold de investeringsaftrek, destijds geregeld in artikel 11 Wet
IB 1964. Het was in 1986 nog mogelijk dat ten tijde van een geruisloze omzet-
ting de desinvesteringstermijn van bepaalde bedrijfsmiddelen (zeeschepen: 12
jaar na het jaar van investering) nog niet verstreken was. Inmiddels is de ter-
mijn verstreken, zodat deze voorwaarde overbodig is geworden.

10



STANDAARDVOORWAARDEN EN 10ELICHTING

4.5. DE VIJFDE STANDAARDVOORWAARDE

Deze luidt: 'De inbreng wordt voor de toepassing van Hoofdstuk VA  van de
Wet niet aangemerkt als een vervreemding door belanghebbenden. Voor de
toepassing van Hoofdstuk VA Vpb.'69 wordt de inbreng van de bedrijfsmidde-
len niet beschouwd als een verwerving van die bedrilfsmiddelen door de beslo-
ten vennootschap.'

Deze voorwaarde bewerkstelligt dat bij een geruisloze omzetting de WIR-
bepalingen in de Wet IB 1964 en de Wet Vpb 1969 niet worden ingeschakeld:

de inbreng vormt enerzijds geen vervreemding, zodat geen desinvesteringsbeta-
ling verschuldigd wordt, anderzijds geen verwerving op grond waarvan investe-

ringsbijdragen verkregen kunnen worden.
Aangezien met ingang van 29 februari 1988 de WIR-basispremie op nihil

werd gesteld heeft de geruisloze omzetting een bijzondere betekenis gekre-
gen.23 In hoofdstuk 6 wordt daar nader op ingegaan.

4.6, DE ZESDE STANDAARDVOORWAARDE

De zesde standaardvoorwaarde luidt: Ten aanspraak op investeringsbUdragen
die bij belanghebbenden nog niet in aanmerking is genomen ingevolge arti-
kel 61a, eerste lid, tweede en derde volzin, van de Wet dan wei een aanspraak
op nog te verrekenen investeringsbijdragen ingevolge artikel 61, eerste lid, let-
ter b, van de Wet gaat over op de besloten vennootschap, evenals voor de reste-
rende jaren een latente verplichting tot desinvesteringsbetaling.

De termijnvanvoorwaartse verrekening alsis bedoeldin artikel 23b, tweede
lid, eerste volzin, Vpb'69 en de termijnen als zijn bedoeld in artikel 23b, twee-
de lid, tweede volzin,  Vpb'69, gelden slechts voor de besloten vennootschap in-
dien en voorzover de overeenkomstige termijnen als zijn bedoeld in artikel 61,
tweede lid, van de Wet zouden gelden bij elk der belanghebbenden indien de
onderneming niet in een besloten vennootschap zou zijn ingebracht.'

Per 1 mei 1986 werd de negatieve aanslag in de WIR afgeschaft. Daarvoor in
de plaats is een verrekeningssysteem gekomen. Dit systeem houdt in dat inves-
teringsbijdragen in aanmerking worden genomen bij de berekening van de

belasting over het jaar van investering. Voor zover de belasting ontoereikend

23. Zie persbericht en beschikking van 27 februari 1988, V-N 12 maart 1988, nr. 7, punt 17, pagina
629 en Kamerstuk 20 502 (wetsvoorstel tot goedkeuring van de beschikking), V-N 23 april 1988,

nr. 10, punt 22, pagina 985.
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is voor verrekening worden de investeringsbijdragen verrekend met de belasting
over de drie voorafgaande kalenderjaren en de acht volgende jaren.24

De zesde standaardvoorwaarde bepaalt dat een dergelijke aanspraak op ver-
rekening van de inbrenger overgaat op de BV.25

Een nieuwe, ter gelegenheid van een geruistoze omzetting tot stand
gekomen, BV zou voor haar eigen investeringen in de eerste zes jaar van haar
bestaan in aanmerking kunnen komen voor de verlengde verrekeningstermijn
van 12 jaar.26 De tweede volzin van de zesde standaardvoorwaarde brengt in
ieder geval mede, dat deze termijn wordt teruggeschroefd tot de termijn, die
voor elke inbrenger zou hebben gegolden, indien de onderneming niet zou zijn
omgezet in een BV.

In punt 4 van de toelichting merkt de Staatssecretaris op dat deze investe-
ringsbijdragen uitsluitend kunnen worden verrekend met de door de BV op de
voet van hoofdstuk V Wet Vpb 1969 verschuldigde vennootschapsbelasting. De
doorschuiving van de WIR-positie van de inbrenger naar de BV werkt dus
slechts in 66n richting, d.w.z. naar toekomstige jaren. Het is niet mogelijk dat
investeringsbijdragen opgekomen bij de BV achterwaarts worden verrekend
met de verschuldigde inkomstenbelasting van de inbrengers over de vooraf-
gaande (drie) jaren.

Indien een investeringsbijdrage uitgaat boven hetgeen bij het einde van het
jaar ter zake van een nog niet in gebruik genomen bedrijfsmiddel is betaald,
wordt het meerdere in aanmerking genomen bij de berekening van de belasting
over volgende jaren. Dit geschiedt naar gelang tot het bedrag van de beta-
lingen. Zodra het bedrijfsmiddel in gebruik wordt genomen wordt de gehele
investeringsbijdrage in aanmerking genomen.27 Indien een dergelijke gefaseer-
de investeringsbijdrage bij de inbrenger speelt ten tijde van de omzetting gaat
ook deze aanspraak over op de BV. Deze zal, naarmate het bedrijfsmiddel
wordt betaald of wanneer het in gebruik wordt genomen op de (resterende)
investeringsbijdrage aanspraak kunnen maken.

Een bijzonderheid vormt de met ingang van 1988 ingevoerde en - met terug-
werkende kracht - met ingang van datzelfde jaar weer teruggenomen
temporisering van de verrekening. Met ingang van 1 januari 1988 werd arti-
kel 618, lid 1, Wet IB 1964 gewijzigd in die zin, dat de investeringsbijdrage voor
de helft voor verrekening in aanmerking zou komen in het jaar van investeren

24. Artikel 61, leden 1 en 2, Wet IB 1964 en artikel 23b, leden I en 2, Wet Vpb 1969. De verreke-
ningstermijn van acht jaren wordt met betrekking tot investeringsbijdragen ter zake van in de
eerste zes jaren na de stichting van de onderneming verlengd tot twaalf jaren.
25. Voor de vraag of en in hoeverre de verrekeningstermijn beperkt wordt zij verwezen naar de
latere bespreking van deze voorwaarde in hoofdstuk 7.
26. Artikel 23b, lid 2, tweede volzin, Wet Vpb 1969.
27. Artikel 61a, lid 1, tweede en derde volzin, Wet IB 1964.

12



STANDAARDVOORWAARDEN EN TOELICHTING

en voor de andere helft in het daaropvolgende jaar.28 Nadat voor investerin-
gen op of na 29 februari 1988 de basispremie op nihil was gesteld werd deze
temporisering niet langer opportuun geacht.29

4.7. DE ZEVENDE STANDAARDVOORWAARDE

De zevende standaardvoorwaarde luidt: 'Door de besloten vennootschap gele-
den verliezen worden slechts aangemerkt als aanloopverliezen in de zin van ar-
tikel 20, derde lid, van de Wet Vpb'69 voor zover zij, indien de onderneming
niet in een besloten vennootschap zou zijn ingebracht, bij elk der belang-
hebbenden zouden worden aangemerkt als aanloopverliezen in de zin van arti-
kel 51, derde lid, van de wet.'

Deze voorwaarde behandelt de mogelijkheid van aanloopverliezen bij de BV.
In de veronderstelling dat sprake is van een nieuw opgerichte BV zouden verlie-
zen geleden gedurende de eerste zes jaren na de oprichting onbeperkt verreken-
baar zijn met toekomstige winsten op de voet van artikel 20, derde lid, Wet Vpb
1969. Aangezien het instituut van de geruisloze omzetting in de ogen van de
Staatssecretaris niet is bedoeld om verliescompensatietermijn van de in-
brengers uit te breiden met de aanloopverliescompensatietermijn van de BV
brengt de zevende standaardvoorwaarde een beperking aan. De door de BV ge-
leden verliezen worden slechts aangemerkt als aanloopverliezen voor zover
deze verliezen bij elk van de inbrengers aan aanloopverliezen in de zin van arti-
kel 51, derde lid, Wet IB 1964 zouden zijn aangemerkt.

4.8. DE ACHTSTE STANDAARDVOORWAARDE

Deze voorwaarde luidt  'Afgezien van  creditering  ter zake van de op het  tijdstip
van overgang van de heffing van inkomstenbelasting naar de heffing van ven-
nootschapsbelasting zonder toepassing van Hoofdstuk VA van de Wet mate-
rieel verschuldigde belastingen en premies volksverzekeringen mogen belang-
hebbenden boven de ter zake van het ingebrachte vermogen te ontvangen aan-
delen  in  de  besloten  vennootschap  voor  een   bedrag  van   ten  hoogste  5 %   van
hetgeen op de aandelen is gestort, worden gecrediteerd.

Rekening wordt gehouden met de in voorwaarde 1 bedoelde investeringsbij-
dragen en desinvesteringsbetalingen in die zin dat bedoelde investerings-
bijdragen de ruimte voor creditering verminderen en bedoelde desinvesterings-
betalingen die ruimte vergroten.

28. Zie wetsontwerp van 30 oktober 1987, Kamerstuk 20 295, inzake de afschaffing van de milieu-
en energietoeslag, temporisering van de verrekening van investeringsbijdragen alsmede afschaffing
van investeringsbijdragen voor vergunningen en dergelijke.
29. Zie wetsontwerp van 1 juli 1988, Kamerstuk 20 621.
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Indien zulks leidt tot een debitering wordt de schuld aan de besloten ven-
nootschap onverwijld na ontvangst of verrekening van de desbetreffende in-
vesteringsbijdragen aangezuiverd:

De Staatssecretaris gaat ervan uit dat in beginsel ter zake van het gehele inge-
brachte vermogen aandelen door de BV worden uitgereikt. In punt 6 van de
toelichting stelt hij, dat de aan de geruisloze overgang ten grondslag liggende
gedachte meebrengt, dat bij de inbreng de verhouding tussen eigen en vreemd
vermogen van de onderneming geheel of vrijwel geheel dezelfde blijft. In de
achtste standaardvoorwaarde worden evenwel twee crediteringsmogelijkheden
geboden. In de eerste plaats mag de inbrenger zich laten crediteren voor op het
tijdstip van overgang van de heffing van inkomstenbelasting naar de heffing
van vennootschapsbelasting materieel verschuldigde belastingen en premies
volksverzekeringen.30 Bij de berekening daarvan wordt geen rekening gehou-
den met tot gelding te brengen investeringsbijdragen en desinvesteringsbeta-
lingen. Vergelijk § 4.1.

In de tweede plaats mag de inbrenger voor een bedrag van ten hoogste 5%
van hetgeen op de aandelen is gestort worden gecrediteerd. In geval van een
maatschap of een vennootschap onder firma geldt dit percentage voor de ma-
ten of vennoten gezamenlijk.

De crediteringsruimte wordt vervolgens beinvloed door voornoemde investe-
ringsbijdragen en desinvesteringsbetalingen, die volgens BNB 1984/230 tot het
ondernemingsvermogen behoren, doch op grond van de eerste standaardvoor-
waarde niet mogen worden ingebracht. Een tot gelding te brengen investerings-
bijdrage beperkt de crediteringsruimte, terwijl een nog te verrichten desin-
vesteringsbetaling tot een verruiming van de crediteringsruimte leidt. Indien
een bij de inbrenger tot gelding te brengen investeringsbijdrage zou leiden tot
een debitering van de inbrenger bij de BV dient, zo schrijft de achtste
standaardvoorwaarde voor, na ontvangst of verrekening van de investerings-
bijdrage de schuld aan de BV onverwijld te worden aangezuiverd. In punt 4
van de toelichting wordt de samenhang tussen crediteringsruimte en investe-
ringspremies uiteengezet. De geschetste gang van zaken bewerkstelligt dat
investeringsbijdragen en desinvesteringsbetalingsverplichtingen van de inbren-
ger formeel geen deel gaan uitmaken van het vermogen van de BV. Zij hebben
materieel wel effect doordat zij via de crediteringsruimte het fiscale vermogen
van de BV beinvloeden. Op deze wijze wordt het ministeriele uitgangspunt, dat
het gehele ondernemingsvermogen moet worden ingebracht, zoveel mogelijk
gehandhaafd.

Dit uitgangspunt komt in punt 5 van de toelichting nader tot uiting in de
eis dat bij omzetting van een eenmanszaak in een nieuwe BV de ondernemer
voor ten minste 99% in het geplaatste en gestorte aandelenkapitaal moet deel-

30. Na invoering van de wetsvoorstellen-Oort gaan de premies volksverzekeringen op in de ver-
schuldigde inkomstenbelasting.
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nemen.31 Bij omzetting van een in een samenwerkingsverband gedreven on-
derneming ligt dat in zoverre anders, dat bij het bepalen van de deelne-
mingsverhouding niet slechts naar de kapitaalverhouding van de maten of ven-
noten behoeft te worden gekeken. De winstgerechtigdheid kan mede in aan-
merking worden genomen dan wel als enige maatstaf worden gehanteerd.

Maten of vennoten nemen ook ten aanzien van de 5%-crediteringsruimte
een iets andere positie in dan de eenmansondernemer. In punt 6 van de toelich-
ting wordt gesteld dat het genoemde percentage voor alle maten of vennoten
te zamen geldt, zodat de maximale creditering naar eigen keus kan worden ver-
deeld. Daarbij moet echter binnen de grenzen der redelijkheid worden geble-
ven.32 Dit kan meebrengen dat Hn of meerdere inbrengers tot een hoger be-
drag gecrediteerd wordt, respectievelijk worden, dan overeenkomt met 5% van
zijn, respectievelijk hun storting op de uit te reiken aandelen. In punt 5 van
de toelichting wordt daaromtrent opgemerkt, dat in daartoe aanleiding geven-
de gevallen de desbetreffende vordering geblokkeerd dient te worden tot drie
jaren na de totstandkoming van de BV.

4.9. DE NEGENDE STANDAARDVOORWAARDE

De tekst van deze voorwaarde luidt:  'De ter zake van het ingebrachte vermogen
uit te geven aandelen worden a pari bij belanghebbenden geplaatst. De aande-
len moeten worden volgestort. Het nominaal geplaatste aandelenkapitaal
wordt bepaald aan de hand van de waarde welke ten tijde van de overgang van
de heffing van inkomstenbelasting naar de heffing van vennootschapsbelas-
ting in het economisch verkeer aan het vermogen van de besloten vennoot-
schap kan worden toegekend.

Bij de berekening van de bedoelde waarde wordt de vennootschapsbelasting
die drukt op de door de besloten vennootschap overgenomen fiscale reserves
in de zin van de artikelen 13 en 14 van de Wet alsmede de bij artikel 84 van
de Wet met die reserves gelijkgestelde reserves en op de door belanghebbenden
op de commercidile openingsbalans van de besloten vennootschap opgevoerde
stille reserves, als een negatief vermogensbestanddeel aangemerkt behoudens
voor zover bovenbedoeldefiscale reserves niet in aandelenkapitaal worden om-
gezet. De druk van vorenbedoelde vennootschapsbelasting wordt gesteld op
ten minste twintig percent.'

De negende standaardvoorwaarde regelt de zogenaamde 'commerciele her-
waardering'. De Staatssecretaris schrijft voor dat de aandelen a pari worden
geplaatst. Agio mag derhalve niet bedongen worden. De aldus te plaatsen aan-

31. Inmiddels is dit percentage door de Staatssecretaris op 100% gesteld - Infobulletin 87/758,
V-N 1988, pagina 854 - in verband met het feit dat vanaf 1 januari 1987 een BV ook door 66n
persoon kan worden opgericht.
32. Zie in dit verband Hof 's-Gravenhage 26 september 1978, BNB 1979/331.
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delen moeten worden volgestort. Ten aanzien van die volstorting wordt niet uit-
gegaan van de fiscale boekwaarden van de ingebrachte vermogensbestanddelen
- welke relevant zijn voor de fiscale winstberekening van de BV -, maar van
de waarde in het economisch verkeer der ingebrachte vermogensbestanddelen.
Daarbij wordt als relevant tijdstip aangegeven het moment waarop de heffing
van inkomstenbelasting overgaat naar de heffing van vennootschapsbelasting.
Deze commerciele herwaardering, waardoor het ontstaan van dubbele belas-
tingclaims wordt voorkomen, is zelfs voorgeschreven. Bij deze herwaardering
worden latente vennootschapsbelastingclaims ter zake van stille en fiscale re-
serves en ter zake van goodwill gesteld op ten minste 20%. In punt 8 van de
toelichting wordt opgemerkt dat dit percentage op verzoek van belanghebben-

den hoger kan worden gesteld.
Voor de bepaling van de verkrijgingsprijs van ter gelegenheid van de omzet-

ting naar voren komende aanmerkelijk-belangaandelen wordt eveneens uitge-
gaan van de waarde in het economische verkeer van het ingebrachte vermogen.
Ook hier zal rekening gehouden moeten worden met de latente vennoot-
schapsbelasting. Daarbij wordt echter geen bepaald in aanmerking te nemen
percentage genoemd.

Ten aanzien van de administratieve vastlegging van de verkrijgingsprijs
spreekt de Staatssecretaris in punt 14 van de toelichting de wens uit dat de in-
specteurs ernaar streven een bindende vaststellingsovereenkomst te sluiten.

4. Io. DE TIENDE STANDAARDVOORWAARDE

De tiende standaardvoorwaarde luidt: 'Belanghebbenden zullen tot drie jaren
na de totstandkoming van de besloten vennootschap de bij de oprichting van
de besloten vennootschap en daarna verkregen aandelen slechts na vooraf-
gaande toestemming dezerzijds vervreemden.

Met vervreemding van aandelen worden in ieder geval gelijkgesteld het ver-
vreemden van claims, het verlenen van een koopoptie, het inkopen van eigen
aandelen door de besloten vennootschap, alsmede het gedeeltelijk terugbetalen
van hetgeen op de aandelen is gestort, nadat de statuten dienovereenkomstig
zijn gewijzigd.'

De voorwaarde verbiedt vervreemding van de verkregen aandelen binnen een
periode van drie jaren na de totstandkoming van de BV zonder voorafgaande
goedkeuring van de Staatssecretaris. In punt 15 van de toelichting wordt op-
gemerkt dat deze eis is gesteld om misbruik van de geruisloze omzetting te
voorkomen. De sanctie verbonden aan de niet-nakoming van deze voorwaarde
houdt in dat het belastbare inkomen van de inbrenger over het jaar van de in-
breng wordt vastgesteld alsof inbreng tegen afrekening heeft plaatsgevonden.
In de voorwaarde wordt een ruim vervreemdingsbegrip geformuleerd: ook het
vervreemden van claims, het verlenen van een koopoptie, de inkoop van eigen
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aandelen en terugbetaling van kapitaal wordt als vervreemding aangemerkt.
Als vervreemding wordt echter, blijkens punt 15 van de toelichting, niet gezien
de overdracht van de aandelen aan een administratiekantoor tegen afgifte van
certificaten op naam. De certificaten moeten wel vereenzelvigd kunnen worden
met de aandelen. In dat geval gaat het vervreemdingsverbod gelden voor die
certificaten. Ook wordt in (andere) reele gevallen ontheffing verleend van het
vervreemdingsverbod. De Staatssecretaris noemt als voorbeeld een aandelenfu-
sie in de zin van artikel 40 Wet IB 1964.

4·II.DE ELFDE STANDAARDVOORWAARDE

Deze voorwaarde luidr  'Met  betrekking  tot  de  heffing  van  de vennootschaps-
en de inkomstenbelasting wordt de onderneming geacht rechtstreeks voor re-
kening van de besloten vennootschap te worden gedreven van... af, mits de
besloten vennootschap binnen vijftien maanden na die datum tot stand komt
en de inbreng eveneens binnen die termijn plaatsvindt:

Gelezen in samenhang met de toelichting daarop geeft deze voorwaarde de pe-
riode aan waarin, voorafgaande aan de totstandkoming van de BV, de in te
brengen onderneming fiscaal voor rekening van de BV kan worden gedreven.
In punt 10 van de toelichting stelt de Staatssecretaris, dat het tijdstip van over-
gang van de heffing van inkomstenbelasting naar de heffing van vennoot-
schapsbelasting in beginsel wordt bepaald overeenkomstig wet en jurispruden-
tie. Dit houdt in dat de periode, waarin de in te brengen onderneming voor re-
kening van de BV gedreven kan gaan worden, de voorperiode, aanvangt op het
moment van het sluiten van de zogenaamde voorovereenkomst of van het
opstellen van de zogenoemde intentieverklaring. 33

In de toelichting op de elfde standaardvoorwaarde wordt echter de moge-
lijkheid geboden de voorperiode met terugwerkende kracht te doen aanvangen.
Indien binnen negen maanden na het laatste volledige boekjaar van de inbren-
gers een voorovereenkomst is gesloten en geregistreerd (respectievelij k    een
intentieverklaring is geregistreerd) kan de voorperiode aanvangen per de eerste
dag van het op dat boekjaar volgende boekjaar. Deze periode wordt 'v66r-
voorperiode' genoemd. De Staatssecretaris houdt in verband met deze
terugwerking echter een slag om de arm: het verlenen van terugwerkende
kracht mag niet tot gevolg hebben dat een incidenteel fiscaal voordeel wordt
behaald.

De elfde standaardvoorwaarde beperkt de totale lengte van de voorperiode
voor alle gevallen tot vijftien maanden. In punt 11 van de toelichting schrijft
de Staatssecretaris dat aan deze termijn strikt de hand zal worden gehouden.

33. Voor de begrippen 'voorovereenkomst', 'intentieverklaring' en 'voorperiode' zij verwezen naar
hoofdstuk 4.
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Hij adviseert belanghebbenden in dat verband de werkzaamheden, nodig voor
het verkrijgen van een verklaring van geen bezwaar en die welke nodig zijn
voor de geruisloze omzetting, zoveel mogelijk gelijktijdig te verrichten.

4. I 2. DE TWAALFDE STANDAARDVOORWAARDE

De laatste standaardvoorwaarde luidt: 'Belanghebbenden en de besloten ven-
nootschap verklaren ieder voor zich binnen twee maanden na de totstandko-
ming van de besloten vennootschap of indien de besloten vennootschap reeds
is tot stand gekomen, binnen twee maanden na de dagtekening van dit besluit
schriftelijk   aan   de   Inspecteur   der   directe   belastingen   te   ...,   dat   zij   de
bovenstaande voorwaarden en beperkingen - voor zover deze hun of haar
aangaan - aanvaarden. Deze termijn kan in bijzondere gevallen door voor-
noemde inspecteur worden verlengd.'

De Staatssecretaris verlangt dat zowel de inbrenger(s) als de BV schriftelijk aan
de inspecteur verklaren dat zij de voorwaarden en beperkingen aanvaarden. De
betekenis van deze aanvaarding zal in hoofdstuk 7 worden onderzocht.

5. Delegatie aan inspecteurs der directe belastingen

Bij resolutie van 25 juli 1986, nr. 286-8575, BNB 1986/272, welke resolutie
werd bijgesteld in de resolutie van 1 juli 1988, BNB 1988/229, heeft de
Staatssecretaris de beslissing op een deel van de verzoeken om geruisloze om-
zetting gedelegeerd aan de inspecteurs der directe belastingen.

Tevens is in deze resolutie te kennen gegeven, dat alle verzoeken tot geruislo-
ze omzetting bij deze inspecteurs worden ingediend.

In vier gevallen34 stellen bedoelde inspecteurs namens de Staatssecretaris de
voorwaarden vast, indien overigens voldaan is aan de algemene vereisten, zoals
die zijn neergelegd in de hierboven beschreven resolutie, BNB 1986/271.

Deze vier gevallen  zijn:
1.  De omzetting van een eenmanszaak in een nieuwe BV.
2.  De inbreng van een eenmanszaak in een bestaande BV.
3.  De omzetting van een samenwerkingsverband in 6dn BV.
4.   De omzetting van een aandeel in een samenwerkingsverband in een afzon-

derlijke BV.

34. Aanvankelijk werden ook in resolutie BNB 1986/272 vier gevallen genoemd. Van die gevallen
is er in resolutie BNB 1988/229 66n vervallen (de omzetting van maatschapsaandelen van
vrije-beroepsbeoefenaren in afzonderlij ke BV's) en  is er 66n toegevoegd (de omzetting van een aan-
deel  in een samenwerkingsverband  in  een a fzonderlij ke  BV).
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Bij elk der gevallen geeft de resolutie de te stellen voorwaarden aan. Wijzi-
gingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden door de inspecteur zijn
niet  toegestaan.

De vier gevallen worden hierna  in  het kort beschreven.

5. I .  INBRENG VAN EEN EENMANSZAAK  IN EEN NIEUWE  BV

Indien een als eenmanszaak gedreven onderneming wordt omgezet in een nieu-
we BV doet de inspecteur der directe belastingen het verzoek tot geruisloze
omzetting af indien aan 66n voorwaarde]5 is voldaan: tot het onderne-
mingsvermogen mogen geen activa behoren, waarop bij de BV de deelnemings-
vrijstelling van artikel 13 Vpb 1969 van toepassing zal zijn. Indien aan deze
voorwaarde is voldaan besluit de inspecteur het verzoek namens de Staatsse-
cretaris in te willigen onder het stellen van, in een bijlage (Bl) bij resolutie
BNB 1986/272 opgesomde, voorwaarden. Indien niet aan deze voorwaarde is
voldaan wordt de belastingplichtige door de inspecteur naar het ministerie ver-
wezen.

5.2. INBRENG VAN EEN EENMANSZAAK IN EEN BESTAANDE BV

De Staatssecretaris staat in daartoe aanleiding gevende gevallen met toepassing
van artikel 63 AWR (hardheidsclausule) een geruisloze inbreng van het tot een
als eenmanszaak gedreven onderneming behorende ondernemingsvermogen in
een bestaande BV toe, indien op die wijze economische concentratie van
ondernemingsactiviteiten plaatsvindt. De bevoegdheid van de inspecteur tot
vaststelling van de voorwaarden in dergelijke gevallen is afhankelijk gesteld
van vier voorwaarden:
1.  tot het vermogen van de eenmanszaak behoren geen activa waarop de

deelnemingsvrijstelling van toepassing zal zijn;
2.  de BV heeft op het overgangstijdstip geen te verrekenen verliezen of in-

vesteringsbijdragen;
3. alle aandelen van de BV zijn in handen van de inbrenger en
4.   de activiteiten van de eenmanszaak liggen in dezelfde lijn als de feitelijke

activiteiten van de BV.

De laatste twee voorwaarden moeten in ieder geval vervuld zijn. Is aan een van
de eerste twee voorwaarden niet voldaan dan dienen belastingplichtigen naar
het   ministerie te worden verwezen.

35. Aanvankelijk werd ook de voorwaarde gesteld dat tot het ondernemingsvermogen van de een-
manszaak niet een deelgerechtigdheid in een samenwerkingsverband (VOF, maatschap of CV)
mocht behoren. Na BNB 1988/218* is deze voorwaarde voor alle gevallen geschrapt.
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Indien aan de voorwaarden is voldaan, besluit de inspecteur het verzoek na-
mens de staatssecretaris in te willigen onder het stellen van de in een bijlage
(B2) bij resolutie BNB 1986/272 genoemde voorwaarden.

5.3. OMZETTING SAMENWERKINGSVERBAND IN 61£N BV

Ook in dit geval is afdoening gedelegeerd aan de inspecteur, indien aan de vol-
gende voorwaarden is voldaan:
1.  tot het ondernemingsvermogen behoren geen activa waarop de deelne-

mingsvrijstelling van toepassing zal zijn;
2. alle maten of vennoten zijn natuurlijke personen;
3.  de afrondingscreditering voor de inbrengers gezamenlijk bedraagt niet

meer dan  5%  van het gestorte aandelenkapitaal en
4.     de geruisloze omzetting geschiedt voor alle maten of vennoten per dezelfde

datum.

De bij deze omzetting behorende standaardvoorwaarden zijn opgenomen in
een bijlage B3 bij resolutie BNB 1986/272. Indien niet aan de vier genoemde
voorwaarden is voldaan zullen belastingplichtigen naar het ministerie worden
verwezen.

5.4. OMZETTING AANDEEL IN SAMENWERKINGSVERBAND IN AFZONDERLIJKE BV

Aanvankelijk was voor vrije-beroepsbeoefenaren een uitzondering gemaakt op
het standpunt dat de gehele objectieve onderneming diende te worden inge-
bracht. Na het arrest BNB 1988/218* was deze uitzondering overbodig gewor-
den. De mogelijkheid tot geruisloze inbreng in een 'eigen' BV werd door de
Hoge Raad tot recht verklaard voor alle ondernemers in een samenwerkings-
verband.

De Staatssecretaris heeft thans ook de afdoening van deze geruisloze omzet-
ting gedelegeerd aan de inspecteur, indien tot het ondernemingsvermogen geen
activa behoren, waarop de deelnemingsvrijstelling van toepassing zal zijn.

Ten slotte vermeldt resolutie BNB 1986/272, dat twee jaar na dagtekening,
d.w.z. twee jaar na 25 juli 1986, een evaluatie zal plaatsvinden. De uitkomsten
van een dergelijke evaluatie zijn nog niet gepubliceerd.

6. Voorgeschiedenis en herkomst van artikel 18 Wet IB 1964

V66r het uitbreken van de TWeede Wereldoorlog genoot de 'besloten' naamloze
vennootschap een zekere populariteit, welke de fiscus niet sympathiek was. Die
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populariteit vond haar oorzaak in de Dividend- en Tantitmebelasting 1917
(Wet III'B 1917), een uitdelingsbelasting, dat wil zeggen dat winst niet werd be-
last op het moment dat zij werd gemaakt, maar op het moment van uitdeling.
Het bronnenfictiestelsel van de Wet IB 1914 bracht voorts met zich mede dat
- met name - de liquidatieuitkering onbelast bleef.

'De ondernemingsvorm van de naamlooze vennootschap werd o.m. mis-
bruikt tot particuliere kapitaaivorming, om zonder door de belasting te wor-
den getroffen het eigen kapitaal - voor beleggingsdoeleinden bestemd - te
vermeerderen. Op allerlei wijzen werd getracht de winsten aan belanghebben-
den ten goede te doen komen, zonder den vorm van een normale uitdeeling
en zulks tot schade van den fiscus', zo schreef Dijker.36

De 'Wet tot bevordering van de Richtige Heffing der Directe Belastingen'
van 1925, Stb. 171, (Wet RH 1925) trachtte onder andere deze ontwikkeling te
keren. In de Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp sprak Minister Co-
lijn van de 'neiging om ondernemingen, met een klein aantal deelgenoten on-
der den vorm eener naamlooze vennootschap voort te zetten, met de bedoeling

87aan de heffing der inkomstenbelasting over de behaalde winst te ontkomen.
Opmerkelijk was de dreiging van de Minister toen diens wetsvoorstel nog al op
verzet stuitte in de Kamer: vervanging van de DTB 1917 door een belasting naar
de winst. 'Wei zou ondergetekende, mocht blijken, dat het onderhavige wets-
voorstel de instemming der Staten-Generaal niet kan verwerven, zich genoopt
zien tot het in ernstig beraad nemen van de vervanging der dividend- en tantiK-
mebelasting door een winstbelasting.48 Colijn suggereerde dat dan ook het
tarief hoger zou moeten zijn dan dat van de DTB 1917, toen ten hoogste
9,05%.

Er was dus v66r de oorlog sprake van een fiscale strijd tegen de NV.
Harmsen wees er op hoe men trachtte uitdelingen op te sporen en de nietig-

heid van een NV aan te tonen door te wijzen op strolieden; in die strijd betrekt
hij ook de Wet RH 1925 en het wetsontwerp op de Besloten Vennootschappen
van 1934, waarin de fiscus 'als het ware door den rechtsvorm der naamlooze
vennootschap (wil; R) heenkijken.'39 Verburg daarover: 'De indiening van het
ontwerp Besloten-vennootschappenwet 1934 maakte duidelijk dat de Wet
RH'25 had gefaaid als middel om aan wat in de Troonrede 19 september 1933
werd aangeduid als 'het misbruik, dat in steeds toenemende mate wordt ge-
maakt van de rechtsvorm der naamlooze vennootschap, ten einde de betaling
van belasting te ontgaan; een einde te maken.40 Het ontwerp van 1934 haalde
het overigens niet.
36. Dijker, 'De strijd tegen het voortbestaan van de naarnlooze vennootschappen', in 'Fiscale erva-
ringen in bezettingstijd 1940-1945' onder redactie van Adriani, 1946, pagina 31.
37. Tweede Kamer, Handelingen 1923-1924, wetsontwerpnummer  396,  nr. 3, pagina  1,  lk.
38. Tweede Kamer, Handelingen 1924-1925, wetsontwerpnummer 92 (voorheen 396), nr. 2, pagina
3, lk.
39. 'Belastingheffing van de Naamlooze Vennootschap' in 'Fiscale ervaringen in bezettingstijd
1940-1945' onder redactie van Adriani, 1946, pagina 16.
40. 'Vennootschapsbelasting", 1984, pagina 22.

21



ARTIKEL I8 WET IB I964

Bedoeld misbruik enerzijds, de nood der schatkist41 anderzijds voerden uit-
eindelijk dan toch tot de winstbelasting waarop Colijn reeds had gezinspeeld.
In januari 1940 werd het wetsontwerp tot heffing van een winstbelasting inge-
diend, waarvan het tarief 10% zou bedragen. Toen op 10 mei 1940 de Duitse
agressor Nederland binnenviel was het wetsontwerp reeds door de Tweede Ka-
rner aanvaard.

In augustus 1940 werd het ontwerp vrijwel ongewijzigd door de bezetter afge-
kondigd als Besluit op de Winstbelasting 1940. De claim van de fiscus op nog
niet uitgedeelde, en dus onder de IYTB 1917 nog niet belaste winsten, werd vast-
gehouden in een 'overgangsreserve'. Het tarief was aanvankelijk matig: 10%
plus 15% gemeentelijke opcenten, dus 11,50/0 in totaal, nagenoeg gelijk aan het
heffingspercentage van de MB 1917. Voor het tweede jaar, 1941, werd het ta-
rief echter al verhoogd tot, afhankelijk van de omvang van de winst, 26,5%
en 31,5%.

Maar de NV zou nog harder aangepakt worden.
'De Duitschers gingen uit van het principe, dat een koopman slechts varen

mocht onder eigen viag, dus zaken doen onder eigen naam, en daarom wilde
men niets weten van de kleine besloten naamlooze vennootschap. Deze moest
volledig wdg-belast worden.'42 De strijd tegen de NV die nu aanving was dus
van geheel andere signatuur dan die, welke voorheen door de Nederlandse fis-
cus werd gevoerd. Op 4 mei 1942 werden de Besluiten Vennootschapsbelasting,
Vermogensbelasting en Ondernemingsbelasting afgekondigd, welke belastin-
gen alle, als uitvloeisel van de antropomorfe visie van de Duitser op de NV,
(ook) voor de NV golden. Niet langer was sprake van een, matige, zakelijke
heffing van de BV of van een heenkijken door de NV, maar van een zelfstandi-
ge belasting van die rechtsvorm. Het Vpb-tarief varieerde van 30 tot 55%. 43

De gezamenlijke belastingdruk kon zeer hoog oplopen. Het Besluit Vpb 1942
en het Besluit op de Vermogensbelasting 1942 werkten bovendien terug tot 1
januari 1941.

41. Christiaanse, 'Deelnemingsvrijstelling', Fiscale Monografie, 1962, pagina 52, spreekt over 'de
dreiging van de oorlog en de daaruit voortvloeiende bltdgettaire behoeften.'
42. Harmsen, 'Belastingheffing van de Naamlooze Vennootschap' in 'Fiscale ervaringen in bezet-

tingstijd 1940-1945' onder redactie van Adriani, 1946, pagina 16.
Adriani, pagina 390, voegt daar aan toe: 'De Duitsche wetgeving bevat deze bepaling:  'Die Steu-

ergesetze sind nach National sozialistischer Weltanschauung auszulegen: In de Duitsche
rechtsspraak is naar voren gekomen, dat deze 'Weltanschauung' gekant is tegen den anonymen
rechtsvorm, omdat zij de eigen verantwoordelijkheid en de persoonlijke aansprakelijkheid voor
eigen daden wil hooghouden. Daarom werd de anonyme rechtsvorm alleen erkend voor groote on-
dernemingen, waarvoor deze nuttig en onmisbaar moet worden geacht:
43. Dijker, 'De strijd tegen het voortbestaan van de N.V.', in 'Fiscale ervaringen in bezettingstijd
1940-1945' onder redactie van Adriani, 1946, pagina 32, daarover: Wet eigenityke strijdmiddet was
het heffingspercentage.'
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In het op 30 augustus afgekondigde Liquidatiebesluit 194144 hadden NV's,
waarvan men met name de kleinere NV's op het oog had, de kans gekregen
om zich aan de nieuwe heffingen te onttrekken, door de NV te liquideren en
het bedrijf in de vorm van een firma voort te zetten. Het perscommuniqut gaf
met zoveel woorden te kennen, dat de gefacilieerde ontbinding in de lijn lag
van een belastingpolitiek, die het nodeloze gebruik van de rechtsvorm van de
NV wilde tegengaan en de persoonlijke verantwoordelijkheid van de onderne-
mer wilde bevorderen.

Als voornaamste faciliteit voorzag het Liquidatiebesluit in een vrijstelling
van (dividend- en) inkomstenbelasting over de liquidatie-uitkeringen.45 Daar-
naast gold een vrijstelling voor registratierecht of waardevermeerderingsbe-
lasting, indien ter gelegenheid van de ontbinding onroerend goed diende te
worden overgedragen. Over de waarde van roerende goederen werd geen om-
zetbelasting geheven. Over de liquidatie-uitkering werd voorts geen superdivi-
dendbelasting verschuldigd.

Wel werd de liquidatie-uitkering, dat wil zeggen de bij het opmaken van de
naar going-concernwaarde opgestelde slotbalans van de NV naar voren treden-
de winst, belast naar het tarief van de winstbelasting. Ook daarin school een
faciliteit, omdat de naar 1 januari 1941 terugwerkende vennootschapsbelasting
en vermogensbelasting niet van toepassing zouden zijn op de in 1941 geliqui-
deerde NV.46 De laatste periodewinst, de eventuele overgangsreserve en de stil-
le reserves welke bij het opstellen van de fiscale slotbalans van de NV aan het
licht traden47 werden dus belast naar een tarief van 26,5% of 31,5%. Boven-
dien kon, zo nodig, een betalingsregeling met de ontvanger getroffen wor-
den.48

Kennelijk werd van het Liquidatiebesluit geen massaal gebruik gemaakt. De
termijn waarbinnen men van de faciliteit gebruik kon maken werd immers
meerdere malen verlengd en Harmsen schreef dat nog een laatste poging werd
gedaan om een aantal hardleerse NV's op te ruimen, 'door als het ware nog
een soort van liquidatiebesluit in zakformaat in te voeren. En wei door de mis-
sive  van  30  maart 1943'.49 Niettemin moet er in het algemeen toch wel een

44. Deze werd later nog eens gevolgd door een missive van 30 maart 1943, waarbij opnieuw enige
faciliteiten werden verleend, met name vrijstelling van inkomstenbelasting voor liquidatie-
uitkeringen.
45. Artikel 3, lid 1, Liquidatiebesluit 1942.
46. Het Besluit op de Ondernemingsbelasting 1942 trad pas in de loop van 1942 in werking en ver-
meldde in artikel 35 uitdrukkelijk, dat van in het katenderjaar 1941 gestaakte ondernemingen geen
ondernemingsbelasting geheven zou worden, waarbij de krachtens het Liquidatiebesluit fictief
reeds in 1941 ontbonden NV's ook voor de Ondernemingsbelasting als zodanig golden.
47. Indien sprake was van een bedrij fsvoortzetting werd een in de NV ontstane goodwill niet opge-
nomen onder de activa op de slotbalans. Goodwill werd dus niet in aanmerking genomen bij de
bepaling van het liquidatie-saldo van de NV.
48. Zie over het Liquidatiebesluit: Ohmstede, 'Besluit op de Dividendbeperking en Liquidatie-
besluit', Johan Mulder's Uitgeverij, Gouda, 2e druk, 1942.
49. 'Belastingheffing van de Naamlooze Vennootschap' in 'Fiscale ervaringen in bezettingstijd
1940-1945' onder redactie van Adriani, 1946, pagina  27.
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tendens geweest zijn gaande van de NV-vorm in de richting van de particuliere
onderneming. Van Sikkelerus schreef in 1949 althans dat gedurende de
bezettingsjaren een dergelijk streven had bestaan. 50

Men zou verwacht hebben dat na de oorlog de vennootschapsbelasting onmid-
dellijk weer zou worden afgeschaft. Daar is het, zoals men weet, nimmer van
gekomen. Lieftinck legde zijn plannen daartoe weliswaar reeds in januari 1946
neer in een 'Nota betreffende eenige aspecten van het gevoerde financieele be-
leid', maar het verzet in de Tweede Kamer tegen die plannen was groot.51 Zeer
opmerkelijk is   dat zeer vele leden afschaffing van de vennootschapsbelasting
van weinig historisch begrip vonden getuigen, gezien de jarenlange strijd, die
gevoerd was tegen het misbruik van de NV-vorm! Opmerkelijk, omdat zij w61
een tariefverlaging voorstonden.

En tegen die achtergrond verscheen de resolutie van 2 juni 1947, no. 1, B 8462,
die de voorloper zou worden van het latere artikel 18 Wet IB 1964.

In dezelfde maand, te weten op de 25 juni, trad de Wet Belastingherziening
1947 in werking, bij welke wet o.a. het Vpb-tarief voor lage winsten iets werd
verlaagd en de vermogensbelasting voor lichamen volgens het Besluit VB 1942
met ingang van 1 januari 1947 werd afgeschaft.

6. I.  B 8462

In B 846252 werd een ministeriele gunst verleend in gevallen, waarin naar het
oordeel van de Minister de NV-vorm voor een bedrijf als de meest geschikte
moest worden aangemerkt. Daarin kan men beluisteren dat de Minister niet
bereid was de faciliteit toe te staan in gevallen, die men onder de werking van
de DTB 1917 als oneigenlijk gebruik van de NV-vorm bestempelde. Aan de an-
dere kant ziet men hoe de Minister zich uitdrukkelijk distantieerde van de
nationaal-socialistische kijk op de NV. 06k gevallen, waarin een NV met
toepassing van het Liquidatiebesluit 1941 was geliquideerd, konden in aanmer-
king komen voor de regeling; punt 4 van de resolutie liet daar geen misverstand
over bestaan!

In bedoelde gevallen was de Minister bereid de heffing van inkomsten- en
ondernemingsbelasting achterwege te laten op een daartoe strekkend verzoek,
mits de latere heffing (van inkomstenbelasting, ondernemingsbelasting en
vennootschapsbelasting) verzekerd was; zie punt 4 van de resolutie.

50. 'De heffing van inkomstenbelasting bij inbreng van bedrijfsvermogen in een N.V.', WPNR, 12
februari 1949, nr. 4073, pagina 77.
51. Zie daarover Verburg, 'Vennootschapsbelasting', 1984, pagina 26 e.v.
52.  De  tekst  van deze resolutie is opgenomen in bijlage  1.
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Aan de faciliteit waren, naast de eis dat de NV-vorm de meest geschikte
moest zijn, drie nadere eisen verbonden.

De oprichters dienden in gelijke verhouding gerechtigd te zijn in het aande-
lenkapitaal van de NV als in het vermogen van de vennootschap onder firma
of commanditaire vennootschap; zie punt 5 van de resolutie.

Over deze voorwaarde merk ik nu reeds het volgende op.
In de voorwaarde leest men het spiegelbeeld van een bepaling die in het Li-

quidatiebesluit 1941 voorkwam. In dat Besluit werd de overdracht van vermo-
gensbestanddelen door een te ontbinden NV aan een firma of CV immers al-
leen gefacilieerd indien, zo leest men in het eerste lid van artikel 5 Liquidatie-
besluit 1941, 'de vennooten in het vermogen der firma op het overdrachts-
tijdstip of bij  het  latere tot stand komen van de firma gerechtigd zijn in ver-
houding tot hun aandeelenbezit in de naamloze vennootschap op het
overdrachtstijdstip.'

De besluitgever moet ervan uitgegaan zijn dat gerechtigdheid tot het
firmavermogen parallellie tussen gerechtigdheid tot het Firmakapitaal en ge-

rechtigdheid tot de winst impliceerde. Aangezien bezit van gewone aandelen in
de NV vertrekpunt vormde is geen andere conclusie mogelijk. In het Besluit
was overigens niet voorzien in de situatie dat bij de NV verschillende soorten
aandelen bestonden. In de Toelichting en Leidraad van het Departement van
Financien bij het Liquidatiebesluit 1941, § 5, werd daaromtrent opgemerkt, dat
men dan de verschillende soorten aandelen op verschillende bedragen kon
waarderen uit oogpunt van verdeling van het firmavermogen over de firman-
ten.

Voorts is van belang dat, indien een aandeelhouder zijn participatie slechts
wilde voortzetten als stille vennoot, in artikel 9 van de Eerste Uitvoeringsbe-
schikking Liquidatiebesluit 1941 van 11 oktober 1941 werd voorgeschreven, dat
hij in het vennootschappelijk kapitaal in dezelfde verhouding gerechtigd dien-
de te zijn als in het vermogen van de NV.

In 1947 heeft de Minister, en later in 1958 de wetgever, zich vermoedelijk
onvoldoende gerealiseerd, dat bij een omzetting van een firma in een NV be-
doelde parallellie tussen kapitaalgerechtigdheid en winstgerechtigdheid niet
vanzelfsprekend was.

In resolutie B 8462 werd voorts geeist dat de NV de overgenomen activa en
passiva in haar openingsbalans te boek zou stellen voor dezelfde waarde als
waarvoor deze waren opgenomen in de laatste fiscale winstbepalende balans
van de inbrenger(s). Bovendien moest de NV het waarderingsstelsel van de
inbrenger(s) blijven volgen in de gevallen waarin ook de inbrenger(s) niet van
stelsel zouden mogen veranderen; zie punt 6, onder le van de resolutie.

Ten slotte diende de verkrijgingsprijs van door de inbrenger(s) verkregen
aanmerkelijk-belangaandelen te worden bepaald aan de hand van de openings-
balans van de NV, d.w.z. op 100% bij uitgifte a pari; zie punt 6, onder 2e van
de resolutie.
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6.2. ARTIKEL IB WET IB I964

De hiervoor beschreven ministeriele faciliteit is nagenoeg geruisloos omgezet
in een wettelijke regeling. In het wetsontwerp inkomstenbelasting 1958 werd
een artikel 17 voorgesteld, dat uiteindelijk als artikel 18 in de Wet IB 1964 werd
opgenomen. In de voorgestelde tekst van artikel  17 - : . . kan onze Minister
(...)  beslissen' - bleef de, 'geruisloze overgang' genoemde, mogelijkheid nog
geheel van de Minister afhankelijk. 53

De Memorie van Toelichting was summier, zowel ten aanzien van de
beslissingsmacht van de Minister als ten aanzien van de grondslag van de rege-
ling.54 Gesproken werd van een 'gebleken behoefte' aan een bijzondere rege-
ling voor gevallen die het midden houden tussen werkelijke overdracht van een
onderneming en fictieve overdracht van de bestanddelen van het vermogen van
een onderneming tegen de waarde welke daaraan in het economische verkeer
kan worden toegekend. Met 'fictief' bedoelden de bewindslieden tot uitdruk-
king te brengen, dat bij omzetting van een vennootschap onder firma in een
naamloze vennootschap de onderneming juridisch beschouwd werd overge-
dragen, terwijl in werkelijkheid vaak alles bij het oude bleef. Wanneer nu ook
in de boekhouding alles bij het oude bleef kon, naar de mening van de
bewindslieden, zonder schade voor de schatkist van belastingheffing worden
afgezien, omdat de reserves op den duur toch hun invloed behouden op de hef-
fing van belasting, te weten de vennootschapsbelasting. Ik verwijs naar de in
Bijlage 2 opgenomen tekst uit de Toelichting bij de artikelen in de Memorie
van Toelichting.

Niettemin zouden door de Minister voorwaarden moeten kunnen worden
gesteld aangezien de 'feiten te zeer uiteen kunnen lopen om alle complicaties
in een wettelijke regeling te voorzien'.

Erg verhelderend was deze argumentatie niet. Voorop stond de wens om aan
de tot dan toe fungerende ministeriele faciliteit een wettelijke basis te verschaf-
fun teneinde eventuele fricties met bestaande wettelijke bepalingen op voor-
hand uit te sluiten. De te stellen voorwaarden konden immers afwijkingen be-
vatten van de wettelijke bepalingen inzake de winstberekening. Genoemd wer-
den de investeringsaftrek en de vervroegde afschrijving. Om die reden was ook
artikel 7 (later artikel 8) van het wetsontwerp Vennootschapsbelasting 1958
aangepast, in die zin dat regelingen inzake de winstberekening, voortvloeiend

53. Het voorgestelde artikel 17 luidde: 'Ingeval een niet in de vorm van een naamloze vennoot-
schap gedreven onderneming wordt omgezet in een wei in zodanig vorm gedreven onderneming
kan Onze Minister, mits de oprichters van de naamloze vennootschap in het aandelenkapitaal ge-
heel of nagenoeg geheel in dezelfde verhouding gerechtigd zijn als in het vermogen van de omge-
zette onderneming, op verzoek van de belastingplichtige en onder nadere, door hem te stellen
voorwaarden beslissen, dat voor het bepalen van de uit die onderneming in het kalenderjaar van
omjetting genoten winsten de onderneming geacht wordt niet te zijn gestaakt:
54. Zitting 1958-1959, Kamerstuk no. 5380, pag. 39.
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uit de ministeriele voorwaarden bij toepassing van artikel 18 Wet IB 1964, voor
de heffing van vennootschapsbelasting een wettelijke grondslag kregen. 55

In het Voorlopig Verslag werd niettemin de vraag gesteld waarom de faciliteit
afhankelijk moest zijn van een beslissing van de Minister en niet van rechtswe-
ge kon gelden.56 Ook achtten verschillende Kamerleden het onbevredigend,
dat een beroepsmogelijkheid na de beslissing van de Minister was uitgesloten.
De bewindslieden antwoordden daarop, dat deze overgang haar eigen proble-
men meebracht en wel, naar de praktijk van de afgelopen vijftien jaren had
geleerd, in zovele variaties dat daarvoor onmogelijk een voorziening in de wet
kon worden getroffen.57 Zo kon het voorkomen, dat niet Alle inbrengende fir-
manten gelijke waarderingsregels toepasten of dat een firmant niet mede in te
brengen buitenvennootschappelijk ondernemingsvermogen bezat. Ook dien-
den voorwaarden te worden gesteld ten aanzien van de investeringsaftrek en de
vervroegde afschrijving in geval van oprichting in de loop van het boekjaar.

De bewindslieden hadden er overigens geen moeite mee de geruisloze over-
gang als een recht te formuleren 'indien aan de algemene in de wet neergelegde
voorwaarden en de nadere door de Minister te stellen voorwaarden is voldaan'.
In die zin werd bij tweede nota van wijziging de tekst van artikel 17 aan-
gepast.58

Maar dit werd als een loos gebaar beschouwd. In het Eindverslag werd een
vraagteken gezet bij de zin van deze wijziging, aangezien over de gestelde voor-
waarden niet kon worden geprocedeerd.59 Naar de mening van de bewinds-
man kon echter in een beroepsmogelijkheid worden voorzien door een nadere
aanduiding aangaande het karakter van de voorwaarden in de wet op te ne-
men.60

Bij derde nota van wijziging werd daartoe een tweede lid aan het voor-
gestelde artikel toegevoegd, dat er voornamelijk op neerkwam dat de voor-
waarden slechts mochten strekken ter verzekering van de heffing en invorde-
ring van de inkomsten- en vennootschapsbelasting.61 Na een vernummering
tot artikel 18 luidde de tekst bij invoering van de Wet IB 1964:

55.  Zie  de  zinsnede  '...   behoudens  voor  zover   bij  of  krachtens  deze  wet  of  krachtens  artikel  18
van  de  Wet  op  de  inkomstenbelasting  1964  anders  is  bepaaid.  .  :  m artike\  8 Wet Vpb  1969.  Later,
in hoofdstuk 7, zal men zien dat de huidige ministeriele standaardvoorwaarden ni6t alle een wette-
lijke grondslag in de Wet Vpb 1969 aantreffen!
56. Zitting 1961-1962, no. 5380, Voorlopig Verslag no. 16, pag. 17:

'... Verscheidene leden was het niet duidelijk, waarom in deze bepaling de beslissing van de
Minister van Financien gedist wordt. Kan hier geen van rechtswege werkende regeling getroffen
worden zoals in artikel 15, lid 3 ?'
57. Zitting 1962-1963, Kamerstuk no. 5380, Memorie van Antwoord, no. 19, pagina 39.
58. Zitting 1962-1963, Kamerstuk  no. 5380, Tweede  nota van wijziging,  no.  20,  punt  VIII.
59. Zitting 1963-1964, Kamerstuk no. 5380, Verslag van het mondeling overleg tevens eindverslag,
no. 33, pagina 16, lk.
60. Zitting 1963-1964, Kamerstuk no. 5380, Verslag van het mondeling overleg tevens eindverslag,

no. 33, pagina 16, rk.
61. Zitting 1963-1964, Kamerstuk no. 5380, Derde nota van wijziging, no. 34, punt V.
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1.   Ingeval een niet in de vorm van een naamloze vennootschap gedreven on-
derneming wordt omgezet in een wel in zodanige vorm gedreven onderne-
ming, wordt op verzoek van de belastingplichtige, voor het bepalen van de
uit die onderneming in het kalenderjaar van omzetting genoten winst de
onderneming geacht niet te zijn gestaakt, mits de oprichters van de
naamloze vennootschap in het aandelenkapitaal geheel of nagenoeg ge-
heel in dezelfde verhouding gerechtigd zijn als in het vermogen van de om-
gezette onderneming en de door Onze Minister nader te stellen voorwaar-
den zijn vervuld.

2.   De in het eerste lid bedoelde voorwaarden mogen slechts strekken ter ver-
zekering van de heffing en de invordering van de inkomstenbelasting en de
vennootschapsbelasting, welke verschuldigd zouden zijn of worden ingeval
het eerste lid buiten toepassing zou blijven, daaronder begrepen voorwaar-
den die betrekking kunnen hebben op de grootte van het geplaatste en
gestorte aandelenkapitaal, de ingebrachte deelnemingen in andere naamlo-
ze vennootschappen en de vervreemding van de aandelen in de opgerichte
vennootschap.

Het artikel zou in de loop der tijd slechts een tweetal wijzigingen ondergaan
in verband met nieuwe wettelijke ontwikkelingen, te weten de invoering van de
BV in 1971 en de invoering van de WIR in 1978.

Voor het overige zou het een sloom bestaan tegemoet gaan.
De trage rechtsontwikkeling van het instituut moet mijns inziens vooral wor-

den toegeschreven aan de, in feite, beperkte rechtsbescherming.

7. De term 'geruisloze omzetting'

Er heerst geen uniformiteit ten aanzien van de terminologie waarmee de rege-
ling van artikel 18 Wet IB 1964 wordt aangeduid.

In de parlementaire stukken en de resolutie van 25 juli 1986, houdende de
standaardvoorwaarden bij artikel 18, wordt gesproken van 'geruisloze over-
gang'. Deze aanduiding hanteren, onder anderen, de bewerkers van de Vak-
studie Inkomstenbelasting, Hofstra en Stevens in 'Inkomstenbelasting', 3e
druk, 1988, Van Soest in 'Belastingen; 15e druk, 1985 en Mobach en Sillevis
in de 'Cursus Belastingrecht'. Van Dijck heeft daarentegen de term 'geruisloze
omzetting' gebruikt.62 IJsselmuiden gaf deze omschrijving als titel mee aan

63zijn FED-brochure.
Geen van beide varianten acht ik geheel zuiver.

62. 'Het staken van een onderneming in de wet Inkomstenbelasting 1964', Prae-advies Broeder-
schap der notarissen 1965.
63. 'Geruisloze omzetting', FED's Fiscale Brochures, IB: 3.56, 3e druk, 1976.
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De term 'overgang' komt men in een specifieke betekenis tegen in het tweede
lid van artikel 5 Successiewet 1956 (recht van overgang). In het BW wordt
gesproken over de 'overgang van een onderneming' in de artikelen 1639aae.v.
van Boek 4. Daar omvat dit begrip echter een drietal gevallen: overdracht van
de activa van een onderneming, omzetting in een andere rechtsvorm en juridi-
sche fusie. In het 9e lid van artikel 39 Wet IB 1964 wordt gesproken van een
'overgang van aandelen of winstbewijzen krachtens erfrecht of huwelijksver-
mogensrecht'. Geen van deze gevallen levert een betekenis op die significant
zou kunnen zijn voor de door artikel 18 Wet IB 1964 bestreken situatie. In die
situatie worden de tot het ondernemingsvermogen behorende bestanddelen
van het vermogen gestort op de geplaatste aandelen ter nakoming van de uit
het oprichtingsbesluit voortvloeiende verbintenis. Er is sprake van 'overdracht'.
Kijkt men naar aan artikel 18 verwante artikelen, zoals de artikelen 15 en
17 Wet IB 1964 en 14 Wet Vpb 1969, dan constateert men dat in die artikelen
- met recht - gesproken wordt van 'overdragen'. Eerder zou men dus moeten
spreken van 'geruisloze overdracht' dan van 'geruisloze overgang'. De term
'overdracht' mist echter eenduidigheid. Zij zou ook van toepassing kunnen
zijn op de geruisloze doorschuiving van artikel 17 Wet IB 1964. Een aandui-
ding zoals 'geruisloze inbreng', welke laatste term in de literatuur wel wordt ge-
bruikt, zou de regeling van artikel 18 scherper typeren, maar zij is minder inge-
burgerd, dan de gebruikelijke terminologie zoals 'overgang' en 'omzetting'.

De term 'omzetting' slaat op de verandering van rechtsvorm waarin de onder-
neming wordt gedreven en heeft de beperking dat hij niet de daaruit voort-
vloeiende consequenties voor de tot het vermogen van die onderneming beho-
rende bestanddelen, te weten de overdracht, beschrijft.

Een en ander afwegend kies ik voor de term 'geruisloze omzetting' en wel om
drie redenen. In de eerste plaats sluit deze term aan bij het gebruik van het
werkwoord 'omzetten' en het zelfstandig naamwoord 'omzetting' in de tekst
van artikel 18. In de tweede plaats leent deze omschrijving zich beter om te
worden afgezet tegen de inmiddels gangbaar geworden tegenpool 'ruisende
omzetting'. In de derde plaats geeft deze terminologie eenduidig de regeling
van artikel 18 aan.64

64. Met genoegen citeer ik Vermeend, 'Cursus Belastingrecht, Wet Investeringsrekening', § 11.3.3.,
noot op pagina 415: 'In de praktijk en de literatuur komen ook de termen geruisloze inbreng en
geruistoze omzetting voor. De gebruikers van de laatstgenoemde term hebben onze hartelijke in-
stemming aangezien die het nauwst aansluit bij de tekst van art. 18. Niettemin gebruiken wij de
term geruisloze overgang. en wei omdat het Ministerie van Financien hier hardnekkig aan vast-
houdt.(...)'
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Hoofdstuk 2. De grondslagen van de regeling
van artikel 18 Wet IB 1964

De grondslag van artikel 18 wordt in de literatuur vrij algemeen in de werking
van het welvaartsbeginsel gezocht. Niettemin kan men zich afvragen of de re-
geling niet mede in het verlengde van het continurteitsprincipe van goed koop-
mansgebruik te denken valt. Het instituut neemt een gerechtvaardigde en ge-
fundeerde plaats in het belastingstelsel in.

1. Inleiding

In dit hoofdstuk zal de grondslag van de regeling van artikel 18 worden onder-
zocht. Geconcludeerd moet worden dat het instituut zijn vertrekpunt vond in
de autonome ontwikkelingsgang van de onderneming als entiteit. Maar ook
zal aandacht gevraagd worden voor de werking van de ruilgedachte. Daarnaast
zal erop worden gewezen, dat in ons huidige stelsel de ondernemer kan komen
te staan voor de (oneigenlijke) tariefkloof tussen inkomsten- en vennoot-
schapsbelasting, waardoor de regeling mede als overbrugging van die kloof
kan worden beschouwd.

Wordt in dit hoofdstuk de plaats van artikel 18 Wet IB 1964 belicht tegen de
achtergrond van ons belastingste/se/, in het daaropvolgend hoofdstuk zal de
plaats van de regeling in het perspectief van het systeem van de Wet op de
inkomstenbelasting 1964 worden besproken.

2. De grondslag van artikel 18 Wet IB 1964

De huidige regeling van artikel 18 verschaft belastingplichtigen een recht op ge-
ruisloze omzetting. De motieven die bij belastingplichtigen aan die omzetting
ten grondslag liggen doen niet ter zake.

De ministeriele faciliteit onder het Besluit 1941 was minder ruim opgesteld.
In punt 4 van de desbetreffende resolutie' schreef de Minister: 7k ben echter
bereid om in de gevallen, waarin naar mijn oordeel de NV-vorm voor een be-
drijf  als  de  meest  geschikte  moet  worden  aangemerkt  -(...)-  enz.  .  :.  De
Minister hield derhalve met betrekking tot de motieven tot omzetting een vin-
ger aan de pols. In dit facet lijkt zich de reden van het ministeriele goedkeuren-
de beleid te openbaren: de NV-vorm diende het meest geschikt te zijn voor de
desbetreffende onderneming. De Minister gaf niet aan wat hij onder 'de meest

1. Resolutie van 2 juni 1947, no. 1, B 8462.
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geschikte' verstond, noch naar welke maatstaven hij die geschiktheid zou me-
ten. Maar men mag aannemen, dat hij bepaald niet het oog had op onderne-
mingen die louter op fiscale gronden in de NV-vorm zouden worden gehuld.
Men herinnert zich immers hoe, zoals beschreven in hoofdstuk 1, ten tijde van
de DTB 1917 de fiscus zich teweer had gesteld tegen NV's, die louter omwille
van de lagere belastingdruk onder de III'B 1917 werden opgericht, hoe de Wet
Richtige Heffing van 1925 met name in het leven werd geroepen om dit ver-
schijnsel te bestrijden en hoe, toen de Minister in 1946 plannen ontvouwde om
de Vennootschapsbelasting af te schaffen, daartegen krachtig verzet rees vanuit
de Tweede Kamer, waarbij de Minister herinnerd werd aan de vooroorlogse
strijd tegen de NV.

Daar staat tegenover dat men in de literatuur opkwam voor een reeel gebruik
van de NV-vorm.

Mullerz schreef in 1946, dat in de praktijk de wenselijkheid van het gebruik
van met name de besloten-NV-vorm om tal van redenen, die geheel buiten het
fiscale omgaan, was gebleken.

Dijker3 somde een vijftal redenend op tot oprichting van een besloten NV
en stelde, dat de mogelijkheid om via de NV tot belastingbesparing te geraken
al door de winstbelasting was weggenomen. Hij constateerde dat, met name
bij omzettingen van firma's in NV's, de beweegreden 'het in stand houden van
de bedrijfsorganisatie' was. Zijn conclusie luidde dat belastingwetgeving, wel-
ke het voortbestaan van een NV bedreigt, in niet geringe mate het algemeen
belang zou schaden en dat de strijd van de 'onderdrukkers tegen het voort-
bestaan  en  het  oprichten  van  naamlooze  vennootschappen  (...),  er  ddn  was,
welke rechtstreeks inging tegen het economisch belang.'

Tegen de geschetste achtergrond past de conclusie, dat de Minister alleen die
omzettingen wenste te facilieren, die voortvloeiden uit de autonome ontwikke-
lingsgang van de onderneming.

Tot enige onzekerheid voert evenwel een publikatie van Van Sikkelerus uit
1949.5 In dat jaar schreef hij, dat bij de keuze van de rechtsvorm voor een be-
paalde onderneming de fiscale gevolgen een overwegende rol speelden. Zijns
inziens was het verschil in belastingdruk (van inkomstenbelasting ten opzichte
van vennootschapsbelasting) in belangrijke mate oorzaak van een sterk
toegenomen voorkeur voor de NV-vorm in de na-oorlogse jaren. Inbreng van

2. 'De nieuwe inkomstenbelasting' in 'Fiscale ervaringen in bezettingstijd 1940-1945' onder redac-
tie van Adriani, 1946, pagina 144-145.
3. 'De strijd tegen het voortbestaan van de Naamlooze Vennootschap' in 'Fiscale ervaringen in

bezettingstijd 1940-1945' onder redactie van Adriani, 1946, pagina 34 e.v.
4. Belastingbesparing, risicobeperking, instandhouding van de bedrijfsorganisatie; gemakkelijke
overdracht van de gehele organisatie en verdeling van beheersbevoegdheden.
5. 'De heffing van inkomstenbelasting bij inbreng van bedrijfsvermogen in een N.V.', WPNR no.
4073, 12 februari 1949, pagina 77.

31



GRONDSLAGEN ARTIKEL IS WET IB I964

bedrijfsvermogen in een nieuw opgerichte NV zou echter bij aanwezigheid van
(stille en/of fiscale) reserves of van goodwill tot een te belasten overdrachts-
winst leiden.

Dit zou ook het geval zijn bij inbreng tegen boekwaarde. In die laatste vari-
ant zou bovendien een dubbele belastingclaim ontstaan. Vennootschapsbe-
lasting zou worden geheven bij realisatie van reserves en goodwill door de NV
en inkomstenbelasting zou verschuldigd worden bij vervreemding van tot een
aanmerkelijk belang behorende aandelen. Van Sikkelerus schreef vervolgens:
'En ook afgezien van deze latente belastingdruk voor de toekomst, kan heffing
van inkomstenbelasting over gerealiseerde winsten op een moment, dat deze
winsten in feite niet vrijkomen, en in tegendeel vaak juist een vergrote kapi-
taalbehoefte optreedt, een ernstige belemmering vormen voor het kiezen van
de onder de gegeven omstandigheden meest getigende rechtsvorm: De schrij-
ver gaf te kennen, dat waarschijnlijk ter tegemoetkoming aan deze praktische
bezwaren de Minister van Financien zich in de resolutie van 2 juni 1947,
B 8462 bereid had verklaard in bepaalde gevallen de heffing van inkomstenbe-
lasting achterwege te laten.

Men proeft in het voorgaande twee niet harmonierende smaken. Enerzijds
wordt betoogd dat de NV-vorm voornamelijk om fiscale, tariefsmatige rede-
nen werd opgezocht. Anderzijds wordt gesuggereerd dat de Minister aan de bij
omzetting optredende fiscale problemen tegemoet wilde komen. Ik denk dat
een en ander genuanceerd moet worden. De Minister had in de resolutie de
voorwaarde gesteld dat de NV-vorm de meest geschikte moest zijn, waarbij hij
kennelijk niet doelde op geschiktheid vanuit een louter fiscaal gezichtspunt.

Een beschrijving van de oorzaken die de Minister destijds bewogen tot zijn re-
solutie vindt men bij Brok in het MAB van maart 1967.6 Brok schrijft, dat
onder het Besluit op de inkomstenbelasting 1941 aanvankelijk bij velen de
opvatting bestond, dat inbreng van een bedrijf tegen boekwaarde zonder meer
als middel kon worden toegepast om desgewenst de onmiddellijke belasting-
heffing over de in het bedrijf aanwezige meerwaarde te ontgaan. Hoe men
daarbij kwam moge later duidelijk worden (zie § 2.6), de tekst van lid 2 van
de resolutie B 8462 (bijlage 1) lijkt het bestaan van een dergelijke opvatting in
ieder geval te bevestigen. De Minister stelde namelijk, kennelijk als reactie op
dat standpunt, dat hij 'niet van belang acht of de inbreng van het bedrijf in
de n.v. is geschied tegen de boekwaarde'.

Inbreng tegen boekwaarde zou derhalve slechts leiden tot extra heffing van
vennootschapsbelasting. Dit werd echter ook door de Minister niet als be-
vredigend ervaren.

Brok vervolgt: 'Geconfronteerd enerzijds met de onbevredigende dubbele
heffing waartoe strikte toepassing der wettelijke voorschriften in geval van in-

6. 'De (nieuwe) standaardvoorwaarden voor geruisloze inbreng van een onderneming in een naam-
loze vennootschap', MAB 1967, pagina 91 e.v.
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breng tegen boekwaarde zou leiden, anderzijds met de duidelijk naar voren ge-
komen behoefte aan een regeling waarbij inbreng mogelijk werd gemaakt, zon-
der dat dit tot een onmiddellijke aantasting van de liquiditeit zou leiden, ver-
klaarde de Minister zich in de aanschrijving van 2 juni  1947 bereid om op daar-
toe strekkend verzoek van belanghebbenden de heffing van inkomstenbe-
lasting bij inbreng (tegen boekwaarde; R) achterwege te laten.'

Ik concludeer dat de onderneming - gezien als een zich autonoom ontwikke-
lende entiteit - kort na de oorlog aan de wieg van de geruisloze omzetting
heeft gestaan.

Thans rijst de vraag of deze benadering vanuit de onderneming, en dus los
staande van de fiscale belangen van de ondernemers, ook aan artikel 18 Wet
IB 1964 ten grondslag ligt.

Noch in de aanvankelijk voorgestelde, noch in de definitieve tekst van artikel
18 Wet IB 1964 komt de eis voor dat de NV-vorm als meest geschikte moet
kunnen worden aangemerkt. In de parlementaire geschiedenis bleef dit ele-
ment onbesproken. En ook in de standaardvoorwaarden, die naar aanleiding
van artikel 18 werden gepubliceerd, is dit criterium nimmer naar voren geko-
men, behoudens dat in resolutie BNB 1965/270 daarover werd gezegd: 'Met
name behoeft niet meer te zijn voldaan aan het vereiste dat de n.v.-vorm als
de voor het bedri,if meest geschikte vorm moet worden aangemerkt.'

In de volgende paragraaf zal worden nagegaan welke opvattingen in de litera-
tuur heersen met betrekking tot de grondslag van artikel 18 Wet IB 1964.

2. I.  OPVATTINGEN  IN DE LITERATUUR

In de literatuur leest men herhaaldelijk dat artikel 18 een louter economisch
geindiceerde maatregel is.

70  schreef  Smeetsl:   'Datgene   wat   in  de  fiscale  vaktaal   'geruisloos  inbren-
gen' betekent. is bedriifseconomisch vrij eenvoudig verklaarbaar. In steeds
sterkere mate wordt betoogd, dat een onderneming een economische zeUstan-
digheid, een entiteit is. In dit uitgangspunt is de civielrechtelijke constructie
iets subsidiairs, al kan en mag men deze niet straffeloos voorbijgaan; ook eco-
nomisch verandert het een en ander, wanneer men van zijn onderneming een
n.v. maakt'. Smeets benaderde de geruisloze omzetting hier vanuit een
bedrijfseconomische invalshoek. Hij beweert overigens niet dat vanuit een fis-
cale optiek de onderneming als entiteit wordt gezien! Integendeel, in de in-

7. 'Technieken bij de geruisloze overgang van een onderneming in een NV', WFR 4852, 1967, pagi-
na 428.
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komstenbelasting staat de persoon van de belastingplichtige voorop, zoals
Smeets onmiddellijk na het voorgaande citaat laat volgen.

Eerder, in 1955 onder de werking van de resolutie, schreef De Langens, dat
de regering die regeling in het licht van de bedrijfseconomische ontwikkelingen
plaatste. 'De regering acht deze mogelijkheid van belang voor de groei van de
betrokken bedrijven en daarmede voor de industrialisatie en de werkgele-
genheid; de ontwikkeling van bedrijven loopt nl. dikwijls, wat de rechtsvorm
betreft, van de firma over de besloten n.v. naar de open n.v.'

Br0119 kwalificeert de regeling overeenkomstig de duiding van De Langen.
De strekking van de vrijstelling is zijns inziens een fiscale tegemoetkoming in
die gevallen, waarin tn het bedrijf als economische eenheid gehandhaafd blijft
dn realisatie in economische zin achterwege blijft. 'Wij hebben hier te maken

met faciliteiten, die vanuit bedriifseconomisch gezichtspunt desiderata kunnen
worden genoemd en die dan ook uitsluitend op het welvaartsbeginsel be-
rusten.'to

Van Dijck" plaatst de beginselrechtelijke kant van de geruisloze omzetting
in het licht, waarin hij de geruisloze overgang bij overlijden ziet. Dat wil zeg-
gen, dat ook naar zijn mening de doorschuiftechniek sterk op het welvaartsbe-
ginsel is gebaseerd. De doorschuiftechniek plaatst hij vervolgens in een plei-
dooi voor een grotere loskoppeling van onderneming en ondernemer. In de
geruisloze overgang, zo stelt hij, vindt men van deze gedachte iets terug. De
auteur bespeurt daarin een element in onze belastingheffing waaraan
argumenten zouden kunnen worden ontleend ten behoeve van een veel verder-
gaand, door hem bepleit systeem: belastingheffing van ondernemingen onge-
acht de rechtsvorm. 12

IJsselmuiden,3 stelt dat het voor de interpretatie van artikel 18 goed is in
het oog te houden, dat de fiscus zich neutraal dient te gedragen bij de keuze
van rechtsvorm. Bij de beoordeling van een rechtsvorm dient zo min mogelijk
gewicht te worden toegekend aan fiscale consequenties, die niet aan de rechts-
vorm inherent zijn.

Dijstelbloem14 heeft de regeling van artikel 18 Wet IB 1964 geschaard onder
de regelingen 'ingegeven door politieke desiderata, globaal samen te vatten als
8. 'De grondbeginselen van het Nederlandse belastingrecht; deel 2, 1955, pagina 245.
9. Brull, 'Objectieve en subjectieve aspecten van het fiscale winstbegrip', dissertatie, 1964, pagina
235.

10. Het welvaartsbeginsel houdt, volgens De Langen, in dat belasting aldus wordt geheven, dat
de welvaart van het volk zo min mogelijk geschaad en zoveel mogelijk bevorderd wordt. De Lan-
gen, 'De grondbeginselen van het Nederlandse belastingrecht', deel 1, 1954, pagina 39.
11. Van Dijck, 'Geruisloze overdracht en overgang van ondernemingen', 1966, Serie Belastingcon-
sulentendagen no. 11, pagina 25.
12. Zie 'Belastingheffing van ondernemingen ongeacht de rechtsvorm'. Belastingconsulentendag
1984, FED Serie Belastingconsulentendagen, nr. 29.
13. IJsselmuiden, 'Geruisloze omzetting', FED's Fiscale Brochures, IB: 3.56, 3e druk, 1976, pagi-
na 6.

14. Dijstelbloem, 'Fiscale faciliteiten bij interne reorganisaties van naamloze en besloten vennoot-
schappen', Kluwer, Fiscale Monografie, no. 37, pagina 26.
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de bevordering van de continuneit van de onderneming.  De faciliteiten  richten
zich  dan  ook  primair  op  de  onderneming  in  materiele  zin,  (. . .):

De Memorie van Toelichting bij artikel 18 (bijlage 2) - waarnaar ik hier ver-
wijs als referentiekader voor de hiervoor gememoreerde opvattingen - sprak
van een in de loop der jaren gebleken behoefte aan een bijzondere regeling
voor gevallen die het midden houden tussen werkelijke en fictieve overdrachtls
van de bestanddelen van het vermogen van een onderneming.16 Daarmee
werd gedoeld op de omzetting van een vennootschap onder firma of een com-
manditaire vennootschap  in een naamloze vennootschap, waarbij, afgezien
van de juridische vormgeving, vaak alles bij het oude bleef, de boekhouding
daaronder begrepen. In het laatste geval kon er dan 'zonder schade voor de
Schatkist van worden afgezien een gerechtvaardigde wijziging van de juridi-
sche vorm van de onderneming te belemmeren door het onmiddellijk heffen
van vaak grote bedragen aan inkomstenbelasting.'

Het valt op dat niet wordt toegelicht wat onder een 'gerechtvaardigde wijzi-
ging van rechtsvorm' wordt verstaan.

2.2. HET WELVAARTSBEGINSEL

In de literatuur wordt, zoals in het voorgaande onderdeel bleek, de geruisloze
omzetting wel gezien als een uitwerking van het welvaartsbeginsel. Om die re-
den acht ik het verantwoord enige extra aandacht aan dat beginsel te besteden.

Daarbij gaat het om de vragen hoe in het algemeen over dit beginsel wordt ge-
dacht en wat men er aan heeft bij een positiefrechtelijke benadering van arti-
kel 18. Voorts kan de vraag gesteld worden of het welvaartsbeginsel als enige
grondslag voor de regeling van de geruisloze omzetting moet worden be-
schouwd.

Immers, de geruisloze omzetting kan mijns inziens ten dele ook wel gezien
worden als camouflage van een fundamenteel probleem in het belastingstelsel,
te weten de (ongelijke) belastingheffing naar de rechtsvorm.

2.3.  DE PLAATS VAN HET WELVAARTSBEGINSEL IN HET NEDERLANDS
BELASTINGRECHT

Belastingbeginselen ontspruiten aan belastingtheorieen. Deze theorieen legiti-
meren een heffing, althans trachten dit te doen. Voorts beogen zij het belas-

tingstelsel te vormen tot een logisch en consistent geheel. Zij worden daarom

15. Onduidelijk is welke 'fictieve overdracht' de regering op het oog had.
16. Wetsontwerp 5380, Memorie van Toelichting, pagina 39.
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geacht de beginselen te leveren aan de hand waarvan die vormgeving kan
geschieden.17

In het belastingtheoretisch denken in de negentiende eeuw is gaandeweg
draagkracht het leidende uitgangspunt gaan vormen voor de verdeling van de
belastingdruk. Vooral met en in de inkomstenbelasting heeft deze gedachte
zich gematerialiseerd.

In de twintigste eeuw werd het belastingtheoretisch denken mede beinvloed
door opvattingen van economische aard. Dit geschiedde vooral na de Tiveede
Wereldoorlog. De belastingheffing zou mede gebruikt kunnen worden om het
economisch leven te sturen. 18

Wat er zij van de doeltreffendheid van belastingheffing als instrument voor
het economisch beleid, allengs kwam de belastingtheorie meer in het teken
staan van het algemene overheidsbeleid. Met het toenemen van de overheidsta-
ken en de inpassing van de belastingheffing in het sociaal-economische beleid
nam deze ondergeschiktheid toe. Deze ontwikkeling werpt een zeker licht op
de bestaanbaarheid van specifieke belastingbeginselen.

Een tiental jaren geleden ontspon zich daaromtrent een zeer boeiende dis-
cussie tussen enkele fiscalisten. In het volgende onderdeel wordt daarop -
voor zover in het kader van dit onderzoek van belang - nader ingegaan.

2.4· BELASTINGBEGINSELEN IN DISCUSSIE

Hofstra omschrijft belastingbeginselen als algemene regelen welke behoren te
worden gevolgd. Het zijn rechtsregels waaraan, binnen het geheel van de
rechtsorde, voor de opbouw van het belastingstelsel normatieve kracht moet
worden toegekend. 19

In 1954-'58 beschreef De Langen welke beginselen zijns inziens in feite aan
het Nederlandse belastingrecht ten grondslag lagen.20 Hij formuleerde er zes,
drie bestempeld als verdelingsbeginselen en dde als uitvoeringsbeginselen. Als
verdelingsbeginselen beschreef hij het draagkrachtbeginsel, het buiten-
kansbeginsel en het profijtbeginsel.2' Als uitvoeringsbeginselen noemde De

17. Voor een uitvoerige behandeling van belastingtheorieen en belastingbeginselen verwijs ik naar
Hofstra 'Inleiding tot het Nederlandse belastingrecht', 6e druk, 1986, hoofdstuk II.
18. Hofstra, 'Inleiding tot het Nederlandse belastingrecht', 6e druk, 1986, pagina 100.
19. Hofstra, 'Inleiding tot het Nederlandse belastingrecht', 6e druk, 1986, pagina 75 e.v.
20. 'De grondbeginselen van het Nederlandse belastingrecht', delen I en II, Samsom, Alphen aan
den Rijn, 1954-1958.
21. Het draagkrachtbeginsel houdt, volgens De Langen, in dat belasting mag worden geheven in
relatie tot de omvang van ieders, niet voor het levensonderhoud noodzakelijke, bereikbare
behoeftebevrediging (het evenredige genotsoffer). Het buitenkansbeginsel (of beginsel van de
bevoorrechte verkrijging) zegt dat, waar bij de verkrijging van een bate de verkrijger in een bevoor-
rechte positie verkeert in vergelijking met anderen, het gerechtvaardigd wordt geacht een belasting
in relatie tot de grootte van die bate te heffen. Het profijtbeginsel zegt, dat belasting mag worden
geheven in relatie tot de mate waarin ieder diensten van de overheid geniet.
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Langen het welvaartsbeginsel, het beginsel van de minste pijn en het beginsel
van de maximale realisatie. 22

Hofstra verwerpt deze analyse. Enerzijds, omdat de beginselen zonder enige
rangorde naast elkaar werden gesteld, anderzijds, omdat slechts feitelijke ge-
dragslijnen werden onderzocht. Bovendien beschouwt Hofstra nuttigheidsre-
gelen niet als rechtsbeginselen. 23

Als men, met Hofstra, economische beginselen plaatst in het licht van de
doelmatigheid wordt het welvaartsbeginsel reeds om die reden buiten het ter-
rein van de belastingtheorie geplaatst. Economische maatregelen via het be-
lastingstelsel worden dan slechts op het niveau van nevendoeleinden bekeken.

De Langen schreef, dat het uiteindelijke doel van alle overheids-
werkzaamheid het realiseren van waardevergrotingen voor de burgers is. Zulke
waarderealisaties kunnen niet alleen na, maar ook in de belastingheffing
plaatsvinden.24 De Langen verbond daaraan niet de consequentie dat er voor
belastingbeginselen geen plaats zou zijn.

Van den Tempel doet dat wel.25 Hij ontkent het bestaansrecht van specifie-

ke belastingbeginselen in het huidige tijdsgewricht. Naar zijn mening is de be-
lastingheffing geintegreerd in het algemene overheidsbeleid in het kader van de
sociaal-economische taak. De collectieve sector heeft zich ontwikkeld tot een
produktief geheel dat bijdraagt aan de inkomensvorming. Daardoor heeft de
aanspraak van het individu op het verworven inkomen aan legitimiteit inge-
boet. Daarom is de belastingheffing niet 'verdeling van lasten', maar 'toedeling
van inkomen'. Volgens van den Tempel moet daarom voor de belastingheffing
worden aangesloten bij beginselen die gelden voor het gehele overheidsbeleid
als zodanig.

In een reactie op Van den Tempel verdedigt Hofstra het standpunt, dat prin-
cipieel moet worden ontkend dat de belastingheffing een onzelfstandig onder-
deel van het overheidsbeleid zou zijn.26 Zijns inziens is sprake van een neven-
schikking. De toedeling aan de collectieve sector van zijn aandeel in het natio-
nale inkomen is volgens Hofstra een rechtsvraag. De belastingtheorie mag zich
daarom niet onttrekken aan een bezinning op de vraag wat een rechtvaardige
belastingheffing is.27

22. Het welvaartsbeginsel eist, wederom volgens De Langen, dat bij de belastingheffing de wel-
vaart van het volk zo min mogelijk moet worden geschaad en zoveel mogelijk moet worden bevor-
derd. Het beginsel van de minste pijn impliceert, dat het ontnemen van de beschikkingsmacht aan
de belastingplichtige zo weinig mogelijk 'pijn' dient te veroorzaken. Het beginsel van de maximale
realisatie verenigt ten slotte alle beginselen in het postulaat, dat beginselen niet verder dienen te
worden gerealiseerd dan geoorloofd is, maar anderzijds ook zover als geoorloofd is.
23. Hofstra, 'Inleiding tot het Nederlands belastingrecht', 6e druk, 1986, pagina 80.
24. De Langen 'Grondbeginselen van het Nederlandse belastingrecht', deel 2, 1955, pagina 336.
25. Van den Tempel, 'Het einde van de belastingbeginselen', WFR 1979, no. 5411, pagina 697.
26. Hofstra, 'Over belastingbeginselen', WFR 1979/5427. Zie nader 'Inleiding tot het Nederlands
belastingrecht', 6e druk, 1986, hoofdstuk II, § 6 en § 9. Voor een kritische beschrijving van de
ontwikkeling in Hofstra's belastingtheoretisch denken wijs ik op de boekaankondiging van Gep-
paart, WFR 9 oktober 1986, nr. 5745, pagina 1291 e.v. en de aldaar vermelde literatuur.
27. Hofstra, 'Inleiding tot het Nederlands belastingrecht', 6e druk, 1986, pagina 81.
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Brull concludeert dat belastingheffing geworden is tot een inherent onder-
deel van de totale overheidspolitiek.28 Zijns inziens werden individuele rech-
ten tot programma voor de regering. En waar de individuele rechten en het
programma botsen krijgt het programma voorrang. Brull ziet de afwezigheid
van belastingbeginselen in het kader van de maatschappijstructuur: 'De een-
heidsstaat die op ieder gebied een functie meent te hebben, kan zichzeu geen
autonome rechtsregels opleggen. Hij moet beginselloos worden'.

Voormelde visies over belastingbeginselen lopen uit op een persoonlijke en ver-
schillende waardering van de huidige maatschappijstructuur. Zij demonstreren
echter niet het evidente bestaan van belastingbeginselen en hun invloed op het
belastingstelsel. Wel klinkt de wens door, dat zij gevonden moeten worden.
Daarvoor is niet voldoende belastingbeginselen als regels van behoren te om-
schrijven. Zij moeten ook algemeen worden onderschreven. Dat betekent dat
de werking van die beginselen in zekere mate tastbaar moet zijn in een bepaald
tijdsgewricht. Dat zijn zij thans kennelijk niet. Het belastingbeleid gaat ten
koste van de belastingtheorie op in het gecompliceerde proces van politieke
besluitvorming.

Deze stand van zaken met betrekking tot belastingbeginselen is van belang
voor de interpretatie en evaluatie van het instituut van de geruisloze omzetting.
Uiteengezet is hoe menig schrijver het instituut baseert op het welvaartsbegin-
sel. Maar de kritiek die op belastingbeginselen geleverd is, maant tot voorzich-
tigheid. De vraag kan daarom worden gesteld welke waarde de verwijzing naar
het welvaartsbeginsel heeft voor de beoordeling van het bestaansrecht van het
instituut in het huidige belastingstelsel.

2.5· GERUISLOZE OMZETTING EN HET WELVAARTSBEGINSEL

De voorzichtigheid in acht nemend waartoe de hiervoor weergegeven visies met
betrekking tot belastingbeginselen manen, meen ik dat de grondslag van arti-
kel 18 Wet IB 1964 toch gevonden kan worden in de intentie van de regering
om de ontwikkeling van het bedrijfsleven naar de rechtsvorm van een
kapitaalvennootschap niet in de weg te staan. Haalt men zich de ontwikkelin-
gen nog eens voor de geest - de III'B 1917, de Winstbelasting 1940, het Liqui-
datiebesluit 1941, het Besluit Vpb 1942, de resolutie van 1947 en uiteindelijk
artikel 18 - dan vindt men, in ieder geval in de tijd van totstandkoming van
het artikel, in de term 'welvaartsbeginsel' de beste aanduiding voor de grond-
slag van artikel 18 Wet IB 1964.

Artikel 18 Wet IB 1964 is dus bedoeld om te voorkomen dat belastingheffing
de continufteit van een onderneming in de weg zou staan.

28. Brull, 'Grondwet, grondrechten en grondbeginselen', WFR 1981/5518, pagina 1167.
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Dit is ook de algemene opvatting in de BRD. Luckey29 formuleert het zelfs
in die zin, dat de ondernemer aanspraak heeft op de rechtsorde, dat hem voor
een wijziging van de rechtsvorm geen al te grote moeilijkheden in de weg ge-
legd worden.

Werpt nu deze als een uiting van het welvaartsbeginsel geformuleerde
grondslag nut af voor de interpretatie van de regeling?

Hoewel ook hier voorzichtigheid past, gelet op de tamelijk ruime omschrij-
ving van dit beginsel, zijn zeker voorbeelden te noemen waar een beroep op
dit beginsel diensten kan bewijzen. Een voorbeeld vindt men in de vraag hoe
het begrip 'onderneming' in artikel 18 dient te worden uitgelegd. Een ander
voorbeeld vindt men wellicht in de kwestie of ter gelegenheid van de omzetting
onttrekkingen aan het ondernemingsvermogen at dan niet toelaatbaar zijn. Op
deze onderwerpen zal later uitvoerig worden teruggekomen. Hier dienen zij
slechts om aan te geven dat er binnen de regeling meerdere vraagstukken ver-
borgen liggen waarvoor, wanneer wettekst en wetshistorie tekort schieten, een
teruggrijpen naar het welvaartsbeginsel uitkomst kan brengen.

Ik sluit mij aan bij de algemene opvatting in de literatuur dat de grondslag van
artikel 18 het streven van de wetgever is geweest om de autonome ontwikkeling
van een onderneming naar een andere rechtsvorm, i.c. die van de NV of BV,
niet in de weg te staan.

Een dergelijke toepassing van het welvaartsbeginsel betekent hier niet dat het
gaat om een prikkel, een premie of iets dergelijks, maar om een logische com-
pletering van het belastingstelsel. Aldus opgevat kan deze grondslag van arti-
kel 18 mijns inziens als zeer stevig worden gekwalificeerd.

Niettemin kan artikel 18 ook beschouwd worden in het licht van een beginsel
dat in het belastingrecht concreter is uitgewerkt dan het welvaartsbeginsel: het
continuTteitsbeginsel van goed koopmansgebruik. Daarover handelt de volgen-
de paragraaf.

2.6. CONTINUTTEITSBEGINSEL; REICHSFINANZHOF I933

Men zij er zich van bewust dat de ontwikkelingen heel wel anders hadden kun-

nen lopen en de geruisloze omzetting geheel verklaard had kunnen worden
vanuit het continuTteitsbeginsel van goed koopmansgebruik.30 Men zal in de
hierna volgende weergave van een Duitse RFH-uitspraak opvallend veel

29. 'Steuerliche Gewinnrealisierung bei Umwandlung von Unternehmungen und Obertragung ein-
zelner Wirtschaftsguter', Wiesbaden, 1977, pagina 18.
30. Brull/Zwemmer, 'Goed koopmansgebruik, FED's Fiscale Brochures, IB: 3.40,4e druk, 1986,
pagina 26, schrijven dat de voorzichtigheid eist, dat geen winst wordt genomen atvorens het beha-
len ervan met redelijke zekerheid vaststaat en dat de wijze van winstbepaling rekening houdt met
de continuiteit van de onderneming.
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overeenkomsten in terminologie en zelfs in methodiek aantreffen in vergelij-
king met de Nederlandse ontwikkelingen.

In het voor-oorlogse Duitsland werd door het Reichsfinanzhof op 9 mei
19333' de inbreng van ondernemingsvermogen van een eenmanszaak (Einzel-
firma) of van een vennootschap onder firma (Personalgesellschaft) in een nieu-
we of reeds bestaande kapitaalvennootschap (i.c. een GmbH) in het licht van
de ruilgedachte beoordeeld. De inbreng werd weliswaar in principe als een
vervreemding van de onderneming gezien, maar indien de inbrenger in wezen
'Herr des Betriebs' bleef was er slechts sprake van winstrealisatie voor zover
de kapitaalvennootschap het ingebrachte ondernemingsvermogen tot een ho-
ger bedrag waardeerde dan de boekwaarde van de inbrenger.

Aangezien voor het omgekeerde geval (Umwandlung einer GmbH in eine
Einzelfirma) reeds was beslist dat 'im  wesentlichen nur eine Anderung der ju-
ristischen Form vorliege, die die Annahme einer steuerpflichtigen Realisierung
nicht begriindet erscheinen lasse', moest bij overname door een kapitaalven-
nootschap van het vermogen van een eenmanszaak tegen uitreiking van aande-
len dienovereenkomstig worden beslist. De vroegere ondernemer blijft immers
in zo'n geval met de verdere ontwikketing van de door de GmbH gedreven on-
derneming verbonden. Wat als eenmanszaak begonnen is 'wird in einer ande-
ren Form fortgefuhrt.'

Winstrealisatie kon daarom pas worden aangenomen op het moment waar-
op de voormalige ondernemer de verkregen aandelen zou vervreemden. Daar-
bij zou, op grond van de ruilgedachte, voor de verkregen aandelen als aan-
schaffingsprijs hebben te gelden de boekwaarde van de ingebrachte vermo-
gensbestanddelen naar een ten tijde van de vervreemding opgemaakte balans,
zonder dat in die balans met reeds gerealiseerde vervreemdingswinst rekening
is gehouden. Vervreemding van de aandelen zou vervolgens leiden tot een na-
gekomen bedrijfsbate (nachtragliche gewerbliche Einkunfte) respectievelijk
een nagekomen bedrijfsverlies (nachtraglicher gewerblicher Verlust).32

Hier ziet men een uitbreiding van het bereik van goed koopmansgebruik: de
ruilgedachte reikt 6ver het stakingsmoment heen; de aandeelhouder wordt niet
langer als ondernemer gezien, maar zijn aandelen worden wel, voor zover het

31. Reichsfinanzhof, 9 mei 1933, RStBI. 1933, nr. 771, pagina 999-1004.
32.  Idem,  pagina  1001:   'Stellt  aber  hiernach  die   Veratd]erung  eines   Einzelunternehmens  (.     .)  an
eine Kapitalgeselischaft nur die Vorbereitung der Realisiening eines etwaigen VerauBerungsge-
winns dar, so muB folgerichtig die spatere VeriuBerung der Geselischaftsrechte zu einem den An-
schaffungspreis ubersteigenden Betrag als nach § 30, Abs.  1, Nr. 1 EStG zu behandeinde Realisie-
rung dieses VerduBerungsgewinns angesehen werden. Es handelt sich dann insoweit um nachtrdgli-
che  gewerbliche  Einklinfte  (...)  und  nicht  um  den  Gewinn  aus  Veraujierung  einer  Beteiligung
nach % 30, Abs. 3 EStG (wesentliche  Beteiligung;  aanmerkelijk  belang;  R) (... ). Anderseits wird
bei einer VerduBerung der Beteiligung unter dem Anschaffungspreis wohl im GegenfaB zur ver-
lustbringenden VerduBerung einer nach § 30, Abs. 3 EStG zu behandelnden wesentlichen Beteili-
gung auch ein nachtraglicher gewerblicher Verlust anzuerkennen sein.'
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de doorgeschoven stille reserves betreft, in feite als ondernemingsvermogen be-
handeld. Deze methodiek wordt in de huidige Umwandlungssteuergesetz van
1977 nog steeds toegepast.

Hieruit laat zich wellicht verklaren waarom in de resolutie van 1947, B 8462,
de verkrijgingsprijs van aanmerkelijk-belangaandelen werd gefixeerd op de fis-
cale boekwaarde der ingebrachte vermogensbestanddelen. Daarbij zij erop ge-
wezen hoe onder het Besluit IB 1941 het aanmerkelijk belang als een fictief be-
drijf werd gezien.33

Er kleeft een tweede bijzonderheid aan de RFH-uitspraak.
Zou de ruilgedachte ten aanzien van de inbrengende ondernemer zonder

meer worden toegepast, dan zou zich een ongewenste mogelijkheid tot be-
lastingverschuiving voordoen. De kapitaalvennootschap kon er immers niet
van weerhouden worden de ingebrachte vermogensbestanddelen te waarderen
naar de waarde in het economisch verkeer.34 Dan zou bij vervreemding door
de kapitaalvennootschap geen belastbare winst ontstaan, terwijl belastbaar-
heid bij de inbrenger eerst mogelijk zou zijn op het tijdstip van vervreemding
der aandelen. Kortom, bij een voorgenomen vervreemding aan derden van een
onderneming of een deel daarvan zou, door tussenschakeling van een GmbH,
belastingheffing over in feite gerealiseerde winsten naar de verre toekomst ver-
schoven kunnen worden. 'Die ErmOglichung einer derartigen mehr oder min-
der willkurlichen Hinausschiebung der Besteuerung von Gewinnen liegt aber
nicht im Sinne einer vernunftigen Anwendung des Grundsatzes die Nicht-
besteuerung unrealisierter Gewinne', aldus het Hof.

Daarom diende de regel, dat de inbrenger geen winst realiseert, te worden
ingeperkt voor gevallen waarin de kapitaalvennootschap de ingebrachte ver-
mogensbestanddelen tegen hogere waarden te boek stelde dan de waarden op
de slotbalans van de inbrenger. Het verschil tussen de oorspronkelijke boek-
waarde en de door de GmbH opgevoerde boekwaarde diende als door de in-
brenger gerealiseerde winst te worden aangemerkt; de verkrijgingsprijs der
aandelen werd dienovereenkomstig verhoogd.

33. Van Dijck, 'De aanmerkelijk-belangregeling', FED's Fiscale Brochures, IB: 6.IA, 4e druk,
1987,  pagina  11:  'De  a.b.-regeting  werd  ingevoerd  bij  het  Besluit  IB  1941.   De  invioed  van  de  Duitse
Einkommensteuergesetz is onmiskenbaar. De regeling van de art. 19 en 21 Besluit IB was vrijwel
identiek met par.  17 ES:G. De Duitse constructie dat een a.b. een voortzetting is van de persoonlij-
ke onderneming (voornamelijk ontstaan door een geruisloze inbreng) werd in het Nederlandse
Besluit ovemenomen. Het a.b. was een fictief bedriif, een onderdeel van hoofdstuk II B Winst.'
§ 17 EStG vangt aan met de zinsnede: 'Zu den Einkunften aus Gewerbebetrieb gehort auch der
Gewinn  aus  der  Ver«Berung  von  Anteilen  an  einer  KapitalgesellschaD,   ....'
34.  '...  so  ki;nnte  die  GmbH  handels-  und  steuerrechtlich  nicht  gehindert  werden,  das
Grundstuck  mit   dem  gemeinen   Wert  zu  aktivieren...'

41



GRONDSLAGEN ARTIKEL I 8 WET IB I964

Aldus werd toepassing van de ruilgedachte bij de inbrenger afhankelijk ge-
maakt van de boekingen door de kapitaalvennootschap. Ook deze regel vindt
men nog steeds in de Umwandlungssteuergesetz 1977. 35

Of de Nederlandse rechter ook bereid zou zijn gevonden een dergelijke uit-
werking aan de ruilgedachte binnen goed koopmansgebruik te geven blij ft  een
vraag. Kennelijk werd dat niet onwaarschijnlijk geacht, gelet op hetgeen Brok
schreef over hier te lande levende opvattingen v66r het verschijnen van de reso-
lutie B 8462 (zie § 2).

Ondanks het ontbreken van een ontwikkeling in de Nederlandse jurisprudentie
zoals die in het vooroorlogse Duitsland lijkt het niet overdreven de regeling van
de geruisloze omzetting ook in het licht van goed koopmansgebruik, meer in
het bijzonder van het continuYteitsbeginsel, te plaatsen.

Men kan in wetshistorisch opzicht goed koopmansgebruik geen grondslag
van de regeling noemen. Toch zou het niet misstaan artikel 18 als een bijzonde-
re uitwerking van artikel 9 Wet IB 1964 te duiden.

2 ·7·   DE  BETEKENIS  VAN DE TARIEFKLOOF

Gaat men ervan uit dat artikel 18 aansluit bij de ontwikkeling van de onderne-
ming dan blijft een netelig dogmatisch probleem het geval, waarin louter om
reden van de verschillen in belastingdruk tussen inkomsten- en vennootschaps-
belasting de BV-vorm wordt verkozen en daarbij artikel 18 wordt ingeschakeld.

Weliswaar verbieden wet noch standaardvoorwaarden een dergelijk gebruik,
maar sprekend over de grondslagen van de regeling acht ik de kwestie toch van
belang.

Ten tijde van de MB 1917 werd het gebruik van de besloten naamloze vennoot-
schap, om louter fiscale redenen, bestreden. De Wet Richtige Heffing van 1925
werd zelfs voornamelijk met het oog op dat verschijnsel in het leven geroepen.
Heeft men er in die tijd ook wei eens bij stil gestaan in hoeverre de wetgever
zelf debet was aan wat algemeen als oneigenlijk gebruik van de NV-vorm ge-
zien werd?

Evenals toen wordt men ook thans, zij het veel minder spectaculair, gecon-
fronteerd met een fiscaal spanningsveld dat louter op de rechtsvorm is terug
te voeren.

35. Opmerkelijk is dat doorschuiving van boekwaarden in Duitsland als een anti-misbruikregeling
werd en wordt gezien, terwijl de behandeling van de verkregen aandelen als pseudo-ondernemings-
vermogen doorgaat voor een normaal gevolg. In onze regeling is dat, waarbij men het vervreem-
dingsverbod in de plaats moet stellen van de Duitse regeling m.b.t. de aandelen, terecht omgekeerd.
In de BRD beluistert men dan ook kritiek op de merkwaardige plaats, die de aandelen daar toege-
meten krijgen; Luckey, 'Steuerliche Gewinnrealisierung bei Umwandlung von Unternehmungen
und Obertragung einzelner Wirtschaftsguter', Wiesbaden, 1977, pagina 338 e.v.
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Thans is men niet zozeer geneigd het om fiscale redenen opzoeken van de
BV-vorm als 'oneigenlijk' te bestempelen, maar eerder wordt gewezen naar het
belastingstelsel. Dit belastingstelsel dwingt de belastingplichtige immers tot ge-
bruik van de BV-vorm, zelfs als hij er om economische redenen geen behoefte
aan heeft. Hij wil zich immers geen 'dief van eigen portemonnaie' voelen, noch
voor 'dom' versleten worden.

Nederland kent geen belastingstelsel dat ondernemingswinsten ongeacht de
rechtsvorm belast. Deze onvolmaaktheid in het stelsel zal niemand de contri-
buabelen aan kunnen rekenen. En dus kan men hen ook niet aanrekenen dat
zij,  louter  om de tariefkloo f van inkomsten- naar vennootschapsbelasting  te
overbruggen, gebruik maken van de mogelijkheid van een geruisloze omzet-
ting.

Sterker, het is mijn opvatting dat, zolang de belastingwetgever er niet in is
geslaagd om een ondernemingsvorm-neutraal belastingstelsel te creeren, een
regeling zoals artikel 18 passend is om deze onvolmaaktheid]6 in het belas-
tingstelsel te verzachten.37 Artikel 18 kan zo ten dele ook als produkt van
plastische chirurgie aan het belastingstelsel worden gezien.

Dit is een benadering geheel tegengesteld aan die ten tijde van de DTB 1917.
Deze opvatting houdt niet in dat artikel 18 louter bedoeld zou zijn als brug

over de tariefkloof, maar ik meen wel dat dit aspect bij de beoordeling en
interpretatie van de regeling op de achtergrond behoort mee te wegen.

Om die reden alleen al vind ik dat de regeling voor iedere ondernemer be-
hoort open te staan, een stelling die na BNB 1988/218',in feite overigens niet
meer bevochten behoeft te worden. Ten overvloede zij opgemerkt, dat uit het
welvaartsbeginsel niet per se voortvloeit, zoals later nog besproken zal worden,
dat artikel 18 zich enkel moet richten op de onderneming als zelfstandige enti-
teit.

2.8. GERUISLOZE OMZETTING GEEN 'FACILITEIT'

Tot slot vraag ik aandacht voor een nuance.
Ik pleit ervoor de regeling van artikel 18 niet als een 'faciliteit' aan te duiden.

Naar mijn gevoel brengt het gebruik van de term 'faciliteit' in het belas-
tingrecht mede, dat men meent dat de regeling beperkt, om niet te zeggen

36. Men kan immers het verschijnsel, dat belastingplichtigen zich enkel om fiscaal-technische rede-
nen opzadelen met een of meerdere BV's niet als een maatschappelijk-economisch wenselijk
verschijnsel bestempelen.
37. Izt wel, ook al zouden wij wei zo'n stelsel kennen dan zou niettemin behoefte blijven bestaan
aan een regeling zoals die van artikel 18, maar dan echt alleen voor de economisch geindiceerde
omzettingen. In de BRD, waar ondernemen in de vorm van een kapitaalvennootschap in het alge-
meen uit oogpunt van belastingdruk als ongunstiger wordt beschouwd dan in de vorm van een
eenmanszaak of een firma, bestaan dan ook niettemin wetten, die zich specifiek richten op omzet-
tingen, te weten de Umwandlungsgesetz 1969 en de Umwandlungssteuergesetz 1977.
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benepen, mag of moet worden uitgelegd en toegepast. Dit is vermoedelijk een
psychologische dimensie van fiscalisten.

Hoe dan ook, voor een beperkende benadering van artikel 18 zie ik geen re-
den. Het instituut van artikel 18 bezet een logische plaats in het huidige
belastingstelsel. Het woord 'faciliteit' kan daarom beter vermeden worden.

3. Samenvatting

Vrij algemeen wordt de geruisloze omzetting gezien als een uitwerking van het
welvaartsbeginsel. De regeling beoogt te voorkomen dat belastingheffing in de
weg zou staan aan een ontwikkeling van de onderneming die voert naar een
andere rechtsvorm.

Houdt men vooroorlogse jurisprudentie in de Bondsrepubliek Duitsland en
de daaruit voortgevloeide wettelijke regelingen voor ogen dan valt er ook veel
voor te zeggen artikel 18, althans mede, te zien als een bijzondere uitwerking
van het continuiteitsbeginsel van goed koopmansgebruik.

Naar mijn opvatting is er tevens reden om, nu het belastingstelsel een onder-
nemer plaatst voor een niet-rechtsvorm-neutrale heffing, de geruisloze omzet-
ting te zien als overbrugging van de tariefkloof tussen inkomsten- en vennoot-
schapsbelasting.

De plaats die artikel 18 in het belastingstelsel inneemt is dermate stevig dat het
niet logisch is van een 'faciliteit' te spreken.

Het gaat om een stevig verankerde, structurele bepaling.
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Hoofdstuk 3. Artikel   18   Wet   IB   1964   en   het
systeem van de Wet IB 1964

Is.de geruisloze omzetting wei in overeenstemming met de draagkracht waar-
van het inkomensbegrip uitdrukking bedoeld te zijn? Is zij in strijd met het
bronnenstelsel en het op subjectieve belastingheffing gebaseerde systeem?

De beschouwing voert tot het standpunt dat men stelsels en systemen niet
moet identificeren met het reale inkomensbegrip, waaraan zij gestalte willen
geven. Houdt men dit reiile inkomensbegrip strak voor ogen dan komt men
niet tot een afwijzing van artikel 18 op grond van draagkrachtoverwegingen.

1. De geruisloze omzetting en de systematiek van de Wet IB 1964

In de literatuur wordt de figuur van de geruisloze omzetting wel verweten in
strijd te zijn met het geldende inkomensbegrip. In dit hoofdstuk zal daarom
de geruisloze omzetting worden geconfronteerd met dit inkomensbegrip.

In het vorige hoofdstuk kwam de plaats van het instituut van de geruisloze om-
zetting in het belastingste/sel ter sprake. Daar luidde de conclusie dat, gegeven
de verhouding van de Wet IB 1964 ten opzichte van de Wet Vpb 1969, de ge-
ruisloze omzetting een stevig verankerde plaats in het stelsel inneemt.

Niettemin dient men zich af te vragen of ten behoeve van die functie een
plaats in de Wet IB 1964 mocht worden ingeruimd. Denkbaar is immers dat
het instituut een dusdanig verstorende werking heeft binnen het concept van
de Wet IB 1964, dat het om die reden geweerd zou moeten worden.

Daarom wordt hierna de verhouding van de geruisloze omzetting ten opzich-
te van het inkomensbegrip van de Wet IB 1964 onderzocht.

Voorafgaande aan die confrontatie zullen enige algemene opmerkingen wor-
den gemaakt over draagkracht- en inkomenstheorieen.

2. De draagkrachtgedachte

De ontwikkeling van de inkomstenbelasting vond haar voedingsbodem in de
gedachte, dat iedere burger naar de mate van zijn welstand diende bij te dragen
in de financiering van de lasten van de staat. Aan deze draagkrachtgedachte
paarde zich gaandeweg de idee dat niet verteringen, maar met name inkomen
als maatstaf van draagkracht diende te gelden. Deze invulling van de draag-
krachtidee geschiedde in een relatief laat stadium. De belastingtheorieen die
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in de loop der geschiedenis opgeld deden vertonen wat dat aangaat een beeld
van de maatschappij waarin zij rondwaren.1

Kernprobleem van draagkracht is dat het in feite geen fysisch, maar een psy-
chisch fenomeen is. Het antwoord op de vraag hoeveel belasting een subject
dragen kan, is slechts door dat subject te beantwoorden. Deze draagkracht kan
met de ons thans bekende technische middelen niet empirisch worden gemeten.
De fiscale wetenschap kan er daarom geen absolute uitspraken over doen. Dit
geldt ook voor de wetgever. Maar, al ware sprake van meetbaarheid, men mag
aannemen, dat de wetgever dergelijke psychometrische uitkomsten niet zou ac-
cepteren als uitgangspunt voor verdeling van belastingdruk. De wetgever, wan-
neer hij heft naar draagkracht, wenst louter naar in geldeenheden te meten
beschikkingsmacht te kijken. Deze abstractie is zo vanzelfsprekend, dat men
licht geneigd is te vergeten dat 'draagkracht' op deze wijze normatieJ van aard
is. Aan het subject wordt draagkracht toegerekend. 'Draagkracht' is om die re-
den een politiek geladen begrip.

Wanneer de wetgever vervolgens contingenten van financiele draagkracht als
zodanig aanwijst (inkomen, vermogen, consumptie) is dat opnieuw de resul-
tante van een politiek proces. De fiscale wetenschap kan belastingwetten daar-
om niet toetsen op draagkrachtcoherentie, doch slechts beschrijven wat in een
bepaalde tijd blijkens democratische processen als uiting van financiele draag-
kracht wordt ervaren.2

Voorts kan de wetenschap, indien de doelstellingen van de wetgever duidelijk
zijn, aangeven of dan wel in hoeverre de wetgever die doelstellingen daadwer-
kelijk bereikt, dan weI over het doel heen schiet.

Zelfs binnen een bepaald contingent van draagkracht - bijvoorbeeld het fis-
cale inkomen - is het kritische bereik van de wetenschap op dit punt gering.
Wanneer de wetgever de beloning voor nachtwerk ten volle belast en in de
privt-sfeer behaalde vermogenswinsten niet belast is dat geen zaak waarover
de fiscale wetenschap kan oordelen. Dit laat onverlet de taak van de weten-
schap te wijzen op de economische effecten van in (belasting)wetgeving neer-
gelegde draagkrachtopvattingen.3

1. Zie Hofstra, 'Inleiding tot het Nederlands belastingrecht', 6e druk, 1986, hoofdstuk II, § 7,
pagina 86 e.v.
2.  In deze, empirische, zin beschreef De Langen het draagkrachtbeginsel.  Zie ' De grondbeginselen
van het Nederlandse belastingrechf, Deel 1, 1954.
3. Zie in dit verband bijvoorbeeld Meeles, 'Inflatoire belastingheffing', inaugurele rede, FED,
1976, Meeles, 'Welvaartsverstorende belastingheffing', afscheidsrede, FED 1985 en Juch, 'Vermo-
gensbelasting: een boete op een bestedingsreserve', inaugurele rede, FED 1987. Zie met betrekking
tot een vermogenswinstbelasting o.a. het openbaar afscheidscollege van Van Dijck 'Vermogens-
winstbelasting', WFR 1988/5850 en Aardema 'Een vermogenswinstbelasting als reparatiewetge-
ving', Van Dijckbundel, FED 1988, pagina 1.
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Op het terrein van de belastingheffing is draagkracht hetgeen de wetgever on-
der draagkracht verstaat. Het positiefrechtelijke fiscale inkomen kan om die
reden door de (fiscale) wetenschap niet in absolute zin aan draagkracht worden
getoetst.

Wanneer dan de vraag wordt gesteld of het instituut van de geruisloze omzet-
ting terecht een plaats inneemt in de structuur van het fiscale inkomen kan het
wetenschappelijke antwoord niet gevonden worden in draagkrachtopvattingen.

De vraagstelling moet daarom luiden: past de geruisloze omzetting in de
structuur, die de wetgever, uitgaande van zijn opvattingen over draagkracht,
voor ogen heeft gestaan? Slechts in laatstbedoelde zin zal de plaats van de ge-
ruisloze omzetting binnen het huidige fiscale inkomensbegrip worden onder-
zocht.

Hierna zullen de twee belangrijkste inkomenstheorieen in het kort besproken
worden.4 Daarna komt het positiefrechtelijke inkomensbegrip aan bod, tegen
het licht waarvan de geruisloze omzetting zal worden gehouden.

2.I.   VERMOGENSVERMEERDERINGS- EN BRONNENTHEORIE

Nadat in de negentiende eeuw de gedachte, dat de belastingdruk naar draag-
kracht moest worden verdeeld was gaan domineren en het inkomen als meest
gerede maatstaf daartoe was aangewezen ontstond het probleem wat men on-
der 'inkomen' had te verstaan.

Van de verschillende theorieen zijn de vermogensvermeerderings- of vermo-
gensvergelijkingstheorie en de bronnentheorie het krachtigst gebleken.

De    kracht van vermogensvergelij kingstheorieen schuilt    in de volstrekte
onget'nteresseerdheid in de herkomst van het inkomen.5 Inkomen is in deze
theorieen de geldswaarde van beschikkingsmacht over maatschappelijke goe-
deren en diensten, die in een bepaalde periode door een individu wordt verwor-
ven. Onder dit ruime inkomensbegrip wordt door sommige schrijvers ook de
gebruikswaarde van duurzame goederen begrepen.

De kritiek op dit inkomensconcept is vooral van uitvoeringstechnische aard.
Zolang men echter het individuele inkomen als maatstaf van draagkracht blijft
prefereren biedt deze theorie in beginsel het beste denkmodel. Het feit, dat
wenselijk wordt geacht bepaalde vermogensvermeerderingen buiten het fiscale

4. Voor een ruim overzicht verwijs ik naar Hofstra/Stevens, 'Inkomstenbelasting', 1988, hoofdstuk
III.

5. Aan deze theorieen zijn de namen verbonden van Schanz, 'Der Einkommensbegriff und die
Einkommenssteuergesetze, Finanz-Archiv, 1896, Haig, The Federal Income Tax, New York, 1921,
Simons, 'Personal income taxation', Chicago 1938 en Seltzer, 'The nature and Tax treatment of
Capital Gains and Losses', New York, 1951.
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inkomensbegrip te plaatsen, zoals particuliere vermogenswinsten6, of over te
hevelen naar een andere belastingwet, zoals erfenissen en schenkingen, doet
daar niet aan af. Als leidraad bij het creeren en perfectioneren van een hanteer-
baari inkomensbegrip is de vermogensvergelijkingsgedachte het meest zuiver. 8

Daarnaast zijn van belang de theorieen, welke als inkomen aanmerken dat-
gene wat subjectief aan een individu toevloeit uit een blijvende oorzaak. Met
name de zogenaamde bronnentheorie heeft de relatief grote bruikbaarheid als
voordeel, maar kent als grootste - theoretische - nadeel de beperking, die het
beeld van de 'permanente bron' meebrengt: incidentele baten zouden niet be-
last kunnen worden, hoezeer zij maatschappelijk als uiting van draagkracht
worden beschouwd.9

Het positiefrechtelijke fiscale inkomen draagt sporen van meerdere inkomens-
theorieen, maar wordt  in  hoge mate gekenmerkt  door de bronnentheorie.'o

3. Het inkomensbegrip

De huidige wet hanteert de term 'bron van inkomen' niet, maar somt een aan-
tai inkomenscategorieen limitatief op." Hoewel deze categorieen veel gelijke-
nis met het beeld van een 'inkomensbron' vertonen, representeert het wettelijk

6. Vergelijk daaromtrent de gedachtenwisseling bij de totstandkoming van de Wet IB 1964, wets-
ontwerp 5380, M.v.T. pag. 18, Nota van 27 juli 1960, pag. 2 e.v., V.V. pag. 4 e.v., M.v.A. pag. 6
e.v. en E.V. pag. 2.
7. Dat de vermogensvergelijkingstheorie in absolute zin perfect is waag ik te betwijfelen. Niet alle
vermogensvermeerderingen worden immers even 'inkomenshard' beschouwd. De ontwikkelingen
met betrekking tot de rentevrijstelling geven daarvan een saillant voorbeeld. Van Dijck, 'Vermo-
genswinstbelasting', WFR 1988/5850, pagina 1677, plaatst de rentevrijstelling evenwel in het licht
van de voorkoming van belastingfraude. Mijns inziens sluiten het (ten dele) inkomenszwakke
karakter van bepaalde baten en fraude elkaar niet uit. Eerder, denk ik, gaan zij hand in hand.
8. In gelijke zin o.a. Hofstra/Stevens, 'Inkomstenbelasting', 1988, pagina 39 en Stevens, 'Belasting
naar draagkracht', 1980, pagina 251 en 261.
9. Met dit probleem maakte Pierson reeds korte metten. In artikel 3 van de Bedrijfsbelasting van
1893 werden baten uit tijdelijk of voor eens verrichte werkzaamheid zonder meer tot het inkomen
gerekend.

10. Hofstra/Stevens, 'Inkomstenbelasting', 1988, pagina 38: Wet toenmatige verzel (d.w.z. het ver-
zet tegen invoering van een inkomstenbelasting in de negentiende eeuw; R.) werd in niet onbelang-
rijke mate versterkt door de eveneens reeds besproken onzekerheid omtrent het inkomensbegrip
zelf. Onder deze omstandigheden konden de toenmalige wetgevers nauwelijks anders doen dan
aansluiting zoeken bij de destijds in de wetenschap prevalerende bronnentheorie. Belangrijke ar-
gumenten daarbij waren voorts dat de nog weinig ontwikkelde belastingtechniek, die zich tot dus-
ver in het bijzonder op objectieve toestanden, gebeurtenissen en handelingen had gericht, aan een
op deze conceptie opgebouwde belasting de beste kansen leek te bieden, terwijl het voorbeeld van
de Engelse Income-tax, waarop de voorstanders zich plachten te beroepen, in dezelfde richting
wees.'
11. Artikel 4 van de Wet IB 1964.
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systeem de bronnentheorie niet zuiver.12 De wetgever heeft zich uitdrukkelijk
gedistantieerd van enige theorie. Zo zijn als belastbare voordelen niet te be-
schouwen de voordelen uit een inkomenscategorie'3, maar de voordelen die
aan een categorie toegerekend,4 kunnen worden. 15

Ook incidentele baten zijn door de wetgever onder het inkomensbegrip ge-
bracht.16

Voorts heeft hij afzonderlijke bepalingen in het leven geroepen om voorde-
len die, bezien vanuit het subject, in de plaats treden van aan een inkomens-

17categorie toe te rekenen inkomsten, als 'inkomsten' te bestempelen.
Bovendien worden voordelen, die opkomen nadat de band tussen de 'bron'

en de belastingplichtige is verbroken, tot het inkomen gerekend. 18

Typerend blijft anderzijds dat, voor zover het inkomstenbronnen betreft, het
onderscheid tussen 'inkomst' en waardemutatie van de 'bron' gehandhaafd
is.19

12. Voor een systematische benadering van de geldende fiscale inkomensstructuur zij met name
verwezen naar Van Dijck, 'De rechter en het begrip 'bron van inkomen" in 'Om der schattinghe
wille', Van der Poelbundel, 1958; Van Dijck, 'Wie geniet het inkomen?', Smeetsbundel, 1967 en
Doedens, 'Voordeel verwachten, voordeel beogen', Smeetsbundel, 1967.
13. Hoewel de tekst van de wet het tegendeel doet vermoeden: 'winst uit onderneming', 'inkomsten
uit arbeid', 'inkomsten uit vermogen' en -winst uit aanmerkelijk belang'.
14. Hofstra/Stevens, 'lnkomstenbelasting', 1988, pagina 55: 'Dee/ van het inkomen maken dan uit
alle voordelen en nadelen die, rekening houdende met de maatschappelijke opvattingen
dienaangaande, geacht kunnen worden zakelijk aan de desbetreffende op het verkrijgen van inko-
men gerichte activiteit le kunnen worden toegerekend, met uitschakeling derhalve van wat tot de
persoonlijke sfeer van de belastingplichtige behoort.'
15. Daarbij verdient opmerking dat de methode van toerekening nog immer een probleem vormt.
Zie bijvoorbeeld HR 24 juni 1987, BNB 1987/248, inzake een vergoeding aan een werknemer tot
betering van in eer en goeden naam geleden schade. De HR besliste dat 'de toegebrachte schade
onvoldoende verband houdt met de dienstbetrekking om de vergoeding ervan aan te merken als
te zijn genoten uit dienstbetrekking'. Zie hieromtrent Van Dijck, FED 1987/421.
16. Artikel 22, lid 1, letter b, Wet IB 1964.
17. Zie de artikelen 27 en 31 van de Wet IB 1964.
18. Zie B 8411 en BNB 1961/87. Vergelijk ook de tekst van artikel 10, lid 1, van de Wet LB 1964.
19. Bij de gedachtenwisseling over een vermogenswinstbelasting ten tijde van de totstandkoming
van de Wet IB 1964 wezen de bewindslieden o.a. op het aan een 'vermogenswinstbelasting' kleven-
de bezwaar  'dat zij wei een deel van aiM positieve vermogenswinsten opeist doch de vermogens-
verliezen voor rekening van de belastingplichtige zeu laat.'; Nola van 21 juli 1960, kamerstuk nr.
9 bij wetsontwerp 5380, pagina 2 e.v. In de M.v.A., kamerstuk nr. 19 bij bedoeld wetsontwerp, pa-
gina 7, werd opgemerkt dat m.b.t. het gehele vermogen, over een langere periode bezien, tegenover
de kansen op vermogensvoordelen voor de individuele bezitter de kansen op vermogensnadelen
staan. 'Aldus beschouwd, is het zeer wei verenigbaar met een rechtvaardige belastingheffing, in-
dien een belastingstelsel Keen algemene vermogenswinstbelasting kent en rich in het algemeen af-
zijdig  houdt  van  dejinancidle  resultaten waartoe  risico's  van  het  vermogensbezit  in  de  particuliere
sector leiden.' Een verliescompensatieregeling zou in de ogen van de bewindslieden onvoldoende
soelaas kunnen bieden; zie M.v.A., pagina 8 en 12.
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Ten slotte somt de wet een aantal inkomenscomponenten op die vanwege
hun bijzondere karakter in het fiscale inkomensbegrip zijn geincorporeerd. 20

De wetgever heeft bij de totstandkoming van de Wet IB 1964 afstand genomen
van een theoretisch inkomensbegrip. Hij koos voor een empirisch, op de maat-
schappelijke opvattingen afgestemd inkomensbegrip.21 Een wetenschap-
pelijk-theoretisch inkomensbegrip werd afgewezen.22 Deze theorieen zouden
onvoldoende recht doen aan wat in het maatschappelijk leven onder 'inkomen'
werd verstaan. Zo werken volgens de M.vI.23 in het algemeen vier invloeden
in op het inkomensbegrip: 1. de rechtsovertuiging; 2. de maatschappelijke
gewoonten; 3. de strekking van de inkomstenbelasting en 4. de eisen van be-
lastingtechnische aard. Met de strekking van de inkomstenbelasting werd ge-
doeld op de evenwichtige verdeling van lasten naar draagkrachtp

Het inkomensbegrip is aldus vatbaar voor veranderingen in draagkracht-
opvattingen. 25

Hoezeer de wet dus geen 'theoretisch' inkomensbegrip schijnt te kennen, het
huidige fiscale inkomensbegrip is wel volgens het patroon van de bronnen-
theorie uitgewerkt. En naar de inhoud van het inkomensbegrip constateert Ste-

20. Artikel 3, lid 3 van de Wet IB 1964. Het voorontwerp van Wet van 10 juli 1987 tot wijziging
van het fiscale regime voor onderhoudsvoorzieningen en spaarvormen alsmede voor verzekeraars
en pensioenlichamen ('Brede Herwaardering') voegt aan artikel 3 een bijtelling van negatieve per-
soonlijke verplichtingen  toe.
21. Kamerstuk 5380, zitting 1962-1963, Memorie van Antwoord, nr. 19, pagina 6 rk: 'Daarin (in
de Memorie  van Toelkhting,· R)  wordt  inderdaad  de  zienswijze  verdedigd  dat  voor  de  heffing  van
de inkomstenbelasting een empirisch op de maatschappelijke opvattingen afgestemd inkomensbe-
grip als  maatstaf de  voorkeur  verdient  boven  een  leerstellige  inkomensidee  die  haar  inhoud uitslui-
tend ontleent aan een bepaalde wetenschappelijke theorie.'
22. M.v.T, pagina 17 rk: Mfgezien daarvan (de subjectieve inzichten binnen de diverse inkomens-
theorictn·,R) valt  tegen  deze  theoriein aan te voeren,  dat  zij  op  verschillende  punten alle  tot resul-
taten leiden, die min of meer belangrijk afwijken van het inkomen, wais dat in het maaischap-
pelijke leven wordt verstaan.'
23. M.v.T., pagina 17 rk.
24. M.v.T. pagina 17 lk.
25. Men denke hierbij bijvoorbeeld aan de opvallende ontwikkeling in de loop van bijna een eeuw
met betrekking tot rente-inkomsten. Bij de invoering van de gesplitste inkomstenbelasting van
1892/1893 completeerden met name de tot dan onbelast gebleven rente-inkomsten het beeld van
een echte op draagkracht gebaseerde inkomstenbelasting. Met ingang van 1981 werd echter de
rentevrijstelling ingevoerd (artikel 47a Wet IB 1964), nadat een dergelijke vrijstelling vanaf 1978
als tijdelijke maatregel had gegolden. Aan de vrijstelling werd toen de gedachte ten grondslag ge-
legd dat vooral kleine spaarders worden getroffen door de geldontwaarding van hun spaartegoe-
den. Met ingang van 1988 werd de vrijstelling verruimd en verhoogd. De inflatie was op dat mo-
ment nihil. Het motief was toen enkel een versoepeling tegen de achtergrond van de verruimde
informatie-verschaffing door banken aan de fiscus. Naar mijn mening gaat achter de versoepeling
ook een gewijzigde opvatting schuil met betrekking tot het aan rente-inkomsten toe te rekenen
draagkrachtaspect. Deze inkomsten worden in brede lagen van de bevolking gegenereerd uit reeds
met inkomstenbelasting getroffen bespaard inkomen. De integrale belastbaarheid van rente-
inkomsten is daardoor minder vanzelfsprekend geworden.
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vens, dat de bronnentheorie in Nederland een inkomensconceptie heeft
ontwikkeld 'die veel dichter bij de vermogensvergelijkingstheorie staat dan
met  het  inkomensbegrip van  Wagner,  Fuisting of Roscher en  Schuster  het geval
is.'26

Beide elementen, bronconcept en vermogensvermeerdering, spelen daarom
een rol bij de beoordeling van artikel 18.

3. I,  BRONCONCEPT

Het huidige positiefrechtelijke fiscale inkomen (hierna te noemen: 'het inko-
mensbegrip') is minder vaag dan de opstelling van de wetgever zou doen ver-
moeden. Het heeft de invloed van het verleden ondergaan. Zo berustte zowel
het inkomensbegrip van de Wet IB 1914 als dat van het Besluit IB 1941 goed-
deels op de gedachte van de bronnentheorie. Het inkomensbegrip van de Wet
IB 1964 heeft, hoewel op enkele punten formeel en materieel vereenvoudigd ten
opzichte van dat van het Besluit IB 194127, dezelfde kenmerken.28

In relatie tot dit bronconcept is de consequentie van een omzetting simpel. De
'bron' wordt 'overgedragen' aan een ander subject, de BV. Anders gezegd, de
'bron' onderneming splitst zich in andere bronnen, het aandeel c.q. het
aanmerkelijk belang en de dienstbetrekking. Dit moet meebrengen dat de bron
onderneming fiscaal wordt 'afgesloten', dat er afgerekend zal moeten worden
over alle nog niet belaste, aan die bron toe te rekenen, voordelen.

'Geruisloze omzetting' spoort niet met dit bronconcept.

Daarmee is geen eindoordeel gegeven. Het bronconcept heeft slechts de functie
het ideaal van een inkomen naar draagkracht zo goed mogelijk te benaderen.
Bronnentheorie en draagkracht vormen geen identiteit.

Nader dient daarom de vraag te worden gesteld wat, in het licht van het in-
komensbegrip, prevaleert bij artikel 18, het bronnenstelsel of de doorbreking
daarvan?

26. 'Belasting naar draagkracht', 1980, pagina 253.
27. Voor een belangrijke systematische wijziging zie Van Dijck, 'Wie geniet het inkomen?', Smeets-
bunde\, 1961, m.n.  pagina 161:  'De systematiek  van  het  Besluit  om  bij  iedere bron aan te  geven
wie de genieter is, is in de Wet niet overgenomen.'
28. M.vT. pag. 17 rk.
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31 REELE INKOMEN

Het aan een bron te relateren inkomen moet reeel zijn.
Dit reele karakter van het inkomensbegrip heeft een dubbele betekenis, een

historische  en een feitelij ke.
In historisch perspectief betekent het reele inkomen, in navolging van het

Besluit IB 1941, een afwijking van het in de Wet IB 1914 geldende bronnenfic-
tiestelsel. Het thans geldende stelsel wordt aangeduid als het reele stelsel met
voorheffingen.

Feitelijk, en dat is nu belangrijker, houdt het reele karakter in dat alleen als
inkomen wordt aangemerkt wat werkelijk genoten is. 29

Het reele stelsel is voor de verschillende bronnen van inkomen verschillend
uitgewerkt. Het moment waarop voordelen worden genoten wordt voor in-
komstenbronnen beheerst door het kasstelsel;30 voor de bron 'onderneming'
wordt het reele karakter van het inkomensbegrip beheerst door 'goed koop-
mansgebruik', neergelegd in artikel 9 Wet IB  1964.3' Dit door de rechter
ingevulde begrip werkt echter niet 'over de bron' heen, zodat wij de geruisloze
omzetting niet rechtstreeks op artikel 9 terug kunnen voeren.

Nauw verbonden met het uitgangspunt van een reeel inkomensbegrip is het
aspect van verteerbaarheid. In de M.v.A. bij de wet werd opgemerkt, dat het
bij het inkomen in het algemeen gaat om een positieve eenheid van - vaak
met een periodieke regelmaat terugkerende - voordelen die men, naar de
gangbare opvattingen, ook zonder een gevoel van verarming kan verteren.32

Stevens merkt in dat verband op: 7n de wetgeving  is  (...)  een  tendens  waar-
neembaar die de inkomstenbelasting terugbuigt in de richting van een
consumptiebelasting door aandacht te schenken aan de verteerbaarheid van
het inkomen. Op diverse plaatsen sluipt het verteerbaarheidscriterium de Wet
IB binnen,83 Deze opmerking komt uit een passage waarin Stevens de in-
komstenbelasting afzet tegen een consumptiebelasting. Om die reden spreekt
Stevens wellicht van 'terugbuigen'. Men dient zich echter te realiseren dat er
een diepe kloof ligt tussen verteerbaarheid als randvoorwaarde voor een
inkomensbegrip en verteringen als heffingsmaatstaf. Bij een inkomsten-
belasting gaat het om bestedingspotentie, bij een consumptiebelasting om de

29.  Zie  M vT.,  pagina  11   rk.   'dat  daarbij   tevens   inkomsten   buiten   bedrijf  of  zelfstandig   beroep
eerst als genoten worden aangemerkt ten tijde dat zij werkelijk ontvangen of op andere wijze in
concrete ter beschikking 'van de belastingplichtige zijn gekomen'.
30. Zie Van Dijck, 'Het genieten van inkomsten', FED's Fiscale Brochures, IB: 2.11, 1986.
31. Zie Brull/Zwemmer, 'Goed koopmansgebruik', FED's Fiscale Brochures, IB: 3.40, 4e druk,
1986.

32. M.v.A. pagina 7. Vergelijk in dit verband Pierson, Leerboek decl 11, pagina 564 (geciteerd door
Hofstra/Stevens, 'Inkomstenbelasting', 1988, pagina 30): 'Inkomen is alles wat men verteren kan
zonder te verarmen.'
33. Stevens, 'Belasting naar draagkracht', 1980, pagina 163.
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besteding zelve. Zonder de consumptie tot uitgangspunt te verheffen keert in
de inkomenstheorie voortdurend het besteedbaarheidsaspect terug. Zo zal in
een vermogensvergelijkingstheorie een niet-gerealiseerde vermogenswinst theo-
retisch tot het inkomen behoren, doch in de praktijk zal een wetgever wachten
tot de vermogenswinst gerealiseerd is. Zo ook heeft onze wetgever een open
oog gehad voor het verteerbaarheidsaspect.34 Het wordt kennelijk geidentifi-
ceerd met het postulaat van een reeel inkomensbegrip. Daarin ligt echter geen
buiging voor of terugbuiging naar een consumptiebelasting besloten.

In het inkomensbegrip komt het element verteerbaarheid op twee niveaus
om de hoek kijken: enerzijds in gevallen waarin ten aanzien van hetzelfde be-
lastingsubject sprake is van verschuiving van belastingdruk, anderzijds in ge-
vallen waarin sprake is van doorschuiving tussen subjecten.

Verschuivingen bij hetzelfde subject ziet men bijvoorbeeld in de winstsfeer. 35
In het loonbegrip vindt men een exponent in de vrijstelling van bepaalde aan-
spraken (de zogenoemde 'omkeerregel' van artikel 11, lid 1, Wet LB 1964), In
de sfeer van de vermogensinkomsten ligt aan de aftrekbaarheid van premies
voor lijfrenten (versus de latere belastbaarheid van de termijnen) evenzeer de
verteerbaarheidsgedachte ten grondslag.

Ten aanzien van de doorschuifmogelijkheden tussen subjecten denke men bij-
voorbeeld aan de artikelen 15, lid 3 en 17 Wet IB 1964. Ook hier speelt het
verteerbaarheidsaspect een rol. Dit kan worden gedemonstreerd aan de
doorschuivingsfaciliteit van artikel 17 Wet IB 1964.36 Daarbij komt tevens
fraai het verschil tussen het bronnenstelsel en het reele inkomensbegrip, waarin
het verteerbaarheidsaspect besloten ligt, naar voren.

Wanneer een ouder zijn onderneming overdraagt aan zijn kind(eren) zal nor-

34. Waar hij dat niet had - bijvoorbeeld in artikel 29, lid 1 - blijft de kritiek voortduren. Zie
o.a. Geppaart, 'Bonus onbelast?', WFR 1985/5666; Schonis, 'Verruiming van de herkapita-
lisatiefaciliteit?', TVVS 1987/9.
35. De gehele fiscale winstberekening, voor zover beheerst door goed koopmansgebruik, ademt
de gedachte dat slechts als winst kan worden aangemerkt hetgeen vrijelijk verteerbaar is. Een goed
voorbeeld vormen de ruilarresten (en, naast artikel 9 Wet IB 1964, de vervangingsreserve van arti-
kel 14 Wet IB 1964). In de vaste-kostenarresten ziet men zelfs naast het verteerbaarheidsaspect een
liquiditeitsaspect opduiken. Aan de zelfstandigenaftrek, artikel 44m Wet IB 1964, is zeer expliciet
een meerledige functie van het winstinkomen (consumptie, reservering en investering) ten grond-
slag gelegd; de wetgever heeft hier met zoveel woorden gezegd dat winst, die voor belastingheffing
in aanmerking wordt genomen, in feite nog onder druk staat van reserveringen nodig met het oog
op een voor een ondernemer immer ongewisse toekomst en voor investeringen nodig om het voort-
bestaan van de onderneming te verzekeren. Daaruit zou men kunnen afleiden dat het fiscale winst-
begrip eigenlijk uit oogpunt van verteerbaarheid nog te ruim is geformuleerd. Dat verteerbaarheid
aan de basis staat van de stamrechtvrijstelling (artikel  19 Wet IB 1964) en de fiscale oudedagsreser-
ve (Afdeling 5A Wet IB 1964) zal geen nadere toelichting behoeven.
36. Artikel 17 werd ingevoerd bij Tweede nota van wijziging d.d. 30-11-1962, Kamerstuk 5380, nr.
20. De doorschuifregeling steunde op dezelfde argumenten als in de Memorie van Toelichting bij
de Wet IB 1964 waren geformuleerd voor de doorschuiving van artikel 15, lid 3.
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maliter stakingswinst in aanmerking genomen moeten worden. Tegenover de
overgedragen onderneming staat immers de tegenprestatie van het kind naar
de waarde in het economisch verkeer van de onderneming. Toch zal die tegen-
prestatie vaak niet-liquide zijn, omdat het kind de overnamesom aan de ouder
schuldig blijft. Op dit ervaringsfeit is de doorschuiving van artikel 17 geba-
seerd. Bezien vanuit de ouder mist diens stakingswinst tengevolge van het illi-
guide karakter van de tegenprestatie de nodige verteerbaarheid.

De doorschuifregeling van artikel 15, lid 3, Wet IB 1964 bij overlijden van een
ondernemer valt in hetzelfde patroon.

Ik wijs op dit artikeldeel, met name omdat Lancee daarover zeer interessante
opmerkingen heeft gemaakt, welke tevens als schakel kunnen dienen naar de
beschouwing van artikel 18 in het licht van het reele inkomensbegrip.

In het debat naar aanleiding van de inleiding op de Belastingconsulentendag
1966 merkte Lancte  op  dat  zij,  die de afrekening  bij de ondernemer-erflater
zien als de normale gang van zaken en de doorschuiving als een met het
systeem strijdende constructie, ervan uitgaan 'dat die erflater gedurende zijn
leven inkomen heeft genoten, dat eigenlijk reeds belast had moeten worden,
maar om de een of andere utilitistische reden onbelast is gebleven. In die
gedachtengang  is  de  eindafrekening  een  inhaling,  een  naheffing  (..  . ).'

Deze gedachtengang behoorde volgens Lancte bij een inkomenstheorie, die
elke vermogensaanwas tot het inkomen rekent. Hij verwijst naar Von Schanz,
die de realisatie-eis zag als een door praktische overwegingen voorgeschreven
inbreuk op het theoretische inkomensbegrip.

Hij vervolgde: 'Ik weet ook wei, dat in een reele vermogensvermeerdering
- ook in een retle vermogensvermeerdering, die niet is gerealiseerd - een
draagkrachtfactor gelegen is en dat mede daardoor het in de wetgeving veran-
kerde inkomensbegrip niet de gehele draagkracht dekt. Dit is echter bewust ge-
schied en zolang wij niet aan een algehele wijziging van ons belastingstelsel toe
zijn, zullen wij in dat inkomensbegrip moeten blijven d66rdenken, zegs al ach-
ten  wij  het  te  beperkt.  (...)  Hiermee  aanvaarden  wij  tevens,  dat  een  belas-
tingheffing op die stille reserves, voordat zij door realisatie of door onttrek-
king tot het inkomen zijn toegetreden, niet kan zijn een naheffing op reeds ge-
noten, maar onbelast gelaten, baten, doch het karakter heeft van een voorhef-
fing op nog niet genoten inkomen.'

Daarom zag Lancte de doorschuiving van artikel 15, lid 3, niet als uitzonde-
ring, maar als rege\: 'De conclusie is dan: in het kader van het geldende recht
is de doorschuiving bij overlijden niet een faciliteit, maar de normale uitwer-
king van het gekozen systeem. Daarentegen vormt de afrekening bij overlijden
een  inbreuk  op  dat  systeem  (. . .).'

Ter voorkoming van misverstand: met 'systeem' doelde Lancte niet op het
bronnenstelsel, maar op de uitwerking van draagkracht in het feitelijke
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inkomensbegrip. 37
Ik vind het jammer dat Lancte zijn standpunt niet heeft doorgetrokken naar

artikel 18 Wet IB 1964. Ten aanzien van de inbreng in een NV stelde hij name-
lijk dat wel degelijk realisatie plaatsvindt: 'de bron onderneming, als zodanig,
wordt vervreemd: Het gaat juist om de vraag of'bronvervreemding' altijd rea-
lisatie moet inhouden.

Laat ik, op dezelfde wijze d66rdenkend ten aanzien van het inkomensbegrip,
zoals Lanc6e dat deed ten aanzien van artikel 15 Wet IB 1964, artikel 18 Wet
IB 1964 bezien.

'Winst', die bij omzetting van een door de inkomstenbelasting geregeerde
onderneming in een BV optreedt mist verteringsmogelijkheid, indien en voor
zover de tegenprestatie bestaat uit aandelen in de BV en, eventueel, vorderin-
gen op de BV die hun tegenwaarde vinden in minder liquide bestanddelen van
het vermogen van de ingebrachte onderneming. Bij omzetting van een par-
ticuliere onderneming in een nieuwe BV zal dit steeds het geval zijn.38 Hierbij
ga ik ervan uit dat de financieringsverhoudingen door de omzetting als zoda-
nig niet gewijzigd worden.

Realiseert men zich in welke omvang de verteerbaarheid c.q. de realisatie-eis
zich heeft vastgezet in het inkomensbegrip dan zou men zich ook ten aanzien
van artikel 18 af moeten vragen waarom niet geruisloze omzetting regel is en
afrekening uitzondering!

In de BRD is dat inderdaad het geval. De Umwandlungssteuergesetz 1977
neemt, in navolging van de vroegere jurisprudentie, doorschuiving als vertrek-
punt.39

Terzijde merk ik op dat men, in vergelijking met de Duitse ontwikkeling,
niet hoeft te betreuren dat in Nederland aanstonds de route van een afzonder-
lijke regeling is getroffen. Zouden wij inderdaad vanuit artikel 9 Wet IB 1964
tot geruisloze doorschuiving zijn gekomen, dan zou het in de rede gelegen heb-
ben dat, aangezien binnen de bron 'onderneming' gebleven moet worden, de
aandelen als de 'voortgezette onderneming' zouden zijn aangemerkt. Niet on-

37. In mijn bijdrage aan de Van Dijckbundel, FED, 1988, 'De artikelen 12, 13, 14 en 15 van de
Wet IB 1964 kunnen vervallen', pagina 321 e.v., heb ik, redenerend vanuit het bronnenstelsel be-
toogd, dat artikel 15, lid 1 (waarin afrekening bij overlijden als hoofdregel wordt voorgeschreven),
zou kunnen vervallen. Door het wegvallen van de bron onderneming bij overlijden van onderne-
mer en de overgang van de vermogensbestanddelen naar diens privbsfeer valt de functie van arti-
kel 9 Wet IB 1964, om winstneming uit te stellen, weg. In mijn opvatting ontkomt men, om die
reden, niet aan belastingheffing. Aan de vraag of sprake is van realisatie komt men dan niet toe.
Naar mijn mening stelt Lande de realisatie-eis, zoals die in het algemeen in het inkomensbegrip
is neergeslagen, b6ven het bronnenstelsel. Een dergelijke benadering kan uiteraard tot de uitkomst
leiden dat, wil de wetgever bij overlijden heffen, hij artikel 15, lid 1, wel nodig heeft. Maar het
is nu juist de vraag of men met draagkrachtredeneringen aan het bronnenstelsel voorbij kan gaan.
38. Er moet van uitgegaan worden dat de ingebrachte bestanddelen niet liquide zijn. Dit is de nor-
male situatie. Inbreng van definitief overtollige (kas)middelen is zinloos.
39. Zie o.a. Knobbe-Keuk, 'Bilanz- und Unternehmenssteuerrecht', 6e druk, 1987, pagina 634 e.v.
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denkbaar is dat dit, net als in de BRD, zou zijn uitgelopen op dubbele
belastingdruk ten aanzien van de stille reserves.40

Daar komt bij dat afzonderlijke regeling het bronnenstelsel optisch minder
vertroebelt. Het bronnenstelsel wordt als het ware aangevuld.

Toch vindt men in de literatuur standpunten, die getuigen van strijdigheid met
het wettelijk systeem van de geruisloze omzetting. Men neemt dan de subjec-
tieve belastingplicht als systeem van het inkomensbegrip als ijkpunt. De vol-
gende paragraaf behandelt die opvatting.

3.3. SUBJECTIEVE BELASTINGPLICHT

Bru1141 ziet in de geruisloze omzetting een conflict met het draagkrachtbegin-
sel. Hij schrijft 'Er tekent zich hier een strijd af tussen enerzijds het aan de
I.B. ten grondslag liggende, op het draagkrachtbeginsel gebaseerde systeem der
subjectieve belastingplicht, anderzijds het bedrilfseconomische uitgangspunt,
dat het  bedrijf als eenheid los moet worden gezien van de (toevallige) onderne-
mer.' Het systeem van de Wet IB 1964 acht Brull wezenlijk doorbroken. Hij
spreekt van een schending van het draagkrachtbeginse142 die uitsluitend op
het welvaartsbeginsel berust.43 Hij  schrijft verder:  7. . . ) het blijft immers een
moeilijk aanvaardbare situatie, dat buiten de particuliere winstsfeer komt te
vallen wat binnen de winstsfeer de draagkracht van de belastingplichtige heeft
vergroot'.

Hij beschouwde het toenmalige artikel 17 van het wetsontwerp Wet IB 1964
dan ook als een verwijdering van het wenselijke totale winstbegrip, zowel in
de inkomstenbelasting als in de vennootschapsbelasting.

Stevens komt tot een overeenkomstig standpunt. In het kader van de bespre-

king van verschillende doorschuiffaciliteiten in de ondernemingssfeer (de arti-
kelen 15, 17 en 18 Wet IB 1964) drukt hij zich het meest kernachtig uit bij de
bespreking van de doorschuiving bij overdracht van een onderneming door ou-
ders aan hun kind(eren): artikel 17 Wet IB 1964. Wet is duidelijk, zo stelt  hij,
dat  door dezefaciliteit  het draagkrachtbeginsel  wezenlijk  wordt  aangetast.  De
overnemer wordt belast voor een stuk van de totale winst dat nimmer door
hem   werd  gerealiseerd'.44

40. In de BRD spreekt men 'Verdoppelung der stillen Reserven'. Knobbe-Keuk, 'Bilanz- und Un-
ternehmenssteuerrecht', 6e druk, 1987, pagina 639, merkt daarover op: 'Diese Verdoppelung der
stillen Reserven anlaBlich des Einbringungsvorganges war in der Literatur immer schon als unbe-
friedigend bemaingelt worden. Der Gesetzgeber des Umwandlungssteuergesetzes 1969 aber hat die-
sen unbefriedigenden Zustand kodifiziert.'
41. Broll, 'Objectieve en subjectieve aspecten van het fiscale winstbegrip', dissertatie, pagina 235
e.v.

42. Idem, pagina 326.
43. Idem, pagina  235.
44. Stevens, 'Belasting naar draagkracht', dissertatie 1980, pagina 357.
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Impliciet neemt Stevens ten aanzien van artikel 18 een gelijkluidend stand-
punt in. Hij merkt echter op dat van een feitelijke inbreuk op de draag-
krachtgedachte, in die zin dat er te weinig wordt betaald door gebruikmaking
van de doorschuiffaciliteit van artikel 18 Wet IB 1964, in de praktijk geen spra-
ke is!45 Hij berekent immers dat per saldo mktr belasting wordt betaald dan
in het geval van omzetting zonder doorschuiving. Afgezien van dit feitelijke
aspect ziet derhalve ook Stevens in artikel 18 een doorbreking van het draag-
krachtprincipe.46

IJsselmuiden tilt minder zwaar aan een inbreuk op de subjectieve belasting-
plicht. Hij schrijft in dit verband: 'De afwijking van het wettelijk systeem
krijgt echter allengs minder het karakter van uitzondering. In zekere zin komt
in de uitzonderingen een nieuwe regel aan het licht. Als symptomen daarvan
kunnen worden genoemd: de arresten inzake verhuur van de onderneming en
overdracht tegen winstrecht; de artikelen 15, lid 3, 17 en 18 Wet IB 1964; de be-
drijfsfusie op de voet van artikel 14  Vpb'69; artikel 20 BW Boek 2. Binnen het
leven van de onderneming manifesteert zich hetzelfde verschijnsel in de ont-
wikkeling van goed koopmansgebruik, o.a. in de ruilarresten en artikel 14 Wet
IB   1964,  het  vaste-voorraadstelsel  en  de  herbeleggingsreserve.  (...)  Mede,  oj
juist omdat hier een ontwikkeling aan de dag treedt, zullen we artikel 18 Wet
IB 1964 moeten interpreteren in samenhang met de overeenkomstige gevallen
van doorschuiving.47

Toch vormt de doorbreking van de subjectieve belastingplicht een scherp argu-
ment der critici.

Artikel 18 schuift de latente belastingclaim, die ter zake van de onderneming
op de persoonlijke ondernemer rust, door naar een subject, dat in ons be-
lastingstelsel niet met de ondernemer vereenzelvigd wordt. Wij kennen zeer
uitdrukkelijk geen fiscale transparantie van de BV, met een uitzondering voor
bepaalde 'natuurschoon-lichamen'.

Maar wat bedoelt Brull met 'draagkracht' wanneer hij opmerkt, dat buiten
de particuliere winstsfeer komt te vallen wat binnen de winstsfeer de draag-
kracht van de belastingplichtige heeft vergroot? Hij kan daarmee alleen doelen

45. Zie nader hoofdstuk 6, waarin de break-evenanalyse wordt behandeld.
46. Elders in zijn dissertatie is Stevens milder gestemd ten opzichte van de doorschuiffaciliteiten
en weI bij gelegenheid van zijn bespreking van een verteringsbelasting (paragraaf 7.4, pag. 164
e.v.), waaraan hij uit theoretisch oogpunt de voorkeur geeft. De diverse doorschuiffaciliteiten ziet
hij in dat verband als tendenzen in de richting van een verdere ontwikkeling van het verteerbare
inkomen als maatstaf voor draagkracht. Hij schrijft (pag. 183): 'Omdat het uitgangspunt dat men
dient te worden belast naar rato van de claim die men legt op de consumptiegoederen de voorkeur
verdient, doch overschakeling naar een consumptiebelasting te grote praktische bezwaren oproept,
moet voorlopig worden volstaan met een verdere ontwikkeling van het verteerbare inkomen als
maatstqf voor draagkracht. De diverse doorschuiffaciliteiten in de huidige wet tenderen reeds in
deze richting'.
47. IJsselmuiden, 'Geruisloze omzetting', FED's Fiscale Brochures, IB: 3.56, 3e druk, 1976, pagi-
na 6.
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op de ongerealiseerde vermogensvermeerdering. En zo staan wij wederom voor
de vraag in hoeverre heffing ddirover in het feitelijke inkomensbegrip besloten
ligt. Anders gezegd, men moet het systeem van de subjectieve belastingplicht
niet afzetten tegen een algemeen draagkrachtbegrip. Nog anders gezegd: arti-
kel 18 moge op gespannen voet staan met het systeem van de subjectieve be-
lastingplicht als zodanig, dat betekent niet dat tevens strijd bestaat met de
draagkracht waaraan dat systeem binnen het kader van de Wet IB 1964 uit-
drukking geeft.

Daar komt bij dat de aantasting van het systeem van subjectieve belastingplicht
van formele aard is, niet van materiele aard. De met de ongerealiseerde vermo-
gensvermeerdering samenhangende latente belastingdruk wordt niet afgewen-
teld op een ander subject. Aan dat aspect besteed ik in de volgende paragraaf
aandacht.

3.4. GEEN AFWENTELING BELASTINGDRUK

Bij de doorschuivingsregelingen in de winstsfeer, te weten de artikelen 15, lid
3, 17 en 18, wordt de belastingdruk door middel van verrekening ervaren door
de overdragende ondernemer. Dit kan gedemonstreerd worden aan de hand
van een voorbeeld met betrekking tot artikel 17 Wet IB 1964.

Indien een ondernemer zijn onderneming overdraagt aan 66n van zijn drie
zoons heeft hij de keuze deze overdracht mtt of z6nder fiscale afrekening over
de stille reserves e.d. te doen geschieden. Stel dat de boekwaarde van de onder-
neming 100 bedraagt, de werkelijke waarde 200. Stel voorts dat de vader 54%
van 100 (de stakingswinst) aan belasting verschuldigd zou worden in geval van
overdracht met afrekening.48 In het laatste geval zal de zoon voor de onder-
neming de zakelijke prijs van 200 schuldig worden. Het netto-verkoopresultaat
voor de vader bedraagt (200 - 54) = 146.

Indien daarentegen gekozen wordt voor een geruisloze doorschuiving op ba-
sis van artikel 17 Wet IB 1964 neemt de zoon de belastinglatentie over. De om-
vang van deze latentie is afhankelijk van het te verwachten inkomstenbelas-
tingtarief van de zoon dn van het verwachte realisatiemoment van de overgeno-
men stille en fiscale reserves. Aangenomen dat dit neerkomt op een druk van
30%  zal  de zoon bereid  zijn  (200 -  30  =)  170  voor de onderneming te  beta-
len.

In dit voorbeeld, waarin het IB-tarief van de zoon naar verwachting lager
ligt dan dat van de vader, komen twee facetten van de geruisloze doorschuiving
naar voren. Aan de ene kant moet worden geconstateerd dat de overdragende
ondernemer niet geheel ontkomt aan de belastingdruk die op zijn onderne-

48. Ik verwaarloos de invloed van de franchise van artikel 8, letter d en de mogelijkheid van een
stamrechtvrijstelling op de voet van artikel 19 Wet IB 1964.
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ming rust. Aan de andere kant kan worden vastgesteld dat de commerciele ver-
rekening van die belastingdruk beYnvloed wordt door de contante waarde van
de verwachte inkomstenbelastingdruk bij de overnemer.

Er is derhalve geen sprake van een doorbreking van het draagkrachtprincipe
voor zover latente winst van het ene subject formeel bij een ander subject be-
last zal worden, maar materieel op de overdrager blijft rusten. Deze belasting-
druk ervaart hij in de lagere overdrachtsprijs voor zijn onderneming.

De omvang van deze neerwaartse invloed op de overdrachtsprijs wordt uiter-
aard wel bepaald door de fiscale positie van de overnemer.

Die positie wordt voornamelijk bepaald door de progressieve tariefstructuur
van de Wet IB 1964 en het fiscale verleden van de overnemer. Nadere beschou-
wing van deze factoren zou te ver voeren. Ik beperk mij tot enkele zeer korte
opmerkingen.

Ten aanzien van het progressieve tarief onderschrijf ik zonder aarzeling het
standpunt van Hofstra, dat de grondslag voor de progressiegedachte slechts ge-
vonden kan worden in het  'niet fiscale doel  van een  vermindering  van  de  uit
het marktmechanisme voortkomende welvaartsverschillen.49 Men moet het
verschil in tarief tussen overdrager en overnemer dus maar niet zien als een
aantasting van het draagkrachtbeginsel, voor zover dat in de Wet IB 1964 is
uitgewerkt.

Ten aanzien van het fiscale verleden van de overnemer geldt, dat dit bij arti-
kel 17 Wet IB 1964 een rol kan spelen, maar bij artikel 18 Wet IB 1964 niet.
Artikel 18 gaat immers uit van een nieuwe BV.50

Ik concludeer dat het bezwaar, dat artikel 18 het systeem van subjectieve be-
lastingplicht doorkruist, voornamelijk van formele aard is. Ik zie er geen aan-
tasting in van het draagkrachtbeginsel zoals dat in ons inkomensbegrip tot
uitdrukking komt.

4. Samenvatting

De vraagstelling van dit hoofdstuk luidde hoe de geruisloze omzetting zich ver-
houdt tot het inkomensbegrip van de Wet IB 1964. Ik vat het voorgaande sa-
men in de volgende uitspraken.
1.  Met een draagkrachtconcept zoals dat in vermogensvermeerderingstheo-

rieen is neergelegd, is geruisloze omzetting in strijd. Afrekening bij in-
breng in een BV zou immers slechts belastingheffing meebrengen over nog
niet gerealiseerde vermogensvermeerderingen, dus over reeds verkregen
draagkracht.
Dit ruime draagkrachtconcept ligt evenwel niet in het geldende inkomens-

49. Hofstra, 'Inleiding tot het Nederlands belastingrecht', 6e druk, 1986, pagina 96.
50. Vergelijk BNB 1988/218*.
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begrip besloten en kan dus geen norm zijn voor de beoordeling van arti-
kel 18 Wet IB 1964.

2.   Aangezien de Wet IB 1964 in feite het bronnenstelsel hanteert staat geruis-
loze omzetting op gespannen voet met dit bronnenstelsel. Dit betekent niet
tevens strijdigheid met het inkomensbegrip, nu daarin het realisatieprinci-
pe domineert. Het bronnenstelsel tracht die, meer beperkte, draagkracht
te concretiseren. In die concretisering slaagt dat stelsel maar beperkt. In
de BRD heeft men het realisatieprincipe laten domineren boven het
bronconcept. In Nederland doet men in artikel 18 niet anders. Het in dit
artikel geboden keuzerecht doet meer recht aan het realisatie-principe dan
al te consequente toepassing van het bronnenstelsel.
Regeling in een apart artikel, in plaats van een rechtstreekse toepassing van
artikel 9 Wet IB 1964, heeft o.a. het voordeel dat vertroebeling van het
bronnenstelsel optisch wordt voorkomen.

3.   De Wet IB 1964 is, in hoofdzaak, gebaseerd op het systeem van subjectieve
belastingplicht. Aangezien de BV een ander subject is, is artikel 18 ook
niet in overeenstemming met dit systeem. Maar weer geldt dat het systeem
niet geYdentificeerd moet worden met de draagkracht waaraan het binnen
de Wet IB 1964 uitdrukking geeft. Bovendien is de doorbreking van dat
systeem meer van formele dan van materi8le aard.
Artikel 18 vult daarom, in het licht van het reale inkomensbegrip, eerder
het systeem aan.

De regeling van artikel 18 Wet IB 1964 acht ik daarom niet in strijd met het
reele inkomensbegrip van de Wet IB 1964.
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Hoofdstuk 4. De voorperiode.
Hoofdzaken en begrippen

In de na dit hoofdstuk volgende hoofdstukken zullen vaak, al dan niet uitdruk-
kelijk, aspecten naar voren treden, die teruggrijpen op het fenomeen van de
'voorperiode'. Deze voorperiode speelt zowel bij een ruisende als bij een
geruisloze omzetting in een nieuwe BV een rol, zij het dat hier en daar de ac-
centen anders kunnen liggen. In dit hoofdstuk wordt deze voorfase belicht.

1. Inleiding

In de volgende paragrafen zal niet ingegaan worden op alle vennootschaps-
rechtelijke bepalingen met betrekking tot de oprichting van een BV. Ik meen
te mogen volstaan met verwijzing naar de omvangrijke vennootschapsrechtelij-
ke literatuur omtrent die materie.

Evenmin zal ik mij verdiepen in de motieven tot oprichting van een BV.
Daaraan wordt zowel in de vennootschapsrechtelijke als fiscaalrechtelijke lite-
ratuur ruim aandacht besteed. In de wettelijke regeling van de geruisloze om-
zetting doen de motieven niet ter zake. Aan de keuze tussen een ruisende en
een geruisloze omzetting op basis van fiscale motieven zal in hoofdstuk 6 ruim
aandacht worden gegeven.

Evenmin mag in dit hoofdstuk een proeve van een uitputtende behandeling
van de voorperiode worden gezien. Bij de behandeling van het thema van dit
boek mag een schets van dit fenomeen evenwel niet ontbreken, omdat vele
daaraan verbonden begrippen en regels doorwerken in de regeling van arti-
kel 18 Wet IB 1964.

2. Eerste levenstekenen

De eerste prenatale levenstekenen van een BV, waaraan het recht gevolgen ver-
bindt, kunnen o.a. zijn een preconstitutieve rechtshandeling, een oprichtings-
overeenkomst en/of een inbrengovereenkomst gesloten tussen oprichters en een
intentieverklaring  van  66n  oprichter.1

Een preconstitutieve rechtshandeling is een rechtshandeling verricht namens
een op te richten BV (hierna te noemen BV i.0.), gewoonlijk door een oprichter

1. Buijn, 'De oprichting van de NV en de BV', 1984, pagina 53, zegt daarover: 'De op te richten
vennootschap vangt aan op het tijdstip waarop in het maatschappelijk verkeer wordt aanvaard
dat namens een toekomstige entiteit wordt gehandeld.'

61



DE VOORPERIODE

of een toekomstig directeur.2 Uit een dergelijke rechtshandeling kunnen voor
de BV rechten en verplichtingen ontstaan, indien zij deze na oprichting
bekrachtigt3 of in de akte van oprichting wordt verbonden.4 Het laatste, ook
wel aangeduid als 'directe binding', is slechts mogelijk ten aanzien van limita-
tief in de wet opgesomde rechtshandelingen. Daaronder valt ook de rechtshan-
deling betreffende inbreng op aandelen anders dan in geld.5

Als een zodanige handeling wordt ten aanzien van de BV beschouwd de
inbrengovereenkomst tussen oprichters, inhoudende, dat een onderneming zal
worden ingebracht, alsmede dat die onderneming vanaf een zeker tijdstip voor
rekening van de BV in oprichting gedreven wordt.6

Ook een intentieverklaring, in geval van 66n oprichter, (waarover hierna
meer) wordt wel als zo'n preconstitutieve rechtshandeling beschouwd.7 Met
name deze preconstitutieve rechtshandelingen zijn van betekenis, wanneer men
een omzetting van een in de vorm van een eenmanszaak of firma gedreven on-
derneming in een BV op het oog heeft.

Van der Grinten8 kwalificeert de namens de BV i.0. gesloten overeen-
komsten als 'pseudo-overeenkomsten', omdat toestemming van de nog niet be-
staande vennootschap ontbreekt en bekrachtiging een onverplichte rechtshan-
deling is.9 Bezitsverschaffing aan de BV i.0., respectievelijk eigendoms-
verkrijging door de BV i.o. acht deze auteur eerst mogelijk op het moment van
bekrachtiging.'0 Onder 'bekrachtiging' wordt ook begrepen directe binding. 1'

Bekrachtiging heeft in de visie van Van der Grinten geen terugwerkende
kracht.

Door de term 'pseudo-overeenkomst' mag men zich echter niet laten aftei-
den van de eigen aard en werking van de preconstitutieve rechtshandeling. Zij
is bedoeld om reeds v66r oprichting aan de BV aanspraken te geven en brengt

2. ldem, pagina 48· 'Een handelen, dat er op gericht is een rechtsbetrekking tussen de toekomstige
vennootschap en degene met wie wordt gehandeld, tot stand te brengen.'
3. Artikel 203, lid 1, Boek 2 BW
4. Artikel 203, lid 4, Boek 2 BW
5. Artikel 203, lid 4 in verbinding met artikel 204, lid 1, letter c, Boek 2 BW
6. Zie daarover Essers, 'Voorovereenkomst en Vpb-heffing' in Van Dijckbundel, 1988, pagina 119
en de daar aangehaalde literatuur.
7. Bartel en De Monchy, 'De besloten vennootschap', serie Vademecum ondernemingsrecht, 1988,
pagina 31.
8. 'Handboek voor de naamloze en de besloten vennootschap', 11e druk, 1989, nummer 119, pagi-
na 168.

9. Slagter, 'Compendium  van het ondernemingsrecht', 1985, pagina  176,  gaat er evenzeer  van  uit
dat de totstandkoming van een overeenkomst afhangt van de bekrachtiging door de BV.
10. Van der Grinten, 'Handboek voor de naamloze en de besloten vennootschap', 11e druk, 1989,
nummer 119, pagina 165.
11. Slagter, 'Compendium van het ondernemingsrecht', 1985, pagina 176, spreekt in dat geval van
bekrachtiging bO' de oprichting.
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gebondenheid mee voor degene, die namens de BV i.0. handeltm en de weder-
partij.13

2.I. INBRENG BESTAANDE ONDERNEMING

Nu de aandacht in dit boek uitgaat naar de inbreng van een bestaande onder-
neming in een BV ga ik iets nader in op de plaats van de preconstitutieve
rechtshandeling in dat verband. De vraag dringt zich immers op in hoeverre
artikel 203, lid 1, Boek 2 BW hierop van toepassing is. Met name gaat het dan
om de gebondenheid van de oprichter/inbrenger ten opzichte van derden.

Indien de oprichter in de akte van oprichting opneemt dat de onderneming
vanaf een zeker tijdstip voor rekening van de BV i.0. gedreven wordt, zal de
BV, gelet op artikel 204 Boek 2 BW, verbonden worden door directe binding.
Dit behoeft niet in te houden dat rechtshandelingen van de oprichter ten op-
zichte van derden in het kader van de uitoefening van die onderneming vanaf
bedoeld tijdstip tevens preconstitutieve rechtshandelingen zijn. Met andere
woorden, daarmee is nog niet gegeven dat de oprichter, na bekrachtiging door
de BV, niet gebonden is. Van belang is in welke kwaliteit de oprichter met de
derde heeft gehandeld, wat tussen hen bedoeld is. Vaak zal de oprichter op
eigen naam hebben gehandeld. In dat geval is geen sprake van een preconstitu-
tieve rechtshandeling, maar van een definitieve overeenkomst. Ook na de
oprichting van de BV blijft de oprichter dan gebonden ten opzichte van de der-
de. 14 Vaak zdi de oprichter op eigen naam handelen. Pas wanneer hij, bij-
voorbeeld bij aanschaf van een nieuwe machine, uitdrukkelijk namens de BV
i.o. handelt en de wederpartij zulks aanvaardt is sprake van een precon-
stitutieve rechtshandeling; na bekrachtiging is dan alleen de BV gebonden ten
opzichte van de derde.

In de praktijk zullen dergelijke preconstitutieve rechtshandelingen ten op-
zichte van derden doorgaans niet voorkomen. Dat brengt mee dat alle activa,
los van het tijdstip waarop de onderneming voor rekening van de BV i.o. komt,

12. Zie artikel 203, leden 2 en 3, Boek 2 BW, waarin de namens de BV i.0. handelende persoon
hoofdelijk wordt verbonden tot nakoming respectievelijk schadevergoeding.
13. Met betrekking tot de gebondenheid van de wederpartij merkt Van der Grinten, 'Handboek
voor de naamloze en de besloten vennootschap', lle druk, 1989, nummer 119, pagina 168, op dat,
indien niet bekrachtigd wordt en over een termijn van bekrachtiging niets is bepaald, diens eenzij-
dige gebondenheid opzegbaar is met inachtneming van een redelijke termijn, waarin alsnog
bekrachtiging kan geschieden.
14. Van der Grinten, 'Handboek voor de naamloze en de besloten vennootschap', 11e druk, 1989,
nummer 150.1, pagina 198, tekent daarbij aan dat zulks ook het geval kan zijn indien de onderne-
ming onder de naam BV i.0. wordt gedreven. 'Partii zal zijn degeen die de naam B.K X i.a ge-
bruikt.' Beslissend is dus niet de naam waaronder wordt gehandeld, maar namens wie wordt ge-
handeld.
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na oprichting aan de BV moeten worden overgedragen met inachtneming van
de daarvoor geldende voorschriften.

Buijnis merkt daarover op: 'De oprichters blijven voor de schulden van de
door hen ingebrachte onderneming aansprakelijk, tenzij de schuldeisers van
die  onderneming  de  inbrengers  uitdrukkelijk  of stilzwijgend  van  hun  verplich-
tingen ontslaan en de opgerichte vennootschap als enige debitrice aanvaarden,
hetgeen hoogst zelden voorkomt.'

Hij vervolgt:  'Dit  betekent  dat  (...)de schuldeiser  naast  zijn  oorspronkelij-
ke debiteur nog een tweede debiteur erbij krijgt. Voldoet die oorspronkelijke
debiteur de schuld aan de schuldeiser, dan heeft hij regres op de opgerichte
vennootschap.'

Bij een omzetting van de vorm van een bestaande, door de inkomstenbelasting
geregeerde, onderneming in een BV is de figuur van de preconstitutieve rechts-
handeling, in de praktijk, dus voornamelijk van belang in de verhouding tus-
sen oprichter en BV i.0. onderling.

2.2. VOOROVEREENKOMST EN INTENTIEVERKLARING

Hiervoor werd ook gesproken van oprichtings- en inbrengovereenkomsten tus-
sen oprichters en van een intentieverklaring.

Gewoonlijk worden de oprichtings- en inbrengovereenkomsten aangeduid
met 'voorovereenkomst'. Essers,6 heeft er terecht op gewezen, dat men met
laatstgenoemde term niet zuiver aangeeft waar het om gaat. Vaak bedoeld men
met 'voorovereenkomst' een oprichtingsovereenkomst. Maar in fiscaal per-
spectief is de oprichtingsovereenkomst niet interessant. Anderen verstaan on-
der 'voorovereenkomst' een inbrengovereenkomst. Dit overeenkomst is in
fiscaal opzicht wel relevant, wanneer daaraan de bepaling verbonden is dat de
onderneming vanaf een zeker tijdstip v66r oprichting reeds voor rekening van
de op te richten BV gedreven zal worden.

Aangezien de term 'voorovereenkomst' in de fiscale literatuur is ingeburgerd
zal ik die term hierna blijven hanteren. Ik doel dan echter uitsluitend op de
overeenkomst tot inbreng van de vermogensbestanddelen van een bestaande
onderneming, welke overeenkomst, tenzij anders aangegeven, mede de bepa-
ling omvat dat reeds v66r oprichting de onderneming voor rekening van de BV
i.o. komt.

V66r invoering van artikel 203, lid 4, Boek 2 BW per 20 januari 1986, werd
de voorovereenkomst mede gesloten met de BV i.0., die deze na oprichting kon

15. 'De oprichting van de NV en de BV', 1984, pagina 64.
16. 'Voorovereenkomst en Vpb-heffing' in Van Dijckbundel, 1988, pagina 113 e.v.
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bekrachtigen. Thans bestaat die noodzaak, in verband met de mogelijkheid
van directe binding, niet meer. 17

Evenzeer is vervallen de noodzaak om de oprichting van een BV te doen
steunen op een meerzijdige rechtshandeling. Vanaf 1 januari 1987 kan oprich-
ting geschieden door dan persoon.18 De rechtshandeling van oprichting ge-
schiedt bij notariele akte. Zij wordt niet gezien als een overeenkomst, maar be-
schouwd als een rechtshandeling sui generis.

Een overeenkomst tussen de enige oprichter en de op te richten BV om de
datum van die overeenkomst vast te leggen is dus niet vereist en wordt wel als
zinledig aangemerkt. 19

Buijn20 adviseert een eenzijdige verklaring af te leggen ten overstaan van
een notaris. Een dergelijke verklaring, al dan niet ten overstaan van een notaris
afgelegd, heeft inmiddels de naam 'intentieverklaring' verworven en wordt als
rechtshandeling beschouwd. De intentieverklaring zal naast de oprichting me-
de de inbreng van de reeds bestaande onderneming en het moment waarop
deze voor rekening van de BV i.o. komt, kunnen bestrijken. Ten aanzien van
de laatste twee aspecten dient artikel 204 Boek 2 BW (opneming in akte van
oprichting) te worden nageleefd.

De (schriftelijke) intentieverklaring heeft voor fiscale doeleinden dezelfde
rechtskracht als de voorovereenkomst. De dagtekening van voorovereenkomst
en intentieverklaring is beslissend voor de aanvang van de 'voorperiode'. De
mededeling van de Staatssecretaris dienaangaande21 is opgenomen als bijla-
ge 3. In deze mededeling geeft de bewindsman twee mogelijkheden aan om de
aanvang van de voorperiode (waarover hierna meer) te markeren: enerzijds een
overeenkomst tussen de oprichter en de BV i.0.22, anderzijds een eenzijdig op-
gestelde, geregistreerde, intentieverklaring.

17. Tenzij de oprichters elkaar ook over en weer willen binden.
18. Artikel 175, lid 2, Boek 2 BW luidt: 'De vennootschap wordt door een of meer personen opge-
richt bij notaritle akte op het ontwerp waarvan Onze Minister van Justitie een verklaring heeft
verleend  dat  hem van geen  bezwaren  is  gebleken.  Tenzij  de oprichting  bij akte van fusie geschiedt,
neemt iedere oprichter tevens in het kapitaal deel:
19. Buijn, 'De oprichting van de NV en de BV', 1984, pagina 6: Wet sluiten van een overeenkomst,
waarvan de afdwingbaarheid van de naleving van die overeenkomst voor Hn van de partijen -
de vennootschap - afhankelijk is juist van de naleving van die overeenkomst,  te weten de oprich-
ting van de vennootschap, is mijns inziens zin/edig.' Zie in dit verband BNB 1988/283, dat hierna
bij de bespreking van de jurisprudentie rond de voorperiode nog aan de orde komt.
20. Idem.
21. Mededeling in Infobulletin 87/758, opgenomen in V-N 9 april 1988, punt 13, pagina 854.
22. De Staatssecretaris spreekt van een  'overeenkomst waarbij  de oprichter  handelt enerzijds voor
zickelf en anderzijds namens de op te richten vennootschap: Zie in dit verband echter
BNB 1988/283, dat hierna nog aan de orde komt.
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3. De 'voorperiode'

'Dat ingeval een belastingplichtige met een bestaande n.v. overeenkomt, dat hij
zijn bedrijf met ingang van een in de toekomst gelegen tijdstip tegen de waarde
per dien datum aan haar zal overdragen, onder bepaling, dat hij van dat
tijdstip af nog gedurende zekeren tijd tegen een te genieten salaris het bedriif
zal blijven voeren op eigen naam doch voor rekening en risico van de n.v., het
duidelijk is. dat gedurende dien tijd de opbrengst van het bedrijf niet door hem
wordt genoten en dus voor hem geen inkomen vormt, aangezien toch ingevol-
ge art. 17 I.B.'41 opbrengst van een bedrijf, welke deel uitmaakt van het bij
art. 5 vermelde onzuivere inkomen, enkel wordt genoten door degenen, voor
wier rekening het bedriif wordt uitgeoefend;', aldus de Hoge Raad in zijn arrest
van 28 mei 1952, B 9227.

Geen schokkende overweging. Zij ziet op de overdracht van een onderne-
ming aan een bestaande NV; voor de belastingheffing maakt dan niet uit op
wiens naam wordt gehandeld, maar is beslissend voor wiens rekening wordt ge-
handeld. Maar dan gebeurt het.

In de volgende overweging zegt de Hoge Raad: 'dat het onderhavige geval
van het zoeven veronderstelde niet wezenlijk verschilt:

Wat was 'het onderhavige geval'?
De drie vennoten van een commanditaire vennootschap (CV) waren in 1946

onderling overeengekomen de CV om te zetten in een NV. Zij hadden zich je-
gens elkaar verplicht om hun aandeel in de CV per 1 januari 1947 in te brengen
in de op te richten NV. Vanaf dat tijdstip zou de onderneming van de CV voor
rekening komen van de op te richten NV. Op 23 maart 1948 werd een en ander
schriftelijk vastgelegd en in de akte van oprichting van de NV geincorporeerd.
De NV kwam in 1948 tot stand.

Met de overdracht aan een bestaande NV werd door de Hoge Raad dus voor
de bepaling van de bij de inbrenger in aanmerking te nemen winst gelijkgesteld
de overdracht aan een nitt bestaande NV.

Daarmee werd door de belastingrechter in de inkomstenbelasting de figuur
geYntroduceerd, die thans met 'voorperiode' wordt aangeduid.

Of beide gevallen al dan niet wezenlijk verschilden kan de lezer zelf beoorde-
len aan de hand van de later volgende schets van de ontwikkeling, die de voor-
periode in de jurisprudentie heeft doorgemaakt.

3.I.   EEN   ALTERNATIEF   VOOR DE VOORPERIODE?

Voor een goed zicht op de figuur stel ik nog de vraag welke andere mogelijkhe-
den ten aanzien van het geval in B 9227 denkbaar waren geweest. Ik zie er twee:
1.    Voor de winstberekening van een oprichter wordt geen rekening gehouden

met de BV i.0. voordat de tot de onderneming behorende bestanddelen
daadwerkelijk zijn ingebracht.

2.   Bij de winstberekening van de oprichter wordt de invloed van de op hem
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rustende verplichting, de onderneming vanaf een zeker tijdstip voor reke-
ning van de BV i.o. te drijven, verdisconteerd.

De eerste weg werd in B 9227 door de Raad van beroep bewandeld. Hij ging
ervan uit dat de oprichter de winst genoot door er over te beschikken.23 Deze
gedachtengang miskent echter de realiteit van de overeenkomst of de preconsti-
tutieve rechtshandeling, die het genieten van winst door de oprichter blok-
keert.24

De tweede mogelijkheid houdt wel rekening met de invloed van hetgeen,
waartoe de oprichter zich verbonden heeft. Men ziet dan de bij de voorgeno-
men inbreng horende (rechts)handelingen als (laatste) ondernemingshandelin-
gen. De invloed van verplichtingen die daarbij ontstaan wordt bij de winstbere-
kening in aanmerking genomen. Bedraagt bijvoorbeeld in de periode waarin
de onderneming reeds voor rekening van de BV komt de winst 120, waarvan
20 toekomt aan de oprichter als vergoeding voor diens activiteiten verricht
voor de BV i.0., en is op balansdatum de kans, dat de BV daadwerkelijk tot
stand komt, 100%, dan is de winst van de oprichter over die periode 20. De
BV geniet, nadat zij tot stand gekomen is, een winst van 100. Dit laatste bedrag

regardeert de oprichter in geen enkel opzicht. Staat op zeker ogenblik vast dat
de BV niet tot stand komt, dan vervalt de op de oprichter rustende verplichting
en voert in het desbetreffende jaar tot een winst van  100.

Deze methode zou mijns inziens niet op gespannen voet hebben gestaan met
het stelsel van fiscale winstberekening en zou naar mijn inschatting minder on-
duidelijkheden hebben gecre8erd dan die waartoe de voorperiode aankiding
heeft gegeven.25

De Hoge Raad vond het verschil tussen een bestaande en een niet bestaande

(rechts)persoon niet wezenlijk. Dat geeft toch te denken.
De 'voorperiode' vraagt om een afzonderlijke studie. Ik zal de stand van za-

ken rond de voorperiode in deze studie als gegeven aanvaarden.

Wel wijs ik er op dat het antwoord op de vraag, in hoeverre men het feno-
meen van de voorperiode in ons belastingrechtstelsel een plaats wenst toe te
kennen, van belang kan zijn voor de rechtsbeschermingsmogelijkheden, die
voor de geruisloze omzetting ontwikkeld zouden kunnen worden. Ook in dat
verband zal de voorperiode later in dit boek nog aan bod komen.

23. De Raad vanberoep overwoos:  'dat  appellant, alvorens over deze  winst  voor privt  doeleinden
(nl. het verwerven van aandelen) te kunnen beschikken* eerst beschikkingsbevoegdheid over deze
winst moet hebben verkregen, dat wil zeggen deze winst eerst tot zijn inkomen moet zijn gaan be-
horen; dat appellant naar het oorded van de Raad een beschikkingshandeling verrichtte door de
overeenkomst  van  23   maart  te  ondertekenen   (..)'
24. De beslissing van de R.v.b. zou tot de merkwaardige situatie hebben geleid dat dezelfde winst
zowel door oprichter als NV zou zijn genoten!
25. Het probleem van een tijdelijk 'zwevende' winst, zoals wij dat nu kennen, zou er evenwel niet
door weggenomen zijn, zij het dat bij een al te lang uitblijven van de oprichting de dreiging van
een lagere waardering van de verplichting tot spoed zou hebben gemaand.
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3.2, JURISPRUDENTIE ROND VOORPERIODE

In de navolgende schets van het in de jurisprudentie opgeroepen beeld van de
voorperiode zullen arresten voorkomen waarbij in de regeling van de geruis-
loze omzetting wordt aangesloten. Waar nodig zal ik op de correlatie met de
regeling van artikel 18 wijzen.

Verschillende vragen kwamen in de loop van de tijd aan de orde. Is de
oprichter nog 'ondernemer' in de voorperiode? Bezit hij nog 'ondernemings-
vermogen'? Hoe dient zijn relatie tot de BV i.o. te worden gekwalificeerd? Wie
geniet WIR gedurende de voorperiode? Naar welk moment moet eventuele sta-
kingswinst worden berekend en op welk moment moet deze in aanmerking
worden genomen? Het zijn betrekkelijk willekeurige thema's. Zij zijn in het
hierna volgende overzicht aldus gerangschikt, dat eerst de aspecten die voorna-
melijk  de BV betreffen worden aangestipt en vervolgens de aspecten  die
voornamelijk de oprichter betreffen.

3.2.1. Aanvang voorperiode

Indien in inbrengovereenkomst of intentieverklaring is bepaald dat de onder-
neming vanaf een zeker tijdstip, dat niet ligt v66r de datum van die overeen-
komst of verklaring, voor rekening van de BV i.o. zal worden gedreven geniet
de oprichter vanaf die dag geen winst meer. Op die dag vangt de voorperiode
aan en zullen de toekomstige resultaten, althans naar de regels van het belas-
tingrecht26, de latere BV toevloeien: B 9227, BNB 1964/44', BNB 1967/144'.
BNB 1968/46*, BNB 1968/152, BNB 1973/239', BNB 1981/225', BNB 1984/
239:

Aan voorovereenkomst of intentieverklaring kan geen terugwerkende kracht
worden verleend, evenmin als zulks in de akte van oprichting kan geschieden:
BNB 1954/18', BNB 1988/165, BNB 1989/17'. Als hoofdregel is een v66r-
voorperiode niet toegelaten.

3.2.2. V66r-voorperiode

Bij een geruisloze omzetting is, blijkens de tle standaardvoorwaarde, een v66r-
voorperiode, onder voorwaarden, wel toegestaan (zie hoofdstuk 1).

In de praktijk komt bij een 'ruisende' omzetting in uitzonderingsgevallen de
vaar-voorperiode ook wel voor.27 In Infobulletin 86/66 heeft de Staatssecre-
taris voor die gevallen de inspecteurs aanbevolen aan de terugwerkende kracht

26. Artikel 204a Boek 2 BW, inzake de inbreng in natura, doorkruist deze regeling.
27. Vergelijk Hof Amsterdam, 12 april 1985, nr. 4710/83, opgenomen in VN 10 mei 1986,
punt 23.
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de voorwaarde te verbinden dat de inbrenger over de v66r-voorperiode geen
ondernemersfaciliteiten claimt. 28

Men kan zich afvragen waarom voor een geruisloze omzetting de v66r-
voorperiode weI is toegestaan en bij een ruisende omzetting in beginsel niet.
Het antwoord moet mijns inziens mede gevonden worden in het feit dat bij een
geruisloze omzetting de totale lengte van v66r-voorperiode kn voorperiode be-
perkt is tot 15 maanden. Bij een ruisende omzetting is er niet zo'n limiet.

Dit neemt niet weg, dat te verdedigen is dat dan ook bij een ruisende omzet-

ting, waarbij beide perioden gezamenlijk 15 maanden niet overschrijden, een
overeenkomstige, matig terugwerkende kracht, onder de nodige voorwaarden,
wordt toegestaan.

3.2.3. Lengte voorperiode

De voorperiode kent bij een ruisende omzetting dus geen maximale duur, al-
thans zo lang de vertraging in de oprichting te rechtvaardigen is. Deze recht-

vaardiging kan zowel gevonden worden in externe omstandigheden als in inter-
ne omstandigheden, zoals vertraging in het gereedkomen van jaarstukken:
BNB 1983/35, BNB 1987/2*, BNB 1988/165.

3.2.4. Geen belastingheffing

In de langdurende voorperiode komt een problematisch facet van de voorperi-
odefiguur tot uitdrukking. Gedurende die tijd is belastingheffing over de be-
haalde ondernemingsresultaten niet mogelijk.29 Wetswijziging lijkt het enige

28. Infobulletin 86/66, opgenomen in VN 15 maart 1986, punt 14, pagina 571. De Staatssecretaris
schrijft o.a.. *Het op praktische gronden verlenen van terugwerkende kracht aan een voorovereen-
komst tot oprichting van een BV verhindert niet dat de ondememing in de voor-voorperiode rech-
tens voor rekening en risico van de inbrenger wordt gedreven. Het verlenen van terugwerkende
kracht kan dan ook gevolgen hebben met betrekking tot de toepassing van de onderne-
mersfaciliteiten  in  de  inkomstenbelasting  (..  -)  die  naar mijn  oordeel  als  onbedoeld en  ongewenst
moeten worden beschouwd. Het verdient daarom aanbeveling dat de Inspecteurs aan het verlenen

van terugwerkende kracht aan een overeenkomst de voorwaarde verbinden dat de inbrenger voor
de heffing van inkomstenbelasting geen ondernemersfaciliteiten claimt over de voor-voorperiode
en de inbrenger een verklaring dienaangaande te laten ondertekenen.'

29. De gedachte om in de voorperiode de BV i.o. als een Burgerlijke Maatschap op aandelen (BM

o.a.) te  beschouwen en aldus via artikel  2,  lid 1, letter a,  Wet  Vpb  1969 tot belastingheffing  te  ko-

men stuit o.a. af op het, in BNB 1973/107* neergelegde, standpunt van de Hoge Raad, dat een
maatschap of vennootschap onder firma alleen aanwezig kan worden geacht, indien blijkt dat de
oprichters een dergelijk samenwerkingsverband hebben willen aangaan. Reeds eerder, in B 9227,
had de Raad van beroep het bestaan van een BM o.a. afhankelijk gesteld van de bedoeling van
de oprichters. Zie over de BM o.a. nader De Vries en Sillevis, Cursus Belastingrecht (Vennoot-

schapsbelasting), § 1.0.3.L.
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middel om dit euvel op te heffen. Essers heeft suggesties in die richting ge-
daan. 30

Het voorperiode-resultaat zal eerst bij de BV in aanmerking worden geno-
men nadat zij tot stand gekomen is en wel in het eerste boekjaar:
BNB 1983/317.31

3.2.5. Faciliteiten, WIR

De vraag of en in hoeverre bepaalde faciliteiten ten aanzien van de BV i.o. in
aanmerking kunnen worden genomen is afhankelijk van de opzet van de des-
betreffende regeling.

Ten aanzien van de vermogensaftrek kan worden aangenomen dat de BV, in-
dien zij tot stand komt in een later jaar dan dat van aanvang van de voorperio-
de, daarvoor in de voorperiode niet in aanmerking komt, omdat zij nog geen
ondernemingsvermogen bezit. In geval van een geruisloze omzetting voorziet
de Wet Vpb 1969 in het tweede lid van artikel 8 bovendien in een aparte rege-
ling. Nu het percentage van de vermogensaftrek voor vennootschaps-
belastingplichtige lichamen met ingang van 1 oktober 1988 op nihil is gesteld
heeft de vermogensaftrek haar belang voor de BV i.0. verloren.32 Zie nader
hoofdstuk 7, § 14.4.

Ten aanzien van de WIR geldt voor investeringen in de voorperiode dat, na
haar totstandkoming, de BV als contractspartij wordt gezien en, naar de per-
centages geldend ten tijde van de investering, aanspraak kan maken op de
WIR-premie (thans alleen nog op de kleinschaligheidstoeslag): BNB 1960/
225*, BNB 1973/107*, Hof Arnhem 18 december 198533, BNB 1986/133.

Dit geldt zowel voor een ruisende als een geruisloze omzetting. Investeringen
in de voorperiode moeten niet verward worden met de WIR-bepalingen ter za-
ke van de inbreng van vermogensbestanddelen als zodanig. Voor de geruisloze
omzetting zijn dienaangaande regelingen getroffen in de standaardvoorwaar-
den (zie hoofdstuk 1).

30. 'Voorovereenkomst en Vpb-heffing' in Van Dijckbundel, 1988, pagina 113 e.v.
31.  Het  Hof  had  overwogen.   'Nu  partijen  er  terecht  van  uitgaan  dat  het  eerste  boekjaar  van  be-
langhebbende (de BW, R) pas op  27 augustus  1979 is aangevangen en dat de winst over de voorperi-
ode eerst op die datum door  belanghebbende is genoten  . . .', waarop de Hoge Raad bdiste·.  'dat
aan 's Hofs beslissing kennelijk ten grondslag ligt de opvatting dat het eerste boekjaar van een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid niet eerder kan aanvangen dan op de da-
tum van haar oprichting: dat deze opvatting rechtens juist is, . . .'
32. Zie artikel 8, lid 5, Wet Vpb 1969.
33. Zie V-N 7 juni 1986, punt 22.
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3.2.6. Niet tot stand komen van BV

Wanneer de BV niet tot stand komt rijst de vraag in welk jaar het voorshands
onbelast gebleven voorperioderesultaat bij de oprichters in aanmerking moet
worden genomen.34 Bovendien rijst de vraag hoe gehandeld moet worden ten
aanzien van overdrachtswinsten, die reeds in onherroepelijk vaststaande aan-
slagen in aanmerking genomen zijn. 35

Ten aanzien van het voorperioderesultaat wordt, mijns inziens terecht, ver-
dedigd, dat dit bij de oprichters - wier ondernemerschap herleeft in het jaar
waarin definitief komt vast te staan dat de BV niet tot stand komt - geheel

in aanmerking moet worden genomen in het desbetreffende jaar. 6 Aan na-
vordering kan m.i. niet toegekomen worden.

Ten  aanzien van reeds belaste overdrachtswinsten  lij kt verdedigbaar,  dat  een
overdrachtsverlies geleden wordt zodra vaststaat dat de BV niet tot stand
komt.37 Barte138 gaat er daarentegen kennelijk van uit dat naar de geherwaar-
deerde boekwaarden moet worden afgeschreven. De problematiek ligt in theo-

rie bij geruisloze omzetting niet anders, maar, gelet op de relatief korte voorpe-
riode bij een geruisloze omzetting, speelt de kwestie in de praktijk niet. De
voorperiodewinst kan doorgaans in het oorspronkelijke jaar in aanmerking
worden genomen, omdat de omstandigheden ten tijde van het opmaken van
de balans (na heropening van de boeken; BNB 1973/239') wel uit zullen wij-
zen, dat reeds op balansdatum de totstandkoming van de BV niet meer in het
verschiet lag.

De volgende paragrafen zien met name op de oprichter.

3.2.7. Overdrachtswinst

Bij een ruisende omzetting zal stakingswinst naar voren kunnen komen vanwe-

ge de overdracht en onttrekkingen, bij een geruisloze omzetting vanwege ont-
trekkingen.

Deze winst zal berekend moeten worden naar de datum van aanvang van de
voorperiode, omdat de oprichter geacht wordt op dat tijdstip zijn onderne-

34. De Hoge Raad is er steeds van uitgegaan dat het voorperiode-resultaat in ieder geval bij hen
in aanmerking moet worden genomen; B 9227.
35. In de praktijk zal dit niet vaak voorkomen gelet op de keuzemogelijkheid van de oprichter ten
aanzien van het moment van winstneming (zie hierna).
36. Bartel, 'Familievennootschappen', 3e druk, 1981, pagina 31. Conclusie van Advocaat-Generaal

Van Soest bij BNB 1987/2*.
37. Weliswaar zijn de oprichters gedurende de voorperiode geen 'ondernemers' meer, zij bezitten

nog weI ondernemingsvermogen (zie hierna). Gaat de voorgenomen overdracht niet door dan is
het daarmee samenhangende nadeel, zelfs indien het ondernemerschap niet zou herleven, te be-
schouwen als een ondernemingsverlies.
38. Bartel, 'Familievennootschappen', 3e druk, 1981, pagina 32.
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ming te hebben gestaakt. Op die datum dient hij de boeken van zijn onderne-
ming af te sluiten: BNB 1973/239: Het is echter vaste praktijk dat aan de
oprichter vrijheid wordt gelaten met betrekking tot het tijdstip van winstne-
ming, dat wil zeggen dat de overdrachtswinst naar keuze kan worden belast
over het jaar van aanvang van de voorperiode dan wel het jaar van inbreng.
Deze praktijk is door de Staatssecretaris gesanctioneerd in een resolutie van 21
december 1972, BNB 1973/57.39

3.2.8. Stakingsfaciliteiten

De stakingsfaciliteiten (artikelen 8, letter d, 19 en 57, lid 1, letter a, Wet IB
1964) zijn op de overdrachtswinst van toepassing. Ten aanzien van de
zesmaandstermijn van artikel 19 is in de Korte Toelichting, § 18, lid 3, goedge-
keurd dat deze termijn eerst aanvangt bij oprichting van de BV.

Gelet op de fictie ten aanzien van de winstberekening in artikel 18, lid 1, Wet
IB 1964 zijn de artikelen 8 en 19 bij een geruisloze omzetting niet van toepas-
sing, het bijzonder tarief van artikel 57 daarentegen wel: BNB 1982/184'.

3.2.9.    Fiscale   oudedagsreserve

De wettelijke regeling inzake de fiscale oudedagsreserve koppelt de instand-
houding van deze reserve aan de stand van het ondernemingsvermogen bij het
einde van het jaar. Hoewel de oprichter bij aanvang van de voorperiode zijn
ondernemerschap beeindigt, behoudt hij evenwel de tot de in te brengen onder-
neming behorende vermogensbestanddelen als ondernemingsvermogen.40 Hij
wordt aldus niet tot voortijdige opheffing van de fiscale oudedagsreserve ge-
dwongen: BNB 1981/225'.

Dit geldt zowel voor de ruisende als de geruisloze omzetting.

3.2.10. Ondernemersfaciliteiten

Vanaf de aanvang van de voorperiode wordt de oprichter niet meer als onder-
nemer beschouwd. Om die reden kan bij gedurende die periode niet meer in
aanmerking komen voor faciliteiten die voor ondernemers als zodanig zijn ge-

39. Zie voorts de uitvoerige opsomming van jurisprudentie door Advocaat-Generaal Van Soest in
zijn conclusie bij BNB 1981/225*.
40. Al heeft dit ondernemingsvermogen andere kenmerken dan de in andere gevallen na staking
als ondernemingsvermogen achterblijvende vermogensbestanddelen. Zie mijn beschouwing
'Winstuitstel versus staking' in WFR 1987/5800, pagina 1464.
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schreven. Dit geldt naar mijn mening zowel voor de geruisloze als de ruisende
omzetting.4' Het gaat dan om de vermogensaftrek (artikel 148 Wet IB 1964),
de dotatie aan de oudedagsreserve (artikel 44e Wet IB 1964), de zelfstan-
digenaftrek (artikel 44m Wet IB 1964) en eventueel de meewerkaftrek (arti-
kel 44n Wet IB 1964): BNB 1984/239', BNB 1988/218'.

3.2.11. Arbeidsbeloning

Hoezeer de Hoge Raad - in de figuur van de voorperiode - het volle gewicht
heeft toegekend aan de verbintenis, welke voor de oprichter als ondernemer
voortvloeit uit een inbrengovereenkomst of uit een preconstitutieve
rechtshandeling, 'overeenkomsten' met de BV i.o. door de oprichter in een an-
dere kwaliteit heeft de Hoge Raad in constante jurisprudentie afgewezen.

Zo wordt gedurende de voorperiode geen dienstbetrekking aanvaard van de
oprichter ten opzichte van de BV i.0.: BNB 1967/144', BNB 1968/152. 'Sala-
ris' van de oprichter in de voorperiode wordt door hem dan ook niet genoten
op de voet van artikel 22, lid 1, letter a, Wet IB 1964 (loon uit dienstbe-
trekking), maar op de voet van artikel 22, lid 1, letter b, Wet IB 1964 (inkom-
sten uit niet in dienstbetrekking verrichte werkzaamheden).

Om dezelfde reden kan in de voorperiode geen pensioen aan de oprichter
worden toegekend. Wel kunnen de aan· de voorperiode toe te rekenen kosten
voor het na oprichting toe te kennen pensioen in aanmerking worden geno-
men.

In de lijn van deze jurisprudentie ligt ook het geval waarin door de oprichter
een lijfrente van de BV i.0. bedongen werd. De betaling van de koopsom werd
door de Hoge Raad niet als persoonlijke verplichting als bedoeld in arti-
kel 45 Wet IB 1964 aangemerkt: BNB 1988/283.42

41. Zie ook mijn beschouwing in WFR 1988/5827, 'Geruisloze omzetting van subjectieve onderne-
ming', met name pagina 753 e.v.
42. De Hoge Raad·. 'Het  betreft hier niet een overeenkomst die door degene die voornemens is
een besioten vennootschap op te richten wordt gesloten namens die op te richten vennootschap
met een derde, maar een zodanige overeenkomst met de oprichters zelf, welke laatste overeenkomst
onbestaanbaar is.' Niet ondenkbaar is dat aan deze pittige kwalificatie de gedachte ten grondslag
ligt dat weliswaar op de oprichter een verplichting komt te rusten uit hoofde van een preconstitu-
tieve rechtshandeling, maar de 'hardheid' van die verplichting in feite in handen van de oprichters
zelf ligt via de oprichting en de bekrachtiging van de rechtshandeling Kennelijk wenst de Hoge
Raad aan dergelijke rechtshandelingen voorbij te gaan. Dit werpt een licht op de hiervoor ter spra-
ke gebrachte inbrengovereenkomst van 66n oprichter met de BV i.o. en pleit des te meer voor een
intentieverklaring en de daarmee te bereiken directe binding.
Zie voor kritiek op dit toch wel onduidelijke arrest Essers, 'Een onbestaanbare overeenkomst met
de oprichters zelf', WFR 1989/5852, pagina 54.
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4. De inbreng

De inbreng van de tot het ondernemingsvermogen behorende bestanddelen
vormt een inbreng in natura als bedoeld in artikel 204a Boek 2 BW. Dit brengt
mee dat de inbreng onderworpen is aan een beschrijving en de accountants-
verklaring naar de waarde op de in dat artikel als mogelijkheden geboden peil-
data.

Aangezien voor fiscale doeleinden de aanvang van de voorperiode als 'peil-
datum' kan gelden, en doorgaans geldt, kunnen afwijkingen ontstaan tussen
het kapitaal dat in fiscaalrechtelijke zin in aanmerking genomen wordt en het
kapitaal dat vennootschapsrechtelijk geaccepteerd kan worden. Teneinde
onvoorziene en ongewenste effecten voortvloeiend uit deze confrontatie te
voorkomen kunnen clausules in de akte van oprichting worden opgenomen.
Daartoe zijn model-inbrengclausules ontwikkeld, toegesneden op een ruisende
omzetting enerzijds43 en op een geruisloze omzetting anderzijds.

Op de invloed van dit, voor de crediteurenbescherming wat Overijverige, arti-
kel 204a op de geruisloze omzetting zal bij de bespreking van de 9e standaard-
voorwaarde worden ingegaan.

43. Zie daarover Oranje, 'De voorovereenkomst  en de voorperiode' in Liber Amicorum  voor  J.I
Warnaar 'Eenvoud en doeltreffendheid', pagina 151.
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Hoofdstuk   5. De wettelijke vereisten

Een van de meest controversiele problemen rond artikel 18 vormde het onder-
nemingsbegrip. Eerst in 1988 kreeg de Hoge Raad gelegenheid om zich daar-
over uit te spreken. Aan dit probleem en de uitwerking van de gevolgen van
het arrest van de Hoge Raad is een groot deel van dit hoofdstuk besteed. Daar-
naast komt de vraag aan de orde of en  in  hoeverre het geformuleerde onderne-
mingsbegrip een particle geruisloze omzetting toelaat. Voorts wordt stilgestaan
bij het niet wettelijk omschreven begrip 'omzetting' en de wettelijke eis van de
gelijkblijvende kapitaalsverhouding.

Uitwerking van andere wettelijke vereisten, alsmede de bespreking van het
tweede lid van artikel 18 vindt, in verband met de omvang van de daarmee ge-
moeide tekst, voornamelijk in volgende hoofdstukken plaats.

1. Methode van behandeling

Een thematische behandeling van alle met artikel 18 Wet IB 1964 samenhan-
gende problemen ware mogelijk geweest. Maar ik vrees dat de lezer daarmee
niet gediend zou zijn. De wettelijke vereisten en de ministeriele voorwaarden
zouden door elkaar heen lopen, hetgeen tot verwarring zou kunnen leiden en
tot voortdurende herhalingen. Bovendien zal men in de praktijk voor de oplos-
sing van een zeker probleem zoeken bij een bepaalde passage uit de tekst van
de wet en, meer nog, bij een bepaalde ministeriele voorwaarde.

De wettelijke vereisten en de ministeriele uitwerking daarvan heb ik daarom
gescheiden behandeld. Uiteraard is de ministeriele interpretatie van de wettelij-
ke regeling, waar nodig, in de beschouwing van de wettelijke vereisten betrok-
ken. De ministeritle voorwaarden zullen in hoofdstuk 7 in de volgorde waarin
zij zijn gepubliceerd behandeld worden.

2. De wettelijke vereisten; inleiding

Het eerste lid van artikel 18 Wet IB 1964 luidt:
'Ingeval een niet in de vorm van een naamloze vennootschap of besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gedreven ondernemihg wordt
omgezet in een wel in zodanige vorm gedreven onderneming, wordt, op ver-
zoek van de belastingplichtige, voor het bepalen van de uit die onderneming
in het kalenderjaar van omzetting genoten winst en de toepassing van Hoofd-
stuk VA in het kalenderjaar de onderneming geacht niet te zijn gestaakt, mits
de oprichters van de vennootschap in het aandelenkapitaal geheel of nagenoeg
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geheel in dezelfde verhouding gerechtigd zijn als in het vermogen van de omge-
zette onderneming en de door Onze Minister nader te stellen voorwaarden zijn
vervuld:

Uit deze wettekst vloeien, in de volgorde van de wet, vier vereisten voort:
1.  de omzetting van een onderneming in een bepaalde rechtsvorm,
2.  het verzoek dat moet worden gedaan,
3.  de gelijkblijvende kapitaalgerechtigdheid der oprichters en
4.  het vervuld zijn van ministeriele voorwaarden.
Het eerste vereiste kan men uitsplitsen in de begrippen 'omzetting' en 'onder-
neming'.

Ik zal de wettelijke vereisten in een andere volgorde bespreken.
Eerst zal het begrip 'onderneming' in beschouwing genomen worden, ver-

volgens het begrip 'omzetting'. Dan zal ik stilstaan bij de geeiste kapitaalge-
rechtigdheid. Het 'verzoek' zal uitlopen op een break-evenanalyse, die in
hoofdstuk 6 ter sprake komt. De eis met betrekking tot de vervulling van mi-
nisteriele voorwaarden loopt over naar het tweede lid van artikel 18 en de stan-
daardvoorwaarden. Zij zullen in hoofdzaak in hoofdstuk 7 ter sprake komen.

3. 'Onderneming', objectief en/of subjectief?

Opvallend is de omschrijving van de om te zetten onderneming.
Artikel 18 is geplaatst in Afdeling 2 van de Wet IB 1964 getiteld 'Winst uit

onderneming'. De in deze titel bedoelde onderneming is per definitie een niet

in de vorm van een NV of BV gedreven onderneming. De 'onderneming' waar-
van sprake is in Afdeling 2 van de Wet IB 1964 is immers een voor rekening
van een natuurlijke persoon gedreven onderneming. Dit geldt zowel voor het-
geen men als de 'objectieve onderneming' kan bestempelen als voor wat men
de 'subjectieve onderneming' noemt.

Onder de objectieve onderneming versta ik een duurzaam bedoelde entiteit
gericht op realisatie in het economisch verkeer van objectief haalbare winst.
Aan dit fenomeen komt in de Wet IB 1964 slechts beperkte betekenis toe. De
objectieve onderneming dient alleen  om de ondernemer te vinden.'   Ingeval
een dergelijke onderneming gedreven wordt voor rekening van een rechtsper-
soon komt men aan artikel 18 Wet IB 1964 niet toe. De fiscaal relevante vorm

waarin een onderneming wordt gedreven gaat niet uit van de onderneming,
maar van het subject.

Indien een objectieve onderneming gedreven wordt voor rekening van een
natuurlijke persoon komt in die relatie de 'subjectieve onderneming' tot leven.
Het is de subjectieve onderneming waarom het in de Wet IB 1964 voornamelijk

1. Van Dijck, 'Wie geniet het inkomen?', Smeetsbundel 1967, pagina 166.
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gaat.2 Wanneer voor de toepassing van de Wet IB 1964 de ondernemer een-
maal gevonden is zal die kwaliteit vervolgens de 'onderneming' van de be-
lastingplichtige zijn. De subjectieve onderneming is dus de relatie die een be-
lastingplichtige tot een objectieve onderneming heeft. Het begrip heeft louter
fiscale betekenis.

Ten aanzien van dit begrip is het eerste lid van artikel 18 niet goed te plaat-
sen. Een Andere relatie dan die tussen een natuurlijke persoon en een objectieve
onderneming is binnen de Wet IB 1964 niet denkbaar. De civielrechtelijke vorm
(maatschap, VOF, CV) waarin die relatie ligt gebed is irrelevant.3 Men zou
dus verwachten dat de tekst van artikel 18 simpelweg zou aanvangen met 'Inge-
val een onderneming wordt omgezet in . . .'

Het eerste deel van het eerste lid van artikel 18 (tot 'mits de oprichters') om-
schrijft, althans naar huidige inzichten, in systeemvreemde bewoordingen de
om te zetten onderneming. Naar het systeem van de wet zou immers slechts
sprake kunnen zijn van een subjectieve onderneming.

Heeft de wetgever een specifieke bedoeling gehad met de gekozen formule-
ring?

3. I. BESLUIT IB I94I

Onder het Besluit IB 1941 werd een onderneming met 'bedrijf' aangeduid.
Maar, ten opzichte van het begrip 'onderneming' had het hanteren van de term
'bedrijf' geen principiele betekenis.4 Binnen het systeem van het Besluit was,
evenals thans het geval is, het bedrij f een bron van inkomen van het belasting-
subject-natuurlijke persoon. Aan het feit dat in de resolutie B 8462 de term
'bedrijf' wordt gehanteerd komt dus geen zelfstandige betekenis toe voor de
beantwoording van de hier aan de orde zijnde vraag.

2. Zie hierover mijn beschouwing 'De subjectieve onderneming in de inkomstenbelasting' in 'Fis-
cale aspecten van ondernemingen', opstellen aangeboden aan prof. D.A.M. Meeles, pagina 123.
3. Vergelijk HR 3 november 1982, BNB 1982/329 en HR 2 november 1983, BNB 1983/330.
4. Artikel 5 van het Besluit omschreef de 'zuivere opbrengst van eigen onderneming' als
'(a) winst uit landbouwbedrijf,
(b)       winst uit niet-agrarisch bedrij f  en
(c)   winst uit zelfstandig uitgeoefend beroep.'
Het hanteren van de term 'bedrijf' had geen principiele betekenis. De leidraad bij het Besluit ver-
meldt hierover (§ 10): 'Rijpelijk is overwogen of in de hier aan de orde zijnde bepalingen diende
te worden gesproken van bedrijf, dan wel van onderneming. Aangezien echter de uitdrukking
landbouwonderneming minder in overeenstemming was met het Nederlandse spraakgebruik en
aangezien trouwens de vraag of een landbouwbedrij f zal worden begonnen of voortgezet, dikwijls
niet in de eerste plaats wordt beantwoord aan de hand van het verwachte rendement van het
geinvesteerde kapitaal, is aan de uitdrukking landbouwbedriif de voorkeur gegeven boven /and-
bouwonderneming. Uit een oogpunt van symmetrie en van gemak bij de redactie van andere bepa-

lingen is daarna ook in lett. b de uitdrukking bedrijf gekozen, hoewel hier de bedoeling met het
woord onderneming juister zou zijn uitgedrukt.'
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Evenmin is van belang dat, toen resolutie B 8462 in 1947 werd geschreven,
het Besluit IB 1941 voor vennoten nog een gemeenschappelijke gedragslijn
eiste ten aanzien van hun fiscale winstberekening en dus de winst van de objec-
tieve onderneming toentertijd het vertrekpunt vormde voor de ondernemer.5
Een dergelijk uitgangspunt staat   niet op gespannen   voet   met een geruisloze
omzetting per firmant. Het vereiste van het oude artikel 8, lid 3, Besluit IB
1941 wordt immers niet gefrustreerd wanneer 66n firmant geruisloos omzet en
de ander niet omzet, noch wanneer 66n firmant geruisloos omzet, terwijl de
ander 'ruisend' omzet. In alle gevallen kan de winst van de objectieve onderne-
ming tot uitgangspunt blijven dienen.

Over het jaar 1949, nog v66r de Wet Belastingherziening 1950, wordt door de
Hoge Raad een arrest gewezen, waarin men reeds een ontwikkeling in subjec-
tieve richting kan lezen. In zijn arrest van 23 juni 1954, BNB 1954/282:
besliste de Hoge Raad: 'dat  (...)  de  begrippen  vennootschapsvermogen  en  be-
driifsvermogen niet samenvallen. daar het vermogen, dat door een belasting-
plichtige belegd is in een bedrijf, dat in een vennootschap wordt uitgeoefend,
zeer wei gedeeltelijk uit een aandeel in het vennootschappelijk bedriifsvermo-
gen, gedeeltelijk uit een persoonlijk bedrijfsvermogen van den belastingplich-
tige kan bestaan.'6

Nog duidelijker kwam het subjectieve aspect naar voren toen bij de Wet
Belastingherziening 1950 (Wet Bhz. 1950)7 de eis van een gemeenschappelijke
gedragslijn ten aanzien van de fiscale winstberekening van vennoten kwam te
vervallen. Het lag in de bedoeling van de wetgever dat, in geval van een
vennootschap onder firma, iedere vennoot voortaan de door hem aan te geven
winst zelfstandig kon bepalen.8 Vennoten waren vrij in de keuze van het door
hen individueel te volgen stelsel van winstberekening. In de MvA bij wetsont-
werp nr. 1251 dat heeft geleid tot de Wet Bhz. 1950 werd bij artikel 6 Besluit
IB 1941 met zoveel woorden opgemerkt: 'Daar bij een vennootschap onder fir-
ma de inkomstenbelasting  niet  van de firma,  doch van de firmanten wordt ge-
heven, acht de eerste ondergetekende het wenselijk, dat iedere vennoot de door
hem aan te geven winst in beginsel zelfstandig kan bepalen, al zal in de practijk

5. Artikel 8, lid 3, Besluit IB'41 luidde: 'Won:/t een bedrijf of beroep voor rekening van meer dan
 n persoon uitgeoefend. dan wordt voor ieder hunner slechts zijn aanded in de winst in aanmer-
king genomen.'
6. Het laatste in andere zin luidende arrest was van 13 januari 1948, B 8449. Daarin was beslist
dat een perceel waarop de vennootschap slechts het recht van gebruik had geen deel uitmaakte van
het bedrijfsvermogen. Het voordeel, dat de belastingplichtige ten deel viel bij onteigening en ver-
koop van het perceel, vormde voor hem een buiten de inkomstenbelasting vallende aanwas van ver-
mogen.
7. Wet van 29 september 1950 houdende verzachtingen voor de berekening van de belastingen naar
inkomen en winst, Stb. no. K 423.
8. In het nieuwe artikel 6 Besluit IB'41 kwam een bepaling in de zin van het oude artikel 8,
lid 3, Besluit IB'41 niet meer voon
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veetal wei een gemeenschappelijke gedragslijn worden gevolgd. Met het oog
hierop is het bestaande derde lid van artike! 8, dat zodanige gemeenschappelij-
ke gedragslijn uitdrukkelijk voorschreef. in het ontwerp niet overgenomen.'9

Zowel het ondernemingsvermogen als het stelsel van winstberekening werd der-
halve vanuit de ondernemir bepaald. Sinds 1950 ging de wetgever dus in feite
uit van een subjectief ondernemingsbegrip.

Zou niettemin in artikel 18 Wet IB 1964, dat ruim een decennium later tot
stand kwam, een objectief ondernemingsbegrip vervat zijn?

Scheerio geeft daarvoor, onder andere, als argument dat onder het Besluit
IB 1941 alle firmanten geruisloos dienden in te brengen. Aangezien artikel 18
de legalisatie vormt van de vroegere regeling dient voornoemde eis zijns inziens
ook  voor de toepassing van artikel  18 te gelden." Inderdaad  las  men  in  het
vierde lid van de resolutie B 8462:  : . . op daartoe strekkend verzoek van allen,
voor wier rekening het ingebrachte bedrijf werd uitgeoefend . . :. In zoverre
lijkt het argument van Scheer doel te treffen.

IJsselmuiden kent weinig overtuigingskracht toe aan deze stelling. 12 Zijns
inziens vloeit uit het systeem van de Wet IB 1964 voort dat iedere vennoot zijn
onderneming geruisloos omzet, terwijl onder het Besluit IB 1941 slechts sprake
was van een gunst buiten de wet.

Een wetshistorisch en een wetssystematisch betoog staan hier tegenover el-
kaar. Voor de beantwoording van de vraag aan welk betoog voor de inter-
pretatie van artikel 18 voorrang moet worden gegeven kan men niet te rade
gaan bij de motieven, die de Minister onder het Besluit IB 1941 ertoe voerden
van Alle firmanten een verzoek tot omzetting te verlangen. Die motieven zijn
niet te achterhalen. De Minister uitte ze destijds niet.

In de toenmalige literatuur werd aan dit probleem geen aandacht besteed.
Men was meer geinteresseerd in de hoofdlijnen van de nieuwe faciliteit. Men
moet daarom kijken naar de omstandigheden waaronder de resolutie B 8462
tot stand kwam.

Uit de geschiedenis (zie hoofdstuk  1, §  6)  komt naar voren dat men toch vooral
het oog had op de ontwikkeling van het bedrijfsleven, waarbij het beleid dat

9. Zie in dit verband ook BNB 1953/307, en voorts Smeets, 'De regelmatige boekhouding met ge-
regelde jaarlijkse afsluitingen', WFR 1960/4491, pagina 165, alsmede Langereis, 'De geruisloze
overgang van een onderneming in een BV herzien', De NV mei/juni 1986, nr. 64/3, met name pagi-
na 103.

10. Scheer, 'De geruisloze inbreng van art. 18 Wet I.B. 1964', WFR 1967/4865, pagina 721 e.v.
11. Scheer schrijft·. 'Men zal, dunkt mij, bij de interpretatie van artikel 18 de regeling, zoals die
onder het Besluit gold, niet kunnen verwaarlozen. Artikel 18 vormt immers de legalisatie van die
regeling (vgL MvT biz. 39 lk). Welnu, onder het Besluit dienden alle firmanten gemisloos in te
brengen (vgl. lid 4 van de res. van 1947):
12. IJsselmuiden, 'Geruisloze omzetting', FED's Fiscale Brochures, IB: 3.56, derde druk, 1976, pa-
gina 9.
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de bezetter tegen de NV-vorm had gevoerd, werd verworpen. In hoofdstuk 2,
§ 2.5, heb ik geconcludeerd, dat in die ontwikkeling de belangrijkste grondslag
voor de latere regeling van artikel 18 Wet IB 1964 gevonden moet worden.

Vanuit dit historisch perspectief bezien is het gelijk derhalve aan Scheer.
Men had het bedrijf van groeiende firma's op het oog. Dat bedrijf vormde,
zeker ten tijde van het verschijnen van de resolutie B 8462 in 1947, in het fisca-
le denken het uitgangspunt. En ook nadat in de jaren 1949 en 1950 beslissende
subjectieve elementen in het ondernemingsbegrip waren geslopen kwam daarin
geen verandering.

Dit alles neemt niet weg dat bij de keuze van de rechtsvorm ook fiscale motie-
ven een rol speelden.

Van Sikkelerus'; wees erop dat de voorkeur voor de NV-vorm vooral na de
TWeede Wereldoorlog was toegenomen. Het probleem dat bij omzetting van
een particuliere onderneming in een NV inkomstenbelasting verschuldigd kon
worden was nieuw. Gedurende de oorlog kwam de oprichting van nieuwe
naamloze vennootschappen slechts sporadisch voor, terwijl v66r de oorlog
winst gemaakt bij overdracht van een onderneming buiten het bereik van de
inkomstenbelasting bleef ten gevolge van het destijds geldende bronnenfictie-
stelsel. Hij schreef verder: 'De keuze van de rechtsvorm voor een bepaalde on-
derneming  wordt vaak door  meerdere factoren  betnvioed.  Onder deze factoren
spelen de fiscale gevolgen  in  de tegenwoordige  tijd  een  overwegende rol.' Maar
het is opmerkelijk, dat ook in dit betoog het fiscale belang geheel vanuit de
onderneming werd gezien. 14

De toegenomen voorkeur voor de NV-vorm bestond in de jaren na de oorlog
kennelijk vooral bij ondernemers, die reeds in vennootschappelijk verband
samenwerkten. Zo lijken de omstandigheden van toen erop te wijzen dat de
roep om een fiscale faciliteit met name van die ondernemers uitging.

Het behoeft dan geen verbazing te wekken dat de Minister zich op die
15firmanten orienteerde toen hij de resolutie B 8462 schreef.

13. Van Sikkelerus, 'De heffing van inkomstenbelasting bij inbreng van bedrijfsvermogen in een
N.V.', WPNR 1949/4073, pagina 77 e.v.
14. Van Sikkelerus schreef·.  'De vergrote kapitaal-behoefte in de na-oorlogse reconstructie-periode
maakt het wenselijk, dat de winsten zoveel mogelijk in het bedrlif belegd blijven. Voor onderne-
mingen, die niet voldoende credietwaardigheid bezitten om nieuwe middelen aan te trekken. is
deze z.g.   interne financiering  vaak  de  enig  mogelijke  weg  om  het  benodigde  kapitaal  te verkrijgen.
Nu is, bij een v&r doorgevoerde reserveringspolitiek, de huidige belastingstructuur aanzienlijk
gunstiger voor de in de rechtsvorm van de N.V. gedreven ondernemingen, dan voor de
niet-rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschappen en eenmanszaken. Het verschil in percen-
tage van heffing tussen de vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting bedraagt voor wat
de  marginale  percentages  betreft,  ruim  40%.(...)  Dit  verschil  in  belastingdruk  is  in  belangrijke
mate de oorzaak van een sterk toegenomen voorkeur voor de N.V.-vorm hier te lande in de laatste
jaren (.. ).'
15. Het bleef zelfs enige tijd onduidelijk of de resolutie ook gold voor eenmanszaken. Van Sikkele-
rus, idem, pagina 18, schreef : 'BU omzetting van een Hnmanszaak in een N.V. met behulp van
een stroman-mede-oprichter zat toepassing echter wei meestal worden geweigerd.'
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In de praktijk had zich kennelijk nog niet het probleem voorgedaan dat de ene
firmant wel behoefte had aan een geruisloze omzetting en de andere niet. In
de jaren na de resolutie blijkt dit probleem evenmin gespeeld te hebben. In de
literatuur wordt de kwestie noch vanuit praktische, noch vanuit theoretische
motieven gesignaleerd.

Eenmaal uitgaande van een in vennootschappelijk verband gedreven onderne-
ming was het vanzelfsprekend dat de Minister ervan uitging dat Alle firmanten
zouden omzetten. En dus ging hij er impliciet van uit dat alle firmanten aan
de in de resolutie gestelde voorwaarden, waaronder de eis van de gelijkblijven-
de kapitaalsverhouding, dienden te voldoen. Omzetting door alle firmanten
vormde voor de Minister aldus een feitelijk uitgangspunt.

Aan de vooravond van de Wet IB 1964 was derhalve de mogelijkheid van een
geruisloze omzetting georienteerd op vennootschappen onder firma en ging
men uit van de in die rechtsvorm gedreven objectieve onderneming.

Weliswaar was sinds de Wet Belastingherziening 1950 en de jurisprudentie
rond het buitenvennootschappelijk ondernemingsvermogen onder het Besluit
IB 1941 reeds sprake van een subjectief ondernemingsbegrip, maar dit begrip
had zich als zodanig nog niet verzelfstandigd in de fiscale denkwereld. Boven-
dien had het belang van een geruisloze omzetting per ondernemer zich, voor
zover ik heb kunnen nagaan, nog niet gemanifesteerd.

Maar, evenmin blijkt dat een omzetting per firmant per se geweerd werd.

3.2. PARLEMENTAIRE BEHANDELING

In de parlementaire behandeling blijft het beeld van een in een NV om te zetten
vennootschap onder firma voorop staan. Zo leest men in de M.v.T.16: ' H'an-
neer een vennootschap onderfirma of een commanditaire vennootschap  wordt
omgezet in een naamloze vennootschap, wordt de onderneming, juridisch be-
schouwd, overgedragen, doch blijft in werkelijkheid vaak alles bij het oude,
ook in de boekhouding.' Maar de uitspraak wordt bijgesteld. De bewindsman
betrekt even later ook de eenmanszaak in de beschouwing: 'In het voorgaande
is in het bijzonder gesproken over de omzetting van een vennootschap onder
firma of een commanditaire vennootschap in een naamloze vennootschap.  De
tekst van de voorgestelde bepaling is evenwel lets ruimer geformuleerd. Ge-
dacht is daarbij aan de mogelijkheid, dat het in sommige gevallen wenselijk
kan  zijn defaciliteit  van de  'geruisloze  overgang' ook  toe  te  laten  bij  omzetting
van  een  eenmanszaak  in  een  naamloze  vennootschap  (..  . ):

Maar ook dan vormt de onderneming het vertrekpunt. Zelfs wordt over de on-
derneming gesproken als ware die onderneming de belastingplichtige. In een

16. Pagina 39, lk.

81



DE WETTELIJKE VEREISTEN

verweer tegen kritiek op de, in de aanvankelijk voorgestelde tekst opgenomen,
beslissingsbevoegdheid van de Minister merkt de bewindsman in de M.v.A. op:
'Het onderhavige artike! bestrijkt echter gevallen waarin in de regel verschei-
dene ondernemers opgevolgd worden door een niet onder de inkomstenbe-
lasting doch onder de vennootschapsbelasting vallende onderneming.' Deze
beeldvorming van de bewindsman is neergeslagen in de tekst van de wet.

Uit bovenstaande citaten behoeft men mijns inziens niet de conclusie te trek-
ken, dat de bewindsman uitsluitend het heil van de onderneming als zodanig,
dus van de objectieve onderneming, op het oog heeft gehad. Zij dragen een
toelichtend, uitleggend karakter, maar zijn niet stipulerend van aard. Ware een
dergelijke, uitdrukkelijk van de subjectieve belastingplicht afwijkende, bedoe-
ling aanwezig geweest dan zou dit ongetwijfeld met zoveel woorden zijn ge-
zegd. Maar men moet beseffen dat in 1964 de begrippen 'subjectieve onderne-
ming' en 'objectieve onderneming' nog niet waren geformuleerd.17

Wanneer zo artikel 18 de legalisatie wordt van de vroegere ministeriele faci-
liteit sluipen de feitelij ke uitgangspunten   die   aan die vroegere faciliteit   ten
grondslag lagen in de nieuwe wettelijke regeling.

Dit voert tot de conclusie, dat bij de totstandkoming van artikel 18 weliswaar
is gedacht in termen van de objectieve onderneming, maar de wetgever niet
heeft beoogd de subjectieve onderneming - ware hij vertrouwd geweest met
dit begrip - uitdrukkelijk uit te sluiten.

3.3. NADERE STANDPUNTEN IN DE LITERATUUR

Hiervoor werd vermeld dat Scheer 18 zijn standpunt, dat artikel 18 ziet op de
objectieve onderneming, deed steunen op het argument dat dit artikel slechts
de legalisatie zou vormen van de vroegere ministeriele regeling. Een standpunt
dat ik onderschrijf, zonder daaraan dezelfde consequenties als Scheer te ver-
binden.

Daarnaast voerde deze auteur een tweetal andere argumenten aan. Hij wees
op het tekstverschil tussen artikel 17 Wet IB 1964 en artikel 18 Wet IB 1964,
alsmede op de in artikel 18 opgenomen eis betreffende de gelijkblijvende kapi-
taalsverhouding tussen de oorspronkelijke firmanten.

Deze argumenten versterken het betoog echter niet.

17. Voor zover ik weet is het begrip 'subjectieve onderneming' geintroduceerd door Van Dijck in,
'Wie geniet het inkomen?', Smeetsbundel 1967.
18. Scheer, 'De geruisloze inbreng van art. 18 Wet I.B. 1964', WFR 1967/4865, pagina 721 e.v.
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3.3.1. Tekst artikel 17 Wet IB 1964

Een tekstuele afwijking is er inderdaad. Artikel 17 vangt aan met de zinsnede:
'Ingeval de belastingplichtige voor wiens rekening een onderneming wordt ge-
dreven (...)', terwijl artikel 18 aanvangt met de zinsnede: 'Ingeval een niet in
de vorm van een naamloze of besloten vennootschap met beperkte aansprake-
lijkheid  gedreven  onderneming  (. . .)'.

Scheer leidde daaruit af dat de wetgever in artikel 18 een objectivering van
de onderneming heeft gewild.

Het huidige artikel 17 Wet IB 1964 verscheen pas in de 2e Nota van Wijzi-
ging, onder nummer VII, bij de MvA en was bedoeld om nAAst de doorschui-
ving bij overlijden 66k een doorschuivingsmogelijkheid te creeren voor over-
dracht van een onderneming door ouders aan kinderen, indien deze plaats-
vindt op of na het 65e jaar van de ouder-ondernemer. Omdat de formulering
werd toegesneden op de ondernemer - van bepaalde leeftijd - lag een om-
schrijving van diens onderneming naar analogie van de tekst van artikel 6 Wet
IB 1964 voor de hand. Op geen enkele wijze werd deze omschrijving tijdens
de parlementaire behandeling gekoppeld aan die van artikel 18 Wet IB 1964.

Men kan uit de totstandkoming van artikel 17 dus niet afleiden dat ten aan-
zien van artikel 18 de wetgever objectivering heeft gewild; hij heeft gewoon een
bestaande resolutie in een wettekst getransformeerd.

IJsselmuiden heeft, wat de vergelijking met de tekst van artikel 17 aangaat,
geriposteerd met een verwijzing naar artikel 19.19 Inderdaad is ook artikel 19
tekstueel vanuit de onderneming opgezet. Daaruit kan men afteiden dat de
wetgever wat onvast is geweest in het omschrijven van 'ondernemingen'.

3.3.2. Kapitaalsverhouding

Het laatste door Scheer aangevoerde argument is gestoeld op de wettelijke eis,
dat de oprichters van de vennootschap geheel of nagenoeg geheel in dezelfde
verhouding gerechtigd moeten zijn in het aandelenkapitaal.

'Het komt mij voor, zo merkt de schrijver op, dat afrekening door de ene
firmant en geruisloze omzetting door de andere firmant, hierbij niet past.'

Ook nu benadruk ik dat de wetgever niet aan dit geval heeft gedacht. Hij
ging ervan uit dat alle firmanten geruisloos omzetten. In dat licht is begrijpe-
lijk dat de wetgever eist dat alles bij het oude blijft. Dat laatste is immers het
basisthema van de rechtsfiguur. De wetgever wilde voorkomen dat oneigenlijke
belangenverschuivingen konden optreden. Hij wenste een feitelijke vervreem-

19. IJsselmuiden, 'Geruisloze omzetting', FED's Fiscale Brochures, IB: 3.56, derde druk, 1976,
pagina 9.  'Dit argument verbleekt als we art. 18 vergelijken met art. 19 lid  1 dat overeenkomstig
is geredigeerd. Art. 19 slaat zonder twijfel op iedere ondernemer.'
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ding van de onderneming of een deel daarvan - met artikel 18 als sluipweg
om belastingheffing over stakingswinst te voorkomen - uit te sluiten. Indien
echter de 6ne ondernemer zijn firma-aandeel geruisloos inbrengt en de ander
'met geruis' krijgt ieder zijn deel in de BV overeenkomstig zijn gerechtigdheid
tot de winst respectievelijk het vermogen  van  de in firmaverband gedreven
materiele onderneming.20

Weliswaar zal het aantal van de aan de respectieve inbrengers uit te reiken
aandelen banvioed worden door de inbreng van een latente belastingschuld
door de ene vennoot en kunnen daardoor de verhoudingen in absolute zin
wijziging ondergaan, maar deze afwijking van de oude situatie wordt door de
doorschuiftechniek veroorzaakt en kan moeilijk gezien worden als een inbreuk
op de ratio van de eis neergelegd in de slotzin van artikel 18, lid 1.21

IJsselmuiden22 is van mening dat de eis slechts voor 'oprichters' geldt. Aan
de tekst van de wet wordt zijns inziens voldaan indien niet allen geruisloos om-
zetten. De schrijver is van mening dat zelfs aan de wet wordt voldaan als niet
allen omzetten. Enkel uitgaande van de tekst is w61 vol te houden, dat niet alle
oprichters geruisloos behoeven om te zetten, maar ni6t dat een of meerdere
vennoten in het geheel niet behoeven om te zetten. De wetgever heeft het
'firma-beeld' dat hem voor ogen stond wel consequent in tekst omgezet. Hij
spreekt immers in de slotpassage van het eerste lid van artikel 18 over het
'vermogen van de omgezette onderneming'. Een dergelijke tekst houdt nood-
zakelijk de veronderstelling in dat meerdere personen gerechtigd kunnen zijn
tot het vermogen van een onderneming. En dat nu is uitsluitend bij een objec-
tieve onderneming denkbaar. Men kan immers niet gerechtigd zijn tot het ver-
mogen van andermans subjectieve onderneming. Als dus 66n of meerdere ven-
noten niet omzetten zal het aandelenkapitaal van degene die wel heeft omgezet
niet de verhouding kunnen weerspiegelen van zijn gerechtigdheid tot het ver-
mogen van de objectieve onderneming.

In zijn arrest van 27 januari 1988, BNB 1988/218' heeft de Hoge Raad, ten
aanzien van het vraagstuk van de subjectieve of de objectieve onderneming,

20. Mobach en Sillevis, Cursus Belastingrecht (Inkomstenbelasting), § 2.2.28.B. onder e, suggere-
ren mijns inziens ten onrechte dat zulks tot problemen aanleiding zou geven. Zij schrijven: 'E n
ernstiger - en voor de praktijk naar onze mening in vele gevallen vrijwel onoplosbaar - pro-
bleem schuilt in de omstandigheid dat op het door A ingebrachte deel van de activa een Vpb.-claim
rust, terwijl B's ded van die activa 'Vpb.-schoon' is. Dit heeft gevolgen voor de verhouding tussen
A en B  bij van de winst afhanketijke uitkeringen, zoals dividend en tantitmes.' Aangezien de aan
A en B uit te reiken aandelen respectievelijk hun crediteringen op commerciele wijze worden be-
paald zie ik niet waaruit de problemen zouden voortvloeien. Het feit dat B, uit oogpunt van zeg-
genschapsverhoudingen, naar een voor hem relatief hoog aandelenkapitaal kan worden gevoerd
vormt een andere kwestie.
21. Een dergelijke afwijking van de oude situatie doet zich overigens alleen dan voor wanneer beide
vennoten inbrengen in dezelfde BV. Zodra iedere vennoot inbrengt in een eigen BV zullen de rela-
tieve posities ten opzichte van firmawinst en -vermogen ook in absolute zin gelijk blijven.
22. IJsselmuiden, 'Geruisloze omzetting', FED's Fiscale Brochures,   IB: 3.56, derde  druk,   1976,
pagina IO.
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geen invloed toegekend aan de in dit zinsdeel geeiste kapitaalsverhouding en
heeft hij de strekking van de passage boven de tekst gesteld.

23

3.4. STANDPUNT VAN DE STAATSSECRE™US

De Staatssecretaris stelde zich op het standpunt dat geruisloze omzetting in ge-
val van een samenwerkingsverband slechts dan toegankelijk was, indien Alle
samenwerkende ondernemers opteren voor geruisloze omzetting. In zijn reso-
lutie van 25 juli 1986, BNB 1986/272, houdende afdoening van verzoeken door
inspecteurs, schreef de Staatssecretaris: 'Aangezien het begrip onderneming in
artikel 18 van de Wet mijns inziens in objectieve zin moet worden opgevat is
bovenvermelde geruisloze omzetting slechts mogelijk indien de gehele onder-
neming van de maatschap, vennootschap onder firma of de commanditaire
vennootschap in Hn besloten vennootschap wordt ingebracht.44 De Staatsse-
cretaris gaf niet aan op welke gronden hij zijn visie baseerde.

Na BNB 1988/218' is de resolutie bijgesteld; zie BNB 1988/229.

Alvorens het arrest van 27 januari, BNB 1988/218', in relatie tot het hier aan
de orde zijnde vraagstuk in de beschouwing te betrekken, is het goed een blik
te werpen op het economische belang dat schuilgaat achter de kwestie. De
beslissing van de Hoge Raad krijgt daardoor meer relief. Het vraagstuk is im-
mers voor de ondernemer-belastingplichtige bepaald geen theoretische nuance
van ondergeschikte aard.

3.5. BELANGENTEGENSTELLINGEN

Er zijn vele situaties denkbaar waarin de fiscale belangen van vennoten bij een
omzetting niet parallel lopen. Het is mogelijk dat 66n of meerdere vennoten
in het geheel niet naar de BV-vorm wensen te gaan. Evenzeer is denkbaar dat
een vennoot zijn vennootschapsaandeel w61 in wil brengen in een BV, doch niet
geruisloos. Ten slotte is mogelijk dat een vennoot wel naar de BV-vorm wil
overschakelen en evenzeer daartoe de geruisloze omzetting verkiest, maar ge-
baat is bij een volledig 'eigen' BV.

23.  Voor een overzicht van overigens in de literatuur naar voren gebrachte standpunten pro en con-
tra het subjectieve of objectieve karakter van het ondernemingsbegrip in artikel 18 verwijs ik naar
de conclusie van Advocaat-Generaal Verburg bij het arrest van 27 januari 1988, BNB 1988/218*,
pagina 1351 en 1352.
24. Resolutie 25 juli 1986, no. 286-8575, BNB 1986/272, punt 3.3.1.
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3.5.1. Geen belang bij omzetting

Ten aanzien van het geval waarin tan der vennoten geen belang heeft bij omzet-
ting kan met name aan twee situaties worden gedacht. Het meest voor de hand
liggende geval is de situatie waarin de marginale inkomstenbelastingdruk van
een vennoot op het jaarlijkse winstaandeel te gering is om een BV-vorm voor
hem interessant te doen zijn. Inbreng in een BV zou zijn fiscale positie ver-
slechteren.

De tweede situatie is die waarin een vennoot zijn winstaandeel voor con-
sumptieve doeleinden nodig heeft. Hij is niet gebaat bij een winstinhou-
dingspolitiek door de BV. Indien zijn winstaandeel jaarlijks door de BV als di-
vidend zou worden uitgekeerd verslechtert zijn bestedingsruimte aanzienlijk.

In dergelijke situaties zal een voortzetting van het vennootschappelijk sa-
menwerkingsverband met name kunnen geschieden in een constellatie waarin
de vennootschap onder firma wordt voortgezet met als vennoten enerzijds de
niet-omzettende natuurlijke persoon en anderzijds de - geruisloos tot stand
gekomen - BV of BV's van de overige vennoten.

3.5.2. Belang bij inbreng mdt afrekening

Ingeval een vennoot over compensabele verliezen beschikt dan wel over nog te
verrekenen WIR-premies kan zijn fiscale belang meebrengen dat hij zijn ven-
nootschapsaandeel inbrengt in een BV terwijl over de stille reserves ed. te zij-
nen aanzien wordt afgerekend. De door de inbreng in aanmerking te nemen
stakingswinst valt geheel of ten dele weg tegen de compensabele verliezen of
de daardoor opgeroepen belastingdruk valt geheel of ten dele weg tegen de
WIR-premies.

Ook is denkbaar dat het aandeel in de stille reserves e.d. van een vennoot
gering is. Daardoor wordt de invloed van de stakingsfaciliteiten relatief groter,
zodat voor hem een inbreng mdt afrekening te prefereren kan zijn.

Evenzeer is denkbaar de situatie waarin de ene vennoot, bijvoorbeeld een
commanditaire vennoot, meer belang heeft bij uitkeringen door de BV. Hij zal
dan zijn firma-aandeel goeddeels tegen creditering in willen brengen. Dat
laatste is bij een geruisloze omzetting slechts in beperkte mate mogelijk.

Inbreng met afrekening voor de 66n en geruisloze inbreng voor de ander(en)
biedt de logische oplossing voor dergelijke belangentegenstellingen.

3.5.3. Belang bij 'eigen' BV

Bezien vanuit de vergelijking tussen de belastingdruk in de inkomsten- en ven-
nootschapsbelasting is de BV-vorm pas interessant indien door de BV een
winstinhoudingspolitiek kan worden gevoerd. De mate van de gewenste

86



ONDERNEMING, OBJECTIEF EN/OF SUBJECTIEF?

winstinhouding kan echter voor iedere vennoot verschillend liggen. De be-
lastingdruk voor de vennoten persoonlijk wordt immers mede beinvloed door
hun overige inkomensbestanddelen en de samenstelling van hun gezin. Hoe-
zeer alle vennoten belang hebben bij een geruisloze omzetting kan daarom toch
de constellatie, waarin het samenwerkingsverband wordt voortgezet door een
VOF tussen de BV's van de respectieve vennoten, de meest ideale oplossing be-
tekenen.

Er zijn derhalve vele gevallen mogelijk waarin de economisch meest ideale situ-
atie slechts kan worden bereikt indien iedere ondernemer zijn eigen gedragslijn
met betrekking tot de geruisloze omzetting kan volgen.

3.6. CONCLUSIE

Een en ander voert tot de conclusie dat de benadering vanuit de onderneming
in objectieve zin overeenstemt met de vaststelling, dat de wetgever bij het for-
muleren van artikel 18 deze onderneming voor ogen heeft gestaan.

Het laatste echter niet in die zin, dat de wetgever daarmede een norm wenste
te geven. De wetgever nam slechts de feitelijke gang van zaken zoals hij die on-
der het Besluit IB 1941 had aangetroffen tot richtsnoer. Hij was zich niet be-
wust van de norm, die men in zijn formulering zou kunnen lezen.

Was hij zich daar w61 van bewust geweest dan had hij moeten bespeuren
daarmede juist in strijd te komen met het oorspronkelijke doel: de ontwikke-
ling van ondernemingen naar de rechtsvorm van een NV niet in de weg te
staan. Belangentegenstellingen tussen firmanten zouden dit doel hebben ge-
frustreerd, ingeval het begrip 'onderneming' bewust objectief zou zijn
geformuleerd.

Samenvattend:
1.   De tekst van de wet bevat onweerlegbaar een omschrijving van de onder-

neming als entiteit. De omschrijving 'Een niet in de vorm van een NV of
BV gedreven onderneming' is absoluut niet te plaatsen binnen het onder-
nemingsbegrip van Afdeling 2 van de Wet IB 1964.25

2. Deze entiteit stond de wetgever ook voor ogen toen hij de tekst formuleer-
de.

3.   Uit niets blijkt echter dat de wetgever daarmee ook een bikkelharde norm
wilde geven. Integendeel, hij heeft zich niet gerealiseerd, dat de door hem
gekozen formulering niet meer paste in de inmiddels voortgeschreden
ontwikkeling van het ondernemingsbegrip. Hij heeft zich evenmin gereali-
seerd met die formulering in strijd te komen met de grondslag van de rege-
ling.

25.  De  Hoge  Raad  gaat  in BNB 1988/218* overigens  aan deze conclusie voorbij.
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De Hoge Raad heeft uiteindelijk in BNB 1988/218* het probleem weggenomen
door artikel 18 van toepassing te verklaren op de deelgerechtigdheid in een ven-
nootschappelijk vermogen.

3.7. BNB I988/2 I8'

De volgende feiten lagen aan het arrest van 27 januari 1988, BNB 1988/218',
met noot Bartel, ten grondslag. Een commanditaire vennoot wenste zijn aan-
deel in de vennootschap geruisloos in te brengen in een (bestaande) BV. De
voorovereenkomst werd gesloten op 30 september 1981.26 Het in te brengen
aandeel in de commanditaire vennootschap kwam van 1 januari 1981 af voor
rekening van de BV.

In een ongenummerde ministeriele voorwaarde werd verlangd dat alle
vennoten-natuurlijke personen hun aandeel in de onderneming geruisloos zou-
den inbrengen.27 De Staatssecretaris had daarbij goed gevonden dat de nor-
maliter geeiste aanvaarding van de ministeriele voorwaarden28 zich niet zou
uitstrekken tot deze ongenummerde voorwaarde. Het niet-aanvaarden van d€ze
voorwaarde vormde daarom op zich geen blokkade voor een geruisloze in-
breng, zodat de rechter de niet-vervulling van die ongenummerde voorwaarde
tegen het 'licht' van de regeling van artikel 18 zou kunnen houden.

Hoe weinig licht de regeling voor de oplossing van het hier spelende vraagstuk
bood zal na het voorgaande duidelijk zijn. Het komt pregnant tot uiting in de
conclusie van Advocaat-Generaal Verburg. 29

De A.G. schetst hoe na de Wet Belastingherziening 195030 er geen twijfel
mogelijk is 'omtrent het door de wetgever gehanteerde subjectieve onderne-
mingsbegrip'. Hij constateert dat, nu de ratio voor een uitzondering in arti-
kel 18 niet aanwijsbaar is, de aanvaarding van een dergelijke uitzonderings-

26. Aanvankelijk droeg de belastingplichtige bij overeenkomst van 31 december 1980 zijn com-
manditaire aandeel met ingang van die datum tegen koopsom over aan een door hem beheerste
BV. Bij overeenkomst van 30 september 1981 werd, na overleg met het Ministerie van Financien,
de overeenkomst van 31 december 1980 echter gewijzigd, aldus dat de overdracht geacht werd te
zijn geschied ten titel van inbreng tegen uitgifte van aandelen met inachtneming van het bepaalde
in artikel 18 van de Wet.
27. In feite kon aan deze voorwaarde al niet meer worden voldaan, aangezien drie mede-
commanditaire vennoten reeds met ingang van 1980, respectievelij k 1981 ieder hun commanditaire
aandeel in de CV nagenoeg geheel, respectievelijk geheel hadden ingebracht in een door ieder van
hen beheerste BV zonder gebruik te maken van de regeling van artikel 18 Wet IB 1964. Mogelijk
kan daaruit worden afgeleid, dat ook de Staatssecretaris de zaak als een test-case beschouwde.
28. Vergelijk de 12e standaardvoorwaarde in de resolutie van 25 juli 1986, BNB 1986/271.
29. De A.G. wijdt de punten 5 tot en met 8 van zijn conclusie aan dit vraagstuk; zie BNB 1988/218,
pagina 1350 tot en met 1353. Ik wijs op een drukfout. Voor 'objectieve inslag' (pagina 1353, regel
21) moet gelezen worden 'subjectieve inslag'.
30. Vergelijk § 3.1 hiervoor.
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bepaling altijd weerstand heeft opgeroepen. Toch is hij van mening dat We hui-
dige tekst van artikel 18 beter past bij een objectief dan bij een subjectiej
ondernemingsbegrip, de wettelijke systematiek ten spijt.' De A.G. wijst daar-
voor met name op de slotzinsnede van het eerste lid van artikel 18, waar men
leest 'de omgezette onderneming'.

Maar, de A.G. doet zijn standpunt - uiteindelijk zal hij zich uitspreken
voor een objectief ondernemingsbegrip - niet steunen op de tekst, maar op
de bedoeling van de wetgever, niet mdtr te veranderen dan strikt noodzakelijk
was. Dit komt wat onverwacht nadat de A.G. heeft opgemerkt: 'Dat de wetge-
ver in artikel 18 I.B.'64 expliciet en overtuigend gekozen heeft voor een objec-
tief ondernemingsbegrip, zou te veel gezegd zijn. Men kan hoogstens stellen
dat de wetgever de belastingadministratie de ruimte heeft gegeven om zulks vol
te houden.'

Hoewel hij erop wijst, dat ook de Staatssecretaris in zijn resolutie van 25 juli
1986, BNB 1986/272, niet meer star vasthoudt aan een objectief onderne-
mingsbegrip, acht de A.G. de evolutie t6ch nog niet ver genoeg voortgeschre-
den om in een systematische en teleologische benadering te concluderen tot een
subjectief ondernemingsbegrip. Nu vraag ik mij wel af waardoor die evolutie
dan w61 bepaald moest worden. Juist met betrekking tot het hier spelende
vraagstuk was de bedoeling van de wetgever niet evident, ontbrak een ratio en
bestond strijd met de wetssystematiek. Men zou zeggen, dat er dan alle reden
was een wetssystematische31 benadering te doen prevaleren boven een indirect
en met twijfel afgeleide bedoeling van de wetgever.

Ik concludeer dat de A.G., diens eigen eindoordeel ten spijt, alle ingredien-
ten heeft aangereikt voor de beslissing waartoe de Hoge Raad is gekomen.

Het belang van deze beslissing rechtvaardigt een volledig citaat. In rechtso-
verweging 4.5. zegt de HR het volgende.

'In het algemeen beschouwt de Wet het aandeel van ieder der vennoten in een
vennootschap welker kapitaal niet in aandelen is verdeeld, als een afzonderlij-
ke onderneming. Daar artikel 18 spreekt van de omzetting van een onderne-
ming, staan de bewoordingen van de Wet aan het standpunt van belangheb-
bende niet in de weg. Het artikel stelt voor toepasselijkheid van de erin vervat-
te regeling het vereiste dat de oprichters van de naamloze of besloten vennoot-
schap in het aandelenkapitaal geheel of nagenoeg geheel in dezeUde verhou-
ding gerechtigd zijn als in het vermogen van de omgezette onderneming. Dit
vereiste strekt kennelijk ertoe te verhinderen dat door de inbreng onder de wer-
king van artikel 18 de gerechtigdheid tot de uit de fiscale waardering van  het
ondernemingsvermogen voortvloeiende stille reserves zonder heffing van
inkomstenbelasting middellijk aan een ander zou worden overgedragen.

Gelet op deze strekking valt niet in te zien dat het vereiste in de weg zou
staan aan de toepassing van artikel 18 ter zake van de inbreng van een onder-

31. Aan een teleologische benadering behoefde niet eens te worden toegekomen.
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neming bestaande in de deelgerechtigdheid in een vennootschappelijk vermo-
gen.'

De gevolgen van deze beslissing zijn vtrstrekkend. Niet alleen ontstaat voor
samenwerkende ondernemers een grotere flexibiliteit ten aanzien van de vorm-
geving van het samenwerkingsverband, ook worden oude problemen rond de
geeiste kapitaalsverhouding, rond buitenvennootschappelijk ondernemings-
vermogen, rond voorbehouden stille reserves en goodwill opgelost of in een
ander licht geplaatst.

In het volgende onderdeel zullen de consequenties van een subjectieve
benadering van artikel 18 Wet IB 1964 worden uitgewerkt.

4. De gevolgen van BNB 1988/218'

Het arrest van 1988, BNB 1988/218; werpt een bepaald licht op de wettelijke
eis van de gelijkblijvende kapitaalsverhouding. Ik meen dat de benadering van
de Hoge Raad voeding geeft aan de stelling, dat de kapitaalsverhoudingeis
toepassing van de regeling niet in de weg staat wanneer onder omstandigheden
niet aan die eis wordt voldaan.

Vervolgens rijst de vraag wat de consequenties zijn voor buitenvennoot-
schappelijk ondernemingsvermogen. Is het standpunt van de Staatssecretaris,
dat dit vermogen nu mede dient te worden ingebracht, juist?

Bovendien rijst de vraag welke mogelijkheden het arrest biedt ten aanzien
van vennoten en maten in geval van omzettingen en wat daarvan de consequen-
ties zijn.

En dan is er nog de vraag of het ondernemingsbegrip van artikel 18 thans
geheel subjectief is, dan wel een gemengd karakter heeft. Een vraag die van be-
lang is voor bepaalde figuren die in het systeem van de wet als 'onderneming'
kunnen worden beschouwd, maar niet meer te duiden zijn als een 'objectieve
onderneming'.

Deze aspecten zullen in de volgende onderdelen besproken worden.

4. I. DE PLAATS  VAN DE KAPITAALSVERHOUDINGEIS

Het valt op dat de Hoge Raad een niveauverschil heeft aangebracht tussen het
eerste deel van artikel 18, lid 1, en de passage 'mits de oprichters van de ven-
nootschap in het aandelenkapitaal geheel of nagenoeg geheel in dezeUde ver-
houding gerechtigd zijn als in het vermogen van de omgezette onderneming'.

Kennelijk leest de Hoge Raad in het eerste deel, waarin gesproken wordt van
'een  (...)  onderneming', de essentie van de regeling.

Het slot van het eerste lid wordt door de Hoge Raad als een 'vereiste' geken-
schetst. Volgens de Hoge Raad strekt het vereiste er kennelijk toe 'te verhinde-
ren dat door de inbreng onder de werking van artikel 18 de gerechtigdheid tot
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de uit de fiscale waardering van het ondernemingsvermogen voortvloeiende
stille reserves zonder heffing van inkomstenbelasting middellijk aan een ander
zou worden overgedragen'.

De wettelijke zinsnede krijgt zo een anti-misbruikkarakter, zonder een
wezenskenmerk van de regeling in te houden. Deze beperkte functie brengt
mee dat, indien onder omstandigheden afwijking van de oorspronkelijke kapi-
taalsverhouding of winstgerechtigdheid onvermijdelijk is, zulks toepassing van
de regeling niet in de weg kan staan. Dergelijke omstandigheden kunnen zijn
gelegen in voorbehouden, die ten aanzien van stille reserves zijn gemaakt of
in de aanwezigheid van buitenvennootschappelijk ondernemingsvermogen. 32

Sterker, de ratio van de regeling dwingt er dan mijns inziens toe om het op-
zoeken van de meest adequate verhouding tussen de ex-vennoten, bijvoorbeeld
door middel van crediteringen, mogelijk te maken. Zie in dit verband de
bespreking van de 8e standaardvoorwaarde in hoofdstuk 7.

Zie voor een afzonderlijke bespreking van de kapitaalsverhoudingeis als wet-
telijk vereiste § 8 hierna.

4.2. BUITENVENNOMSCHAPPELUK ONDERNEMINGSVERMOGEN

Weliswaar laat de Hoge Raad een geruisloze omzetting van een onderneming
bestaande in een firma-aandeel toe, maar daarmee is nog niet gegeven dat het
ondernemingsbegrip van artikel 18 zijn objectieve geur geheel heeft verloren.
Zouden dan thans een subjectieve en een objectieve benadering naast elkaar
mogelijk zijn? De vraag wordt manifest bij aanwezigheid van buitenvennoot-
schappelijk ondernemingsvermogen.

Stevens heeft erop gewezen dat buitenvennootschappelijk onderne-33

mingsvermogen geen deel uitmaakt van het vermogen van een in objectieve zin
afgebakend ondernemingsbegrip. Daartoe behoort immers slechts het vermo-
gen van de onderneming die door het samenwerkingsverband wordt gedreven.

In het begrip 'subjectieve onderneming' ligt het buitenvennootschappelijk
ondernemingsvermogen besloten. Maar de Hoge Raad heeft slechts gesproken
van een 'deelgerechtigdheid in een vennootschappelijk vermogen' en daarin is
het buitenvennootschappelijk ondernemingsvermogen juist niet vervat.

Evenwel dient te worden bedacht dat in BNB 1988/218' dit probleem niet
speelde. Bovendien stelde de Hoge Raad als uitgangspunt voor zijn beslissing
vast, dat de wet in het algemeen een firma-aandeel als een 'afzonderlijke

32. Zie over deze begrippen nader Spaanstra, Giele en Vermeend, 'De vennootschap onder firma',
5e druk, 1986, hoofdstuk IV, § 6, pagina 132 en met name hoofdstuk V, § 6.
33. Stevens, 'Beschouwingen rond de geruisloze inbreng in een BV', MBB no. 6, juni 1986, pagina
151. De auteur vermeldt dat de fiscus geruisloze inbreng van buitenvennootschappelijk onderne-
mingsvermogen (let weI: v66r BNB 1988/218*) overigens wel toestond.
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onderneming' beschouwt. Op deze 'onderneming' bouwt hij zijn overweging.
Wanneer men die onderneming vervolgens een 'subjectieve onderneming'
noemt zal men, in het desbetreffend geval, ook buitenvennootschappelijk on-
dernemingsvermogen tot het ondernemingsvermogen van die onderneming
moeten rekenen.

Tegen een andersluidend standpunt pleit daarnaast, dat een willekeurig ver-
schil in behandeling tussen een eenmansondernemer en een vennoot zou ont-
staan.

Ik onderschrijf - in beginsel - het standpunt van de Staatssecretaris, neerge-
legd in de aanschrijving van 1 juli 1988, BNB 1988/229, punt 2.2, dat buiten-
vennootschappelijk ondernemingsvermogen bij de toepassing van arti-
kel 18 Wet IB 1964 tot het in te brengen ondernemingsvermogen behoort. Zie
echter nader § 5, inzake het ondernemingsbegrip en onttrekkingen.

4·3·  VORMGEVINGSVARIANTEN  NA  BNB  I988/2 I8'

In geval van samenwerkingsverbanden bieden zich nu tal van varianten aan,
waarin ondernemers met behulp van artikel 18 de vormgeving van hun samen-
werking kunnen wijzigen op een hen meest schikkende wijze.

Hierna zullen, uitgaande van een basisconfiguratie van twee vennoten, enke-
le posities in hoofdlijnen worden onderzocht.

Opmerkelijk is het probleem waarmee men voor de heffing van overdrachts-
belasting in aanraking kan komen.

4.3.1. Omzetting door 6dn vennoot

In de volgende voorbeelden wordt er, om de gedachten te bepalen, uitgegaan
van de volgende gegevens: A en B zijn firmanten en ieder voor de helft gerech-
tigd tot het vermogen van de vennootschap onder firma. De boekwaarde van
het firma-vermogen bedraagt 100, de werkelijke waarde 200.

Indien allttn A zijn firma-aandeel geruisloos inbrengt in een BV zullen,
overeenkomstig de negende standaardvoorwaarde34, tot een bedrag van 90,
aandelen a pari bij A worden geplaatst.35 Op de fiscale balans van de BV A
zal het firma-aandeel voor de oorspronkelijke boekwaarde van 50 worden op-
genomen. Na geruisloze omzetting door A ontstaat de volgende figuur.

34. Resolutie 25 juli 1986, no. 286-8574, BNB 1986/271.
35.50% van de waarde in het economisch verkeer van het firma-aandeel van A rekening houdend
met een latente vennootschapsbelasting van 20070 overeenkomstig de negende standaardvoorwaar-
de. Er wordt afgezien van een afrondingscreditering, van een creditering voor materieel verschul-
digde belastingen en premies, van de aanwezigheid van een oudedagsreserve en er worden geen
vermogensbestanddelen buiten de inbreng gehouden.
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A B

100%

BV A

50% 50%

VOF

De gerechtigdheid van de BV A tot het vermogen van de vennootschap onder
firma is gelijk aan die van A v66r de omzetting. De fiscale balans van BV A
geeft het firma-aandeel voor dezelfde boekwaarde weer als het voorkwam op
de persoonlijke balans van A.

Deze gang van zaken zal zich - bijvoorbeeld - kunnen voordoen indien B
geen enkel belang heeft bij omzetting van zijn firma-aandeel. Ook kan gedacht
worden aan het geval waarin A zich stille reserves heeft voorbehouden en A

en B dit voorbehoud niet vertaald willen zien in een ongelijke aandelenverhou-
ding tussen hen beiden; hetzelfde kan spelen indien A buitenvennoot-
schappelijk ondernemingsvermogen bezit.

Terzijde teken ik hierbij aan dat, indidn bij A sprake is van voorbehouden stille
reserves deze, in verband met de zogenaamde commerciele herwaardering, in
feite gefixeerd moeten worden. Dit lijkt in strijd met lid 5 van de resolutie van
31 mei 1955, nr.236, waarin een verbod is neergelegd de stille reserves te fixe-
ren. Dit verbod ziet echter slechts op de vennoten onderling, niet op de BV die
de positie van een vennoot met toepassing van artikel 18 Wet IB 1964 over-

36. Niet gepubliceerd in BNB. Zie Spaanstra, Giele en Vermeend, 'De vennootschap onder firma',
5e druk, 1986, bijlage 1. De relevante passage luidt: 'Indien partzien deze reserves evenwe/Breren
op een bepaald bedrag, dat ongeacht het waardeverloop der desbetreffende activa bij realisatie oj
soms zelfs pas betindiging van de bedrofsuitoefening aan de (oude) ondernemer toekomt, is het
beding in wezen een niet in de boekhouding verwerkle herwaardering en creditering met afreke-
ning op een later tijdstip, welke herwaardering terstond tot belastingheffing aanleiding geeft.'
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neemt. De niet-stakingsfictie van dit artikel voorkomt dat van realisatie
gesproken zou kunnen worden.

4.3.2. Overdrachtsbelasting

In dit voorbeeld dient A wel bedacht te zijn op overdrachtsbelasting.
Uit BNB 1986/350', blijkt immers dat de Hoge Raad van mening is dat ar-

tikel 15, lid 1, letter e, BRV slechts ziet op de objectieve onderneming, dus op
de onderneming van de vennootschap onder firma. Bij inbreng in persoonlijke
BV's wijzigt de rechtsvorm van de objectieve onderneming niet, zodat boven-
dien niet aan de strekking van dat artikeldeel wordt voldaan, aldus de Hoge
Raad.37 Zie ook BNB 1978/312 en BNB 1981/158'.

Naar verluidt stelt Financien zich op het standpunt dat ten aanzien van arti-
kel 18 niet volstaan kan worden met inbreng van economische eigendom, ter-
wijl toepassing van de hardheidsclausule, zoals o.a. bepleit door Meering in
zijn noot bij BNB 1986/350', niet schijnt te worden overwogen (zie in dit ver-
band ook § 4.8.2 van hoofdstuk 7).

Het   arrest   van  de   Hoge   Raad   lijkt mij overigens   niet in overeenstemming
met de uit de wetsgeschiedenis blijkende beperking tot de gehele (objectieve)
onderneming. De beperking is aangebracht, omdat de vrijstelling onder de
vroegere wetgeving de mogelijkheid bood de verkoop van onroerend goed aan
bijvoorbeeld een naamloze vennootschap in te kleden als een inbreng.38 Daar-
bij werd kennelijk voornamelijk gedacht aan een inkleding in de vorm van een
in te brengen zelfstandig onderdeel van een onderneming; vergelijk
BNB 1978/312. Tegen die achtergrond ligt het niet zonder meer voor de hand
om een zelfstandig onderdeel gelijk te stellen met een evenredig deel van een
onderneming. Het is immers niet vanzelfsprekend dat men op die wijze een-
voudig de eigendom van onroerend goed zonder heffing van overdrachtsbe-
lasting zal willen en kunnen vervreemden.

In BNB 1988/218' is beslist dat geruisloze omzetting van een firma-aandeel
niet in strijd is met de woorden van de wet. Kortom, het firma-aandeel wordt,
ondanks de van origine objectieve signatuur van ondernemingsbegrip van arti-
kel 18 Wet IB 1964, als een gehele onderneming gezien. En waarom zou men
dan in de overdrachtsbelasting het firma-aandeel niet evenzeer als een gehele
onderneming kunnen zien? In de overdrachtsbelasting is de objectieve onder-

37. Zie over dit arrest o.a. Stubbe, 'Uit de praktijk van het fiscaal bureau voor het notariaat, punt
5.1., WPNR 5913 en Willems, *Het ondernemingsbegrip van artikel 15 lid 1 sub e Wet op belastin-
gen van rechtsverkeer', WPNR 5914. Beide auteurs uiten kritiek op deze toepassing van artikel 15
BRV in verhouding tot de door BNB 1988/218* gebrachte ontwikkeling op het terrein van arti-
kel 18 Wet IB 1964.
38. Zie M.v.T. bij wetsontwerp no. 10 560, pagina 17, VV, pagina 8, M.v.A., pagina 12.
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neming niet per definitie gegeven. Zo gaat men voor de doorschuifvrijstelling
van artikel 15, lid 1, letter b, BRV uit van de subjectieve onderneming.

Er is dus, gelet op BNB 1988/218', alle reden om zich nader op artikel 15,
lid  1,  letter  e,  BRV te bezinnen. De stand van zaken diar loopt nu achter  bij
de ontwikkeling in de inkomstenbelasting. Daarmee komt bedoeld artikel 15,
lid 1, letter e, BRV in feite op gespannen voet te staan met zijn ratio: het omzet-
ten van een eenmanszaak of een vennootschap onder firma niet door de hef-
fing van overdrachtsbelasting te belemmeren.

4.3.3. Geruisloze dn niet-geruisloze omzetting in verschillende BV's

Indien A zijn firma-aandeel geruisloos inbrengt in een 'eigen' BV en B zulks
doet 'met geruis' ontstaat de volgende figuur.

A B

10090               10090
BV A BV B

50% 50%

VOF

Ten aanzien van BV A geldt hetzelfde als in de vorige paragraaf is vermeld. De
BV B zal op haar fiscale balans het firma-aandeel naar de waarde in het econo-
misch verkeer opvoeren. Beide BV's zijn echter tot de VOF gerechtigd tot de-
zelfde omvang als de firmanten-natuurlijke personen waren: elke BV is voor
50% gerechtigd in het firmavermogen.

Deze methode kan belastingplichtigen o.a. aanspreken indien zij een ver-
schillend belang hebben bij de keuze tussen afrekening en doorschuiving met
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toepassing van artikel 18 Wet IB 1964 en voorts geen vertroebeling wensen in
hun belang ten opzichte van het firmavermogen.

Men dient echter weer bedacht te zijn op BNB 1986/350'.

4.3.4. Geruisloze dn niet-geruisloze omzetting in dezelfde BV

Indien echter beide ondernemers naar verschillend regime omzetten in din BV
- A geruisloos en B ruisend - zal, ook al zou B geheel tegen aandelen in-
brengen, een iets gewijzigde kapitaalsverhouding ontstaan ten opzichte van de
VOF-situatie (en doorgaans een dienovereenkomstig gewijzigde winstge-
rechtigdheid). Firmant A brengt immers niet slechts zijn firma-aandeel, maar
ook een Vpb-latentie in. Dientengevolge zullen aan A tot de omvang van die
latentie minder aandelen worden uitgereikt. De volgende figuur ontstaat.

A                                B

47.4%                                 11  52,6%

BV AB

De commerciele balans van BV AB zal luiden:

Activa 200 Kapitaal A                       90

Kapitaal B 100

Latente  Vpb                                                               10

200 200
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De fiscale balans van BV AB zal luiden:

Activa 150 Vermogen 150

150 150

De verhouding waarin A en B na omzetting gerechtigd zijn in het vermogen
van de BV is gewijzigd ten opzichte van hun gerechtigdheid tot het firmaver-
mogen. Daarover merken Mobach en Sillevis39 terecht op dat dit vrij eenvou-

dig kan worden gecorrigeerd als B zich, in dit voorbeeld, slechts voor 90 aande-
len laat uitreiken en zich voor het overige laat crediteren. Daarmede zijn ook
de civielrechtelijke bevoegdheden weer in evenwicht.

Het staat hen vrij dit al dan niet na te streven. Andere mogelijkheden zijn
evenzeer mogelijk. B kan, desgewenst zijn participatie tot 66n aandeel beper-
ken en zich voor het overige doen crediteren.

A en B zijn in deze situatie immers niet gebonden aan de kapitaalsverhou-
dingeis van artikel 18, lid 1 (zie § 4.1 van dit hoofdstuk). De wijziging in de
kapitaalsverhouding is immers g66n gevo/g van een beoogde middellijke over-
dracht van stille reserves aan een ander, maar een gevolg van de verschillende
fiscale regimes die door A en B zijn toegepast. De afwijking komt daarom niet
in strijd met doel en strekking van artikel 18.

Zie over de noodzaak voor A om in beginsel diens gehele ondernemingsver-
mogen in aandelenkapitaal om te zetten de bespreking van de 9e standaard-
voorwaarde in hoofdstuk 7.

Een probleem in verband met de overdrachtsbelasting doet zich hier niet
voor. De inbrengvrijstelling (artikel 15, lid 1, letter e, BRV) is van toepassing.

4.3.5. Geruisioze omzetting in verschillende BV's

Het laatste, meest eenvoudige, voorbeeld geef ik vanwege het historisch
perspectief na BNB 1988/218'.

A en B zetten beiden geruisloos om, maar ieder in een eigen BV. Dit is het
geval waarvoor de Staatssecretaris voorheen in dan bepaalde situatie en onder
voorwaarden een uitzondering toestond.40

39. Cursus Belastingrecht (Inkomstenbelasting), § 2.2.28.B., onder e Waarom deze schrijvers in
de latente Vpb<laim een vrijwel onoplosbaar probleem zien voor dividenden en tantitmes is mij
echter niet duidelijk geworden. Die claim rust toch in feite op beide aandeelhouders nadat zij ter

gelegenheid van de inbreng op zakelijke wijze hun respectieve inbreng vergolden hebben gekregen?
40. Resolutie BNB 1986/272, punt 3.4., ten aanzien van een maatschap van vrije beroepsbeoefena-

ren.
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A                                B

10090             1 10090
BV A BV B

50% 50%

VOF

Men  hoede  zich  in dit geval  weer  voor BNB 1986/350'!

Beide BV's zullen op de fiscale balans het firma-aandeel voor de fiscale boek-
waarden van de inbrengers weergeven. Beide BV's zijn tot de VOF gerechtigd
tot dezelfde omvang als de firmanten-natuurlijke personen waren. Er treedt
geen wijziging op in de verhoudingen, de variant blijft perfect binnen de ka-
ders van doel en strekking van artikel 18 Wet IB 1964.

Beziet men ook de andere voorbeelden nog eens, dan zal men evenmin claim-
verlies voor de fiscus constateren, noch enig ander conflict met de ratio van
artikel 18 Wet IB 1964.

Dat de doorbraak van BNB 1988/218'een kwart eeuw op zich heeft laten
wachten, en dan nog slechts met behulp van de rechter, vormt op zich een aan-
klacht tegen de methode der ministeriele voorwaarden, tegen de macht die
daarmee in handen van de fiscus is gelegd en tegen de daarmee gepaard gaande
gebrekkige rechtsbescherming.

4.4. RESTEERT EEN OBJECTIEF ELEMENT?

De subjectieve onderneming kan men nader onderscheiden in subjectieve on-
dernemingen 'in materiele zin' en subjectieve ondernemingen 'in formele zin'.
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Met de eerste omschrijving doel ik op een subjectieve onderneming, die di-
rect verband houdt met een objectieve onderneming, dat wil zeggen de norma-
le situatie, waarin een firma-aandeel betrekking heeft op een onderneming, die
ook feitelijk door het subject gedreven wordt, de positie van een commandi-
taire vennoot daaronder begrepen.

Met de omschrijving 'subjectieve onderneming in formele zin' doel ik op de
onderneming, die voor de toepassing van de Wet IB 1964 resteert, nadat de ob-
jectieve onderneming zich in meer of mindere mate van de oorspronkelijke on-
dernemer heeft verwijderd. Men denke aan verhuur van een gehele objectieve
onderneming41, aan verkoop op huurkoopbasis van zo'n onderneming waar-
bij geopteerd wordt voor uitgestelde winstneming42 of aan verkoop van zo'n
onderneming tegen een winstrecht waarbij eveneens geopteerd wordt voor
uitgestelde winstneming. 43

Eerder heb ik betoogd, dat deze figuren moeten worden aangemerkt als een
subjectieve onderneming.44

Gesteld dat een moment aanbreekt waarop de ondernemer het opportuun acht
een dergelijke onderneming geruisloos om te zetten in een BV, staat de regeling
van  artikel 18  dan een dergelijke omzetting toe? Brengt  met  name
BNB 1988/218' mee dat zulks mogelijk is?

Strikt genomen geldt ook voor een ondernemer, die zijn objectieve onder-
neming heeft verhuurd, dat de tekst van het eerste zinsdeel van het eerste lid
van artikel 18, waarin gesproken wordt van 'een... onderneming', zich niet

verzet tegen een dergelijke omzetting! Met name ten aanzien van de verhurende
ondernemer heeft de Hoge Raad expliciet beslist, dat sprake is van een (in ge-
wijzigde vorm voortgezette) onderneming45.

Van Dijck46 schreef in 1967 dat 'subjectieve ondernemingen, die geen ob-
jectieve ondernemingen (meer) zijn, evenmin geruisloos ingebracht kunnen
worden.'

Het arrest BNB 1988/218' brengt daarin mijns inziens geen verandering.
Het feit dat een firma-aandeel als 'onderneming' in de zin van artikel 18 Wet
IB 1964 wordt beschouwd zegt niets over de grondslag van dat artikel, die geba-

41. Zie HR 26 januari 1955, BNB 1955/216* met noot Wisselink.
42. Zie HR 11 maart 1981, BNB 1981/143* met noot Den Boer.
43. Zie HR 6 juli 1983, BNB 1984/58* met noot Slot.
44. Zie mijn bijdrage 'De subjectieve onderneming in de inkomstenbelasting' aan de bundel
'Fiscale aspecten van ondernemingen', Kluwer, 1985, en mijn artikel 'Winstuitstel versus staking'
in WFR 1987/5800.
45. HR 26 januari 1955, BNB 1955/216*, regel 38-44:  'dat in zodanig geval ten aanzien van dien
oorspronketijken ondernemer ook van staking van de bedrijfsuitoefening niet kan worden gespro-
ken, doch slechts een verandering optreedt in den vorm der bedrgfsuitoefening, in dien zin, dat
voor den in de huurovereenkomst bepaaiden tijd de exploitatie van het bedrijf wordt overgelaten
aan een ander en voor den oorspronkelliken ondernemer aldus een meestal vaste huursom als be-
drijfsinkomst in de plaats treedt van de tot dusver wisselende ontvangsten der eigen exploitatie.'
46. 'Wie geniet het inkomen?', Smeetsbundel, 1967, pagina 168.
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seerd is op de autonome ontwikkeling van de objectieve onderneming (zie
hoofdstuk 2).

De vraag rijst of men deze uitzondering moet handhaven. In de praktijk zal
het wel niet vaak voorkomen dat een 'subjectieve onderneming in formele zin'
wordt omgezet in een BV. Dat pleit ervoor om, bij een modernisering van de
tekst van de wet, een en ander voor lief te nemen en de tekst eenvoudig te doen
aanvangen met de zinsnede:

'Ingeval een onderneming wordt omgezet in . . .'.

Wenst men echter de 'formele subjectieve onderneming' vanwege haar beleg-
gende karakter buiten de regeling te houden, dan zou men kunnen denken aan
een formulering naar analogie van artikel 6 Wet IB 1964, luidende: 'Ingeval
een onderneming, welke voor rekening van de belastingplichtige gedreven
wordt, wordt omgezet in  . . .'. Maar daarmee wordt alleen het ondernemer-
schap van de belastingplichtige vastgelegd en dat staat in de hier bedoelde ge-
vallen niet ter discussie.

Er is nog iets meer nodig en daarbij denk ik aan het woord 7eiteli)'k 1 zoals
dat tot 1984 voor kwam in artikel 5, lid 1, letter a, Wet IB 1964 7 en thans te
vinden is in artikel 44m, lid 1, Wet IB 1964.

De aanvang van de tekst van artikel 18 komt dan te luiden:
'Ingeval een onderneming, welke feitelijk voor rekening van de belas-

tingplichtige gedreven wordt, wordt omgezet in . . .:

5. De gehele onderneming, onttrekkingen

De vraag rijst of onder 'onderneming' in artikel  18 al dan niet de gehele onder-
neming dient te worden verstaan en, zo ja, wat dan met 'onderneming' is be-
doeld: het gehele ondernemingsvermogen of de identiteit van de onderneming?
De vraagstelling mondt uit in twee vragen: zijn ter gelegenheid van de omzet-
ting onttrekkingen mogelijk en is geruisloze omzetting van een gedeelte van de
onderneming (hetgeen ik 'particle geruisloze omzetting' zal noemen) mogelijk.
Eerst zal aandacht besteed worden aan het spanningsveld, dat wordt opgeroe-
pen door de tekst van de wet en hetgeen tijdens de parlementaire behandeling
is opgemerkt. Daarna zullen onttrekkingen behandeld worden, vervolgens ge-
ruisloze omzetting van een gedeelte van de onderneming.

47. Dit artikeldeel luidde destijds: 'De bestanddelen van het inkomen van een gehuwde niet duur-
zaam gescheiden van haar man levende vrouw worden aangemerkt als bestanddelen van het inko-
men van haar man, met uitzondering van:
a.   de winst uit een door de vrouw feitelijk gedreven onderneming en de aan deze winst toe te

rekenen toevoeging aan en de afnemingen van haar oudedagsreserve:'.
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Artikel 18 spreekt van 'een onderneming'. Zowel het systeem van de wet als de
wetsgeschiedenis van artikel 18 voeren tot de conclusie dat met dit begrip
slechts de onderneming bedoeld kan zijn en dus de gehele onderneming. In-
dien de wetgever een gedeelte van de onderneming op het oog heeft geeft hij
dit uitdrukkelijk aan.48 IJsselmuiden49, en met hem vele andere schrijversso, is
daarom van mening, dat de wet meebrengt, dat de gehele onderneming dient
te worden ingebracht.

In de Memorie van Toelichting, Kamerstuk 5380, pagina 39, werd echter opge-
merkt 'Dit betekent niet dat het niet mogelijk zou zijn enkele vermogens-
bestanddelen van de inbreng uit te sluiten, mits datgene wat overblijft nog een
onderneming is.'

De regering sprak dus niet over de onderneming, maar over een onderne-
ming.

De belangrijkste conclusie, die men aan deze passage kan verbinden is dat
het de regering kennelijk meer te doen was om de identiteit van de onderne-
ming, dan om de onderneming als som der vermogensbestanddelen. Ook
IJsselmuiden lijkt deze conclusie te trekken. 5t

In de jurisprudentie met betrekking tot de overdrachtsbelasting ziet men een
ontwikkeling  naar een dergelijke benadering, waarbij  ik  met  name  wijs  op
BNB 1975/214. In die zaak had het Hof overwogen: 'dat de identiteit van de
onderneming zeer wei behouden kan blijven ook al worden bepaaide tot het
vermogen  van   de   onderneming   behorende   zaken   niet   ingebracht   (...)'.

Daarop besliste de Hoge Raad: 'dat uit die geschiedenis weliswaar blijkt dat
de wetgever de in de voornoemde bepaling vervatte vrijstelling niet reeds heeft
willen toekennen in het geval waarin een verkregen onroerend goed deel uit-
maakt van een in zijn geheel ingebracht zegstandig onderdeel van een onder-

48. Ik wijs op de tekst van artikel 8, lid 1, letter d, van artikel 17 en van artikel 57, lid 1, letter a.
49. IJsselmuiden, 'Geruisloze omzetting', FED's Fiscale Brochures, IB: 3.56, 1976, pagina 12.
50. In dezelfde zin: Stoffer 'De geruisloze overgang bij omzetting van eenmanszaken en vennoot-
schappen in een N.V.', Weekblad FED, 10 december 1964, IB: 1960 (ontwerp):  16 e.v. en 'Het staken
van een onderneming in de Wet op de inkomstenbelasting 1964' (Beschouwing naar aanleiding van
praeadvies) Weekblad FED, 16 september 1965, IB: 1964: Art. 18 : 1 e.v. Blijkens het verslag van
een lezing van Stoffer door Hagelen, 'Geruisloze overgang', MBB nr. 6, 1967, stelde Stoffer later
dat, als het oorspronkelijk bedrij f duidelijk bestaat uit zelfstandige onderdelen, inbreng van dl die
onderdelen geen vereiste is. Het is mij niet duidelijk waar Stoffer deze uitspraak op baseerde.

Scheer, 'De geruisloze inbreng van art. 18 Wet I.B. 1964', WFR 1967/4865.
Bartel, 'Nieuwe standaardvoorwaarden voor geruisloze inbreng', MBB nr. 5/6, mei/juni 1975.
Kuijpers, 'Een nieuwe resolutie inzake de geruisloze overgang', WFR 1985/5685.
Van Soest, 'Belastingen', 1985, pagina 105.
Stevens, 'Beschouwingen rond de geruisloze inbreng in een BV', MBB nr. 6, juni 1986.
51. IJsselmuiden 'Geruisloze omzetting', FED's Fiscale Brochures, 1976, pagina 16:  'BU zijn keus
heeft de inbrenger twee grenzen te eerbiedigen: hetgeen overbliift moet een onderneming vormen
(.  .  .);  het fiscaal  vermogen  mag  niet  negatief  worden  (achtste standaardvoorwaarde.  laatste  zins-
deel).' Die laatste voorwaarde komt in de huidige standaardvoorwaarden niet meer voor. Zie daar-
over Kuijpers 'Een nieuwe resolutie inzake de geruisloze overgang', WFR 1985/5685, pagina 686.
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neming, doch hieruit niet volgt dat de wetgever de vrijstelling zou willen heb-
ben beperken tot het geval waarin alle activa en passiva, die deel uitmaakten
van het bedrijfsvermogen van de inbrenger, onder de inbreng zijn begrepen:

Gelet op hetgeen de regering met betrekking tot artikel 18 opmerkte zou de
overweging van de Hoge Raad inzake artikel 15, lid 1, letter e, BRV (oude tekst)
ook op de wetsgeschiedenis van artikel 18 Wet IB 1964 kunnen slaan. De rege-
ring zei met zoveelwoorden:  'De  belastingplichtigen kunnen dan  ook  alvorens
de ondernemingsvorm te wijzigen de bedoelde vermogensbestanddelen aan de
onderneming onttrekken.'

Anderzijds sprak de regering over 'enkele vermogensbestanddelen: Dat wijst
weer in de richting van de gehele onderneming. Men kan niet enkele vermo-
gensbestanddelen geruisloos inbrengen, maar men kan enkele vermogens-
bestanddelen buiten de inbreng houden.

De tekst van de wet en de daarover gemaakte opmerkingen in de M.v.I in
onderling verband voeren tot de conclusie dat het begrip 'onderneming' in arti-
kel 18 Wet IB 1964 ziet op de gehele onderneming als identiteit.

De Staatssecretaris ziet de onderneming daarentegen als de som der vermo-
gensbestanddelen. Hij eist, dat alle activa en passiva moeten worden overge-
dragen aan de besloten vennootschap.52 Hij schrijft: 'Een verzoek tot
vaststelling van de voorwaarden waaronder de geruisloze overgang kan ge-
schieden, wordt in ieder geval niet ingewilligd indien blijkt dat in de periode
voorafgaande aan de datum van overgang van de heffing van inkomstenbe-
lasting naar de heffing van vennootschapsbelasting zodanige onttrekkingen
hebben plaatsgevonden dat de balans van de onderneming per bovenbedoelde
datum niet het normaliter in de onderneming werkzame vermogen represen-
teert.,53 Deze opstelling roept terecht verzet op bij Mobach en Sillevis.54 Zij
verwerpen het standpunt van de Staatssecretaris, omdat naar hun mening een
ondernemer recht heeft op geruisloze omzetting indien een onderneming wordt
ingebracht. Kennelijk baseren de auteurs zich op de hiervoor geciteerde passa-
ge uit de Memorie van Toelichting.

De benadering, dat het gaat om de onderneming als identiteit, heeft niettemin
nog twee hindernissen te nemen. In de eerste plaats dient de vraag beantwoord

52. Resolutie BNB 1986/271, punt 3. Deze opvatting is neergeslagen in de eerste standaardvoor-
waarde. De tekst ervan vangt aan met de eis dat alle tot het ondernemingsvermogen behorende
activa en passiva worden ingebracht.
53. Resolutie BNB 1986/271, toelichting op de standaardvoorwaarden, punt 2.
54. Cursus Belastingrecht, Inkomstenbelasting, paragraaf 2.2.28.B, onder verwijzing naar Bartel
'Nieuwe standaardvoorwaarden geruisloze omzetting', MBB 1985, pagina 310 en naar de anders
luidende visie van Kuijpers 'Een nieuwe resolutie inzake de geruisloze overgang', WFR 1985/5685.
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te worden in welke omstandigheden de identiteit van de onderneming gehand-
haafd blijft en in de tweede plaats hoe die benadering te rijmen valt met de
niet-stakingsfictie van artikel 18.

5. I.  DE IDENTITEIT  VAN DE ONDERNEMING

De grondgedachte van de regeling houdt in dat er van de groei van de objectie-
ve onderneming een impuls uitgaat naar een andere rechtsvorm. Voor die enti-
teit werd de regeling in het leven geroepen. Het belang van de andere rechts-
vorm behoeft echter niet uit te stralen naar alle ondernemingsvermo-

gensbestanddelen. De ondernemer zelf is de eerste die zal kunnen aangeven
welke bestanddelen van zijn onderneming het hart van zijn onderneming vor-
men, onmisbaar zijn, wezenlijk zijn. Het zal hem dan niet meevallen aanneme-
lijk te maken dat het tot het ondernemingsvermogen behorende bedrijfspand
nitt essentieel is, zodat een dergelijk bedrijfsmiddel zich mijns inziens in het
algemeen niet leent voor onttrekking.

Wat dan als de ondernemer het onttrokken bedrijfspand gaat verhuren aan
de BV? In het hiervoor aangehaalde arrest, BNB 1975/214, inzake de over-
drachtsbelasting, had het Hof in het feit dat het onttrokken vermogens-
bestanddeel aan het ondernemingsdoel dienstbaar bleef een argument v66r
handhaving van de identiteit van de ingebrachte onderneming gezien! Ik meen
echter dat voor de toepassing van artikel 18 Wet IB 1964 de toonzetting van
de opmerking van de bewindsman, 'enkele vermogensbestanddelen', een derge-
lijke benadering in de weg staat.

Als richtlijn geef ik daarom dat onttrekking van het bedrijfspand in het al-
gemeen in strijd is met de te handhaven identiteit van de onderneming.

Aan de andere kant is het standpunt van de Staatssecretaris mijns inziens te
beperkt. 'Het normaliter in de onderneming werkzame vermogen' geeft onvol-
doende weer waar het om gaat. Het is een boekhoudkundige benadering, die
niets zegt over de essentialia van de onderneming. Bepaald onjuist acht ik de
beperkte uitleg van Stoffer55 en Kuijpers.56 De laatste auteur raakt overigens
wel de kern van de tweede hindernis die men zal moeten nemen als men de
identiteit van de onderneming met mij als uitgangspunt kiest.

55. Zie het verslag van een lezing van Stoffer door Hagelen, 'Geruisloze overgang', MBB nr. 6,
1967, waarin Stoffer stelde dat de eis om alles in te brengen niet per se geldt voor activa en passiva

die evengoed privt zouden kunnen zijn, zoals persoonlijke bankdeposito's, eigen woonhuis zonder

enig zakelijk gebruik, enzovoorts. Ik merk op dat dit overigens wat ongelukkige voorbeelden zijn,
omdat bedoelde vermogensbestanddelen niet eens tot het ondernemingsvermogen kunnen beho-
ren.

56. 'Een nieuwe resolutie inzake de geruisloze overgang', WFR 1985/5685, pagina 689: 'dat slechts

die vermogensbestanddelen mogen worden onttrokken die zouden moeten worden aangemerkt als
verplicht privt-vermogen indien de geruisloze overgang als een fictief moment van hernieuwde
vermogensetikettering zou worden beschouwd:
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Ik meen niet dat slechts die vermogensbestanddelen onttrokken mogen wor-
den die in feite hun ondernemingsfunctie reeds hebben verloren.

Het antwoord op de vraag wat precies als 'identiteit' van de onderneming
moet worden gezien blijf ik schuldig. Het ligt tussen de twee hiervoor ge-
schetste uitersten in. Van geval tot geval zal het antwoord in de feiten gezocht
moeten worden, waarbij de ondernemer de eerst aangewezene is het antwoord
te verschaffen. De feitenrechter is de tweede.

5.2. OMZETTING ALS BIJZONDERE OMSTANDIGHEID

Kuijpers zoekt de oplossing voor de onttrekkingskwestie in de gedachte de ge-
ruisloze omzetting te zien als een fictief moment van hernieuwde vermogens-
etikettering. Ik deel die opvatting niet, maar zij geeft wet aan waar het om gaat
indien ter gelegenheid van de omzetting onttrokken wordt.

Feitelijk wordt er ook bij een geruisloze omzetting gestaakt. Alltdn voor de
winstberekening fingeert de wet een niet-staking. Daaraan zou men de conclu-
sie kunnen verbinden dat alle regels inzake de winstberekening intact blijven.
Dit zou meebrengen dat men voor onttrekking een 'bijzondere omstandigheid'
nodig heeft. En dat voert weer tot de conclusie dat onttrekking alleen mogelijk
zou zijn van vermogensbestanddelen, die hun functie voor de onderneming ge-
heel verloren hebben.

De hoofdregel inzake de etikettering van vermogensbestanddelen werkt im-
mers slechts in dan richting. De ondernemer mag etiketten in het algemeen wel
zelf plakken, maar eenmaal vastgeplakt zijn ze niet zonder een speciaal middel
te verwijderen. De Hoge Raad besliste: 'dat zu/k overbrengen slechts geoor-
loofd is indien bijzondere omstandigheden dit rechtvaardigen.'  Zodra der-
halve een vermogensbestanddeel tot het ondernemingsvermogen behoort kan
slechts een 'bijzondere omstandigheid' de bevoegdheid tot sfeerovergang
opleveren, dan wel tot sfeerovergang dwingen.58 De ratio van deze beperkte

57. BNB 1957/57*, waarin de Hoge Raad aangaf dat de etikettering in feite noch door het totale
winstbegrip van het toenmalige artikel 6 Besluit IB 1941 (te vergelijken met het huidige arti-
kel 7 Wet IB 1964), noch door het jaarwinstbegrip van het toenmalige artikel 7 (te vergelijken met
het huidige artikel  9  Wet  IB 1964) wordt beheerst:   'dat deze twee artiketen  (.  .  .,1 geen maatsmven
geven  voor  de  beantwoording  van  (...)  de  vraag,  welke  voordelen  en  nadelen  tot  de  winst  of  het
verlies   uit   bedriif   of   beroep   moeten   worden   gerekend:   De   Hoge   Raad   beslist   dan   dat   een
belastingplichtige binnen de grenzen der redelijkheid wel vrij is in zijn keuze, maar dat als hij een-
maal gekozen heeft 'het hem in redelijkheid niet vrij staat, naar willekeur op deze gevolgen in te
werken door dat vermogensbestanddeel van het ene naar het andere vermogen over te brengen,
doch zulk overbrengen hem slechts geoortoofd is indien bijzondere omstandigheden dit rechtvaar-
digen'.
58. Een vermogensbestanddeel behoort tot het ondernemingsvermogen zodra omtrent de aanslag
over het jaar van verwerving of enig volgend jaar onherroepelijk is beslist. Zie HR 20 juni 1956,
BNB 1956/245 en HR 26 november 1987, BNB 1987/26.
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mogelijkheid tot wijziging wordt gevonden in het gebod dat eenmaal opgeroe-
pen fiscale relaties niet door willekeur beinvloed mogen worden. 59

Van een 'bijzondere omstandigheid' zal in het algemeen sprake zijn indien
de functionele relatie tussen het vermogensbestanddeel en de onderneming
definitief50 wordt verbroken. In dat geval zal de ondernemer doorgaans be-
voegd zijn het vermogensbestanddeel dan naar zijn privt-vermogen over te
brengen.61 In andere gevallen, zoals ten aanzien van definitief overtollige fi-
nanciele activa, dwingt de norm van artikel 7 tot overbrenging naar het privt-
vermogen. 62

Kan een geruisloze omzetting nu als een bijzondere omstandigheid worden ge-
zien?

Mijn antwoord luidt bevestigend.
In werkelijkheid verschilt de geruisloze omzetting niet van een ruisende om-

zetting. In deze zin spreken Van Dijck63 en IJsselmuiden64 zich uit. In geval
van een ruisende omzetting kan een ondernemer naar believen vermogens-

59.  HR  16  januari  1951,  BNB  1951 /51*:  'wanneer  een  belastingplichtige  eenmaal  verkozen  heeft
in zijn verhouding tot de fiscus zodanig vermogensbestanddeel tot ziin privt-vermogen onder-
scheidentijk ziin beroepsvermogen te rekenen, en daarmede de gevolgen heeD opgeroepen en aan-
vaard...' (volgt verbod van willekeurige wijziging).
60.70 levert een tijdelijke verhuur van een pand aan derden kennelijk geen bijzondere omstandig-
heid op; BNB 1987/290.
61. Wordt in het desbetreffende jaar van die bevoegdheid geen gebruik gemaakt dan kan men daar
later niet meer op terugkomen. Dit overkwam een belastingconsulent die zijn woon-praktijkpand
tot zijn ondernemingsvermogen had gerekend. Toen hij later de praktijk elders onderbracht en ver-
zuimde in dat jaar het woonhuis als privt-vermogen aan te merken bleef het pand ondernemings-

vermogen. De later op dat pand behaalde verkoopwinst was derhalve geheel belast; Hof Amster-
dam 20 april 1972, BNB 1973/158. Van een automatische overgang van ondernemingsvermogen
naar privt-vermogen is derhalve geen sprake. Een verklaring daarvoor kan zijn de vrees dat de
daaruit voortvloeiende winsten bij aanslagregeling al te gemakkelijk aan de aandacht van de in-
specteur zouden kunnen ontsnappen.
62. Vergelijk HR 21 december 1955, BNB 1956/44, HR 25 mei 1977, BNB 1977/251* met noot Slot
en HR 8 mei 1985, BNB 1985/230* met noot Slot. Gewezen zij volledigheidshalve op HR 12 april
1978, BNB 1978/138, waaruit blijkt dat functiewijziging een tot het privt-vermogen behorend
bestanddeel automatisch doet overgaan naar het ondernemingsvermogen, hetgeen, zoals vermeld,
in omgekeerde richting niet het geval is.
63. Van Dijck, 'Het staken van een onderneming in de wet inkomstenbelasting 1964', Prae-advies
voor de Broederschap der notarissen in Nederland, 1965, pagina 13, stelt de vraag of de term 'sta-
ken' in artikel 18 dezelfde inhoud heeft als daaraan in de M.v.T., pagina 34, werd gegeven, te weten

het blijvend en voorgoed prijsgeven  van zijn onderneming. Hij vervolgt dan:   'Zo ja,  dan  betekent
de fictie van het niet-staken  (...) dat de ondernemer zijn onderneming niet  blijvend en voorgoed
heeft beeindigd, zodat hij na de overdracht, althans in het kalenderjaarvan overdracht, nog steeds
ondernemer is. De ondernemer zou in deze zienswijze belastbaar blijven voor de winst, welke na
de overdracht in het kalenderjaar wordt gemagkt. Maar dit is helemaal niet de bedoeling van de
wetgever.  In de opzet van de wet  heeft de ondernemer wei degelijk zijn onderneming definitief en
voorgoed belindigd en hebben de verkrijgers wei degelijk onmiddellijk de ondernemerskwaliteiten
verkregen.  De bedoeling van de fictie van niet-staken  is m.i.  slechts dat de stakingsartikelen  toe-
passing missen. Maar laat men dit dan zeggen in plaats van een fictie in het leven te roepen die
een geheel andere werking suggereert.'
64. Zie biz. 106.
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bestanddelen buiten de inbreng houden. Hij rekent daarover af en betindigt
zijn onderneming definitief en voorgoed.

Ook bij een geruisloze omzetting beeindigt de ondernemer zijn onderne-
ming definitief en voorgoed.

De niet-stakingsfictie van artikel 18 Wet IB 1964 is niet bedoeld om deze
werkelijkheid te miskennen, maar om de gevolgen van deze werkelijkheid te
voorkomen: er behoeft voor zover wordt ingebracht niet te worden afgerekend.
Over onttrokken vermogensbestanddelen wordt daarentegen gewoon afgere-
kend. De geciteerde passage uit de MVT vervolgt immers met de opmerking:
'Uiteraard zal een ter zake tot uiting komende reserve belastbaar worden:

De conclusie luidt dat de niet-stakingsfictie niet de beperking mee kan brengen
die besloten ligt in de eis van de 'bijzondere omstandigheid'.

5.2.1.  Het  toepasselijke  tarief

Gegeven de mogelijkheid van onttrekkingen, die de identiteit van de in te bren-
gen onderneming niet aantasten, dient de vraag te worden beantwoord tegen
welk tarief de onttrekking kan geschieden.

In zijn prae-advies van januari 196565 heeft Van Dijck aanstonds het stand-
punt ingenomen dat op winsten ontstaan bij gelegenheid van een geruisloze
omzetting het bijzondere tarief van artikel 57 Wet IB 1964 van toepassing
dient te zijn. Zijns inziens heeft de wetgever met de niet-stakingsfictie van arti-
kel 18 slechts willen aangeven dat de stakingsartikelen toepassing missen,
waarbij slechts die stakingsfaciliteiten worden uitgesloten, welke betrekking
hebben op het bepalen van de winst. Wet bijzondere tarief van art. 57 houdt
niet verband met het bepalen van de winst en wordt dus niet getroffen door
de fictie van niet-staken', aldus Van Dijck.

De Staatssecretaris bleek reeds in de resolutie van 21 september 1965,
BNB 1965/270, een andere mening toegedaan.66 Hij herzag zijn standpunt
eerst na het arrest van 28 april 1982, BNB 1982/184.

64. IJsselmuiden 'Geruisloze omzetting', FED's Fiscale Brochures, 1976, pagina 15 en 16:  'De ge-
ruisloze omzetting onderscheidt zich in dit opzicht niet van de gewone omzetting. Zou de wetgever
in art. 18, 2 Wet IB 1964 deze normale weg hebben willen verlaten dan had hij dit zeker gezegd,
zoals hij had gedaan bij art. 18, lid 2 Besluit Vpb (de voorloper  van  de  bedrij fsfusieregeling  van
het huidige artikel 14 Vpb 1969; R). Het argument dat men hiertegen zou willen aanvoerem er
wordt geacht niet te zijn gestaakt, mist zijn doel.  De fictie kan niet  wegcideren dat de rechtsvorm
is gewijzigd. Dit feit is voldoende grond om zaken aan het ondernemingsvermogen te onttrekken.'
65. Van Dijck, 'Het staken van een onderneming in de wet inkomstenbelasting 1964', Prae-advies
voor de Broederschap der notarissen in Nederland, 1965, pagina   13.
66. Punt 12 van deze resolutie luidde, voor zover hier van belang: 'Defictie, dat bij geruisloze over-
gang de onderneming niet wordt gestaakt,  brengt mede,  dat (. ..) wanneer in verband met de ont-
trekking van enkete vermogensbestanddelen aan de onderneming stille reserves tot uitdrukking
moeten worden gebracht, ten aanzien van deze voordelen niet de belastingverlichtingen van art. 8.
letter d, en art. 57 van toepassing zijn.'
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Voornoemd arrest betrof de vraag of een fiscale oudedagsreserve, welke
moest worden opgeheven door de overdracht van een onderneming met toepas-
sing van artikel 17 Wet IB 1964, verminderd mocht worden met het onbenutte
deel van de stakingsvrijstelling van artikel 8, letter d, Wet IB 1964, en wel op
de voet van artikel 446 lid 1, letter a van die wet. Het Hof, de Advocaat-
Generaal en de Hoge Raad waren allen van mening dat artikel 17 slechts voor

het bepalen van de uit de onderneming in het kalenderjaar van overdracht ge-
noten winst de onderneming geacht wordt niet te zijn gestaakt. De niet-
stakingsfictie van artikel 17 kon dus geen betrekking hebben op de niet tot de
winst behorende fiscale oudedagsreserve. Voor de toepassing van artiket 44f,
lid   1,  letter a, diende derhalve  wel een staking te worden aangenomen, zodat
de oudedagsreserve met de restantvrijstelling verminderd diende te worden. 67

In artikel 18 wordt, op gelijke wijze als in artikel 17, de niet-stakingsfictie
betrokken op het bepalen van de winst.

In zijn resolutie van 22 april 1985, BNB 1985/154 wijzigde de Staatssecreta-
ris nu zijn standpunt. Niet alleen zou, blijkens punt 7 van de resolutie, de be-
lastingheffing over de fiscale oudedagsreserve (na eventuele toepassing van ar-
tikel 446 lid 1, letter a) kunnen geschieden naar het bijzondere tarief van arti-
kel 57, lid 2, maar ook zou dit tarief, blijkens punt 13 van de resolutie, van
toepassing zijn op stille reserves die tot uitdrukking moeten worden gebracht
bij onttrekking van vermogensbestanddelen. Daarmee gaf de Staatssecretaris
zich wel erg laat gewonnen voor de analyse van Van Dijck in 1965, die toch
overtuigend had gesteld dat de niet-stakingsfictie van de artikelen 17 en 18 on-
mogelijk kon betekenen dat de ondernemer geacht werd zijn onderneming niet

blijvend en voorgoed te hebben beaindigd.
De niet-stakingsfictie betreft slechts de winstbepaling en de daarmee ver-

band houdende stakingsfaciliteiten. Daartoe behoort niet het bijzonder tarief
van artikel 57 Wet IB 1964. Dit tarief wordt daarom thans terecht op winsten,
ontstaan bij onttrekking van vermogensbestanddelen ter gelegenheid van een
geruisloze omzetting, toegepast.

5.3·  IR-VORDERINGEN EN -VERPLICHTINGEN

De le standaardvoorwaarde dwingt tot onttrekking van WIR-vorderingen en
-verplichtingen. Ik vermeld deze opmerkelijke uitzondering op de restrictieve
visie van de Staatssecretaris op onttrekkingen hier volledigheidshalve.

67. In zijn noot bij het arrest merkt Den Boer terecht op dat, wanneer men te maken heeft met
een wetsbepaling die beoogt een faciliteit te scheppen of uit te breiden zonder dat er een duidelijke
indicatie of ratio is die de grenzen van die wetsbepaling aangeeft, het aanbeveling lijkt te verdienen
terug te vallen op de letterlijke tekst. Hij onderschrijft dan ook het standpunt van de Hoge Raad.
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De problematiek rond de afwikkeling van de WIR-betrekkingen bij een ge-
ruisloze omzetting zal gedetailleerd behandeld worden bij de bespreking van
de le, de Se en de 6e standaardvoorwaarde in hoofdstuk 7.

5.4. DE FISCALE OUDEDAGSRESERVE

Aan het vraagstuk van de onttrekkingsmogelijkheden bij een geruisloze om-
zetting raakt ook de afwikkeling van een door de inbrengende ondernemer op-
gebouwde oudedagsreserve als bedoeld in Afdeling 5A van de Wet (FOR). Ook
deze kwestie zal ik hier laten rusten en behandelen ter gelegenheid van de
bespreking van de 2e standaardvoorwaarde in hoofdstuk 7.

Ik volsta met de opmerking dat de FOR zich niet leent voor doorschuiving
en de afwikkeling ervan een discussiepunt oplevert rond de vraag of ter gele-
genheid van een geruisloze omzetting vermogen aan de onderneming ont-
trokken mag worden om ten laste van de fiscale oudedagsreserve een stamrecht
bij een derde te bedingen.

6. Partiile geruisloze omzetting

Wanneer vermogensbestanddelen ter gelegenheid van de omzetting worden
onttrokken wordt afgerekend over de daarin besloten liggende stille reserves en
gaan zij tot het privt-vermogen behoren.

Van andere orde is de vraag of de ondernemer ook bij inbreng van een deel
van zijn onderneming zou kunnen opteren voor toepassing van artikel 18 Wet
IB 1964. Stelt men zich met mij op het standpunt dat artikel 18 eist, dat de
identiteit van de geruisloos in te brengen onderneming bewaard moet blijven,
dan zal men op de gestelde vraag ontkennend moeten antwoorden. Stelt men
zich op het standpunt dat 'onderneming' verstaan moet worden als de 'som der
vermogensbestanddelen' dan komt men zelfs aan de vraag niet toe.

Ik acht naar geldend recht, specifieke uitzonderingen daargelaten, geruislo-
ze inbreng van een gedeelte van een onderneming niet mogelijk. Een gedeelte
van een onderneming (een afdeling, een filiaal) zal in het algemeen te zeer met
de identiteit van de onderneming verbonden zijn.

Ik stel daarom de vraag of geruisloze omzetting van een gedeelte van de onder-
neming, 'partiale geruisloze omzetting', niet nader in de wettelijke regeling zou
moeten worden opgenomen.

Met 'particle geruisloze omzetting' heb ik een inbreng op het oog van een -
nader te omschrijven - gedeelte van de oorspronkelijke onderneming, zonder
dat zulks leidt tot afrekening over de achterblijvende vermogensbestanddelen.
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De achterblijvende vermogensbestanddelen vormen dan de voortzetting van
de restant-onderneming in de sfeer van de inkomstenbelasting.

Ik zal hierna de volgende, als 'gedeelte' aan te merken varianten bezien:
a.  een gedeelte met een zekere zelfstandigheid;
b.   een gedeelte dat naar zijn aard een zelfstandige onderneming kan vormen;
c.   een duurzame belangrijke inkrimping;
d.  een evenredig gedeelte bij inbreng in een samenwerkingsverband. 68

Op voorhand constateer ik, dat de wetgever zonder redengeving de geruisloze
omzetting van artikel 18 Wet IB 1964 heeft achtergesteld bij de bedrijfsfu-
sie/reorganisatiefaciliteit van artikel 14 Wet Vpb 1969. De laatste regeling werd,
in afwijking van artikel 18 Besluit Vpb 1942, uitdrukkelijk mede geschreven
voor 'een zelfstandig onderdeel'.

Ook heeft de wetgever artikel 18 Wet IB 1964 verwaarloosd, toen hij met in-
gang van 1 juli 1983 de geruisloze doorschuiving van artikel 17 Wet IB 1964
openstelde voor 'een gedeelte van de onderneming'. De vraag is immers niet
nieuw. Men had bij de wijziging van artikel 17 ten minste argumenten kunnen
verwachten die tegen een dergelijke aanpassing voor artikel 18 zouden pleiten.
Er zijn voldoende redenen van organisatorische respectievelijk economische
aard die geruisloze inbreng van een gedeelte van de onderneming rechtvaardi-
gen. Zo kan gedacht worden aan het geval waarin een aantal onder de in-
komstenbelasting vallende ondernemers via geruisloze inbreng van afzonderlij-
ke bedrijfsonderdelen in BV-verband willen samenwerken.69 Denkbaar is ook
dat een ondernemer bedrijfsonderdelen, omwille van hun juridische autono-
mie, wenst in te brengen in verschillende BV's70 of omdat hij het onderne-
mersrisico over verschillende BV's wenst te spreiden. Spreiding over meerdere
BV's kan eveneens met het oog op het minimaliseren van publikatiever-
plichtingen worden nagestreefd. Voorts wordt de latere overdracht van een in
een afzonderlijke BV ondergebracht bedrijfsonderdeel eenvoudiger, waarbij ik
met name denk aan de bedrijfsopvolging in de familiesfeer. Hetzelfde geldt

68. Vergelijk Vakstudie IB, aantekening 83 e.v. op artikel 8, met name aantekening 84; Mobach
e.a. 'Cursus Belastingrecht', Band 1, paragraaf 2.2.19.
Het begrip 'een zelfstandig onderdeel van zijn onderneming' in artikel 14 Wet Vpb 1969 is opge-
hangen aan de betekenis, die er in de Inkomstenbelasting aan wordt toegekend. Zie o.a. Mobach
e.a. 'Cursus Belastingrecht', Band 3, paragraaf 2.17.B, pagina 430. Bartel en Christiaanse, 'Fiscale
aspecten van nv's en bv's', 1985, pagina 96 geven overigens een beperkte betekenis aan het begrip
voor de toepassing van artikel 14 Wet Vpb 1969. Zij stellen dat men het zou kunnen interpreteren
als een onderdeel, dat naar zijn aard een zelfstandige onderneming zou kunnen vormen.
69. Ik laat in het midden of een inbreng zonder afrekening ook bereikt kan worden met behulp
van artikel 14 Wet IB 1964 of met toepassing van de ruilarresten. Ik wijs slechts op Hof Lneuwar-
den 22 februari 1978, BNB 1979/151, inzake de vervanging van een schip door aandelen in een in
Liberie gevestigde BV, eigenaresse van het, onder Liberiaanse vlag varende, vervangende schip.
70. De Staatssecretaris staat niet toe dat dit resultaat met behulp van artikel 14 Wet Vpb 1969 ge-
creeerd wordt; toepassing van artikel 14 Wet Vpb 1969 na een geruisloze omzetting accepteert hij
slechts voor de gehele onderneming. Zie resolutie 25 juli 1986, toelichting punt 3, BNB 1986/271.
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voor fusies.71 Evenzeer kan het gewenst zijn een buitenlandse vaste inrichting
buiten de inbreng te houden, indien naar buitenlands recht niet aan belasting-
heffing over de aan de vaste inrichting toe te rekenen stille reserves kan worden
ontkornen.

Zelfs indien men artikel 18 louter zou zien als een 'faciliteit' binnen de Wet
IB 1964, valt, gelet op andere 'doorschuiffaciliteiten' in de wet, niet in te zien
waarom bij artikel 18 Wet IB 1964 in het algemeen een beperking tot de gehele
onderneming zou moeten gelden.

Een en ander maakt het zinvol te onderzoeken of de regeling van artikel 18 zich
leent voor uitbreiding met inbreng van een 'gedeelte van de onderneming'.

In de BRD is men in dit opzicht verder. De Umwandlungssteuergesetz 1977,
§ 20, is van toepassing op een 'Betrieb', op een 'Teilbetrieb' en op een 'Mitun-
ternehmeranteil'. Onder een Teilbetrieb wordt verstaan een deel van een
meeromvattende onderneming, dat binnen dat grotere geheel een zekere zelf-
standigheid heeft en op zichzelf levensvatbaar is. Een Mitunternehmeranteil
kan vergeleken worden met een firma-aandeel.

Bij de hierna volgende beschouwing van de verschillende varianten gaat het
voornamelijk om de vraag of men met een partiele geruisloze omzetting in
strijd zou komen met de ratio van artikel 18 Wet IB 1964, dan wel fiscale
claims zouden worden gefrustreerd. De praktijkbehoefte aan een partiale ge-
ruisloze omzetting zal naar mijn inschatting overigens geringer zijn dan die
aan een normale geruisloze omzetting, maar dat doet geen afbreuk aan het
vraagstuk.

6. I.  GEDEELTE  DAT  NAAR  ZIJN  AARD  EEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMING  KAN
VORMEN

Deze variant ziet op een of meerdere vermogensbestanddelen die, in combina-
tie met de arbeid van de overnemer, een objectieve onderneming opleveren in
de zin van de Wet IB 1964. Als voorbeelden noem ik: een caf672, een rayon
van een veearts73, een filiaa174. Bij afstoting van een dergelijk gedeelte kunnen
op de daarbij gerealiseerde winsten de franchise van artikel 8, letter d en het
bijzonder tarief van artikel 57 Wet IB 1964 toegepast worden.

Toepassing van deze faciliteiten volgt uit hun strekking om de belastingdruk
over winsten, die geaccumuleerd zijn in een reeks van jaren en ineens als winst

71. Bovenstaande voorbeelden zijn ontleend aan IJsselmuiden, -Geruisloze omzetting', FED's Fis-
cale Brochures IB: 3.56, 1976, pagina 12 en 13.
72. Hof 's-Hertogenbosch 28 februari 1964, BNB 1964/251.
73. Hof 's-Hertogenbosch 4 februari 1972, BNB 1973/18.
74. HR 11 januari 1984, BNB 1984/169*, met noot Verburg.
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tot uiting komen (waardoor veelal het bedrijfs- of beroepsinkomen tot een on-
gewoon bedrag pleegt te stijgen), te mitigeren. Er is niet veel fantasie voor no-
dig om de strekking van deze stakingsfaciliteiten in het verlengde van de strek-
king van artikel 18 te plaatsen. Dit laatste artikel denkt stakingswinst zelfs ge-
heel weg om belastingheffing geen blokkade te laten zijn voor een wijziging
in de juridische vormgeving van een onderneming waarbij overigens alles bij
het oude blijft.75 In zoverre is er dus geen reden om geruisloze omzetting niet
mogelijk te achten voor een hier bedoeld gedeelte van een onderneming.

Maar, er resten nog vragen. In de eerste plaats moet de vraag beantwoord
worden of een beperking die in de jurisprudentie is aangebracht aan deze fi-
guur van gedeeltelijke overdracht of liquidatie van de onderneming ook voor
de toepassing van artikel 18 zou dienen te gelden. In de tweede plaats moet,
ten dele daarenboven, de vraag beantwoord worden of toelating van deze fi-
guur tot het regime van de geruisloze omzetting oneigenlijk gebruik van dat
regime mogelijk zou maken.

De eerste vraag ziet op de beperking die de Hoge Raad aanbracht in het ar-
rest van 18 januari 1984, BNB 1984/169. In dat arrest besliste de Hoge Raad
dat de sluiting van een filiaal kon worden beschouwd als de staking van een
gedeelte dat naar zijn aard een zelfstandige onderneming kan vormen, tenzij
'in onmiddellijke samenhang met de betindiging van de exploitatie van het ji-
liaal   (...)   de  vennootschap  zodanige  gelijksoortige  activiteiten  heeft   geenta-
meerd dat de onderneming, economisch gezien, dezelfde is gebleven:

Nu is deze beperking aangebracht tegen de achtergrond van doel en strek-
king van de stakingsfaciliteiten, die in de opvatting van de Hoge Raad kenne-
lijk niet bedoeld zijn voor winsten die voortvloeien uit mutaties in de sa-
menstelling van het ondernemingsvermogen, welke mutaties op hun beurt in
de lijn liggen van een normale bedrijfsvoering.76

Een overeenkomstige begripsbeperking voor de geruisloze omzetting is daar-
mee niet gegeven. In geval van geruisloze omzetting van de gehele onderne-
ming maakt het niet uit of de inbrenger in de inkomstenbelastingsfeer weer een
soortgelijke onderneming opzet. Voor een gedeelte van de onderneming ligt
dat niet anders.

Het begrip 'gedeelte dat naar zijn aard een zelfstandige onderneming kan
vormen' kan daarom exclusief de beperking, die de Hoge Raad voor de toepas-
sing van de twee genoemde stakingsfaciliteiten heeft aangebracht, binnen het
regime van artikel 18 fungeren.

De tweede vraag ziet op het volgende probleem. Een particle geruisloze in-
breng zou benut kunnen worden om een af te stoten bedrijfsgedeelte tij delijk
geruisloos te parkeren in een BV om nadien de aandelen van die BV te

75. Weliswaar blijft op de doorgeschoven winsten een vennootschapsbelastingclaim rusten, maar
qua effect zijn stakingsvrijstelling en bijzonder tarief gelijk gericht met belastinguitstel.
76. Ik verwijs naar het betoog van Hofstra in zijn noot bij het arrest HR 10 mei 1972,
BNB 1972/145*, naar de conclusie van Advocaat-Generaal Van Soest bij BNB 1984/169* en naar
de noot van Verburg bij dat arrest.
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vervreemden. Een af te stoten gedeelte kan ook geruisloos in een BV ver-
dwijnen om daarin als belegging te gaan fungeren. Immers, het feit dat een ge-
deelte van de onderneming naar zijn aard een zelfstandige onderneming kan
vormen garandeert niet dat het ook een onderneming zal vormen, noch dat de
in de vennootschapsbelastingsfeer gedreven onderneming van de inbrenger zal
blijven. In zijn resolutie van 25 juli 1986, BNB 1986/271 poogt de Staatssecre-
taris dergelijke onbedoelde mogelijkheden te ondervangen door enerzijds te
eisen dat de BV de bedrijfsvoering ten minste drie jaar voortzet en anderzijds
te verbieden om de aandelen zonder voorafgaande toestemming binnen drie ja-
ren na de totstandkoming van de BV te vervreemden. Deze onbedoelde
mogelijkheden zijn dus niet specifiek voor een particle geruisloze omzetting,
maar kleven ook aan de geruisloze omzetting van een gehele onderneming.
Niettemin lijkt het zinvol te eisen dat het 'gedeelte' een objectieve onderneming
moet zijn voor de BV.

Samenvattend: Er zijn geen principiele argumenten aan te voeren tegen uitbrei-
ding van artikel 18 tot een geruisloze omzetting van 'een gedeelte dat naar zijn
aard een zelfstandige onderneming kan vormen'. De in de jurisprudentie aan-
gebrachte beperking voor toepassing van stakingsvrijstelling en bijzonder ta-
rief bij afstoting van een dergelijk gedeelte vindt geen grondslag in doel en
strekking van artikel 18 Wet IB 1964.

6.2. GEDEELTE MET EEN ZEKERE ZELFSTANDIGHEID

Met deze variant heeft men op het oog een gedeelte van de onderneming, dat
in economische, organisatorische of administratieve zin een eenheid vormt of
kan vormen. De jurisprudentie - waarvoor ik verwijs naar aantekening 85 op
artikel 8 Wet IB 1964 van De Vakstudie Inkomstenbelasting - vertoont een
tamelijk grillig beeld. Vooral wanneer men op zoek gaat naar de ondergrens
van de variant is een duidelijke lijn moeilijk te onderkennen. Zo zal men in
het algemeen een enkel bedrijfsmiddel niet als 'zelfstandig gedeelte' kwalifi-
ceren. Onder omstandigheden heeft de rechter die kwalificatie niettemin toege-
kend aan een enkel bedrijfsmiddel, zoals een perceel bouwgrond.77 OP ge.
ruisloze inbreng van een enkel vermogensbestanddeel kom ik hierna terug.

Het lijkt mij, gelet op de grondslag van artikel 18 Wet IB 1964, dat geruislo-
ze inbreng van een bedrijfsonderdeel/bedrijfsmiddel, dat op zichzelf niet als
een objectieve onderneming levensvatbaar is, niet in de rede ligt. Een relevante

77. Zie Raad van Beroep 6 oktober 1952, BNB 1953/140*, waarin het ging om een bouwterrein
dat bestemd was als terrein waarop een nieuwe zelfstandige tak van het bedrijf zou worden ge-
vestigd. De Raad overwoog dat 'eenzelfde zaak zeer wei gelijktijdig, zij het onder een ander op-
zicht, bedrd»middel en bedrii/sgedeelte kan zijn.' In zij n noot bij de uitspraak wijst Wisselink
op een vergelijkbare beslissing van de Hoge Raad bij arrest van 9 januari 1946, B 8021, inzake een
werktuig.
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eis is, dat de BV het bedrijfsgedeelte als een objectieve onderneming kan ex-
ploiteren.

Bovendien zal het 'gedeelte van de onderneming' niet gebruikt mogen wor-
den om hetgeen dat in wezen inbreng van de gehele onderneming is te maske-
ren. Anders zou enkel het bedrijfspand buiten de inbreng gehouden kunnen
worden, terwijl de inbreng als 'inbreng van een gedeelte' gepresenteerd wordt.
Het 'gedeelte' moet dus mede in het licht van artikel 18 Wet IB 1964 worden
uitgelegd.

Dit komt er mijns inziens in feite op neer dat het ook het achterblijvende
gedeelte moet kwalificeren als een 'objectieve onderneming'.

6.3. DUURZAME BELANGRIJKE INKRIMPING

Van een 'duurzame belangrijke inkrimping' is sprake indien de onderneming
binnen een kort tijdsverloop in belangrijke mate en duurzaam is ingekrom-
pen.78

Wanneer wordt ingekrompen op grond van rentabiliteitsoverwegingen zal
het af te stoten gedeelte zich niet lenen voor voortzetting in BV-vorm; omzet-
ting van het achterblijvende gedeelte van de onderneming vormt, na een duur-
zame inkrimping, omzetting van een gehele onderneming. Wordt ingekrompen
vanwege de leeftijd van de ondernemer dan zal geruisloze inbreng van het af
te stoten gedeelte in een BV evenmin in de rede liggen. Wordt ingekrompen in
het kader van een geleidelijke bedrij fsopvolging dan zal het af te stoten gedeel-
te naar zijn aard een zelfstandige onderneming vormen; geruisloze inbreng van
een dergelijk gedeelte valt onder de in § 6.1. besproken variant. Ik zie daarom
geen argumenten om 'duurzame inkrimping', als afzonderlijke categorie, in te
passen in het concept voor een particle geruisloze omzetting.

6.4. EEN EVENREDIG GEDEELTE

Men spreekt van overdracht van een evenredig gedeeke van de onderneming
wanneer ter gelegenheid van de totstandkoming van een samenwerkingsver-
band of in geval van een toetreding tot een samenwerkingsverband, zoals een
vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap, de onderne-

78. HR 16 oktober 1985, BNB 1985/320. Andere voorbeelden zijn: de afstoting van een belangrijk
deel   van de grond   en een aanzienlijke vermindering   van de veestapel   in een boerenbedrij f,
BNB 1962/125; verkoop van 6tn van de drie schepen van een binnenschipper, BNB 1975/220; de
inkrimping van het aantal melkkoeien en de vermindering van gebruikt grasland gepaard gaande
met een aanzienlijke terugval van de winst, BNB 1981/36, en een aanzienlijke daling van
landbouwoppervlakte, veebezetting en bruto-opbrengst, Hof 's-Gravenhage 24 augustus 1983,
V-N 1984, pagina 1069.
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mer een fractie van het belang bij zijn onderneming vervreemdt.79 Een derge-
lijke vervreemding via een particle geruisloze omzetting kan uitmonden in ver-
schillende posities.

De ondernemer-natuurlijke persoon wordt te zamen met de BV waarvan hij
enig aandeelhouder is geworden beherend vennoot van een vennootschap on-
der firma. Ook is denkbaar dat hetzij de ondernemer-natuurlijke persoon, het-
zij de BV commanditaire vennoot wordt in de tot stand gekomen commandi-
taire vennootschap. De reden van een dergelijke structuur zou gelegen kunnen
zijn in een voorzienbare bedrijfsopvolging, waarbij men het raadzaam acht
verwachte toekomstige waardestijgingen in de vennootschapsbelastingsfeer te
alloceren. De BV zet, hetzij als commandiet hetzij als beherend vennoot, het
ingebrachte evenredig deel van de onderneming als zodanig voort. Bezien van-
uit de inkomstenbelasting vormt het aan de BV overgedragen gedeelte een 'on-
derneming:80 Ook deze variant van gedeeltelijke overdracht van een onder-
neming herbergt naar haar aard geen principiele argumenten tegen een partiele
geruisloze omzetting. In de BRD gaat men evenwel niet zover; het evenredig
gedeelte valt niet onder het begrip 'Teilbetrieb'. Voorts twijfel ik er aan of in
de praktijk werkelijk behoefte bestaat aan deze variant. Ik laat het daarom bij
het aanstippen van de theoretische plaats van deze mogelijkheid en bepaal mij
voor de particle geruisloze omzetting hierna uitsluitend tot het zelfstandig on-
derdeel en het gedeelte dat naar zijn aard een zelfstandige onderneming kan
vormen.

79. Beslissend voor de bepaling van de met de gedeeltelijke overdracht samenhangende stakings-
winst is derhalve de winstverdeling die door de vennoten wordt overeengekomen, behoudens het-
geen in afwijking daarvan wordt voorbehouden. Door de Burgerlijke Kamer van de Hoge Raad
werd in deze zin beslist bij arrest van 3 mei 1968, NJ 1968/267, terwijl de Belastingkamer van de
Hoge Raad in deze zin besliste op 26 juni 1957, BNB 1957/267. Ik verwijs naar Spaanstra, Giele
en Vermeend, 'De vennootschap onder firma', 1986, Hoofdstuk IV, §§ 3 en 4.
80. Het civielrechtelijke probleem dat wij (nog) kennen ten aanzien van de besloten commanditaire
vennootschap met 66n beherende vennoot - zie HR 4 januari 1937, NJ 1937/586 (Erik Schaaper
CV) en HR 3 februari 1956, NJ 1960/120 (Hardy) - speelt voor de heffing van inkomsten- en
vennootschapsbelasting geen rol. Immers niet de besloten CV, maar de natuurlijke persoon respec-
tievelijk de BV zijn de relevante heffingssubjecten. Ten aanzien van die subjecten is niet relevant
of het vermogen dat ten behoeve van het samenwerkingsverband is samengebracht al dan niet een
'afgescheiden vermogen' vormt, maar of dat vermogen als 'ondernemingsvermogen' kan worden
gekwalificeerd. Zie HR 18 juni 1986, BNB 1986/242, regels 31-35. Zie nader Giele 'De comman-
ditaire vennootschap', Fiscale Monografie  nr.  44, 1987, hoofdstuk Il. Volgens deze auteur,  t.a.p.,
pagina 28, vervalt in het ontwerp-BW dit civielrechtelijke probleem ten gevolge van de rechts-
persoonlijkheid van de CV, waardoor het vermogen dat geheel voor risico van de CV komt 'eigen
vermogen' van de CV wordt.
De rechtspersoonlijkheid van de CV in het ontwerp-BW zou, zonder wetswijziging, er toe leiden
dat een besloten CV belastingplichtig wordt voor de vennootschapsbelasting op de voet van arti-
kel 2, lid 1, letter d, Wet Vpb 1969. Ik veronderstel dat de belastingwetgever er niet op uit is alle
vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen en (toekomstige) gewone open-
bare vennootschappen als heffingssubjecten in de vennootschapsbelasting te betrekken en laat
daarom een bespreking van de mogelijke, soms bizarre, consequenties achterwege.
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Uit de jurisprudentie komt naar voren dat varianten van de gedeeltelijke sta-
king in sommige gevallen samenvallen met overdracht van een enkel be-
drijfsmiddel respectievelijk een enkel vermogensbestanddeel. Dat voert tot de
vraag of particle geruisloze inbreng ook ten aanzien van elk vermogensbe-
standdeel verdedigbaar is. Hier is voorzichtigheid geboden.

6.5· EEN ENKEL VERMOGENSBESTANDDEEL

Het ligt voor de hand dat een ongeclausuleerde partiele geruisloze omzetting
de mogelijkheid zou bieden om een deel van de onderneming geruisloos in te
brengen in een BV, zodanig dat in feite via de BV sprake is van belegging voor
privt-doeleinden. Het is de vraag of dat acceptabel is.

Indien de vermogensbestanddelen ter beschikking van de ondernemer als zo-
danig worden gesteld heeft in feite een opsplitsing van de oorspronkelijke
onderneming plaatsgevonden in twee verschillende rechtsvormen, zonder dat
de functionele band is verbroken. Worden zij aan de ondernemer in privt ter
beschikking gesteld dan zijn de vermogensbestanddelen in feite aan de onder-
neming onttrokken. Dergelijke particle geruisloze omzettingen zijn niet ver-
dedigbaar.

Indien de vermogensbestanddelen in de oorspronkelijke onderneming be-
drij fsmatig werden ge8xploiteerd en vervolgens zonder het ondernemingsbe-
lang te dienen aan derden ter beschikking zouden worden gesteld, is verplichte
overgang naar het privt-vermogen het gevolg, gepaard gaande met afrekening
over de stille reserves. Een partiele geruisloze omzetting mag niet dienen om
een dergelijke consequentie te omzeilen.

Indien de vermogensbestanddelen in de oorspronkelijke onderneming ook
reeds aan derden ter beschikking werden gesteld zijn er twee mogelijkheden.
In de eerste plaats is denkbaar dat de vermogensbestanddelen al naar het privt-
vermogen overgeheveld hadden moeten worden, maar dit is verzuimd. Partiele
geruisloze omzetting dient niet de gelegenheid te bieden de onttrekking alsnog
en zonder afrekening te bewerkstelligen.

In de tweede plaats is denkbaar dat de terbeschikkingstelling aan derden in
een functionele relatie staat tot de ondernemingsuitoefening. In dat geval zijn
er geen termen voor splitsing, zodat ook nu geen plaats lijkt weggelegd voor
een particle geruisloze omzetting. Het in te brengen vermogensbestanddeel
moet zelfstandig kunnen functioneren als onderneming.

Er bestaat dus geen bezwaar tegen geruisloze inbreng van een enkel vermogens-
bestanddeel als zodanig, mits dit vermogensbestanddeel voor de BV, beoor-
deeld naar de normen van artikel 6 Wet IB 1964, een zelfstandige onderneming
vormt. Op die wijze kan afsplitsing van vermogensbestanddelen naar een BV,
louter met een beleggingsoogmerk, worden voorkomen. Dit laatste stuit op be-
zwaren, omdat de geruisloze omzetting dan oneigenlijk gebruikt wordt om de
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bepalingen inzake de vermogensetikettering (bijzondere-omstandigheidsver-
eiste) te omzeilen.

6.6. SAMENVATTING

Mijn oordeel luidt dat het begrip 'overdracht of liquidatie van een gedeelte van
een onderneming', zoals dat in de jurisprudentie inhoud heeft gekregen, be-
houdens een enkele aanpassing81, als kapstok zou kunnen fungeren bij de
wenselijke uitbouw van artikel 18 naar een particle geruisloze omzetting. Men
behoeft niet in strijd te komen met de ratio van artikel 18 Wet IB 1964.

Claimverlies voor de fiscus treedt mijns inziens niet op, aangezien dezelfde
doorschuiftechniek als bij omzetting van een gehele onderneming wordt ge-
hanteerd.

Uitbreiding van de wettelijke regeling is acceptabel en haalbaar indien:
a.  het in de BV ingebrachte deel voor de BV een zelfstandige onderneming

vormt, die beantwoordt aan het begrip 'objectieve onderneming' van arti-
kel 6 Wet IB 1964; daarbij kan aansluiting worden gezocht bij de jurispru-
dentie die voor de inkomstenbelasting ontwikkeld is rond de overdracht
van een gedeelte van de onderneming en

b. het niet ingebrachte deel kwalificeert als een 'objectieve onderneming'.

Voortbouwend op het tekstvoorstel dat ik in § 4.4 van dit hoofdstuk gaf zou
de aanvang van artikel 18 Wet IB 1964, waarbij ik voor de omschrijving van
de partiele geruisloze omzetting aansluiting heb gezocht bij de tekst van arti-
kel 14 Wet Vpb 1969, kunnen luiden:

'Ingeval een onderneming of een zegstandig onderdeel van een onderne-
ming,  welke feitelijk voor rekening van de belastingplichtige gedreven wordt,
wordt omgezet in . . :.

Onder 'zelfstandig onderdeel' dient dan wel mede begrepen te worden, een
gedeelte dat naar zijn aard een zelfstandige onderneming kan vormen.

7. Het begrip omzetting

In artikel 18 wordt het werkwoord 'omzetten' en het begrip 'omzetting' ge-
bruikt. De wet kiest als uitgangspunt een onderneming die 'wordt omgezet'.
Vervolgens worden mogelijke gevolgen voor het bepalen van de winst 'in het
kalenderjaar van omzetting' aangegeven. Ten slotte wordt een algemeen ver-
eiste gesteld ten aanzien van de gerechtigdheid in het vermogen van We omge-
zette onderneming'.

81. Het vereiste dat geen gelijksoortige activiteiten mogen worden geentameerd lijkt mij immers
overbodig in het liGht van de geruisloze omzetting.
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In artikel 8 Wet Vpb 1969 ziet men de gehanteerde terminologie terugke-
ren. 82

Deze tekst roept vele vragen op.
Wordt met omzetting een samenstel van (rechts)handelingen bedoeld of gaat

het om een bepaalde rechtshandeling? Met andere woorden is omzetting een
tijdvak- of een tijdstipgrootheid? Vallen omzettingsbegrip en stakingsbegrip
samen, zijn zij identiek? Hoe verhouden de WIR-bepalingen zich tot de
niet-stakingsfictie?

Op zoek naar antwoorden zal eerst te rade worden gegaan bij het handels-
rechtelij ke omzettingsbegrip. Dat onderzoek  zal  voor de interpretatie  van  arti-
kel 18 onvoldoende op blijken te leveren.

Uit de fiscale literatuur komt een veelheid van omschrijvingen naar voren,
die vaak wel de essentie raken, maar niet tot oplossing van het tekstuele pro-
bleenn voeren.

Ik ga ervan uit dat artikel 18 een eigen omzettingsbegrip heeft. Dit begrip
kan ontkoppeld worden van het stakingsbegrip. Om beide begrippen tot recht
te doen komen zal de tekst van artikel 18 van zijn tijdsaanduiding moeten wor-
den ontdaan en ten aanzien van de WIR moeten worden gepreciseerd.

Het omzettingsbegrip heeft voorts een eigen karakter gekregen vanwege de
door de Hoge Raad daaraan verbonden gevolgen.

7. I .  OMZETTING VAN RECHTSPERSONEN

In Boek 2 van het BW ontmoet men een viertal gevallen van omzetting.83 De
omzettingen zien op specifieke gevallen. In de algemene bepalingen van Boek
2 BW wordt in de artikelen 19 en 20 de omzetting behandeld van een lichaam
dat als een bepaa/d soort rechtspersoon is opgericht maar niet valt onder de
wettelijke omschrijving van die soort. Gedacht kan worden aan een als stich-
ting opgericht lichaam dat ten doel heeft het doen van uitkeringen aan oprich-
ters of aan hen die deel uitmaken van haar organen. Een ander voorbeeld is

82. Artikel 8, lid 2, Wet Vpb 1969 luidt:  'Bij het bepalen van de winst van een naam/oze vennoot-
schap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vindt artikel 14a van de Wet op
de inkomstenbetasting  1964 geen toepassing in het jaar waarin een niet in de vorm van een zodani-
ge vennootschap gedreven onderneming met toepassing van artikel 18 van die wet wordt omgezet
in een door een zodanige vennootschap gedreven onderneming,  tenzij het laatste aan de omzetting
van de onderneming voomfgaande tijdvak waarover de winst van die onderneming wordt bepaaid
ten  minste  twaalf  maanden  omvat  (..  . )'.
83. (1) De omzettingen bedoeld in de artikelen 19 en 20 BW,

(2)  de omzetting van een vereniging in een stichting en omgekeerd zoals bedoeld in arti-
kel 2Oa BW,

(3)  de omzetting van een BV in een NV bedoeld in artikel 72 BW en
(4)  de omzetting van een NV in een BV bedoeld in artikel 183 BW
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de NV of BV die door haar werkzaamheid in feite het behalen van elke winst
onmogelijk maakt.84

Een dergelijke rechtspersoon kan worden omgezet in een rechtspersoon die
wel aan de wettelijke omschrijving voldoet. De omzetting doet de rechten en
verplichtingen  van  de  oorspronkelijke rechtspersoon onder algemene titel op
de nieuw gevormde rechtspersoon overgaan.85 Men neemt aan dat de oor-
spronkelijke rechtspersoon door de omzetting wordt ontbonden.86 De oprich-
ting van de nieuwe rechtspersoon zal dienen te geschieden volgens de bepalin-
gen die voor de oprichting van de nieuw te vormen rechtspersoon zijn gege-
ven.87 De artikelen 19 en 20 behandelen slechts de omzetting van de ene
rechtspersoon in de andere op grond van 6611 bepaalde oorzaak (onaangepast-
heid). Met 'omzetten' en 'omzetting' wordt in feite 'oprichten' en 'oprichting'
van een nieuwe rechtspersoon bedoeld. De oprichting schakelt de andere
rechtsgevolgen (overgang onder algemene titel en ontbinding van de oorspron-
kelijke rechtspersoon) in. De omzetting in de zin van deze artikelen zal derhal-
ve voltooid zijn zodra de nieuwe rechtspersoon rechtsgeldig tot stand gekomen
is.88

Ten aanzien van de omzettingen bedoeld in artikel 72 Boek 2 BW (de omzet-
ting van een BV in een NV) en in artikel 183 Boek 2 BW (de omzetting van
een NV in een BV) treft men in de literatuur verschillende opvattingen aan.

Van der Grinten schrijft: 'De figuur die wij thans bespreken, doet in de
voorstelling van de wetgever niet een nieuwe rechtspersoon ontstaan, doch

84. Slagter, 'Compendium van het ondernemingsrecht', 4e druk 1985, pagina 105.
85. Zie artikel 20, lid 2, Boek 2 BW
86. Pitlo/Ldwensteyn 'Het rechtspersonenrecht', 2e druk 1986, pagina 101: 'Bedoe/de omzetting
geschiedt door het oprichten van een rechtspersoon van het juiste type, waarop de rechten en ver-
plichtingen van de oorspronkelijke rechtspersoon overgaan en wei onder algemene titel. Aldus het
tweede lid van artikel 20, dat verzuimt te vermeldeg dat die oorspronkelijke rechtspersoon dan
wel uno actu door de omzetting wordt ontbonden.' Zie ook pasina 183 eN.

Zie voorts Van der Heijden/Van der Grinten 'Handboek voor de naamloze en besloten vennoot-
schap', 11e druk 1989, pagina 212.
87. Artikel 20, lid 2, eerste volzin, Boek 2 BW luidt: 'Een omzetting krachtens dir ofhet voorgaan-
de artikel moet geschieden volgens de bepalingen, voor de oprichting van de nieuw te vormen
rechtspersoon gegeven.'
88. De omzetting van de artikelen 19 en 20 Boek 2 BW heeft geleid tot invoering (bij wet van 8
april 1976 , Stb. 229) van artikel 28a van de Wet Vpb 1969. Ingevolge dit artikel kan vrijstelling van
vennootschapsbelasting worden verleend bij een hier bedoelde omzetting. De ontbinding van de
oorspronkelijke rechtspersoon zou immers belastingheffing met zich kunnen brengen op de voet
van artikel 16 Wet IB 1964 in verbinding met artikel 8 Wet Vpb 1969. Artikel 28a Wet Vpb 1969
luidt: 'Onze Minister kan onder door hem te stellen voorwaarden bepalen dat bij een omzetting
als is bedoeld in de artikelen 19 en 20 van Boek 2 (Rechtspersonen) van het Burgerlijk Wetboek
de nieuw gevormde rechtspersoon als een voortzetting van de oorspronkelijke rechtspersoon wordt
aangemerkt.' De Vries en Sillevis 'Cursus Belastingrecht, Vennootschapsbelasting', onderdeel 7.0.2
merken op: 'Tot op heden zijn daaromtrent echter geen standaardvoorwaarden gepubliceerd;
duidelijk is dat ook hier de eis inzake de handhaving van de 'oude' fiscale boekwaarden in beginsel
de kern van de voorwaarden zal vormen.'
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hult de bestaande rechtspersoon in een ander kleed: Hij schrijft verder: '/lan-
gezien bij een omzetting van een NV in een BV,  of omgekeerd, de identiteit van
de rechtspersoon dezeUde bilift, zal een dergelijke omzetting niet tot heffing
van vennootschapsbelasting over de aanwezige open - en stille reserves e.d.
kunnen  leiden: 89

Ook de bewerkers van het Vakstudie Nieuws zijn van mening dat, bij een
omzetting van een NV in een BV, de NV niet wordt ontbonden.90

Slagter lijkt een zelfde mening toegedaan. 91

LOwensteyn deelt de visie met betrekking tot de gelijkblijvende identiteit van
de rechtspersoon niet. Hij merkt op: 'Zij (de omzetting bedoeld in artikel 72
Boek 2 BW; R) wordt wei - onder meer door de wetgever van 1971  - gezien
als de rechtshandeling, die een rechtspersoon van een bepaald type met behoud
van haar identiteit transformeert in een rechtspersoon van een ander type: de
omzetting doet geen nieuwe rechtspersoon ontstaan, zij 'hult de bestaande
rechtspersoon in een ander kleed: Dit beeld van de omzettingshandeling is
ontegenzeggelijk fraai, maar het verschaft geen inzicht.82 De schrijver ver-
volgt:  'Immers bij  (. ..) analyse blijkt de omzetting een rechtshandeling te zijn
met drie rechtsgevolgen, die zich voordoen in een samenval van rechts-
momenten: de oprichting van een nieuwe rechtspersoon, de ontbinding van de
oude en de overgang onder algemene titel van het vermogen van de oude
rechtspersoon op de nieuwe.'

Het zal duidelijk zijn dat de gevolgen voor de heffing van vennootschapsbe-
lasting in beide visies nogal verschillen. De overgang onder algemene titel op
een nieuwe rechtspersoon zou in de systematiek van de Wet Vpb 1969 zonder
nadere voorziening leiden tot belastingheffing over stille reserves, fiscale reser-
ves en goodwill. De analyse van Lawensteyn lijkt - voor wat de fiscale conse-
quenties betreft althans - af te stuiten op de uitdrukkelijke bedoeling van de
wetgever. Deze heeft gestipuleerd dat de identiteit van de rechtspersoon
ongewijzigd blijft. 'Met betrekking tot de heffing van de vennootschapsbe-
lasting wordt voorts nog het volgende opgemerkt. Nu, zoals blijkt uit de me-
morie van toelichting op het wetsontwerp besloten vennootschap (zitting 1969-
1970-10 689, biz. 9, rechterkolom), de identiteit van de rechtspersoon door
omzetting van een naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid niet verandert, blijft de subjectieve belastingplicht
voor de vennootschapsbelasting zonder meer doorlopen. Een dergelijke om-

89. Van der Heijden/Van der Grinten, 'Handboek voor de naamloze en besloten vennootschap',
1te druk, 1989, pagina 217.
90. Vakstudie Nieuws 5 augustus 1971, pagina 614, punt 19.
91. Slagter, 'Compendium van het ondernemingsrecht', 4e druk 1985, pagina 107: 'Bij omzetting
van een rly.  in een b.v.  of omgekeerd  kan worden voistaan met een wijziging van de statuten, zodat
de voor statutenwijziging voorgeschreven wettelijke en statutaire bepatingen moeten wor(len in
acht genomen. Bij alle andere omzettingen dienen echter de wettelijke en statutaire bepalingen om-
trent ontbinding te worden in acht genomen.'
92. Pitlo/Ldwensteyn, 'Het rechtspersonenrecht', 1978, pagina 175.
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zetting leidt dan ook niet tot een fiscale afrekening  bij  de naamloze vennoot-
schap en een nieuw fiscaal  begin van de besloten vennootschap.  Evenmin  be-
hoeft een uitdrukkelijke bepaling te worden opgenomen om deze omzetting
fiscaal geruisloos te doen verlopen. Voorts geschiedt de winstbepaling van de
besloten vennootschap volgens dezelfde regels als gelden voor de omgezette
naamloze vennootschap. Voor de omzetting van een besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid in een naamloze vennootschap geldt mutatis
mutandis hetze'fde:93

Dit alles klinkt plausibel. Maar, het betoog staat slechts op de smalle basis
van het gelijke regime voor NV's en BV's in de Wet Vpb 1969. Niet ten onrechte
heeft de belastingwetgever voor andere gevallen het hiervoor reeds aangestipte
artikel 28a in de Wet Vpb 1969 opgenomen. Al zal men het er voor moeten
houden dat de hier besproken omzetting van een NV in een BV geen afrekening
voor de heffing van vennootschapsbelasting oproept, de redenering van de
wetgever is niet zuiver geweest. Ik hecht daarom aan de nuchtere analyse van
L6wensteyn.

Inmiddels lijkt ook de wetgever er van doordrongen dat, indien geen
identiteitsverandering wordt gewenst, een uitdrukkelijke wetsbepaling nodig is.
Ik wijs op de omzetting bedoeld in artikel 20a Boek 2 BW (van stichting in
vereniging en omgekeerd). Dit artikel is ingevoerd bij de Wet van 21 april
1987.94 Het artikel is bedoeld als voorloper van artikel 18 van de invoerings-
wet Boeken 3,5 en 6 nieuw BW, bevattende aanpassing van de Boeken 1 en
2 van het BW.95 Het huidige artikel 20a, lid 6 bevat nu, overeenkomstig arti-
kel 18 van de invoeringswet, een bepaling die luidt: 'Omzetting betindigt het
bestaan van de rechtspersoon niet. ,96

Uit Boek 2 BW treden dus twee omzettingsfiguren naar voren die ver-
wantschap vertonen  met  die  van de geruisloze omzetting van artikel   18.  Ener-
zijds zijn er de omzettingen bedoeld in de artikelen 19 en 20, anderzijds de om-
zettingen van de artikelen 72 en 183.

De eerstgenoemde omzettingen kunnen fiscaal geruisloos geschieden op ba-
sis van artikel 28a Wet Vpb 1969. De laatstgenoemde omzettingen verlopen
fiscaal geruisloos op basis van de parlementaire geschiedenis.

De beide figuren leveren geen uniform omzettingsbegrip op.
In het ene geval wordt de oorspronkelijke rechtspersoon ontbonden, in het

andere geval blijft, overeenkomstig de bedoeling van de wetgever, de rechts-

93. M.v.T., Wet van 3 mei 1971, Stb. 287 (aanpassing van de wetgeving in verband met de regeling
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), pagina 8 rk.
94. Regeling van de fusie van verenigingen en van stichtingen. Wetsontwerp nr. 18 285.
95.  Wetsontwerp  nr.  17  725.
96. In de Nota naar aanleiding van het Eindverslag bij wetsontwerp nr. 18 285 (Regeling van de
fusie van verenigingen en van stichtingen) pagina 2 wordt met betrekking tot dit artikeldeel gesteld
dat, 'anders dan volgens het huidige recht, de omzetting niet de ontbinding van de oude rechtsper-
soon en de oprichting van een nieuwe rechtspersoon inhoudt.'
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persoon bestaan. Een gemeenschappelijk kenmerk evenwel bestaat daarin dat
in beide gevallen de 'omzetting' andere rechtsregels over gelijkblijvende feite-
lijke omstandigheden afroept. Het betreft echter steeds, anders dan bij artikel
18, omzetting van de ene rechtspersoon in een andere rechtspersoon.

7.2. 'OMZETTING' IN INVOERINGSWET BOEKEN 3-6 BW

Het zesde gedeelte van de Invoeringswet Boeken 3-6 Nieuw BW bevat een aan-
passing van de Boeken 1 en 2 van het Burgerlijk Wetboek.97 Daarin wordt een
nieuwe, uniforme regeling van rechtspersonen voorgesteld. De regeling is met
name bedoeld om die van de huidige artikelen 19 en 20 te vervangen. Die
laatste regeling maakt immers, volgens de Memorie van Tbelichting98, een
gewrongen indruk, terwijl er enige beperkingen aan zijn verbonden die als on-
nodige belemmeringen worden ervaren. Daarmee wordt gedoeld op de situatie
waarin de rechtspersoon niet voldoet aan de materiele kenmerken van zijn
rechtsvorm en het rechtsgevolg dat de rechtspersoon wordt ontbonden en een
nieuwe wordt opgericht. In de Memorie van Toelichting wordt betoogd dat er
geen reden is om een rechtspersoon, die zich bevindt in het randgebied waar
de kenmerken van twee rechtsvormen elkaar overlappen, te verbieden van
rechtsvorm te verwisselen. Evenmin is er, aldus de Memorie van Tbelichting99,
reden om andere rechtspersonen, die hun organisatie op een nieuwe leest
schoeien en zo in dat randgebied komen, de mogelijkheid te onthouden meteen
de andere rechtsvorm te kiezen. Om die redenen wordt aangesloten bij de rege-
ling zoals die reeds geldt voor de omzetting van een NV in een BV of omge-
keerd. Na de omzetting blijft de rechtspersoon dezelfde. Dit principe is neerge-
legd in het achtste lid van artikel 18 van de Invoeringswet, waarvan de voor-
gestelde tekst luidt: 'Omzetting betindigt het bestaan van de rechtspersoon
niet.'100 Aldus worden alle omzettingen in artikel 18 van de Invoeringswet ge-

97. Wetsontwerp nr. 17 725. Zie Van der Heijden/Van der Grinten, 'Handboek voor de naamloze
en besloten vennootschap', tle druk, 1989, punt 39.2, pagina 40.
98. Wetsontwerp 17 725, nr. 3, Zitting TK 1982-1983, pagina 63.

Zie ook de Nota naar aanleiding van het Eindverslag bij wetsontwerp no. 18 285 (Regeling van
de fusie van verenigingen en van stichtingen), pagina 2. Aangezien de fusie tussen een stichting
en een vereniging in het algemeen niet mogelijk is diende - v66r invoering van artikel 20a Boek
2 BW - 66n van hen via omzetting een andere rechtsvorm aan te nemen. Artikel 20 Boek 2 BW
eist daarvoor machtiging van de rechter. Om die machtiging te verkrijgen moest de rechtspersoon
eerst zijn statuten wijzigen, zodat zij niet meer passen bij de eigen rechtsvorm. Eerst na zo'n statu-
tenwijziging kon rechterlijke machtiging verkregen worden tot omzetting. Vervolgens zou dan de
beoogde fusie doorgang kunnen vinden. Het huidige artikel 20a vereenvoudigt thans de omzet-
tingsprocedure.
99. M.v.T., 17 725, nr. 3, pagina 64.
100. De tekst is gelijk aan die van het eerder aangestipte zesde lid van artikel 20a Boek 2 BW.

121



DE WETTELIJKE VEREISTEN

regeld. Aanvullende eisen staan in de nieuwe artikelen  71  en  181'01, de artike-
len  72,  lid  1  en  183,  lid  1102  en de artikelen  72,  lid  2  en  183,  lid  2103.

Opmerking verdient dat deze 'identiteitshandhavende' omzetting slechts
voor een aantal, in het wetsontwerp aangegeven, vormwijzigingen is toe-
gestaan. De toegestane omzettingen zijn opgesomd in het tweede lid van arti-
kel 18 van de voorgestelde Invoeringswet.104 Andere omzettingen zijn uit-
gesloten.

Uit dit wetsontwerp treedt een omzettingsbegrip naar voren dat meer homoge-
niteit vertoont dan thans het geval is. Het kan worden getypeerd als de rechts-
handeling waardoor een rechtspersoon een andere rechtsvorm aanneemt. 105

Hoewel de omzetting meerdere handelingen en gebeurtenissen omvati06 kan
niettemin gesproken worden van Hn rechtshandeling. Op die wijze kan de 'om-
zetting' als een 'tijdstipgrootheid' worden aangemerkt. De omzetting wordt
perfect op het moment dat alle noodzakelijke handelingen zijn verricht en aan
alle voorwaarden is voldaan. Kenmerkend voor dit omzettingsbegrip is - in
het licht van de Invoeringswet Boeken 3-6 Nieuw BW - de identiteitshand-
having van de omgezette rechtspersoon.

Is dit omzettingsbegrip van belang voor het omzettingsbegrip van artikel 18
Wet IB 1964?

7.3. VERHOUDING TOr HET BEGRIP 'OMZETTING' VAN ARTIKEL I 8 WET IB I 964

Terecht wordt door Slagter opgemerkt dat de omzetting van een vennootschap
onder firma in een BV buiten het bestek van het civielrechtelijke omzettingsbe-
grip valt, omdat daarvoor geen aparte wettelijke regeling bestaat.

101. Ter zake van de omzetting van een NV of BV in een coilperatie of onderlinge waarborgmaat-
schappij.
102. Ter zake van de Qmzetting van een BV in een NV en omgekeerd.
103. Ter zake van de omzetting van een coaperatie of onderlinge waarborgmaatschappij in een NV
of BV.
104. Artikel 18, lid 2 van het wetsontwerp nr.  17 725 luidt: 'Een vereniging kan zich in een coopera-
tieve vereniging, een onderlinge waarborgmaatschappij en een stichting omzetten, en omgekeerd.
Een cooperatieve vereniging en een onderlinge waarborgmaatschappij kunnen zich in een naamto-
ze en een besloten vennootschap omzetten, en omgekeerd. Een naamloze vennootschap kan zich
in een besloten vennootschap omzetten, en omgekeerd.'

Voor een kritische beschouwing van de nieuwe omzettingsregeling zij verwezen naar T.J. van der
Ploeg 'Moet de metamorfose van de rechtspersoon worden 'erkend'?', TVVS 1984, pagina 109-115.

105. Vergelijk het eerste lid van artikel 18 van het wetsontwerp 17 725 Invoeringswet Boeken 3-6
Nieuw BW  dat luidt:  'Een  rechtspersoon  kan  zich  met  inachtneming van de volgende  leden  omzet-
ten in een andere rechtsvorm:
106. Men denke aan de voorwaarden gesteld in het vierde lid van artikel 18 van de voorgestelde
Invoeringswet: een besluit tot omzetting, een besluit tot statutenwijziging, een rechterlijke machti-
ging en een notariele akte van omzetting.
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'Omzetting' omvat in dat geval juridisch twee handelingen: de ontbinding
van de vennootschap onder firma en de oprichting van de BV.'07 De eenmans-
zaak en de vennootschap onder firma hebben civietrechtelijk een andere iden-
titeit dan de BV. De ontwikkeling in het BW, waarin de handhaving van identi-
teit zo kenmerkend is, kan voor de analyse van artikel 18 Wet IB 1964 om die
reden geen rol spelen.

7.4. OMZETTING IS TIJDSTIPGROOTHEID

Niettemin kan men zich afvragen of de omzetting van artikel 18, overeen-
komstig de civielrechtelijke figuur, als 66n rechtshandeling kan worden geduid?

De parlementaire geschiedenis van artikel 18 Wet IB 1964 verschaft geen de-
finitie van het begrip omzetting. De omschrijvingen in de literatuur geven nu
eens een globale typering, dan weer een beschrijving waarin een enkel aspect
of tan gevolg wordt benadrukt.

In de Memorie van Toelichting bij de Wet IB 1964 wordt de omzetting aan-
geduid als een wijziging van de juridische vorm van de onderneming. 108

Van Dijck omschrijft de omzetting als de verandering van rechtsvorm bij een
overigens zoveel mogelijk gehandhaafde materiele positie. 109

IJsselmuiden schrijft dat 'omzetting' niet de betekenis heeft van de artike-
len 19 en 20 Boek 2 BW. Hij schrijft: Wet woord volgt het spraakgebruik dat
er eenvoudig iedere verandering van rechtsvorm onder begrijpt. '110

Bartel en Christiaanse beschrijven het instituut als de inbreng, bij oprichting
van een BV, van een door tan of alle oprichters gedreven onderneming in die
BV, waarbij, indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan, de onderneming
van de oprichter(s) bij de inbreng in een BV 'geacht wordt niet te zijn
gestaakt'.'"

Van Leeuwe en Dijstelbloem constateren dat sprake is van staking in fiscale
zin wanneer een eenmanszaak of een vennootschap onder firma in een BV
wordt omgezet. Deze omzetting geschiedt bij toepassing van artikel 18 Wet IB
1964 zonder afrekening over de in de onderneming aanwezige open en stille re-
serves en goodwill. 112

107. Slagter, 'Compendium van het ondernemingsrecht', 4e druk 1985, pagina 106.
108. M.v.I Kamerstuk 5380, pagina 39 linkerkolom.
109. Van Dijck 'Het staken van een onderneming in de wet inkomstenbelasting 1964', prae-advies
Broederschap der Notarissen, 1965, pagina 58. Op pagina 57 schrijft Van Dijck: 'De geruis/oze
omjetting blijft dan beperkt tot die situaties waarin men de rechtsvorm. waarin de onderneming
wordt gedreven, wijzigt zonder dat in de overige rechtsverhoudingen belangrijke veranderingen
worden aangebracht.'
110. IJsselmuiden, 'Geruistoze omzetting', FED's Fiscale Brochures, IB: 3.56, 3e druk 1976, pagi-
na 20. Ik merk op dat, anders dan IJsselmuiden veronderstelt, de onlzetting bedoeld in de artike-
len 19 en 20 Boek 2 BW wel gepaard gaat met ontbinding van de oorspronkelijke rechtspersoon.
111. Bartel/Christiaanse, 'Fiscale aspecten van NV's en BV's', 4e druk 1985, pagina 254.
112. Van Leeuwe/Dijstelbloem, 'Belastingheffing van n.v.'s en b.v.'s en van haar aandeelhouders',
losbl., band 2, deel III, pagina 21 en 41.
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De bewerkers van De Vakstudie stellen dat de geruisloze overgang van het
inkomstenbelasting- naar het vennootschapsbelastingregime volgens de wet al-
teen plaats kan vinden wanneer de onderneming wordt omgezet in een NV of
BV. Zij vervolgen met de stellingname dat uit het woord 'omzetting' in arti-
kel 18 moet worden afgeleid dat een nieuwe NV of BV moet worden opgericht,

113waarin de oude onderneming wordt ingebracht.
Van der Geld vraagt zich af wat wordt verstaan onder 'omzetting' als be-

doeld in artikel 8, lid 2, eerste volzin, Wet Vpb 1969. Hij is van mening dat
daarmee niet wordt gedoeld op het samenstel van rechtshandelingen, dat men
normaliter als omzetting pleegt aan te duiden, maar dat als omzettingsmoment
moet worden genomen het moment waarop de onderneming in de opgerichte
NV of BV wordt ingebracht. 114

De wetgever heeft 'omzetting' kennelijk als een tijdstipgrootheid gezien. Hij
wenst de omzetting immers in een bepaald jaar te situeren. In dat jaar wordt
de onderneming geacht   niet   te zijn gestaakt.'15 De omzetting zal immers
weliswaar door het samenstel van de daarvoor vereiste activiteiten een zeker
tijdvak bestrijken, maar de wet biedt slechts ruimte om aan 66n bepaald jaar
gevolgen toe te kennen.

Met andere woorden, indien begin en einde van het geheel van handelingen,
liggende tussen de eerste voorbereidingshandeling en de uiteindelijke inbreng,
in verschillende jaren vallen bestaat geen keuzevrijheid ten aanzien van 66n van
die jaren.

Ik kom daar hierna op terug.

Het woord 'omzetting' heeft geen vaststaande wettelijke betekenis. In het fisca-
le jargon verstaat men er doorgaans wijziging van de vorm van een IB-
onderneming in de BV-vorm onder. De fiscaal relevante feiten daarbij zijn
overdracht en/of inbreng van tot die onderneming behorende vermogensbe-
standdelen aan een nieuwe of bestaande BV (of NV).

Ook 'geruisloze omzetting' is geen wettelijke term, noch 'geruisloze overgang',
noch 'geruisloze inbreng'. Men geeft er het instituut van artikel 18 Wet IB 1964
mee aan. 'Geruisloze inbreng' geeft in wetshistorisch opzicht de regeling het
beste aan.

Dit in aanmerking nemende kan men het begrip 'geruisloze omzetting', ge-
zien als tijdstipgrootheid, naar de huidige stand van zaken als volgt omschrij-
ven:

113. Vakstudie Inkomstenbelasting, artikel 18, aantekening 5.
114. Losbladig fiscaal weekblad FED, 27 september 1984, Vpb'69 : Artikel 8 : 52 verso; aanteke-
ning naar aanleiding van HR 12 oktober 1983, nr. 22 003, BNB 1983/317.
115. Ook artikel  8,  lid  2,  Wet  Vpb 1969 spreekt  van   'het jaar waarin  (. .) wordt omgezet '.
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de vervreemding van tot het vermogen van een onderneming behorende
bestanddelen, welke te zamen een onderneming vormen als bedoeld in arti-
kel 6 Wet IB 1964, aan een BV, krachtens een preconstitutieve rechtshandeling
dan wel krachtens een overeenkomst met een daartoe opgerichte BV, tegen
uitreiking van aandelen in die BV.

Voor situering van deze 'geruisloze omzetting' in een bepaald jaar kan nu bij
twee momenten worden aangeknoopt: het moment van staking 6f het moment
van totstandkoming van de BV.

7.4.1. Moment van staking in het algemeen

Het is merkwaardig dat de Wet IB 1964 het begrip 'staken' slechts noemt in
artikelen die zijdelings met staking te maken hebben. Zo stelt artikel 8, letter
d, Wet IB 1964 voordelen behaald met of bij staken tot een zeker bedrag vrij.
In artikel 19 Wet IB 1964 wordt de mogelijkheid van een stamrechtvrijstelling
ter gelegenheid van het staken geboden. Artikel 57, lid 1, letter a, Wet IB 1964
ten slotte biedt de mogelijkheid stakingswinst naar bijzonder tarief te belasten.
Deze artikelen knopen aan bij een gegeven stakingswinst, maar bieden geen
grondslag tot constatering van stakingswinst.'16 Het antwoord op de vraag of
sprake is van stakingswinst zal daarom elders moeten worden gezocht.

Stakingswinst is gekwalificeerde jaarwinst. Die jaarwinst wordt beheerst
door artikel 9 Wet IB 1964. Dit artikel bepaalt daarom wel 6f in een zeker jaar
winst in aanmerking moet worden genomen, maar niet welke kwaliteit die
winst heeft. Dat laatste kan, naar de systematiek van de Wet IB 1964, naar
mijn mening slechts binnen het kader van artikel 7 Wet IB 1964 geschieden.
In dit artikel is immers het programma117 van de wetgever vastgelegd. Dit pro-
gramma, dat de gezamenlijke voordelen uit onderneming tot de belastbare
winst verklaart, heeft zowel een gelijktijdige functie als een volgtijdige functie.

De gelijktijdige functie (etikettering) beheerst de kwalificatie van de tot de
winst te rekenen voordelen.

In zijn arrest van 16 januari 1957, BNB 1957/57' besliste de Hoge Raad
dat het toenmalige artikel 6 (voorloper van het huidige artikel 7) wel de vraag
beantwoordt hoe winst moet worden berekend, maar geen maatstaf geeft voor
de daaraan voorafgaande vraag, welke voordelen en nadelen tot de winst en
het verlies uit bedrijf of beroep moet worden gerekend. Ik versta deze beslis-

116. In deze zin moet de kritiek van Advocaat-Generaal Van Soest op HR 14 juni 1972,
BNB 1973/239* in zijn conclusie bij HR 29 april 1981, BNB 1981/225* gelezen worden. Daarin
stelt hij dat de HR in BNB 1973/239 ten onrechte overwoog dat de onderneming door belangheb-
bende werd 'gestaakt in de zin van art. 8, letter d Wet IB 1964.' Znals de A.G. terecht opmerkt
wordt in die bepaling noch het tijdstip van staking vastgelegd noch worden door die bepaling
rechtsgevolgen aan dat tijdstip verbonden.
117. Vergelijk Brull, 'Objectieve en subjectieve aspecten van het fiscale winstbegrip', dissertatie
1964, pagina 39 e.v.
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sing aldus, dat wel maatstaven werden geboden voor de berekening van de
winst ter zake van vermogensbestanddelen, die eenmaal tot het ondernemings-
vermogen behoren, maar geen maatstaven werden gegeven voor het al dan niet
behoren van vermogensbestanddelen tot het ondernemingsvermogen. In grote
lijnen is dit thans nog zo. Hoofdregel bij de etikettering is de keuzevrijheid van
de ondernemer. Toch heeft de jurisprudentie een categorie vermogensbestand-
delen ontwikkeld ten aanzien waarvan de redelijkheid geen keuzevrijheid biedt
en sprake zal zijn van zogenoemd 'verplicht ondernemingsvermogen'. Men kan
volhouden dat de redelijkheid hier de enige norm is, welke niet terug te voeren
is tot enige wettelijke bepaling. Ik meen echter dat het zeer wel verdedigbaar
is om de etiketteringsregels te rangschikken onder de norm van het huidige ar-
tikel 7. De 'grenzen der redelijkheid', welke bij de vermogensetikettering beslis-
send zijn, kunnen toch slechts hun zin ontlenen aan de norm van artikel 7. Die
norm, alle voordelen uit onderneming te belasten, absorbeert aldus sommige
vermogensbestanddelen (of handelingen) en stoot andere af (verplicht privt-
vermogen). Het is ten slotte alleszins begrijpelijk dat ten aanzien van hetgeen
als 'keuzevermogen' wordt bestempeld de norm slechts werkt via een wilsuiting
van de ondernemer.

In de Memorie van Toelichting bij de Wet IB 1964 leest men in dit verband
over de functie van artikel 7: 'In deze gedachtengang, (...), behoren zowel de
voordelen uit speculatieve transacties, die de continuiteit van de onderneming
niet regarderen, alsook de voordelen bij liquidatie van voorraden en langduri-
ge produktiemiddelen, die voor de instandhouding van de onderneming nood-
zakelijk waren, eveneens tot het inkomen van de bedrilfshuishouding. '118

De volgtijdige functie (staking) ziet op de tijdspanne waarbinnen voordelen tot
de winst uit onderneming gerekend kunnen en moeten worden. In het licht van
deze functie van artikel 7 Wet IB 1964 kan de volgende passage uit de Memorie
van Toelichting geplaatst worden: 'Daargelaten de vraag welk standpunt de
commerciale winstberekening te dezen inneemt, vioeit uit doel en mogelijk-
heden van de belastingheffing voort, dat voor de fiscale totale winst de
eindstreep niet uitsluitend bij het verscheiden van de onderneming, doch even-
eens bij discontinurteit van de belastingplicht van de ondernemer wordt ge-
trokken. Ervan uitgaande dat alle hier te lande behaaide winst uiteindelijk in
de Nederlandse inkomstenbelasting Of vennootschapsbelasting dient te worden
betrokken, is het noodzakelijk dat bij het einde van de belastingplicht een afre-
kening van fiscale claims moet plaatshebben, in dier voege dat de onbelaste
open en stille reserves van de onderneming dan als gerealiseerde winsten wor-

'119den aangemerkt.

118. M.v.T. bij de Wet IB 1964, pagina 20.
119. M.v.T. bij de Wet IB 1964, pagina 20.
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Met deze laatste functie van artikel 7 Wet IB 1964 houdt het stakingsbegrip
verband. 'Staking' is daarom een normatief begrip.120 Het begrip kwanti-
ficeert geen winst, maar bestempelt bepaalde handelingen, toestanden of ge-
beurtenissen tot staking. Daarmee samenhangende, op de voet van arti-
kel 9 Wet IB 1964 bepaalde, winst zal dan als 'stakingswinst' worden behan-
deld. 121

Van staking zal in het algemeen sprake zijn, zo valt uit de parlementaire ge-
schiedenis van de Wet IB 1964 af te leiden, indien de ondernemer zijn onderne-
ming definitief en voorgoed prijsgeeft.122 Hoofdvormen van stakingshande-
lingen zijn liquidatie van de onderneming enerzijds en overdracht van de
onderneming anderzijds. 'Overdracht' werd door de Hoge Raad in zijn arrest
van 26 januari 1955, BNB 1955/216' omschreven als het geval, waarin de
ondernemer bij de staking van de bedrij fsuitoefening het bedrij f met de daar-
bij behorende bedrijfsmiddelen en goodwill als zodanig in stand houdt en aan
een ander in eigendom overdraagt.

Het is dize vorm van staking die bij de geruisloze omzetting een rol speelt.

In de volgende twee paragrafen richt de aandacht zich op het moment van sta-
king bij omzetting in een BV in het algemeen en bij een geruisloze omzetting
in het bijzonder.

7.4.2. Moment van staking bij omzetting in een BV

In geval van inbreng in een BV is sprake van overdracht van de onderneming.
In dat geval immers staakt de ondernemer de bedrijfsuitoefening en draagt hij
de onderneming in haar geheel aan een ander - de BV - in eigendom over.
Deze eigendomsovergang moet in fiscaalrechtelijke zin worden opgevat. Dit
betekent dat 66k sprake is van overdracht, indien het belang bij de onderne-
ming, dat wil zeggen de economische eigendom, bij de BV (in oprichting) komt
te liggen.123

Dit overdrachtsmoment kAn het tijdstip zijn waarop de BV juridisch tot
stand komt en inbreng plaatsvindt, maar ook een daarvddr gelegen tijdstip is

120. In mijn beschouwing 'Winstuitstel versus staking' in WFR 1987/5800, ben ik uitvoeriger
ingegaan op de onderlinge relatie tussen de artikelen 7 en 9 van de Wet IB 1964.
121. Terzijde merk ik op dat artikel 9 in die situaties sorns een 'actieve' rol zal spelen en soms een
'passieve'. Een actieve rol is weggelegd voor de gevallen waarin bijvoorbeeld sprake is van
vervreemding van de onderneming en derhalve tot realisatie van stille reserves geconcludeerd kan
worden. Een passieve rol speelt artikel 9, wanneer de onderneming stilgelegd wordt en vermogens-
bestanddelen worden overgeheveld naar het privt-vermogen. De beschermende functies van arti-
kel 9 uit hoofde van het voorzichtigheidsprincipe van goed koopmansgebruik vallen weg, zodat
om die reden stille reserves vatbaar worden voor belastingheffing.
122. M.v.T. Wet IB 1964, pagina 34 lk.
123. Voor de betekenis van het begrip 'economische eigendom' voor de fiscale winstbepaling zij
o.a. verwezen naar HR 19 oktober 1955, BNB 1955/377.
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mogelijk. Sinds HR 28 mei 1952, B 9227 laat de Hoge Raad immers toe
resultaten van een onderneming toe te rekenen aan de BV of NV, waarin de
onderneming zal worden ingebracht, en wel vanaf een moment waarop die on-
derneming voor rekening van de BV of NV komt (zie hoofdstuk 4).

Het stakingsmoment wordt derhalve bepaald door aanvang van de voorpe-
riode. De Hoge Raad besliste uitdrukkelijk in deze zin in zijn arrest van 14 juni
1972, BNB 1973/239*: 'dat het Hof  op  de  daartoe  gebezigde  (...)  gronden  -
waarin ligt opgesloten, dat de onderneming op 17 okt. 1966 ophield voor reke-
ning van belangh. te worden gedreven en dus door belangh. werd gestaakt in
de zin van artikel 8, letter d, van de Wet op de inkomstenbelasting - terecht
heeft geoordeeld, dat belanghebbende verplicht was de boeken van het voor
eigen rekening  uitgeoefende bedrijf af te sluiten  op  17 oktober  1966 en daarme-
de het laatste boekjaar te be#indigen:

Deze beslissing is in overeenstemming met geschiedenis, doel en strekking
van artikel 7 Wet IB 1964, afgezien van de verwijzing naar artikel 8 Wet IB
1964.124

Immers op het moment dat de voorperiode aanvangt grijpen de feitelijke
omstandigheden en de bedoeling van de ondernemer, om definitief en voor-
goed afstand te doen van zijn onderneming, ineen. De onzekerheid dat de BV
mogelijk niet tot stand komt of dat om andere redenen de inbreng geen door-
gang zal kunnen vinden is in de rechtspraak niet uitgemond in een verschuiving
van het stakingsmoment, maar heeft zich opgelost naar het moment waarop
de stakingswinst in aanmerking moet worden genomen (zie hoofdstuk 4).

7.4.3. Moment van 'staking' bij geruisloze omzetting

Ook bij artikel 18 is sprake van een stakingsmoment. Weliswaar wordt door
de werking van artikel 18 gefingeerd, dat geen staking heeft plaatsgevonden,
maar deze fictie strekt zich slechts uit tot de fiscale winstberekening. In de titel
van deze paragraaf schuilt dus geen contradictie.

Bij een geruisloze omzetting zijn, gelet op het voorgaande, twee stakingsmo-
menten mogelijk:
a.  Indien gatn sprake is van een voorperiode gedurende welke de onderne-

ming voor rekening en risico van de BV wordt gedreven valt het sta-
kingsmoment samen met het moment van totstandkoming van de BV
respectievelijk de inbreng daarin. Immers, eerst op dat moment gaat het
belang bij de onderneming definitief en voorgoed over op de BV.

124. Vergelijk Advocaat-Generaa] Van Soest in zijn conclusie bij HR 29 april 1981,
BNB 1981/225*.
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b.    Is wel sprake van een zodanige voorperiode, dan dient het stakingsmoment
125gesitueerd te worden bij aanvang van de voorperiode.

Blijkens de toelichting op de standaardvoorwaarden 126 sluit de Staatssecreta-
ris zich bij deze momenten aan. Hij schrijft: 'Het tijdstip van de overgang van
de heffing van inkomstenbelasting naar de heffing van vennootschapsbe-
lasting wordt in beginsel overeenkomstig wet en jurisprudentie bepaald.'

De toevoeging 'in beginsel' houdt verband met de mogelijkheid dat, in
afwijking van wet en jurisprudentie, een v66r-voorperiode in aanmerking kan
worden genomen. De Staatssecretaris verleent immers, om praktische redenen,
medewerking aan een 'omzetting met terugwerkende kracht:

Met 'het tijdstip van overgang' bedoelt de Staatssecretaris niets anders dan
het tijdstip waarop normaliter voor de fiscale winstberekening sprake zou zijn
van staking. Ook met de term 'omzetting' kan hij niets anders bedoelen dan
de overgang van het belang, hetgeen normaliter als staking zou moeten worden
opgevat.

Het uitgangspunt van de Staatssecretaris is naar mijn mening juist. Indien
het omzettingsmoment gesitueerd wordt op het tijdstip waarop naar gewone
regels het stakingsmoment valt loopt de regeling van artikel 18 in de pas met
het wettelijk systeem.

Nu rijst de vraag of ook de tekst van de wet in overeenstemming is met dit om-
zettingsmoment.

7.4.4. Moment van 'omzetting' bu geruisloze omzetting

Het moment van omzetting bij een geruisloze omzetting zou, gelet op de woor-
den  7n het kalenderjaar van omzetting', samen moeten vallen  met  het  sta-
kingsmoment! Dan zou, indien dit moment en het moment van totstand-
koming van de BV in verschillende jaren vallen het stakingsjaar geforceerd als
'jaar van omzetting' aangemerkt moeten worden.

De tekst van de wet is echter dubbelzinnig. Volgens het slot van het eerste

lid van artikel 18 moet een bepaalde aandeelhoudersgerechtigdheid ZUn gerea-

liseerd. Bovendien moet aan door de Minister te stellen voorwaarden ZU  vol-
daan. Strikt genomen kan daarvan pas sprake zijn indien de BV tot stand is
gekomen.

Dat dwingt er weer toe als jaar van omzetting aan te merken het jaar van
daadwerkelijke totstandkoming van de BV! En dat zou bewerken dat de
niet-stakingsfictie van artikel 18 vastloopt in het stakingsbegrip: indien de aan-
vang van de voorperiode enerzijds en de totstandkoming van de BV anderzijds

125. Of mede van een v66r-voorperiode. De mogelijkheid van een v66r-voorperiode berust op de
ministeriele voorwaarden en kan worden beschouwd als berustend op een overeenkomst tussen fis-
cus en contribuabele. Indien overeengekomen sluit de belastingrechter zich daarbij aan.
126. Resolutie van 25 juli 1986, BNB 1986/271, punt 10.
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in verschillende jaren vallen, zou de onderneming in het jaar van die juridische
totstandkoming geacht moeten worden niet te zijn gestaakt. Die fictie zou zon-
der effect moeten blijven. De onderneming is immers reeds gestaakt in het jaar
van aanvang van de voorperiode. Dat jaar kan niet meer door de fictie van arti-
kel 18 bestreken worden. De regeling zou niet kunnen werken! Men moet aan-
nemen dat de wetgever deze anomalie niet heeft gewild.

Het probleem wordt dus veroorzaakt door de woorden 'in het kalenderjaar van
omzetting'. En deze woorden zijn nu juist overbodig.

Aangezien, 66k bij een geruisloze omzetting, in werkelijkheid sprake is van
staking en zulks uit het systeem van de wet voortvloeit, behoeft de tekst van
artikel 18 geen tijdsaanduiding te bevatten.

Immers: de wet verbindt staking aan bepaalde handelingen, toestanden of
gebeurtenissen; omzetting of een voorgenomen omzetting (in geval van een
voorperiode) is zo'n handeling; de tekst van artikel 18 doelt op zo'n handeling
('Ingeval . . . wordt omgezet'); die handeling leidt tot staking, nitt per se in
het jaar van de handeling, maar  in het jaar waarin  het systeem  van de wet de
stakingsconsequentie aan die handeling verbindt: de niet-stakingsfictie kan
slechts in dat jaar van toepassing zijn.

De woorden 7n het kalenderjaar van omzetting' kunnen daarom vervallen.
Komt men dan niet in de problemen ten aanzien van de WIR? De niet-

stakingsfictie beoogt immers ook desinvesteringsbetalingen ter gelegenheid
van de omzetting te voorkomen! En aangezien,  naar moet worden aangeno-
men, een vervreemding in de zin van artikel 61b Wet IB 1964 eerst plaatsvindt
op het moment van de obligatoire overeenkomst, dus op het moment van
totstandkoming van de BV127, zou voor de WIR w61 een tijdsbepaling nodig
zijn, namelijk 'in het kalenderjaar van omzetting'.

Nu twij felt niemand  aan de bedoeling van de wetgever,  maar hij heeft  die
bedoeling wel zeer onzorgvuldig in de wet neergelegd. Het stakingsbegrip heeft
met de WIR niets van doen! De desinvesteringsbetaling komt aan de orde wan-
neer wordt 'vervreemd'. Men kan dus niet zeggen: 'Wanneer ik de staking weg-
denk, is tevens de vervreemding weggedacht.' Men moet zeggen: 'Ingeval wordt
omgezet denk ik de vervreemding weg.'

Welnu, in de wet staat reeds 'ingeval... wordt omgezet'. Daarmee is de
tijdsbepaling gegeven, namelijk het tijdstip van totstandkoming van de BV, in
de vooronderstelling dat de BV ook bekrachtigt. Vervolgens moet de vervreem-
ding worden weggedacht. En dan niet de vervreemding van de 'onderneming',
maar van de tot de onderneming behorende zaken! Zie artikel 6lb Wet IB
1964. De WIR-bepalingen vragen dus om een eigen precieze omschrijving in
artikel 18 Wet IB 1964.

127. Zie BNB 1973/107*. Zie voorts Vermeend, Cursus Belastingrecht (Wet investeringsrekening),
§ 5.0.3. letter e, en de daar vermelde literatuur.

130



HET BEGRIP OMZETTING

De woorden 'in het kalenderjaar van omzetting' kunnen daarom ook vervallen
voor de toepassing van Hoofdstuk VA.

Met dit al vervalt de noodzaak in het eerste zinsdeel van het eerste lid van arti-
kel 18 een andere inhoud te geven aan het werkwoord omzetten (namelijk 'sta-
king'), dan in het tweede zinsdeel van dat lid (namelijk 'totstandkoming en in-
breng').

De woorden 'wordt omgezet' leveren geen probleem op, omdat zij zowel
kunnen doelen op een onderneming die 'zal worden omgezet', namelijk in ge-
val van een voorperiode, als op een onderneming die zonder voorperiode
'wordt omgezet'.

Dus nogmaals: omzettingsjaar = totstandkomingsjaar. Voor staking en niet-
stakingsfictie kunnen de gevolgen al in een eerder jaar daaraan verbonden wor-
den. Voor de WIR worden zij in het totstandkomingsjaar daaraan verbonden.

Het tweede zinsdeel van het eerste lid, waar men nadere wettelijke voorwaar-
den vindt, gebruikt de woorden 'omgezette onderneming' en 'zijn vervuld:

Op het tijdstip van staking kan daaraan gewoonlijk niet zijn voldaan. De
tekst van de wet gaat uit van een samenval van stakings- en omzettingsmoment
dn vervulling van alle voorwaarden. Noch het 66n noch het ander is in de prak-
tijk het geval. Ik acht verdedigbaar in de slotzinsnede te lezen dat de wetgever

wenst, dat op stakings- en omzettingstijdstip, voor zover mogelijk aan wettelij-
ke en ministeriele voorwaarden is voldaan en voor het overige op die tijd-
stippen vaststaat, dat de voorwaarden zullen worden vervuld.

Bij de bespreking van deze beide eisen kom ik terug op de tekstuele vormge-

ving van deze eisen. Aangezien beide eisen gekoppeld zijn aan de niet-
stakingsfictie is ook daarvoor geen tijdsaanduiding in artikel 18 nodig.

7.5.  lbSSENSAMENVATTING

Het omzettingsbegrip zoals dat uit Boek 2 BW en het ontwerp Invoeringswet
Boeken 3-6 Nieuw BW naar voren komt biedt geen steun voor de analyse van
het omzettingsbegrip van artikel 18 van de Wet IB 1964. Beide begrippen heb-
ben gemeen dat zij, voor zover het de civielrechtelijke aspecten betreft, tan
rechtshandeling aanduiden en als tijdstipgrootheid zijn bedoeld; in zoverre ko-
men zij overeen met het omzettingsbegrip van artikel 18. Het civielrechtelijke
omzettingsbegrip ziet echter uitsluitend op de omzetting van rechtspersonen.

De 'geruisloze omzetting' van artikel 18 Wet IB 1964 is als tijdstipgrootheid
bedoeld.

In de tekst van de wet is geen rekening gehouden met de mogelijkheid van

uiteenlopen in de tijd van stakings- en omzettingstijdstip.
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De tekst van de wet is evenmin adequaat geformuleerd om desinvesteringsbe-
talingen bij een geruisloze omzetting te verhinderen.

De spanning in de wettekst kan worden opgeheven door de tijdsaanduiding
7n het kalenderjaar van omzetting' te verwijderen. Daardoor zouden de be-
grippen 'staking' en 'omzetting' naast elkaar in de tekst kunnen worden
gehandhaafd.

Maar, 'omzetting' duidt alleen op de vormwijziging: de vOrm van een onder-
neming wordt omgezet; men kan niet zeggen 'de onderndming wordt omgezet'.
'Omzetting' louter als aanduiding voor vormwijziging raakt de fiscale essentie
niet. Beter kan gesproken worden van 'inbrengen', waarmee aangegeven wordt
dat de vervreemding van de vermogensbestanddelen aan de BV tegen uitreiking
van aandelen geschiedt. De termen 'onderneming' en 'zelfstandig onderdeel'
als verzamelbegrip voor de vermogensbestanddelen waar het in feite om gaat,
zijn mijns inziens als vaststaande wettelijke begrippen wel aanvaardbaar.

In dit stadium van mijn betoog 128 zou het begrip 'geruisloze omzetting' als
volgt in de tekst van de wet kunnen zijn uitgewerkt (de veranderingen in de
tekstsuggestie ten opzichte van die in § 6.6. zijn vet weergegeven):

'Ingeval een onderneming of een zelfstandig onderdeel van een onderneming,
welke feitelijk voor rekening van de belastingplichtige wordt gedreven,  wordt
ingebracht in een daartoe opgerichte naamloze of besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid, wordt, op verzoek van de belastingplichtige, voor
het bepalen van de uit die ondememing genoten winst de ondememing geacht
niet te zijn gestaakt, het zelfstandig onderdeel niet te zijn ingebracht en voor
de toepassing van Hoofdstuk VA de desbetreffende zaken niet te zijn ver-
vreemd, mits . . .'.

7.6. EEN NIEUWE BV

De 'omzetting' bedoeld in artikel 18 Wet IB 1964 impliceert kennelijk de
omzetting van een onderneming in een nieuwe  BV,  gelet  op het gebruik  van
de woorden 'oprichters' en 'opgerichte vennootschap'.

Aan de discussie in de literatuur is door de Hoge Raad een einde gemaakt
in BNB 1988/218'. De Hoge Raad oordeelde over het standpunt dat artikel 18
ook toepassing kan vinden in geval van inbreng in een bestaande, niet met het
oog op de omzetting van de onderneming opgerichte BV: 'Deze opvatting kan
echter niet als juist worden aanvaard. Zij strookt niet met de bewoordingen
van het artikel, hetwelk in het eerste lid spreekt van 'de oprichters van de ven-

128. De tekst zal nog herhaaldelijk wijzigingen ondergaan. Zo zal ik o.a. op de vraag of de niet-
stakingsfictie kan en moet worden gehandhaafd terugkomen bij de bespreking van de le stan-
daardvoorwaarde en de 2e standaardvoorwaarde.
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nootschap' en in het tweede lid van 'de opgerichte vennootschapi terwijl zij
geen steun vindt in de ontstaansgeschiedenis van het artikel.'

Daarmee werd de destijds o.a. door Van Dijck'29 verdedigde interpretatie
aanvaard, die van IJsselmuiden verworpen.130

Het standpunt van de Hoge Raad is in overeenstemming met de geschiedenis
van artikel 18 Wet IB 1964. De wetgever heeft zich, resolutie B 8462 in een wet-
telijke bepaling neerleggend, gewoon aangesloten bij de bestaande praktijk
van destijds, waarin firmanten hun onderneming inbrachten in een nieuwe NV.
Het is echter niet zo dat uit de wetsgeschiedenis valt af te leiden dat de wetgever
bewust inbreng in een bestaande BV wilde weren. Hij heeft zich eenvoudig niet
met het vraagstuk bezig gehouden. Men hoort de Hoge Raad dan ook niet
spreken over 'doel en strekking' van artikel 18!

IJsselmuiden'31 heeft erop gewezen dat er soms een redelijk belang kan zijn

bij inbreng in een bestaande NV of BV, bijvoorbeeld in geval van fusie tussen
een firma en een NV of BV. Misbruik kan zijns inziens door de ministeriele
voorwaarden voorkomen worden.

Het behoeft geen betoog dat artikel 18 niet bedoeld kan zijn om stille reser-
ves van een onderneming geruisloos in te brengen in een BV met veel compen-
sabele verliezen. Om dat te voorkomen schiet de eis van een nieuwe BV over
het doel heen, voldoende is nadere regels te geven die misbruik voorkomen.
Voor de toepassing van artikel 14, lid 2, Wet Vpb 1969 zijn dergelijke regels op-
gesteld in resolutie BNB 1987/316, met name in de voorwaarden 4a en 5b.

Overigens staat de Staatssecretaris ook voor de toepassing van artikel 18 in-
breng in een bestaande BV in zeer beperkte mate toe, te weten voor een een-
manszaak indien aan vier condities is voldaan. 132

Mijns inziens is er geen principiele reden om inbreng in een bestaande BV
te weren. Regels om onbedoeld gebruik van de omzetting te voorkomen in ver-
band met verrekeningsrechten van de overnemende BV kunnen in de uitvoe-
ringssfeer worden gegeven. De woorden 'oprichters' en 'opgerichte ven-
nootschap' zullen daartoe uit de tekst van de wet verwijderd moeten worden.
Zie hierover nader hoofdstuk 7, § 4.8.5 en het tekstvoorstel in hoofdstuk 9.

8. Gelijkblijvende kapitaalsverhouding

Naast omzetting van de onderneming in een bepaalde rechtsvorm verlangt de
wet, dat de oprichterl]3 in het aandelenkapitaal geheel of nagenoeg geheel in

129. Prae-advies voor de Broederschap der Notarissen, 1965, pagina 56.
130. 'Geruisloze omzetting', FED's Fiscale Brochures, 1976, pagina 20. Hoewel IJsselmuiden wel

enige aarzeling had , pagina 21.
131. Idem.
132. Zie resolutie BNB 1986/272, punt 3.2.
133. In de tekst staat 'oprichters'. Aangezien vanaf 1 januari 1987 voor oprichting geen meerzijdi-
ge rechtshandeling is vereist is de meervoudsvorm gedateerd.
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dezelfde verhouding gerechtigd is als in het vermogen van de omgezette
onderneming.

In hoofdstuk 1, § 6.1, heb ik gesuggereerd dat dit vereiste wel eens overgeno-
men zou kunnen zijn uit het Liquidatiebesluit 1941, dat in een precies omge-
keerd geval werkte (nl. van NV naar persoonlijke onderneming). Maar waar
men, uitgaande van een NV of BV, het aandelenbezit rustig als verdeelsleutel
kan nemen voor de in de firma in te nemen posities, dient men in een omge-
keerd geval onderscheid te maken tussen gerechtigdheid tot het kapitaal en ge-
rechtigdheid tot de winst. Onder gerechtigdheid 'in het vermogen' kan men in
beginsel beide verstaan.

Daarover is door Van Dijck134 aanstonds bezwaar gemaakt. Hij stelde: 'Ge-
rechtigdheid tot het vermogen moet m.i. voor de inkomstenbelasting beteke-
nen de gerechtigdheid tot de economische eigendom van het ondernemingsver-
mogen.' Men diende dus de winstverdeling als uitgangspunt te nemen. Ik wijs
in dit verband op BNB 1957/267'.135 'Ik ben geneigd aan de min of meer
willekeurige kapitaaisaldi - resultaat immers van vaak toevallige privd-
opnamen - geen betekenis toe te kennen'. stelde deze auteur.

Ook IJsselmuiden'36 en Scheer,37 hebben ruime aandacht aan het probleem
gegeven.

IJsselmuiden wijst erop dat kapitaal en winstverdeling niet de enige relevante
factoren zijn. De arbeidsprestatie van een vennoot (know how, inzet) kan mee-
wegen bij de winstverdeling. De verdeelsleutel van aanspraken op 'jaarwinst'
en op stille reserves en goodwill kan verschillend zijn. Merkwaardig is dat de
Staatssecretaris kennelijk nog steeds de kapitaalsverhouding als uitgangspunt
voor de verdeling der aandelen lijkt te aanvaarden. In punt 5 van de toelichting
op de standaardvoorwaarden, BNB 1986/271, schrijft hij: 'Bij omzetting  (...)
wordt  desverlangd  bij  het  bepalen  van  de  verhouding  (...),   niet  slechts  op  de
kapitaaiverhouding, doch in plaats daarvan of mede ook op de winstverhou-
ding gelet.'

Scheer heeft terecht de vraag gesteld of dit zou inhouden, dat bijvoorbeeld
twee firmanten - een vader en een zoon - die ieder de helft van de winst ge-
nieten en waarvan de vader, door grote privt-opnamen, op de slotbalans
slechts 1/3 van het kapitaal bezit, de vrije keus zouden hebben de vader de
helft dan wel een derde van de aandelen toe te kennen.

De kern van de zaak is deze: wat is het belang van f 1000 kapitaal versus een
winstgerechtigdheid van 1090? Het antwoord daarop is niet in het algemeen te

134. Prae-advies voor de Broederschap der Notarissen, 1965, pagina 57.
135. Daarin besliste de Hoge Raad in een geval van toetreding van andere vennoten tot een firma,
dat voor de vraag wat als het overgedragen gedeelte van de onderneming moet gelden Wleen van
betekenis  is,  in  hoever  (...)  het  belang  bij  de  goederen  tussen  den  inbrengenden  vennoot  en  de
andere vennoten na den inbreng is verdeeld.'
136. 'Geruisloze omzetting', FED's Fiscale Brochures, 1976, pagina 22.
137. 'De geruisloze inbreng van art. 18 Wet I.B. 1964', WFR 1967/4865, pagina 723.
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geven. Indien de verhoudingen tussen firmanten niet door andere dan zakelijke
verhoudingen worden vertroebeld zou aangesloten kunnen worden bij de
aandelenverhouding tn overige prestaties van de BV, die belastingplichtigen
overeenkomen. De fiscus heeft dan slechts een rol te spelen, indien en voor zo-
ver zij kan aantonen dat de vertaling van het belang bij de ingebrachte onder-
neming  naar het belang bij  de  BV door niet-zakelijke verhoudingen  is  bein-
vloed.

Maar kunnen andere prestaties dan aandelen worden overeengekomen?
De Hoge Raad in BNB 1988/218' heeft aan dit wettelijk vereiste de beteke-

nis gegeven, dat het dient om te voorkomen dat: 'door de inbreng onder de
werking van artikel 18 de gerechtigdheid  tot de uit de fiscale waardering van
het ondernemingsvermogen voortvloeiende stille reserves zonder heffing van
inkomstenbelasting middellijk aan een ander zou worden overgedragen'.

Daarmede verwierp de Hoge Raad de gedachte dat de inbreng van een on-
derneming bestaande in de deelgerechtigdheid in een vennootschappelijk ver-
mogen aan de toepassing van artikel 18 in de weg zou staan. Impliceert de
overweging ook dat in beginsel uitsluitend aandelen kunnen worden uitge-
reikt? Of volgt dat wellicht uit de beslissing dat sprake moet zijn van een nieu-
we BV?

Om met dat laatste te beginnen, oprichting houdt niet in dat uitsluitend aan-
delen kunnen worden geplaatst. 'Oprichting' heeft de handelsrechtelijke bete-
kenis   dat de oprichter tevens aandeelhouder wordt. 138 Maar daaruit volgt
niet, dat hij voor zijn gehele (ondernemings)vermogen aandeelhouder moet
worden! In zoverre is de oprichter vrij in het aantal en de soort te nemen
aandelen.

Maar in het aantal te plaatsen aandelen mag geen middellijke verschuiving
van stille reserves schuilen. Nu de Hoge Raad dit als de betekenis van de wette-
lijke eis van de gelijkblijvende kapitaalsverhouding ziet kan daaruit worden af-
geleid dat aandelen de enige tegenprestatie kunnen zijn. In het andere geval im-
mers zou het aantal uit te reiken aandelen naar verhouding wel met de gerech-
tigdheid tot het vermogen overeen kunnen stemmen, maar zou de verschuiving
van stille reserves op het niveau van de overige prestaties van de BV kunnen
plaatsvinden. Ook het gebruik van het woord 'inbreng' door de Hoge Raad
wijst in de richting van overdracht tegen aandelen.

Aangenomen dat de Hoge Raad daarvan uitgaat, is dat uitgangspunt dan
ook in de wet terug te vinden? Men kan toch immers volhouden dat geen mid-
dellijke verschuiving van stille reserves plaatsvindt zolang het totaal van de te-

138. Van der Heijden/Van der Grinten, 'Handboek voor de naamloze en besloten vennootschap',
1989, punt 131, pagina 176: 'De rechtshande/ing van oprichting heeft als wezen/0'ke inhoud twee
nauw samenhangende elementeg welke moeten worden onderscheiden. Het ene element is de
oprichting van de vennootschap zelf met haar statuten, die de identiteit en de inrichting van de
vennootschap bepalen. Het andere element is de toetreding van de oprichters als aandeelhouders.
Dee elementen zijn in beginsel onverbrekelijk met elkaar verbonden. Een vennootschap kan niet
zonder een aandeelhouder worden opgericht.'
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genprestaties van de BV overeenkomt met de waarde van de overgedragen on-
derneming?

Ik meen niettemin dat de wetgever ervan is uitgegaan, dat uitsluitend aande-
len konden worden geplaatst. Ik zie daarvoor twee argumenten: enerzijds was
bij de totstandkoming van artikel 18 de noodzaak van commerciele herwaarde-
ring nog niet doorgedrongen, anderzijds gaf de wetgever in het tweede lid de
Minister alleen met betrekking tot de vervreemding van aandelen de bevoegd-
heid nadere voorwaarden te stellen.

Uitgaande van de gedachte dat gedn commerciele herwaardering mogelijk is
- en dus alleen de boekwaarde van het ondernemingsvermogen normatief is
voor de tegenprestatie van de BV - mott een 'verschuiving' van stille reserves

plaatsvinden, indien de aandelenverhouding tussen inbrengende firmanten
naar verhouding niet overeenkomt met hun gerechtigdheid tot het firmavermo-
gen, 66k al zou de BV naast aandelen andere tegenprestaties, eveneens geba-
seerd op de boekwaarde van het ingebrachte vermogen, verschaffen. Immers,
bij realisatie door de BV van deze reserves vloeien zij naar verhouding van het
aandelenbezit naar de aandeelhouders (als potentiele inkomst uit vermogen).

De mogelijkheid tot commerciele herwaardering werd pas geYntroduceerd in
resolutie BNB 1966/255 (punt 6 van de toelichting). Maar daarmee kon geen
verandering worden gebracht in hetgeen de wetgever in de wet heeft willen vast-
leggen.

In de tweede plaats heeft de wetgever in het tweede lid alleen de vervreem-
ding van aandelen expliciet genoemd, niet de vervreemding e.d. van eventuele
andere tegenprestaties van de BV. Ook daaruit kan worden afgeleid dat de wet-
gever alleen aan aandelen als tegenprestatie heeft gedacht. Zie nader de bespre-
king van de 10e standaardvoorwaarde.

Uitgaande van de tekst van de wet moet men daarom aannemen dat men
niet vrij is in de mate van creditering.

Dat de noodzaak om uitsluitend tegen aandelen over te dragen naar de strek-
king van de wet niet aanwezig is, zal aan de orde komen bij de bespreking van
de 8e en 9e standaardvoorwaarde.

9. Het vervuld zijn der voorwaarden

De standaardvoorwaarden worden afzonderlijk besproken in hoofdstuk 7. In
de hierna volgende paragrafen worden voornamelijk de formaliteiten samen-
hangend met de vervulling der voorwaarden aangegeven en de methode van
ministeriele voorwaarden besproken.

De laatste wettelijke eis houdt in, dat door de Minister te stellen voorwaar-
den zijn vervuld. Daartoe zal de belastingplichtige moeten weten welke voor-
waarden moeten zijn vervuld en wanneer zij moeten zijn vervuld.

Op de eerste vraag wordt grotendeels antwoord verkregen door kennisne-
ming van gepubliceerde standaardvoorwaarden (bijlage 4).
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De Staatssecretaris behoudt zich echter het recht voor de gepubliceerde
voorwaarden naar behoefte te wijzigen of aan te vullen. Nu zou afwijking van
de standaardvoorwaarden in een individueel geval, zonder dat bijzonderheden
van het geval daartoe aanleiding geven, gelet op de beginselen van behoorlijk
bestuur, niet in de lijn van de verwachting mogen liggen. Zulks neemt echter
niet weg dat de belastingplichtige op voorhand niet kan weten of zijn geval
door de Staatssecretaris al dan niet als een bijzonder geval beschouwd zal wor-
den. Op dit merkwaardige verschijnsel is door N.H. de Vries139 scherpe kri-
tiek geleverd.

Aangezien de inspecteurs der directe belastingen sedert de resolutie van 25
juli 1986, BNB 1986/272, bevoegd zijn in een groot aantal gevallen namens de
Staatssecretaris te beslissen en daarbij voor de aangewezen gevallen een vaste
set van te stellen voorwaarden is voorgeschreven - naast de algemene ver-
eisten neergelegd in resolutie BNB 1986/271 - zijn in die gevallen de voor-
waarden niettemin volledig kenbaar voor de contribuabele, 66k in negatieve
zin. In de resolutie, BNB 1986/272, is in een bijlage de tekst opgenomen, die
de inspecteur dient te hanteren bij afwijzing van het verzoek tot vaststelling
van de voorwaarden. Zo wordt het verzoek onder andere afgewezen, indien ten
gevolge van onttrekkingen de balans van de onderneming per het over-
gangstijdstip niet het normaliter in de onderneming werkzame eigen vermogen
representeert of indien terugwerkende kracht wordt gewenst naar een ander

140tijdstip dan de eerste dag na het laatste volledige boekjaar.
De formeel voor d6ze belastingplichtige en zijn BV geldende voorwaarden

worden eerst kenbaar nadat de inspecteur hen heeft vastgesteld. Het tijdstip
waarop deze worden vastgesteld is in elk geval afhankelijk van het tijdstip
waarop het verzoek tot vaststelling wordt gedaan.

139. 'Enkele aspecten betreffende de rechtsbescherming bij toepassing van de fiscale eenheid',
Leids Fiscaal Jaarboek 1986.
140. De andere algemene afwijzingsgronden zijn:
- terugwerkende kracht wordt gewenst, terwijl voorovereenkomst of intentieverklaring niet zijn

geregistreerd binnen 9 maanden na het laatste volledige boekjaar;
- het verlenen van terugwerkende kracht zou tot gevolg hebben dat een incidenteel fiscaal voor-

deel wordt behaald;
- de besloten vennootschap is niet tot stand gekomen binnen 15 maanden na het overgangstijd-

stip;
- de inbreng van de onderneming in de besloten vennootschap heeft niet plaatsgevonden binnen

15 maanden na het overgangstijdstip;
- er is geen sprake van voortzetting van de overgedragen onderneming of
- de verhouding, waarin maten/vennoten deelnemen in het geplaatste en gestorte aandelenkapi-

taal van de besloten vennootschap, ligt buiten de grenzen gevormd door de kapitaalsverhouding
en de winstverhouding in de omgezette onderneming.

Voor het bijzondere geval van inbreng van een eenmanszaak in een bestaande BV gelden twee alge-
mene afwijzingsgronden:
- de belanghebbende heeft niet onmiddellijk alle aandelen van de bestaande besloten vennoot-

schap in handen en
- de activiteiten van de als eenmanszaak gedreven onderneming liggen niet in dezelfde lijn als de

feitelijke activiteiten van de bestaande besloten vennootschap.
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9. I. ThRMIJN VERZOEK TOI VASTSTELLING VOORWAARDEN

Er is geen termijn voorgeschreven waarbinnen het verzoek moet worden ge-
daan.141 Als algemene termijn geldt slechts dat de BV tot stand dient te ko-
men binnen 15 maanden na het overgangstijdstip. 142 Indien v66r aanvang van
een nieuw boekjaar een voorovereenkomst wordt gesloten en geregistreerd (of
een intentieverklaring wordt opgesteld en geregistreerd), inhoudende, dat van-
af de aanvang van het nieuwe boekjaar - normaliter dus vanaf 1 januari -
de onderneming voor rekening van de op te richten BV zal worden gedreven,
zal de BV dus v66r 1 april van het op het nieuwe boekjaar volgende boekjaar
tot stand moeten zijn gekomen. Wordt bijvoorbeeld in de loop van 1988 de
overgang bepaald op 1 januari 1989, dan dient de BV v66r 1 april 1990 tot
stand te zijn gekomen en dient tevens de inbreng te geschieden:

1988 1989 1990

1
1                                                                   1

Voorovereenk. 1/1 31/3
Intentieverkl. Voorperiode Oprichting

De onderneming wordt ook dAn rechtens vanaf 1 januari 1989 voor rekening
van de BV gedreven, wanneer de BV later dan 31 maart 1990 tot stand zou ko-
men, 143 maar in dat geval zal in de ogen van de Staatssecretaris geen sprake
meer kunnen zijn van een geruisloze omzetting. In lid 11 van de toelichting op
de standaardvoorwaarden wijst hij er immers op dat aan de termijn van 15
maanden strikt de hand gehouden zal worden, bok in die gevallen waarin de
voorwaarden waaronder de geruisloze overgang kan plaatsvinden, niet zijn
vastgesteld voor het verstrijken van bedoelde termijn.'

De voorwaarden kunnen dus ook nog worden vastgesteld nAdat de BV tot
stand gekomen is; vergelijk de 12e standaardvoorwaarde waarin, voor het geval
dat de BV al tot stand gekomen is, aanvaarding van de voorwaarden wordt ver-
langd binnen twee maanden na de dagtekening van het besluit waarin de voor-
waarden zijn vastgesteld.

141. In de resolutie van 22 april 1985, BNB 1985/154, schreef de Staatssecretaris nog: 7,1 verband

hiermee wordt dringend verzocht het (volledige) verzoekschriD zo spoedig mogelijk, doch bepaaid
niet later dan elf maanden na het gewenste tijdstip van overgang van de heffing van inkom-
stenbelasting naar de heffing van vennootschapsbelasting bij het ministerie te doen inkomen.' Een
dwingende regel was het ook toen niet.
142. Het tijdstip van overgang wordt in beginsel overeenkomstig wet en jurisprudentie bepaald.
Zie punt 10 van de toelichting op de standaardvoorwaarden, BNB 1986/271. Zie ook § 7.4.2 van
dit hoofdstuk.
143. Zie HR 14 juni 1972, BNB 1973/239*, waarin werd beslist dat de onderneming wordt gestaakt
op het moment waarop krachtens de voorovereenkomst de onderneming voor rekening van de BV
wordt gedreven.
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De Staatssecretaris stelt dat moeilijkheden, die voortvloeien uit late indie-
ning van het verzoekschrift voor rekening van belanghebbenden zijn. Niet is
toegelicht aan welke moeilijkheden in het bijzonder is gedacht. Te denken valt
aan de mogelijkheid dat de inspecteur op grond van de voorovereenkomst of
intentieverklaring de aanslag over het desbetreffende jaar vaststelt met inacht-
neming van stakingswinst, omdat hem geen verzoek heeft bereikt waaruit de
voorgenomen geruisloze omzetting blijkt. Een bezwaarschrift of ambtshalve
vermindering zal dan uitkomst moeten bieden.

Problematischer lijkt mij de situatie, waarin ten tijde van de indiening van
het verzoek weliswaar materieel aan de voorwaarden is voldaan, maar, v66rdat
het verzoek is ingediend, nieuwe (standaard)voorwaarden door de Staatssecre-
taris zijn gepubliceerd en aan die voorwaarden niet volledig is voldaan. In een

dergelijk geval dienen naar mijn mening de oorzaken van de late indiening van
het verzoek beslissend te zijn voor het antwoord op de vraag of de vertraging
te rechtvaardigen is en dienovereenkomstig geruisloze omzetting op het ge-
wenste tijdstip toch doorgang kan vinden.

9.2.ARMIJN AFDOENING VERZOEK

Aan de inspecteur is geen termijn gesteld binnen welke hij moet beschikken op
een ingediend verzoek. Indien er geen bijzonderheden kleven aan het geval
lijkt mij een termijn van uiterlijk drie maanden redelijk. Ik refereer aan de in
beginsel voor de afdoening van een bezwaarschrift gestelde termijn van drie
maanden. 144 Zelfs kan men de vraag stellen of de afdoening van een verzoek
om vaststelling van hier bedoelde voorwaarden in het merendeel der gevallen
niet eenvoudiger is, en dus sneller kan, dan de behandeling van een gemiddeld
bezwaarschrift. Ik denk met name aan gevallen, waarvan de afdoening in han-
den van de inspecteur is gelegd.

Voor het bijzondere geval dat de Staatssecretaris of de inspecteur weigert de
voorwaarden vast te stellen wijs ik op een uitspraak van het Hof Arnhem,45,
waarin de rechtmatigheid van de weigering werd getoetst aan algemene begin-
selen van behoorlijk bestuur.

144. Zie de brief van de Minister aan de TWeede Kamer van 5 november 1982, Tweede Kamer, zit-
ting 1982-1983, Kamerstuk 17 131, nr. 147, gepubliceerd in V-N 27 november 1982, pagina 2240.
In die brief somt de Minister een agntal uitzonderingen op de regel op, waaronder 'pieken in het
werk bij de behandelende ambtenaren'; deze uitzondering acht ik weinig overtuigend. Zie voorts
de resolutie van 29 oktober 1982, nr. 582-21 950, V-N 27 november 1982, pagina 2241. Ik wijs in
dit verband op de kritiek van Langereis op het ontbreken van een wettelijke afdoeningstermijn
voor bezwaar- en verzoekschriften, 'Fiscale rechtsbescherming', proefschrift 1986, § 5.7, pagina
130 e.v. Zie ook De Blieck, Van Amersfoort en De Blieck, 'Algemene Wet', FED Fiscale Studie-
serie, nr. 5, tweede druk, § 8.2.3, met name pagina 180.
145. Uitspraak van 1 februari 1989, FED 1989/269, pagina 803. Zie hierover ook Langereis, 'Fisca-
le rechtsbescherming', pagina 70.
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9.3. FoRMALITEITEN

Het verzoek dient vergezeld te gaan, in tweevoud, van de geregistreerde vooro-
vereenkomst (c.q. intentieverklaring), de fiscale eindbalans van de ingebrachte
onderneming en de resultatenrekening over het laatste boekjaar, een gespecifi-
ceerde berekening van het te plaatsen aandelenkapitaal en de verdeling hiervan
over belanghebbenden en de fiscale en commerciele (concept-)openingsbalans
van de BV.

In de toelichting op de voorlaatste resolutie, gepubliceerd in BNB 1985/154,
was te lezen dat het bestaan van een voorovereenkomst en het tijdstip waarop
deze is gesloten in elk geval vaststaan, indien deze blijken uit een geregistreerde
akte.

Het nut van registratie blijkt uit de uitspraak van Hof Arnhem 12 september
1979, BNB 1981/54, waarin werd beslist, dat een onderhandse akte geacht
moet worden te zijn opgemaakt op de datum van haar registratie, tenzij be-
langhebbende aannemelijk zou maken, dat de akte op een vroegere datum is
opgemaakt.

In genoemde resolutie was dus een aanbeveling tot een dergelijke registratie
te lezen.146 In de resolutie BNB 1986/271 wordt registratie dwingend voorge-
schreven. Ik meen dat dit voorschrift niet gedragen wordt door de strekking
van het tweede lid van artikel 18 (zie over artikel 18, lid 2, nader hoofdstuk 7).
Op grond waarvan zou een belastingplichtige een geruisloze omzetting met in-
gang  van een zekere datum kunnen worden ontzegd wanneer hij, zonder   re-
gistratie, het tijdstip van opstelling van een intentieverklaring of van het opma-
ken van de voorovereenkomst anderszins aannemelijk kan maken?

9.4. TkRUGWERKENDE KRACHT

Wanneer in de loop van een boekjaar het plan wordt opgevat om de onderne-
ming geruisloos in te brengen in een BV bieden de ministeriele voorwaarden
de mogelijkheid de onderneming met terugwerkende kracht voor rekening van
de BV te doen komen. Als overgangstijdstip wordt dan, in afwijking van het
volgens wet en jurisprudentie geldende overgangstijdstip, aangemerkt de eerste
dag van het op het laatste volledige,47 boekjaar van de inbrenger volgende
boekjaar. Let wel, terugwerkende kracht naar een ander tijdstip wordt niet toe-
gestaan.

146. In de literatuur werd de wenselijkheid van registratie onderstreept, maar niet als een verplich-
ting verdedigd. Vergelijk Langereis, 'De geruisloze overgang van een onderneming in een BV her-
zien', De NV 64/3, mei/juni 1986, pagina 105. 'Teneinde onduidelijkheden over datum van de
(vormvrije) voorovereenkomst weg te nemen, verdient een registratie ervan aanbeveling.'
147. Men moet aannemen dat in het uitzonderlijke geval waarin in het tweede jaar van het bestaan
van een onderneming een geruisloze omzetting met terugwerkende kracht gewenst wordt, het
eerste korte boekjaar als een volledig boekjaar wordt beschouwd.
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De terugwerkende kracht is afhankelijk van de vervulling van twee voor-
waarden:
1.    de voorovereenkomst of intentieverklaring moet zijn geregistreerd binnen

negen maanden na dat boekjaar en
2.   de terugwerkende kracht mag geen incidenteel fiscaal voordeel tot gevolg

hebben.

Aangezien het toelaten van een v66r-voorperiode een begunstiging inhoudt zal
men zich te houden hebben aan de termijn die de Staatssecretaris stelt.

Het begrip 'incidenteel fiscaal voordeel' stamt uit BNB 1970/68, waarin de
Hoge Raad besliste, dat de overgang naar een ander stelsel van winstbe-
rekening niet gericht mag zijn op het behalen van een incidenteel fiscaal voor-
deel. Het standaardvoorbeeld van een incidenteel fiscaal voordeel vindt men
in BNB 1970/176, waarin de belastingplichtige in het zicht van de inbreng van
zijn onderneming in een NV een stelsel van winstberekening wenste te wijzigen,
waardoor naar tabeltarief belaste periodewinst zou worden getransformeerd in
naar bijzonder tarief belaste stakingswinst.148 Het incidentele' schuilt daarin
dat een (stelsel)wijziging wordt beoogd die - afgezien van het fiscale voor-
deel - geen of nagenoeg geen nut meer kan opleveren voor de onderneming.

Kuijpers stelt, dat met de voorwaarde wordt beoogd te voorkomen dat149

een incidentele bate via een achterdeur de BV wordt ingeloodst om een tariefs-
voordeel te bereiken. Deze gedachte heeft ongetwijfeld voorgezeten, maar de
vraag rijst aan de hand van welke criteria beoordeeld moet worden of een zo
ver gaande stap als een omzetting in een BV, afgezien van het tariefsvoordeel,
nut kan worden ontzegd. Naar mijn mening ligt hier de bewijslast op de in-
specteur. Weliswaar bevinden wij ons ten aanzien van de terugwerkende kracht
in de gunstsfeer, maar dat mag niet inhouden dat een belastingplichtige de te-
rugwerking onthouden wordt, omdat hij in het jaar met ingang waarvan de
overgang wordt beoogd toevallig een hoge periodewinst realiseert. Het lijkt
dan redelijk te verlangen dat de inspecteur aannemelijk maakt, dat zonder de
'incidenteel' hoge periodewinst omzetting niet of nog niet zou hebben plaats-
gevonden.

9·5. DE I5-MAANDSTERMIJN

Binnen 15 maanden na het beoogde overgangstijdstip zal de BV tot stand geko-
men moeten zijn en zal de inbreng dienen te geschieden. De tekst van het tle
lid van de toelichting op de standaardvoorwaarden ziet kennelijk zowel op ge-
vallen waarin terugwerkende kracht wordt beoogd als op de overige gevallen.

148. Zie over de reikwijdte van dit begrip Brull en Zwemmer, 'Goed koopmansgebruik', FED's
Fiscale Brochures, IB: 3.40, 4e druk, 1986, pagina 19.
149. WFR 6 juni 1985, nr. 1985/5685, 'Een nieuwe resolutie inzake de geruisloze overgang'.
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Wanneer terugwerkende kracht wordt beoogd lijkt mij de termijnstelling niet
voor discussie vatbaar. In andere gevallen is dat wel het geval. IJsselmuiden
betwijfelt of de termijn van 15 maanden mag worden gesteld.150 De regeling
van artikel 18 is geformuleerd als een recht. Indien de inbrenger voldoet aan
hetgeen in wet en jurisprudentie is geregeld met betrekking tot het over-
gangstijdstip, de lengte van de voorperiode e.d. kan hem dat recht dan worden
ontzegd indien de voorperiode langer zou duren dan 15 maanden? In het twee-
de lid van artikel 18 lees ik geen bevoegdheid tot het vaststellen van een voorpe-
riode korter dan bij een ruisende omzetting mogelijk is. Uit de jurisprudentie
blijkt dat in bijzondere gevallen een betrekkelijk lange voorperiode mogelijk
is. 15' Ik meen daarom dat de Staatssecretaris voor omzettingsgevallen z6nder
een vadr-voorperiode niet verder kan gaan dan de rechter gaat. Dit betekent
dat een voorperiode langer dan 15 maanden geruisloze omzetting niet verhin-
dert, indien de vertraging in de oprichting van de BV in de ogen van de rechter
te rechtvaardigen is.

9.6. VERVULLING EN AANVAARDING DER VOORWAARDEN

De wet eist vervulling van de voorwaarden. Een aantal voorwaarden lenen zich
echter niet voor onmiddellijke vervulling. Te denken valt aan het vervreem-
dingsverbod in de 10e standaardvoorwaarde. Te denken valt ook aan de opvat-
ting van de Staatssecretaris, dat de onderneming ten minste drie jaren door de
BV moet worden voortgezet. Het is de vraag of de aanvaarding van de voor-
waarden, zoals bedoeld in de 12e standaardvoorwaarde, dit probleem adequaat
oplost.

9.7. DE METHODE VAN MINISTERIELE VOORWAARDEN

Met de delegatie aan de Minister heeft de wetgever geen gelukkige greep ge-
daan. De argumenten die daartoe werden aangevoerd - onder de werking van
de resolutie B  8462 zou de praktijk hebben geleerd dat de omzetting haar eigen
problemen meebrengt in zovele variaties dat daarvoor onmogelijk een voorzie-
ning in de wet kan worden getroffen - hebben wellicht de Kamerleden van
toen mogen overtuigen (en waar hadden zij de argumenten voor het tegendeel
vandaan moeten halen?), die argumenten maken, in elk geval thans, geen in-
druk meer. Overziet men de ontwikkeling in de standaardvoorwaarden, dan
bespeurt men een grote continuYteit. Wijzigingen vonden vooral hun oorzaak
in het verwijderen van fouten en overkill. In de resoluties BNB 1986/271,
BNB 1986/272 en BNB 1988/229 is het mandaat nagenoeg geheel in handen

150. 'Geruisloze omzetting', FED's Fiscale Brochures, IB: 3.56, 3e druk, 1976, pagina 15.
151. Zie de hiervoor in hoofdstuk 4 aangehaalde jurisprudentie BNB 1987/2* en BNB 1988/165.
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van de inspecteur gesteld. Een nieuwe resolutie blijkt op het moment van de
afronding van deze studie in aantocht. Daarbij zal, naar verluidt, n6g meer
aan de inspecteur ter afdoening worden overgelaten. Als er nog enorme uitvoe-
ringsproblemen zouden zijn laat het ministerie daar dan eens verslag van doen.

Het belangrijkste bezwaar evenwel is dat de ministeriele voorwaarden in ho-
ge mate niet uitvoering, maar interpretatie van de wet inhouden. Een interpre-
tatie, die vaak aanvechtbaar is en door de gebrekkige rechtsbescherming niet
aangevochten kan worden. Aan de methode van ministeriele voorwaarden zal
nader aandacht besteed worden bij de bespreking van de 12e standaardvoor-
waarde in hoofdstuk 7, alsmede in het kader van de rechtsbescherming bespro-
ken in hoofdstuk 8.

Ik ben van mening dat de geruisloze omzetting zo veel mogelijk wettelijk ge-
regeld dient te worden en slechts enkele aspecten (bijvoorbeeld bij inbreng in
een bestaande BV) aan de Minister behoeven te worden overgelaten of bij
AMvB kunnen worden geregeld. Bij de bespreking van de standaardvoorwaar-
den zal ik de noodzakelijke wettelijke bepalingen trachten te formuleren.

Natuurlijk zal ook dan verschil van mening tussen belastingplichtige en in-
specteur omtrent de interpretatie van de wettelijke regeling of over de vraag,
of al dan niet een middellijke verschuiving van stille reserves heeft plaatsgevon-
den, mogelijk blijven. Aan deze kwestie zal ik in hoofdstuk 8 (rechtsbescher-
ming) aandacht besteden.

Handhaving van de zinsnede in het eerste lid van artikel 18 Wet IB 1964 aan-
gaande de ministeriele voorwaarden beveel ik niet aan.

10. Het verzoek

De laatste te bespreken wettelijke eis betreft het verzoek dat door belasting-
plichtige moet worden gedaan. De regels die de Staatssecretaris daartoe heeft
opgesteld zijn weergegeven in hoofdstuk 1.

Anders dan in de BRD, waar de Umwandlungssteuergesetz 1977 in geval van
een omzetting altijd van toepassing is en naargelang de wijze van waardering
qua gevolgen uitloopt op een met een ruisende of een geruisloze omzetting te
vergelijken situatie, kent Nederland een keuzeregeling. De Duitse regeling is in
dit opzicht fraaier Ok zeg niet voordeliger). Zij biedt een glijdende schaal van
mogelijkheden. In Nederland is het alles of niets, dat wil zeggen ruisend of ge-
ruisloos en niets daar tussen in.

Deze keuze noopt tot rekenwerk voor de belastingplichtige. Een dergelijke
analyse vraagt zoveel tekst, dat ik haar in een afzonderlijk hoofdstuk, het vol-
gende, heb ondergebracht.

De bestaande tekst behoeft op dit punt, in deze fase van de beschouwing, geen
aanpassing. Dit ligt anders indien de mogelijkheid van een 'semi-geruisloze
omzetting' zou worden aanvaard (zie bespreking 2e standaardvoorwaarde).
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11. Tekstvoorstel

In het tekstvoorstel dat hiervoor werd gedaan (zie § 7.5) verwerk ik nu ook de
mogelijkheid van omzetting in een bestaande BV. De eis dat uitsluitend tegen
aandelen kan worden overgedragen blijft voorshands gehandhaafd. De woor-
den 'daartoe opgerichte' verdwijnen. In plaats van de huidige tekst met betrek-
king tot de kapitaalsverhouding komt de eis dat de waarde van de verkregen
aandelen overeen dient te stemmen met de waarde van de inbreng.

Artikel 18, lid 1, luidt dan in zoverre:

'Ingeval een onderneming of een zeUstandig onderdee! van een onderneming,
welke feitelijk voor rekening van de belastingplichtige wordt  gedreven,  wordt
ingebracht in een naamloze of besloten vennootschap met  beperkte aansprake-
lijkheid, wordt, op verzoek van de belastingplichtige, voor het bepaten van de
uit die onderneming genoten winst de onderneming geacht niet te zijn
gestaakt, het zelfstandig onderdeel niet te zijn ingebracht en voor de toepassing
van Hoofdstuk VA de desbetreffende zaken niet te zijn vervreemd, mits de
waarde van de verkregen aandelen overeenstemt met de waarde van de door
de belastingplichtige ingebrachte ondememing of met de waarde van het zelf-
standig onderdeeL'
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Hoofdstuk 6. Break-evenanalyse

In dit hoofdstuk wordt de keuze tussen ruisende en geruisioze omzetting cijfer-
matig benaderd. Geruisloze omzetting blijkt niet als regel tot ongunstiger uit-
komsten te leiden dan ruisende omzetting. Maar tevens kan men constateren
dat rond de omslagpunten vaak een breed gebied bestaat waar de keuze betrek-
kelijk indifferent is. Het model is opgezet voor een concrete belastingplichtige,
maar in het kader van de beschrijving moeten uiteraard data worden veron-
dersteld. De uitkomsten en grafieken geven daarom een algemene indicatie en
moeten niet worden verabsoluteerd.

1. I)e keuze

Zoals in het vorige hoofdstuk werd beschreven vindt een geruisloze omzetting
slechts op verzoek plaats. Bij een omzetting volgt uit het huidige systeem van
de wet dat afrekening voorop staat. Aan de vraag of dit logisch is en niet eerder
geruisloosheid in de eerste plaats zou moeten komen ga ik nu voorbij. Zij werd
in hoofdstuk 3 behandeld.

Achter dit keuzerecht verschuilt zich de vraag wake methode van omzetting
voor de belastingplichtige, wanneer hij eenmaal besloten heeft tot omzetting
van zijn onderneming in een BV, in financieel opzicht het meest gunstig is.

Die vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. In dit onderdeel zal worden
onderzocht met welke variabelen men rekening te houden heeft en op welke
wijze deze variabelen met elkaar verband houden. Gezocht zal worden naar
punten waar een 'geruisloze' omzetting, bij verschillende uitgangsposities, in
financieel opzicht een gelijke belastingdruk oplevert als een 'ruisende' omzet-
ting. Welke omzettingsmethode voor een bepaalde belastingplichtige aanbeve-
ling verdient hangt dan af van zijn concrete positie: v66r of achter het omslag-
punt.

Let wel, ik bespreek niat de keuze of omzetting in een BV al dan niet uit fiscaal
oogpunt de voorkeur verdient. Voor daze keuzeproblematiek verwijs ik naar
de  literatuur.'

Het is voorts natuurlijk denkbaar, dat voor een belastingplichtige Uitslui-
tend de geruisloze methode in aanmerking komt, ook al zou een ruisende om-
zetting voor hem in rekentechnisch opzicht beter zijn. In dat geval legt de
vergelijking tussen de twee methoden geen gewicht in de schaal, maar komt het

1. Zie o.a. Stevens, 'BV ja, BV nee (1988)'* MBB september 1988, nr. 9, pagina 230, en Doornebal,
'Van BV naar eenmanszaak', Kluwer belastingwijzers nr. 27, 1988.
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er uitsluitend nog op aan of de belastingplichtige kan en wil voldoen aan de
aan geruisloze omzetting gestelde regels.

Hierna zullen de in aanmerking te nemen variabelen besproken worden.
Vooronderstellingen zullen per variabele worden geexpliceerd. De relaties tus-
sen de variabelen worden aangegeven, verbaal zowel als in formule. Bij de uit-
eenzetting van het model heb ik 66n fictieve belastingplichtige als uitgangspunt
genomen en aan de hand daarvan telkens een klein cijfervoorbeeld gegeven.
Nadat het model in kaart is gebracht zullen de omslagpunten worden opge-
zocht bij wijziging van specifieke variabelen, zoals de omvang van de stille
reserves, de leeftijd, een stamrechtvrijstelling, de inflatie en rentestand enz.

Eerder hebben Van Dijck2 en Stevens3 zich beziggehouden met een dergelijke
break-evenanalyse.

Het ging er Van Dijck destijds (1966) met name om hoe de regelgeving er
uit zou moeten zien om een optimale neutraliteit tussen beide methoden te ver-
krijgen.

Stevens heeft de regelgeving als een vaststaand gegeven genomen en daarvan
uitgaande de effecten van beide methoden becijferd.

Ook ik heb de laatste weg bewandeld. Daarbij heb ik de beschouwing en
rekentechnische benadering van Stevens tot uitgangspunt kunnen nemen. Op
het punt van te hanteren disconteringsvoeten breng ik echter enige nuances
aan, terwijl ik drukverschillen niet verhoudingsgewijs, maar, waar mogelijk,
in absolute bedragen heb aangegeven. Het doet zich immers niet zelden voor
dat een drukverschil uitgedrukt in procenten aanzienlijk is, terwijl het verschil
uitgedrukt in guldens te verwaarlozen is. Voor het overige zitten afwijkingen
vooral in variabelen die door wetswijzigingen veranderd zijn of in de nabije
toekomst gewijzigd zullen worden.

Het keuzemodel is gebaseerd op de wettelijke regeling van artikel 18 voor het
jaar 1988 en de daarbij horende voorwaarden gepubliceerd in BNB 1986/271

(bijlage 4).

2. Variabelen en vooronderstellingen

Alvorens de samenhangen tussen de verschillende variabelen aan te geven zal
in de volgende paragrafen worden aangegeven welke variabelen in aanmerking
zijn genomen en welke vooronderstellingen zijn gehanteerd.

2. Belastingconsulentendag 1966, 'Geruisloze overdracht en overgang van ondernemingen'. Daarin
werden voor het eerst in de fiscale literatuur met inzet van een computer dit type vergelijkingen
gemaakt. Van 'personal computers' had toen nog niemand gehoord.
3. L.G.M. Stevens, 'Beschouwingen rond de geruisloze inbreng in een BV', MBB juni 1986, nr. 6,
pagina 149 e.v. Eerder in 'Belasting naar draagkracht', dissertatie, 1980, pagina 358.
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2. I.  ABSTRACTIE VAN VOORPERIODE

Een geruisloze omzetting levert in beginsel geen belastingdruk op ter zake van
de feitelijke staking. Een ruisende omzetting wel. Aangezien een belasting-
plichtige in het laatste geval de stakingswinst zowel aan het begin als aan het
eind van de voorperiode in aanmerking kan nemen, en dat laatste nagenoeg
altijd zal doen, wordt de contante waarde van de daarmede samenhangende
belastingdruk beYnvloed door de lengte van de voorperiode.

Daarnaast bewerkt de voorperiode belastinguitstel over de voorperiode-
winst, die immers pas na totstandkoming van de BV in de aanslag over haar
eerste boekjaar in aanmerking kan worden genomen. Verdiscontering van dit
aspect zou er toe dwingen de omvang van de voorperiodewinst in het model
te verwerken, nAAst de lengte van de voorperiode.

Hoewel extreem lange voorperioden in de praktijk wel voorkomen is invloed
van de (lengte van) de voorperiode naar mijn mening van onvoldoende gewicht
om er het model mee te verzwaren. De invloed op de uitkomst weegt niet op
tegen de noodzakelijke verzwaring van de rekentechniek.

Ik heb daarom van de aanwezigheid van een voorperiode geabstraheerd. Het
tijdstip van overgang van belastingregime valt in het model daarom steeds sa-
men met het moment waarop de stakingswinst bij ruisende omzetting in aan-
merking wordt genomen. Maar het zal duidelijk zijn dat de belastingdruk bij
een ruisende omzetting gedrukt wordt met een 'rentewinst ' op de belasting
over de stakings- en voorperiodewinst ter zake van een uitstel van betaling van
doorgaans 1 jaar.

2.2. ABSTRACTIE VAN PERIODEWINST, LOON EN DIVIDEND

Voor een in de sfeer van de inkomstenbelasting gedreven onderneming wordt
de BV-vorm uit fiscaal oogpunt pas attractief, indien de met de onderneming
te behalen winst-na-belasting niet integraal in het privt-bestedingspatroon van
de ondernemer verdwijnt. Met andere woorden, de BV-vorm heeft weinig (fis-
caal) nut, indien bij de BV de winst na aftrek van arbeidskosten nihil bedraagt.
Immers wat voorheen als winst uit onderneming naar progressief tarief werd
belast wordt dan naar hetzelfde tarief als loon uit dienstbetrekking belast. Het
is de reservering door de BV van de winst-na-vennootschapsbelasting, waar-
door de BV-vorm attractief wordt: een naar progressief IB-tarief belast inko-
mensbestanddeel (de 'winst uit onderneming') wordt aldus getransformeerd in
'loon uit dienstbetrekking' enerzijds tn later te genieten aanmerkelijk-
belangwinst of onbelaste vermogenswinst.

De vermoedelijke omvang van de periodewinst en van de inkomensbehoefte
van de directeur-aandeelhouder zijn dus van dominante betekenis voor de keu-
ze 'BV ja, BV nee'.
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Maar voor de keuze 'ruisend of geruisloos' zijn die grootheden als zodanig
niet van betekenis. De met het loon van de directeur-aandeelhouder samenhan-
gende inkomsten- en vennootschapsbelastingdruk is onafhankelijk van de wij-
ze van totstandkoming van de BV.

Hetzelfde geldt voor sociale premies.
Ook de te volgen dividendpolitiek van de BV is irrelevant voor de keuze van

omzettingsmethode. Daarom is geabstraheerd van periodewinst, loon en divi-
dend.

Men dient zich hiervan bewust te zijn wanneer men hierna zal constateren,
dat in sommige gevallen de contante waarde van de belastingdruk negatieve be-
dragen oplevert.4 Zo'n uitkomst betekent uiteraard niet dat de desbetreffende
omzettingsvariant per saldo voor aandeelhouder en BV gezamenlijk belasting-
restituties zal opleveren: de belastingdruk over winst, loon en dividend is im-
mers niet meegewogen.

2.3. DE LEEFTIJD VAN DE INBRENGER

De leeftijd van de ondernemer ten tijde van staking is van belang voor de om-
vang van de stakingsvrijstelling5 en de omvang van de stamrechtvrijstelling.6

Ik heb in het rekenmodel, vooruitlopend op de Oort-wetgeving, het bedrag
van f 45 000 als verhoogde vrijstelling ingebouwd. Voor de stamrechtvrijstel-
ling ben ik uitgegaan van de voor 1988 geldende bedragen.

2.4. DE LEEFTIJD BIJ PENSIONERING

Het is voor de vergelijking van de belastingdruk in de ene en in de andere situa-
tie nodig een bepaald tijdstip in de toekomst als referentiepunt te nemen. Dat
kan een willekeurig tijdstip zijn. Het ligt echter voor de hand aan te sluiten bij

4. Zo'n negatieve uitkomst kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door een rentebetaling door de
grootaandeelhouder/inbrenger aan de BV, waarbij de rente-aftrek tegen 60% wordt verdisconteerd
en de rentebate tegen 4000.
5. Artikel 8, lid 1, letter d, kent een algemene vrijstelling van f 20 000 en een verhoogde vrijstelling
van f 35 000 voor een belastingplichtige die ten tijde van staking de leeftijd van 55 jaar heeft be-
reikt. Het wetsvoorstel 'Oort-Ii', zie V-N 22 oktober 1988, nr. 28, stelt een verhoogde vrijstelling
van f 45 000 in het vooruitzicht. De voorgestelde verruiming hangt samen met de wens tegemoet
te komen aan het effect dat het nieuwe vaste bijzondere tarief van 45% heeft ten opzichte van het

huidige variabele bijzondere tarief van 20-54% op ondernemers met kleine (stakings)winsten. Zie
over het bijzonder tarief en de stakingswinstvrijstelling in de Oort-wetgeving: Van Arendonk,
Kavelaars en Stevens, 'Eenvoud in praktijk', 1989, pagina 65 en 81.
6. De stamrechtvrijstelling van artikel 19 Wet IB 1964 varieert naar gelang de leeftijd ten tijde van
staking.
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het moment waarop de ondernemer voornemens is met pensioen te gaan. Op
dat moment zullen doorgaans bedongen stamrechten of lijfrenten ingaan en
zal vervreemding van de aandelen van de BV in het verschiet kunnen liggen.

De belastingdruk over de periode die ligt tussen dit moment en het tijdstip
van staking kan nu voor de onderscheiden situaties contant gemaakt en verge-
leken worden.

Het spreekt uiteraard niet vanzelf dat ten tijde van het bereiken van de pensi-
oendatum de aandelen zullen worden vervreemd. Teneinde tot een afronding
van het rekenmodel te komen is nodig een dergelijke vooronderstelling in te
bouwen. Eenvoudig valt in te zien dat, indien op 65-jarige leeftijd de aandelen
in feite niet worden vervreemd, zulks in het algemeen een lagere contante waar-
de van de belastingdruk ter zake van aanmerkelijk-belangwinst te zien zou ge-
ven.

De leeftijd van pensionering wordt gefixeerd op 65 jaar.

2.5' DE BURGERLIJKE STAAT

De burgerlijke staat van de omzettende ondernemer is niet van belang, omdat
de vergelijking op het stuk van de inkomstenbelasting geschiedt aan de hand
van het marginale tarief. Ik ga ervan uit dat dit marginale tarief niet beYnvloed
wordt door de omvang van de belastingvrije som.

Wel is denkbaar dat, in geval van een stamrecht of lijfrente, deze mede of
uitsluitend bedongen wordt ten gunste van de echtgeno(o)t(e) of levenspartner.
In dat geval zou (mede) een ander, met name lager, marginaal tarief op de
waarde van dat recht losgelaten moeten worden. Deze mogelijkheid zal ik niet
modelmatig bezien. Het is duidelijk dat de belastingdruk op de ruisende om-
zetting daardoor een verlaging zal ondergaan, zodat een afzonderlijke analyse
van deze mogelijkheid niet nodig is. In de praktijk zal een afzonderlijke analy-
se eerst dan nodig zijn indien een ruisende omzetting op voorhand niet gunsti-

ger is dan een geruisloze omzetting.

2.6. OMVANG STAKINGSWINST

De omvang van de bij een ruisende omzetting te belasten stakingswinst vormt
dan van de belangrijkste variabelen. De belastingdruk over stakingswinst bij
omzetting zou omzetting in de weg kunnen staan, hetgeen een van de belang-
rijkste motieven vormde om de geruisloze omzetting in te voeren. Daarom zal
later steeds de invloed van het niveau van de stakingswinst voorop staan.
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2.7· OUDEDAGSRESERVE

Over de oudedagsreserve (FOR) zal 6f afgerekend moeten worden 6f zij zal
moeten worden omgezet in een stamrecht. Dit speelt zowel bij een geruisloze
als bij een ruisende omzetting, zodat in zoverre deze variabele buiten beschou-
wing zou kunnen blijven. Aangezien echter ingevolge HR 28 april 1982,
BNB 1982/184', ook een geruisloze omzetting voor de FOR als staking geldt
kan op die FOR bij een geruisloze omzetting de franchise van artikel 8, letter
d, Wet IB 1964 in mindering gebracht worden. Men moet ervan uitgaan dat
een belastingplichtige tot het bedrag van de onbenutte franchise de FOR in elk
geval zal laten afnemen bij een geruisloze omzetting. De aanwezigheid van een
FOR is derhalve niet indifferent ten opzichte van het model. De invloed van
de FOR wordt afzonderlijk bezien.

In de gevallen waar de invloed van andere variabelen gemeten wordt heb ik
de invloed van de FOR buiten beschouwing gelaten. De stand van de FOR bij
aanvang van het jaar van omzetting verschilt immers per belastingplichtige.

2.8.  AFSCHRIEVINGSPERCENTAGE

Bij een geruisloze omzetting gaan vermogensbestanddelen tegen boekwaarden
over naar de BV, zodat in de Vpb-sfeer over de boekwaarde van bedrijfsmidde-
len kan worden afgeschreven. Bij een ruisende omzetting daarentegen kan in
de Vpb-sfeer op geherwaardeerde bedrijfsmiddelen worden afgeschreven. Hoe
sneller de afschrijving in dit laatste geval kan geschieden des te eerder is de be-

lastingdruk over de stakingswinst 'terugverdiend'. De hoogte van het afschrij-
vingspercentage bernvloedt daarom de vergelijking tussen de ruisende en de ge-
ruisloze omzetting. Dit percentage zal per bedrijfsmiddel verschillen. Het mo-
del zou naar mijn mening niet aan duidelijkheid, noch aan realiteitsgehalte
winnen wanneer ik een aantal bedrijfsmiddelen met verschillende levensduur
zou opvoeren. Welke keuze men ook maakt, zij zal slechts bij toeval aansluiten
op een in de werkelijkheid voorkomend geval. Bovendien schuilen relevante
stille reserves doorgaans voornamelijk in bepaalde gelijksoortige bedrijfsmid-

delen. Daarom wordt, tenzij anders aangegeven, slechts 66n differentiatie in de
levensduur van bedrijfsmiddelen aangebracht, te weten in goodwill enerzijds
(tegen een afschrijvingspercentage van 20070) en in stille reserves schuilend in
onroerend goed anderzijds (tegen een afschrijvingspercentage van 2%).

Daarbij heb ik voorts aangenomen dat de stakingswinst bij ruisende omzet-
ting voor de helft bestaat uit goodwill en voor de helft uit stille reserves in on-
roerend goed.

De invloed van het afschrijvingspercentage zal afzonderlijk worden bezien
door extreme verschillen met elkaar te vergelijken.

Voorondersteld wordt dat in geval van geruisloze omzetting de vennoot-
schapsbelastingdruk op de doorgeschoven stille reserves en goodwill niet door
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vervreemding, maar slechts in het gemis aan aftrekbaarheid van de afschrij-
vingskosten tot uitdrukking komt. Anders gezegd, de belastbare winst bij de
BV na geruisloze omzetting is relatief hoger door lagere afschrijvingskosten.

2.9.    ERMOGENSAFTREK

Per 1 oktober 1988 werd de vermogensaftrek op nul procent gesteld voor de
onder de vennootschapsbelasting vallende belastingplichtigen; zie artikel 8, lid
5, Wet Vpb 1969.7 Deze aftrek heeft derhalve geen invloed meer op de
break-evenanalyse. 8

2.IO. VERMOGEN VAN DE ONDERNEMING

De boekwaarde van de tot het ondernemingsvermogen behorende bestandde-
len is voor de vergelijking tussen de ene en de andere omzettingsvorm niet van
betekenis. Ik ga daarom uit van een fiscaal ondernemingsvermogen van nihil
v66r toevoeging van stakingswinst.

2.I I. MATERIMLE PREMIE- EN BELASTINGSCHULDEN

Bij een geruisloze omzetting wordt toegestaan tegenover de inbreng een
rekening-courantvordering ten laste van de BV te bedingen tot het bedrag van
de ten tijde van de omzetting bestaande materieel verschuldigde belastingen,
alsmede voor (v66r-Oortse) materieel verschuldigde premies volksverzekerin-
gen. Deze crediteringsmogelijkheid beinvloedt het te plaatsen aandelenka-
pitaal en kan om die reden een plaats gegeven worden in het model. Ik heb dit
bedrag gefixeerd op f 50 000. Voor het overige is dit bedrag voor de vergelij-
king niet relevant en heb ik het buiten beschouwing gelaten.

Ten aanzien van de ruisende omzetting ben ik ervan uitgegaan dat de be-
lasting opgeroepen door de stakingswinst voor zover mogelijk zal leiden tot
een vermindering van de creditering in rekening-courant van de inbrenger bij
de BV.

7. Wet 'Verlaging van het tarief en het op nihil stellen van de vermogensaftrek in de Wet op de
vennootschapsbelasting 1969', Kamerstuk 20 604.
8. Ter voorkoming van misverstand zij opgemerkt dat deze aftrek wel een rol speelt bij de keuze
'BV ja, BV nee'.

151



BREAK-EVENANALYSE

2.I 2.   INKOMSTENBELASTINGTARIEVEN

Inkomstenbelastingtarieven spelen op drie niveaus een rol, te weten het sta-
kingswinsttarief, het marginale tarief  en het aanmerkelij k-belangwinsttarief.

De hoogte van het stakingswinsttarief is van het meeste belang. Het spreekt
vanzelf dat een geruisloze omzetting bij een hoog stakingswinsttarief aantrek-
kelijker wordt, en omgekeerd. Bij invoering van de wetsvoorstellen-Oort zal het
bijzondere tarief, ook geldend voor stakingswinsten, op 45% worden ge-
steld.9 Ik heb dit tarief in het model verwerkt.

Het marginale inkomstenbelastingtarief is van belang voor de bepaling van
de inkomstenbelastingdruk op rente-inkomsten en stamrechtuitkeringen. Ook
hier heb ik aansluiting gezocht bij de wetsvoorstellen-Oort. In 'Oort-II, 10
wordt een toptarief voorgesteld van 60% bij een basisaftrek van f 4500. De ba-
sisaftrek kan worden overgedragen  aan de echtgenoot  of levenspartner."   De
inbrenger aan wie de basisaftrek van de echtgenoot of levenspartner is over-
gedragen zal, indien wordt geabstraheerd van andere inkomensbestanddelen en
indien een forfaitaire arbeidskostenaftrek van f 100012 in aanmerking wordt
genomen, bij een loon van f 93 000 aan de grens van de hoogste schijf van
60% staan. Gelet op dit bedrag zal zowel een marginaal tarief van 50% als van

9. Zie wetsvoorstel Oort-I, 'Herziening van de belastingheffing naar aanleiding van de voorstellen
van de commissie tot vereenvoudiging van de loonbelasting en de inkomstenbelasting (Wet vereen-
voudiging tariefstructuur en aftrekposten in de loon- en inkomstenbelasting)', Kamerstuk 20 595.
Het daarin, voorlopig, voorgestelde artikel 57, lid 2, luidde: 'De belasting over het gedee/te van
de belastbare som dat krachtens het eerste lid niet op de voet van de tarieftabel wordt belast be-
draagt een nader  bij wet vast  te stellen percentage.' ln de M.vT.,  pagina 9 en  10, wordt opgemerkt
dat met een vast bijzonder tarief een verdergaande vereenvoudiging wordt bereikt, omdat de hoog-
te van inkomensbestanddelen in voorafgaande jaren geen rol meer zal spelen.

In het wetsvoorstel Oort-II, 'Inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging tariefstructuur en
aftrekposten in de loon- en inkomstenbelasting en in aanvulling op die wet wijzigingen van de
loonbelasting en de inkomstenbelasting inzake vaststelling van het tarief en beperking van de af-
trekbaarheid van gemengde kosten (Wet invoering en aanvulling van de vereenvoudiging van de
tariefstructuur in de loon- en inkomstenbelasting en wijziging van de regeling betreffende aftrek-
posten)', Kamerstuk 20 873, wordt de volgende tekst voor artikel 57, lid 2 voorgesteld: 'De be-
lasting over het gedeette van de belastbare som dat krachtens het eerste lid niet op de voet van
de tabel wordt belast bedraagt 45 percent.'
10. In het wetsontwerp 'Inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging tariefstructuur en aftrek-
posten in de loon- en inkomstenbelasting en in aanvulling op die wet wijzigingen van de loonbelas-
ting en de inkomstenbelasting inzake vaststelling van het tarief en beperking van de aftrekbaarheid
van gemengde kosten (Wet invoering en aanvulling van de vereenvoudiging van de tariefstructuur
in de loon- en inkomstenbelasting en wijziging van de regeling betreffende aftrekposten)'. Kamer-
stuk 20 873, wordt de volgende tariefstructuur voorgesteld. Basisaftrek f 4500; eerste schijf over
de eerste f 41 500: circa 35% (7% belasting  +  ca. 28% premietarieO; tweede schij f over de volgen-
def 41  500: 50%; derde schij f over de resterende belastbare som: 60%. De tarieven zijn neergelegd
in het voorgestelde nieuwe artikel 53, lid 1, Wet IB 1964.
11. Oort-II, Kamerstuk 20 873, voorgestelde artikelen 55 en 56.
12. Oort-II, Kamerstuk 20 873, voorgesteld artikel 37.
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60% overeenstemmen met in de praktijk voorkomende situaties. De becijfe-
ringen zijn gemaakt tegen een marginaal tarief van 60%.

De invloed van het verschil tussen een marginaal tarief van 50% en een margi-
naal tarief van 60% is afzonderlijk beschreven.

Het aanmerkelijk-belangwinsttarief is van belang in verband met de, naarge-
lang de omzettingsmethode, verschillende winstreserves die in de BV zullen
ontstaan. Dit tarief zal ook na Oort-II 20% bedragen.13

2. I 3.    ENNOOTSCHAPSBELASTINGTARIEF

Het vennootschapsbelastingtarief, dat tot 1 oktober 1988 42% bedroeg, is van-
af die datum gewijzigd. In het vergaderjaar 1987-1988 werd een getrapt tarief
voorgesteld.14 De belasting bedraagt vanaf 1 oktober 1988 35% percent van
het belastbare bedrag of van het belastbare binnenlandse bedrag, met dien ver-
stande dat de belasting 40 percent bedraagt van het gedeelte van deze bedragen
dat f 250 000 niet te boven gaat." Deze tarieftrap beoogt een grotere vlucht
in de BV-vorm ten gevolge van de daling van het Vpb-tarief te voorkomen. Blij-
kens de becijferingen van Stevens in het MBB van september 198816 lijkt dit
doel bereikt aangezien de schrijver constateert, dat de 'tariefhobbel' tot gevolg
heeft dat het break-evenpunt, ten aanzien van de keuze of de IB-onderneming
al dan niet in een BV moet worden omgezet, geen wezenlijke verschuivingen
ondergaat ten opzichte van zijn in 1985 gemaakte berekeningen.

Het getrapte tarief roept een complicatie op. Voor de vergelijking tussen de
effecten van de twee omzettingsmogelijkheden doet de omvang van de door de
BV te behalen belastbare winsten er niet toe. Relevant zijn slechts specifieke
verschillen in de winst die door de omzettingsvorm zelf worden opgeroepen.
Zou nu het getrapte tarief volledig in het model worden verwerkt dan dient tel-
kens ook een bepaalde periodewinst van de BV te worden ingevoerd. Dit leek
mij niet nuttig.

Het stadium waarin uit fiscaal oogpunt een omzetting van de onderneming
moet worden overwogen zal doorgaans v66r het moment liggen waarop de
winstprognose voor de toekomstige BV boven de f 250 000 uit stijgt. Dit komt
naar voren in genoemd artikel van Stevens. In het merendeel der gevallen zal,
bij een winst van f 250 000 van de eenmanszaak, het omslagpunt al lang ge-
passeerd zijn.

13. Oort-II, Kamerstuk 20 873, voorgesteld artikel 57a, lid 1, letter e en lid 2.
14. Wetsvoorstel 'Verlaging van het tarief en het op nihil stellen van de vermogensaftrek in de Wet
op de vennootschapsbelasting 1969', Kamerstuk 20604.
15. De nieuwe tekst van artikel 22 Wet Vpb 1969 luidt: 'De be/asting bedmagt 33 % percent van
het belastbare bedrag Of van het belastbare binnenlandse bedrag, met (lien verstande dat de be-
lasting 40 percent bedraagt van het gedeelte van deze bedragen dat f 250 000 niet te boven gaat.'
16. Stevens 'BV ja, BV nee (1988)', MBB nr. 9, september 1988, pagina 230 e.v.
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Naarmate van die winst een groter deel toegerekend wordt aan de echtgenoot
van de ondernemer wordt het omslagpunt bij een winstomvang van f 250 000
bereikt in de gevallen, waarin van de BV een niet al te hoog salaris wordt be-
dongen. Maar, ook al wordt bij een winst van de eenmanszaak van f 250 000
het omslagpunt nog niet in alle gevallen gepasseerd, wij hebben in die situaties
nog niet een winstniveau van f 250 000 bij de BV bereikt. Immers, dat is de
winst die, globaal gesproken, overeenkomt met de winst van de eenmanszaak
verminderd  met  de loon-,  pensioen- en  rentelasten.11 Tot slot ml het lagere ta-
rief van 35% slechts gelden voor zover de winst van de BV uitgaat boven

f 250 000.
Om die redenen acht ik het reeel in het rekenmodel uniform uit te gaan van

een vennootschapsbelastingtarief van 40%.

2.I4. RENTEVOET

Er wordt van uitgegaan dat over rekening-courantsaldi rente zal worden ver-
goed, eventuele stamrechten zullen worden opgerent. De daarvoor te hanteren
rentevoet is de vermoedelijke marktrente, die gemiddeld over de te beschouwen
periode zal gelden. Steeds is uitgegaan van een gemiddelde rentevoet van 8%.

De invloed van de rentestand als zodanig op het break-evenpunt zal zelfstan-
dig worden onderzocht.

Ten aanzien van de rentevergoeding over rekening-courantsaldi moet reke-
ning gehouden worden met de mogelijkheid dat de aandeelhouder als zodanig
geen rentevergoeding van de BV bedingt. Er valt dan bij de aandeelhouder
geen rente-inkomen te belasten, terwijl de BV geen rentekostenaftrek heeft. 18

De invloed daarvan op het break-evenpunt zal afzonderlijk worden nagegaan.

2.I 5.   INFLATIE

In het model is de invloed van inflatie niet verwerkt. Hoewel het incalculeren
van een gemiddelde toekomstige inflatie van 3 tot 5% te verdedigen zou zijn,
wordt mijns inziens met een dergelijke verfijning slechts schijnexactheid be-
reikt. Met een enkel voorbeeld zal de invloed van de inflatie op het break-even-
punt evenwel worden gedemonstreerd.

17. Ik verwijs naar de tabellen 1 tot en met 5 in Stevens' 'BV ja, BV nee (1988)', MBB nr. 9, septem-
ber 1988, pagina 239 e.v.
18. Een en ander ingevolge o.a. BNB 1986/293*.
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2. I6.  DISCONTERINGSVOET

De verschillen in belastingdruk in het ene en in het andere geval van omzetting
dienen naar 66n tijdstip, het heden, te worden herleid. Daartoe dient toe-
komstige belastingdruk contant te worden gemaakt. Uitgangspunt hierbij
vormt de marktrente. De marktrente zelf wordt door mij echter niet gehanteerd
als disconteringsvoet. I k ga uit van een netto-disconteringsvoet. Wanneer men
de ontvangst van een bedrag in de toekomst contant wil maken zoekt men naar
het bedrag dat, indien het nd ontvangen zou worden, in economische zin
gelijkwaardig is aan het in de toekomst te ontvangen bedrag. Men veronder-
stelt dan dat het eerder ontvangen bedrag rentedragend kan worden uitgezet
tot bedoeld toekomstig tijdstip, zodat het te zamen met de gekweekte rente op
dat tijdstip hetzelfde bedrag oplevert als het oorspronkelijk te ontvangen be-
drag. Zou men als inkomstenbelastingplichtige een toekomstige, naar omvang
reeds vaststaande, uitkering nd laten afkopen onder hantering van een
bruto-disconteringsvoet dan komt men, bij ongewijzigde rentestand, bedrogen
uit. De te kweken rente wordt immers door de inkomstenbelasting ten dele af-
geroomd. Het bedrag dat men op het eind van de rit overhoudt zal lager zijn
dan het bedrag dat men, zonder afkoop, op dat tijdstip zou hebben ontvangen.
Hetzelfde geldt in de sfeer van de vennootschapsbelasting. Om die reden moe-
ten naar mijn mening netto-disconteringsvoeten worden gebruikt.

Ik vooronderstel dat de rentevrijstelling van artikel 47a Wet IB 1964 door de
inbrenger reeds wordt benut ter zake van rente-opbrengsten op privt-spaar-
saldi. De rentevrijstelling is dus niet in het model verwerkt.

Ik vooronderstel ook, bij hantering van de netto-disconteringsvoet, dat geen
beleggingsvarianten kunnen worden gehanteerd, die een belastingvrij rende-
ment gelijk aan de marktrente zouden opleveren. In transacties tussen onaf-
hankelijke derden zou naar mijn smaak een dergelijk uitgangspunt evenmin
acceptabel zijn.

Voor de berekening van de contante waarde van inkomstenbelastingdruk zal
zo, bij een marktrente van bijvoorbeeld 8% en een marginaal tarief van 60%,
een disconteringsvoet worden gehanteerd van 0,08 - (0,6 x 0,08) = 0,032.
Voor de berekening van de contante waarde van vennootschapsbelastingdruk
zal, bij een marktrente van bijvoorbeeld 8% en een tarief van 40% een
disconteringsvoet van 0,08 - (0,4 x 0,08) = 0,048 worden gehanteerd. Een
over het 20e jaar te ontvangen rentevergoeding over het rekening-courant bij
de BV wordt dus bruto becijferd op 8% van het rekening-courant, stel f 8000;
dat is de verplichting van de BV. De contante waarde van dit bedrag wordt ech-
ter naar een rekenrente van 3,2% berekend en komt uit op k f 4000 (en niet
op slechts f 1700 bij een rekenrente van 8%). Ook de inkomstenbelastingdruk
ter zake van te ontvangen rekening-courantrente zal dus op een hoger niveau
uitkomen.
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Er is 66n geval waarin ik de bruto-rentevoet w61 als disconteringsvoet han-
teer, te weten bij de berekening van de inkomstenbelastingdruk ter zake van
stamrechten.

De oprenting van stamrechten leidt niet tot enige belastingdruk. Het rente-
element wordt   (ten   dele!; zie hierna) eerst   in de latere uitkeringen   met
belastingheffing getroffen. Ik meen dat het daarom reeel is stamrechten louter
als stamrechten te benaderen. Dat wil zeggen dat, in de veronderstelling van
een eerdere uitkering van een termijn, ik ervan uitga dat het ontvangen bedrag
eveneens belastingvrij zou kunnen worden opgerent en wel tot hetzelfde bedrag
als de uitkering op het normale uitkeringstijdstip. Wordt derhalve ten tijde van
ruisende omzetting een stamrecht bedongen met een waarde van f 100 000,
dan wordt de inkomstenbelastingdruk gesteld op 60% daarvan; oprenting en
contantmaking neutraliseren elkaar. Wordt daarentegen het stamrecht tegen de
nominale rentevoet opgerent en vervolgens tegen een netto-rentevoet contant
gemaakt dan representeert de becijferde inkomstenbelastingdruk niet de
economische waarde waarop een belastingplichtige zich zou moeten baseren;
de belastingdruk wordt, ten nadele van een ruisende omzetting, te hoog bere-
kend. Zij zou bij een uitstelperiode van bijvoorbeeld 20 jaar neerkomen op een
inkomstenbelastingdruk van f f 150 000, en dat bij een waarde van het stam-
recht ten tijde van staking van f 100 000!

Nu zou men kunnen opmerken dat, indien de belastingdruk op het stamrecht
gesteld wordt op 60% het verstandiger is om tegen 45% af te rekenen over de
stakingswinst en gttn gebruik te maken van de stamrechtvrijstelling. Zie hier-
voor de volgende paragraaf.

2. I7.  STAMRECHTVRIJSTELLING

Toepassing van de stamrechtvrijstelling van artikel 19 Wet IB 1964 in geval van
een ruisende omzetting kan de in beginsel door de stakingswinst opgeroepen
belastingdruk naar de toekomst verschuiven. Uit oogpunt van liquiditeit werkt
de stamrechtvrijstelling dus in dezelfde richting als de geruisloze omzetting.
Het stamrecht kan immers van de BV, als onderdeel van de tegenprestatie voor
de inbreng, bedongen worden.

Daarnaast herbergt de stamrechtvrijstelling voor een deel onbelaste vermo-
gensvorming. Het komt er, kort gezegd, op neer dat de oprenting van het ver-
mogen dat men in feite zelf in het stamrecht investeert, dat wil zeggen het inko-
mensbestanddeel minus de belasting die daarop zou rusten zonder vrijstelling,
onbelast blijft. De stamrechtvrijstelling houdt dus niet louter verschuiving van
inkomen naar de toekomst in! Het verschil tussen een ruisende omzetting met
en z6nder stamrechtvrijstelling zal later grafisch worden toegelicht.
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Is de stamrechtvrijstelling thans nog gelimiteerd door aan de vrijstelling gestel-
de maxima, voornamelijk in verbinding met de leeftijd van de stakende
ondernemer'9, in het voorontwerp 'Brede Herwaardering'20 vervalt deze stam-
rechtvrijstelling21 om plaats te maken voor een ongelimiteerde lijfrentepremie-
aftrek. In dat voorontwerp staat de ongelimiteerde aftrek weliswaar als hoofd-
regel tegenover de eis dat een lijfrente bedongen wordt van een beroeps-
verzekeraar, maar juist voor overdrachts- en inbrenggevallen is een uitzonde-
ring gemaakt.22 Dit roept de vraag op of een dergelijke ongelimiteerde aftrek
de behoefte aan geruisloze omzetting in vele gevallen niet geheel zal wegne-
men! De invloed van een ongelimiteerde aftrek wordt daarom afzonderlijk on-
derzocht.

2. I 8.  HET TE PLAATSEN  AANDELENKAPITAAL

Artikel 67 Boek 2 BW verlangt voor een NV een minimum geplaatst en gestort
kapitaal van f 100 000, terwijl artikel 178 Boek 2 BW, zoals dat is gewijzigd

bij Wet van 12 december 1985 (Stb. 656) met inwerkingtreding 20 januari 1986,
voor de BV een geplaatst en gestort kapitaal van f 40 000 voorschrijft. Ik ga
uit van een BV en neem daarom f 40 000 als uitgangspunt.

Bij een ruisende inbreng kan de inbrenger een hoger kapitaal plaatsen, bij-
23voorbeeld om de mogelijkheid van inkoop van aandelen open te houden.

Een dergelijk motief vormt evenwel een aspect dat buiten de vergelijking als
zodanig valt.

2. I9.  ENNOMSCHAPSBELASTINGLATENTIE

Bij een geruisloze omzetting volgt het te plaatsen aandelenkapitaal uit de
'commerciale herwaardering' zoals die voorgeschreven is in de 9e standaard-
voorwaarde. Ik vooronderstel dat deze commerciele herwaardering niet leidt
tot een te plaatsen aandelenkapitaal lager dan f 40 000.

19. In 1988 bedroeg de maximale vrijstelling f 611 101 indien de ondernemer bij staking de leeftijd
van 60 jaar heeft bereikt of invalide is en de uitkeringen nagenoeg dadelijk ingaan of de onder-
neming door het overlijden van de ondernemer wordt gestaakt; de vrijstelling beloopt f 305 553
indien de ondernemer bij staking de leeftijd van 50 jaar heeft bereikt of de uitkeringen dadelijk
ingaan; in de overige gevallen bedraagt de vrijstelling f 152 778. Zie artikel 19, lid 2.
20. V-N 18 juli 1987, pagina 1549 e.v.
21. Het in het voorontwerp voorgestelde artikel I, letter K luidt: Mnikel 19 vervalt'.
22. In het voorgestelde artikel 45, aanhef en lid 4, onder ten vierde, worden premies voor lijfrenten
mede in aanmerking genomen indien zij verschuldigd zijn aan:  'een in Neder/and wonend natuur-
lijk persoon of een in Nederland gevestigd lichaam, mits de liifrenten zijn bedongen als tegen-
prestatie voor de overdracht van een onderneming aan die persoon of dat lichaam, doch ten
hoogste tot het bedrag van de met of bij die overdracht behaalde winst.'
23. Vergelijk Stevens, 'BV ja, BV nee (1988)', MBB nr. 9, september 1988, pagina 234.
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Bij de bepaling van de a pari te plaatsen aandelen bij een geruisloze omzet-
ting wordt als negatief vermogensbestanddeel aangemerkt de vennootschaps-
belasting die drukt op de naar de BV doorgeschoven stille en fiscale reserves
en goodwill. Deze belastingdruk kan zich op twee wijzen manifesteren: de BV
mist aftrekbaarheid van de afschrijving op de reserves, voor zover deze opgaan
in het drijven van de onderneming, terwijl bij vervreemding van de vermogens-
bestanddelen de BV vennootschapsbelasting verschuldigd zal worden bij reali-
satie van de (resterende) stille reserves. Met andere woorden, ook indien de re-
serves niet gerealiseerd worden door vervreemding van het object waarin zij
verscholen liggen roepen zij belastingdruk op. Men moet er immers van uit
gaan dat zij in zoverre worden afgeschreven. Deze afschrijving is fiscaal niet
aftrekbaar.

Met een en ander zou de BV rekening moeten houden bij de bepaling van haar
tegenprestatie, bestaande uit nominaal uit te reiken aandelen. Deze belasting-
druk wordt in de 9e standaardvoorwaarde gesteld op ten minste 20% van de
doorgeschoven (stille) reserves. Daarmede wordt deze belastingdruk voor het
bepalen van het te plaatsen kapitaal in het model een constante.

Bij een te hoog forfaitair percentage wordt de latente aanmerkelijk-belang-
winst tot een te groot bedrag ingebouwd, en omgekeerd. Maar, over het alge-
meen zal dit forfaitaire percentage niet te hoog zijn, ook niet bij een Vpb-tarief
van 40 tot 35%, en schuilt er voor belastingplichtigen een voordeel in. De vol-
gende grafiek licht dit toe.

Vpb-latentie commerciele herwaardering

Vpb 40%, afschrijving 5%, marktrente 8%

50%
0

Netto 4,8%
40%

30%

209

10%

090 1 1 1'l l'l l,1, ' :j i l" ' '
1357 9 11 13 15 17 19
246 8 10 12 14 16 18 20

LOOFTIJD TOT AFSTOTING
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De grafiek geeft de latente vennootschapsbelastingdruk weer bij realisatie
van de bij omzetting aanwezige stille reserve na n jaren. De netto-disconte-
ringsvoet bedraagt 4,8%; het gemiddelde afschrijvingspercentage 5070.

Men ziet hoe het percentage van 20 niet wordt bereikt. Dit neemt echter niet
weg, dat het forfait nodeloos een lager percentage dan 20% verbiedt!

2.20.   KAPITAA1SBELASTING

De kapitaalsbelasting bedraagt 1% over de waarde van hetgeen in de BV is in-
gebracht na aftrek van de door het lichaam op zich genomen verplichtingen,
dan wel over de nominale waarde van de geplaatste aandelen. Artikel 35 BRV
bepaalt uitdrukkelijk, dat bij een geruisloze omzetting de latente vennoot-
schapsbelasting ter zake van in het vermogen van de overgenomen onderne-
ming begrepen reserves als een verplichting kan worden aangemerkt. Ook hier
wordt deze latente belastingdruk gefixeerd op 20% van bedoelde reserves. Het
te plaatsen kapitaal, en daarmede de kapitaalsbelasting, zal verschillen naarge-
lang de methode van omzetting zodat met deze factor rekening gehouden dient
te worden in het rekenmodel. De kapitaalsbelasting vormt voor de heffing van
vennootschapsbelasting een kostenpost. 24

Uit de M.v.I bij het wetsvoorstel tot vrijstelling voor fusies en interne reor-
ganisaties25 blijkt dat de regering van mening is dat de kapitaalsbelasting op
den duur zal dienen te verdwijnen. De Staatssecretaris is van oordeel, dat aan
de afschaffing relatief hoge prioriteit moet worden toegekend. Nu nog geen
wetsvoorstel dienaangaande is ingediend heb ik de invloed van de kapitaalsbe-
lasting, die overigens zeer gering is, in het model gehandhaafd.

2.2 I.  SCHULDEN EN VORDERINGEN

Gemakshalve wordt aangenomen dat op rekening-courantschulden van de BV
niet wordt afgelost. Hetzelfde wordt aangenomen in het omgekeerde geval,
waarin de BV een vordering heeft op de inbrenger, bijvoorbeeld als gevolg van
het bedingen van een stamrecht uit hoofde van een relatief grote fiscale
oudedagsreserve.

24. Zie HR 28 september 1966, BNB 1967/1*, met noot Smeets.
25. Kamerstuk 21 031. Zie V-N 2 maart 1989, nr. 10, punt 14, pagina 718, en V-N 15 juni 1989,
nr. 28, punt 13, pagina 1648.
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3. De formules

Vergeleken worden de belastingdruk, die wordt opgeroepen bij een ruisende
omzetting (DROr = reele belastingdruk ruisende omzetting) en de belasting-
druk, die door een geruisloze omzetting wordt opgeroepen (DGOr = reele
belastingdruk geruisloze omzetting).

De gehanteerde symbolen zijn in alfabetische volgorde opgenomen in bijla-
ge 5.

DROr is samengesteld uit de volgende componenten, bestaande uit de con-
tante waarde van inkomstenbelasting-, vennootschapsbelasting- en kapitaals-
belastingdruk in geval van een ruisende omzetting,
bij de natuurlijke persoon ter zake van:
1.   het bedongen stamrecht (ISr = inkomstenbelasting stamrecht bij ruisen-

de omzetting);
2.   de belastbare stakingswinst (IW = inkomstenbelasting winst bij ruisende

omzetting);
3.   de rente genoten ten laste van de BV (IRr = inkomstenbelasting rente bij

ruisende omzetting);
en bij de BV ter zake van:
4.   de oprentingskosten ter zake van het stamrecht (VS, = vennootschapsbe-

lasting stamrecht bij ruisende omzetting);
5.  de afschrijvingskosten (VAr = vennootschapsbelasting ter zake van af-

schrijvingskosten bij ruisende omzetting);
6.  de rentekosten (VRr = vennootschapsbelasting ter zake van rentekosten

rekening-courant bij ruisende omzetting);
7.  de kapitaalsbelasting (Kbr = kapitaalsbelasting bij ruisende omzetting).
Dus:
DROr = IS, + IW + IRr - VSr - VAr - VRr + Kbr

DGOr is samengesteld uit de volgende componenten, bestaande uit de con-
tante waarde van de inkomstenbelasting-, vennootschapsbelasting- en kapi-
taalsbelastingdruk in geval van een geruisloze omzetting,
bij de natuurlijke persoon ter zake van:
8.       stamrechtuitkeringen26  (ISg = inkomstenbelasting stamrecht bij geruislo-

ze omzetting);
9.   de rente genoten ten laste van de BV (IRg = inkomstenbelasting rente bij

geruisloze omzetting);

26. Dit symbool heeft alleen invloed indien de fiscale oudedagsreserve in de beschouwing betrok-
ken wordt.
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10. hdgeree7 aanmerkelijk-belangwinst (IAB = inkomstenbelasting aanmer-
kelij k-belangwinst bij geruisloze omzetting);

en bij de BV ter zake van:
11.  de oprentingskosten ter zake van het stamrecht28 (VSg = vennootschaps-

belasting stamrecht bij geruisloze omzetting);
12. de afschrijvingskosten (VAg = vennootschapsbelasting ter zake van af-

schrijvingskosten bij geruisloze omzetting);
13. de rentekosten (VRg = vennootschapsbelasting ter zake van rentekosten

rekening-courant bij geruisloze omzetting);
14. de kapitaalsbelasting (Kbg = kapitaalsbelasting bij geruisloze omzetting).
Dus:
DGOr = ISg + IRg + IAB - VSg - VAg - VRg + Kbg

Het evenwichtspunt (dat in de tekst ook wel wordt aangeduid als 'break-
evenpunt' of als 'omslagpunt') wordt dAAr gevonden waar DRO, gelijk is aan
DGOr

Men houde in het oog dat de totale belastingdruk vergeleken wordt, dat wil

zeggen die van de natuurlijke persoon en die van de BV te zamen.
In de volgende paragrafen zal de wijze waarop de onderscheiden componen-

ten zijn berekend worden toegelicht.

3. I . INKOMSTENBELASTING STAMRECHTUITKERINGEN BIJ RUISENDE OMZETTING

De belastingplichtige heeft uitzicht op stamrechtuitkeringen die zullen voort-
vloeien uit de in een stamrecht omgezette en ten laste van de BV bedongen fis-

cale oudedagsreserve en uit het op de voet van artikel 19 Wet IB 1964 bedongen
stamrecht. De contante waarde van deze stamrechten kan gesteld worden op
de omvang van de fiscale oudedagsreserve (FOR) verhoogd met de laatste
dotatie 9 (Fd) en de toegepaste stamrechtvrijstelling ten tijde van omzetting
(S). Hier wordt ·geen netto-disconteringsfactor gehanteerd, aangezien de
oprenting van een stamrecht niet met belasting getroffen wordt.

De contante waarde van de inkomstenbelastingdruk op de stamrecht-
uitkeringen (ISr) is aldus de uitkomst van het marginale IB-tarief (tim) over
beide stamrechten:

27. De inkomstenbelastingdruk ter zake van het aanmerkelijk belang is derhalve relatief uitge-
drukt. De aanmerkelijk-belangwinst bij een ruisende omzetting wordt niet berekend aangezien dit
element niet van belang is voor de berekening van het omstagpunt.
28. Dit symbool heeft alleen invloed indien de fiscale oudedagsreserve in de beschouwing betrok-
ken wordt.
29. De laatste FOR-dotatie wordt hier slechts als 'reminder' in het voorbeeld verwerkt. Men moet
immers niet uitsluitend uitgaan van de FOR per het begin van het jaar. Op deze verfijning wordt
in het model, waarin de FOR buiten beschouwing wordt gelaten, niet meer teruggekomen.
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ISr = tim x (S + FOR + F )

Voorbeeld. (Dit voorbeeld zal hierna stap voor stap worden uitgebouwd.) Indien de belastingplich-
tige 45 jaar oud is, de stakingswinst f 500 000 bedraagt en de stand van de FOR aan het begin
van het jaar f 100 000 is, geniet de belastingplichtige een stamrechtvrijstelling van f 52 778.30
Hij heeft een oudedagsreserve van f 100 000 en een laatste dotatie van f 16 653, hetgeen een totaal
aan stamrechten geeft van f 169 431.

De contante waarde van de inkomstenbelastingdruk daarover bedraagt f 101 659.

3.2. INKOMSTENBELASTING STAKINGSWINST BIJ RUISENDE OMZETTING

De relevante inkomstenbelastingdruk ter zake van de belastbare stakingswinst
(IW) is het stakingswinsttarief (tis, gesteld op 45%, overeenkomstig Oort-II)
over de stakingswinst (W), nadat deze verminderd is met de franchise (F) en
met het op de voet van artikel 19 bedongen stamrecht (S). Dus:

IW = tis x(W-F-S)

De omvang van de franchise is afhankelijk van de leeftijd van de inbrenger.
De omvang van het op basis van artikel 19 te bedingen stamrecht is afhanke-

lijk van de omvang van de stakingswinst na franchise, de leeftijd van de inbren-
ger en de hoogte van de oudedagsreserve (FOR) bij het begin van het jaar van
omzetting c.q. van staking. Dus:

S = Smax -FOR

Er wordt van uitgegaan dat de stamrechtvrijstelling optimaal wordt benut en
een ongelimiteerde stamrechtvrijstelling, zoals die in het Voorontwerp 'Brede
Herwaardering' in het vooruitzicht wordt gesteld, niet mogelijk is.

Voorbeeld. De stakingswinst bedraagt f 500 000, de stand van de FOR aan het begin van het jaar
is f  100  000 en de stamrechtvrijstelling bij een  franchise van f 20  000 beloopt f 52  778.  De inkom-
stenbelastingdruk ter zake van de stakingswinst bedraagt:

0,45 x (500 000 - 20 000 - 52 778) = f 192 250.

3.3. INKOMSTENBELASTING RENTE-OPBRENGST BIJ RUISENDE OMZETTING

Bij een ruisende omzetting kan worden volstaan met een geplaatst en gestort
aandelenkapitaal zoals wordt voorgeschreven door artikel 178, lid 2, Boek 2
BW. Dit bedraagt thans f 40 000.

Het rekening-courant (Cr) dat bij een ruisende omzetting mogelijk is be-

30. Hierin is de imputatie van de FOR bij het begin van het jaar van omzetting ingevolge artikel
19, lid 2, letter c. slot, verwerkt; dus f 152 778  -/- f 100 000 = f 52 778 (tekst 1988).
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draagt de som van het fiscale eigen vermogen van de in te brengen onderne-
ming (V) en de stakingswinst (W) verminderd met het te plaatsen kapitaal
(Kr)' met de ten taste van de BV bedongen stamrechten (S, FOR en F ) en met
de belasting, die betaald dient te worden over de stakingswinst (IW). Dus:

Cr =V+W-K r-S-F O R-F d-I W
Voorbeeld. Aannemende dat het fiscale vermogen van de onderneming f 100 000 bedraagt en een
aandelenkapitaal van f 40 000 wordt geplaatst zal het rekening-courant bedragen:

100 000 + 500 000 - 40 000 - 52 778 - 100 000 - 16 653 - 192 250 = f 198 319.

De marktrentevergoeding (rm) over Cr wordt contant gemaakt, waarbij een
netto-disconteringsvoet (rni) wordt gehanteerd in verband met de inkomsten-
belasting over de rekenrente. Daarbij is rn, gelijk aan (1 - tim) x rm• Ik neem
aan dat het rekening-courant in de beschouwde periode niet wordt afgelost.
Voor de contante waarde van de inkomstenbelasting over de rente geldt dus:

IRr = C.W. van tim x rm x Cr tegen rni over een periode n

Voorbeeld. De jaarlijkse rentevergoeding over f 198 319 bedraagt, bij een marktrente van 8%,
f 15 866. De contante waarde over een periode van 20 jaar van deze postnumerando annuiteit bij
een disconteringsvoet van 0,032 bedraagt f 231 740. De latente inkomstenbelastingdruk daarover,
tegen een marginaal tarief van 600/0, bedraagt f 139 040. 31

3.4·  ENNOMSCHAPSBELASTING OPRENTINGSKOSTEN STAMRECHT BIJ RUISENDE
OMZETTING

Aangenomen wordt dat de bedongen stamrechten tegen de marktrentevoet
worden opgerent. De contante waarde van de vennootschapsbelasting ter zake
van deze kosten wordt berekend tegen de netto-rentevoet r v in verband met
de vennootschapsbelasting over de rekenrente: rnv is (1 - tv) x rm· In formule
bedraagt de vennootschapsbelasting ter zake van de oprentingskosten:

Vsr = Contante waarde van tv x rm x S, tegen rnv over een periode n

Voorbeeld. Het stamrecht bij een ruisende omzetting bedroeg f 169 431. De oprenting & 8% bere-
kend over het stamrecht bedraagt f 13 554. De contante waarde van de vennootschapsbelasting te-
gen 4,8% over deze annuiteit bedraagt f 68 728.

Uiteraard maakt de BV een rendement op het vermogen dat haar tegenover de
stamrechtverplichting ter beschikking staat. Aangezien bij een geruisloze om-
zetting hetzelfde vermogen in de vorm van aandelenkapitaal ter beschikking
staat en aangenomen mag worden dat in beide gevallen het rendement even

31. Zie voor de motivering van dit tarief § 2.12 van dit hoofdstuk.
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groot is, behoeft voor de vergelijking in zoverre slechts naar de kostenkant van
de BV gekeken te worden.

3.5. VENNOOTSCHAPSBELASTING AFSCHRIJVINGSKOSTEN BIJ RUISENDE
OMZETTING

Bij een ruisende omzetting kan de BV afschrijven naar de waarde in het econo-
misch verkeer van de ingebrachte vermogensbestanddelen. Het afschrijvings-
potentieel bij een ruisende omzetting omvat derhalve de boekwaarde van de in-
gebrachte vermogensbestanddelen onderneming (V) vermaarderd met de sta-
kingswinst (W).

Aangenomen is  dat de stakingswinst gelijkmatig is  verdeeld over goodwill
(Wg = winst bestaande uit goodwill), met een afschrijvingsperiode van 5 jaar
(ag = afschrijvingspercentage goodwill; nag = afschrijvingsperiode ter zake
van goodwill), en stille reserves in onroerend goed (Wr = winst bestaande uit
stille reserves in onroerend goed), met een afschrijvingsperiode van maximaal
50 jaar (a  = afschrijvingspercentage stille reserves; nar = afschrijvingsperio-
de ter zake van stille reserves).

Ten aanzien van de boekwaarde van het ondernemingsvermogen - waar-
mee alleen in dit voorbeeld rekening gehouden wordt (zie § 2.10) - wordt
aangenomen dat daarvoor eveneens een afschrijvingspercentage van 2 geldt.

Contant gemaakt wordt de lagere vennootschapsbelasting ter zake van beide
afschrijvingscomponenten, in formule:

VAr = (Contante waarde van tv x ag x Wg tegen rnv over een periode nag = 5)
plus (contante waarde van tv x aT x Wr tegen Tnv over een periode
nar = maximaal 50)

Voorbeeld. De afschrijving over de goodwill bedraagt jaarlijks f 50 000, de afschrijving over het
resterende vermogen bedraagt 2% van U 100 000 + f 250 000) = f 7000. De vennootschaps-
belasting daarover, contant gemaakt naar de respectieve perioden die in casu 5 en 20 jaar bedra-
gen, bedraagt f 122 564.

3.6.  ENNOOTSCHAPSBELASTING RENTEKOSTEN BIJ RUISENDE OMZETTING

Hiervoor werd de inkomstenbelastingdruk ter zake van het rekening-courant
besproken. Aan de zijde van de BV levert de verschuldigde rente een be-
drijfslast op. Daarom dient ook de contante waarde van de lagere vennoot-
schapsbelasting ter zake van deze rentekosten te worden berekend.

De som van de produkten van de jaarlijkse rentevergoeding, (rm) over het
rekening-courant (Cr), en het vennootschapsbelastingtarief (tv) wordt contant
gemaakt, waarbij een netto-disconteringsvoet (rnv) wordt gehanteerd. In for-
mule:

164



DE FORMULES

VRr = Contante waarde van t  x rm X Cr tegen rnv over een periode n

De rekening-courantrente in het voorbeeld bedroeg f 15 866. De contante waarde van de vennoot-
schapsbelasting ter zake van deze bedrij fslast, gemeten over een periode van 20 jaar bij een discon-
teringsvoet van 0,048, bedraagt f 80 446.

3.7. KAPITAALSBELASTING BIJ RUISENDE OMZETTING

De voor de vennootschapsbelasting aftrekbare kapitaalsbelasting wordt bere-
kend volgens de formule:

Kbr = (1 - tv) x 4 x Kr

waarin tk het kapitaalsbelastingtarief voorstelt en Kr het bij ruisende omzet-
ting te plaatsen kapitaal.

De druk van de kapitaalsbelasting bij een geplaatst kapitaal van 40000 bedraagt 0,6 x 0,01 x
40 000 = f 240.

In het voorbeeld bedraagt de belastingdruk bij een ruisende omzetting volgens
de formule
DROr = ISr + IW + IRr - VSr - VAr - VRr + Kbr:
101 659  +  192 250  +  139 040 - 68728 -  122 564 - 80446  +  240  =
f 161 451.

Hiermede is het voor een ruisende omzetting relevante bedrag gevonden.
Nu dient het voorbeeld via overeenkomstige stappen voor een geruisloze om-

zetting uitgewerkt te worden. Deze stappen zullen in de volgende paragrafen
worden gezet.

Nadat aldus het model in al zijn onderdelen is uiteengezet kan overgegaan
worden tot hetgeen waar het in feite om te doen is: constateren welke invloed
allerlei variabelen op een groot aantal te vergelijken gevallen hebben. Dit zal
in § 4 geschieden.

3.8. INKOMSTENBELASTING STAMRECHTUITKERINGEN BIJ GERUISLOZE

OMZETTING

Bij een geruisloze omzetting kan ten taste van de opgebouwde fiscale oude-
dagsreserve een stamrecht worden bedongen. De latente inkomstenbelasting-
druk ter zake van dit stamrecht (ISg) kan becijferd worden door het marginale
inkomstenbelastingtarief (tim) los te laten op de uitkomst van de som van de
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stand van de oudedagsreserve bij aanvang van het jaar (FOR) en de dotatie aan
die reserve in het jaar van omzetting (F  minus de franchise (F).32 Dus:

ISg = t m x (FOR + F  - F) of
ISg = tim X Sg

Indien de stand van de oudedagsreserve f 100 000 bedraagt en de laatste dotatie f 0 zal de contante
waarde van de inkomstenbelastingdruk gesteld kunnen worden op 60% van (100 000  - 20 000)
= f 48 000.33.34

3.9. INKOMSTENBELASTING RENTE-OPBRENGST BIJ GERUISLOZE OMZETTING

Het rekening-courant dat mogelijk is bij een geruisloze omzetting (Cg) be-
draagt de som van 80% van de stille reserves ON)35 en het fiscale vermogen
(V) verminderd met het bedongen stamrecht (Sg) en het te plaatsen kapitaal
(Kg).

Cg = 0,8 x W+V-S g-K g

Het te plaatsen aandelenkapitaal volgt uit de zogenoemde commerciele her-
waardering, die in de negende standaardvoorwaarde is geregeld. De afron-
dingscreditering en de creditering voor actuele belastingschulden, die in de
achtste standaardvoorwaarde worden toegelaten, in aanmerking nemende, kan
het te plaatsen aandelenkapitaal gesteld worden op 100/105 van de uitkomst
van: 80% van de stille reserves (W) vermeerderd met het fiscale vermogen (V)
en verminderd met de belasting- en premieschulden (B) en met het bedongen
stamrecht. Dus:

Kg = 100/105 x {(0,8 x W) +V-B- Sg}

Voorbeeld. Indien de materieel verschuldigde belastingen en premies volksverzekeringen worden
gesteld op f 50 000 beloopt het bij een geruisloze omzetting te plaatsen kapitaal:
100/105 x {(0,8 x 500 000) +  100 000 - 50 000 - 80 000} = f 352 381.
Het rekening-courant bij een geruisloze omzetting bedraagt dan:
0,8 x 500 000 +  100 000 - 80 000 - 352 381  = f 67 619.

32. BNB 1982/184*.
33. De FOR bij het begin van het jaar bedraagt in het voorbeeld f 100 000. Het ondernemingsver-
mogen bij het einde van het jaar bedraagt eveneens f 100 000. Aangezien bij een geruisloze omzet-
ting geen stakingswinst tot uitdrukking komt, kan een toevoeging aan de FOR in verband met arti-
kel  44f,  lid 1, letter  b,  Wet  IB   1964  niet  meer  aan bod komen.
34. In het model zal de FOR overigens verwaarloosd worden; zie § 2.7.
35. Voor de berekening van het te plaatsen kapitaal wordt 80% van de stille reserves in aanmerking
genomen in verband met de latente vennootschapsbelastingdruk, die op 20070 wordt gesteld.
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De marktrentevergoeding (r ) over Cg wordt vervolgens contant gemaakt te-
gen de netto-disconteringsvoet (rni) om IR: te verkrijgen.

Voorbeeld. De jaarlijkse rentevergoeding over f 67 619 bedraagt, bij een marktrente van 80/0,
f 5410. De contante waarde over een periode van 20 jaar van deze postnumerando annuiteit bij
een disconteringsvoet van 0,032 bedraagt f 79 012. De latente inkomstenbelastingdruk daarover,
tegen een marginaal tarief van 60%, bedraagt f 47 407.

3. IO. INKOMSTENBELASTING AANMERKELIJK BELANG BIJ GERUISLOZE OMZETTING

Bij een geruisloze omzetting zal het verschil in aanmerkelijk-belangwinst aan
het eind van de beschouwde periode ten opzichte van die bij een ruisende om-
zetting bepaald worden door een drietal factoren: de andere - doorgaans la-
gere - netto-rentekosten over het rekening-courant, de andere - doorgaans
lagere - netto-oprentingskosten over het stamrecht en de meerdere netto-
kapitaalsbelasting. Deze factoren worden hierna uitgewerkt.

Maar er is toch ook een verschil in afschrijvingskosten? Dit is zo, maar toch
wordt er geen rekening mee gehouden. De redenering luidt als volgt.

Het fiscale verschil in afschrijvingsgrondslag beinvloedt de waarde der
aandelen als zodanig niet. De cash-flow veroorzaakt door afschrijvingen is bij
de ruisende en de geruisloze omzetting gelijk. Een verschil zou dan nog kun-
nen worden veroorzaakt door de hogere vennootschapsbelasting bij een ge-
ruisloze omzetting ten gevolge van de fiscaal lagere afschrijvingen. Daardoor
zou de winstreserve bij deze omzettingsvariant worden gedrukt. Dit waarde-
drukkend effect is echter reeds verdisconteerd in de, commercieel bepaalde,
verkrijgingsprijs der aandelen.36

Indien mag worden aangenomen dat dit laatste beantwoordt aan de realiteit,
en ik ben van mening dat zulks - over het algemeen genomen - het geval
is37,    kan het afschrijvingseffect    voor de becij fering    van de aanmerkelijk-

belangwinstlatentie buiten beschouwing gelaten worden.

In geval van lagere rentekosten van de BV ten opzichte van een ruisend tot
stand gekomen BV ontstaat een grotere winstreserve aan het eind van de be-
schouwde periode. Deze winstreserve kan worden gesteld op de toekomstige
waarde van de jaarlijkse rentevergoeding over het verschH in rekening-courant-
posities verminderd met de vennootschapsbelasting daarover, dus op de Slot-
waarde van de postnumerando annuTteit38:

36. Vergelijk Stevens, 'Beschouwingen rond de geruisloze inbreng in een BV', MBB nr. 6, juni
1986, pagina 154.
37. Voor de bepaling van de verkrijgingsprijs van aanmerkelijk-belangaandelen is nitt een Vpb-

latentie van ten minste 20% geforfaiteerd!
38. De slotwaarde is berekend naar het moment waarop de laatste annuiteit vrijkomt. In feite is

gebruik gemaakt van de in Intus-123 opgenomen disconteringsfunctie @FV.
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(1-tv) x {rm X (Cr - Cg)}

Bij de becijfering van de slotwaarde heb ik de netto-rekenrente gehanteerd
(rnv)· De BV kan immers de winstreserve niet bruto oprenten; de oprenting
wordt telkenjare getroffen met vennootschapsbelasting.

Voorts spreekt vanzelf dat, indien sprake is van hogere rentelasten bij de ge-
ruisloos omgezette BV, de uitkomst negatief is.

Voorbeeld. Het verschil tussen de jaarlijks door de ruisend omgezette BV en de door de geruisloosomgezette BV te vergoeden rente bedraagt 15 866 - 5410 = f 10 456. Netto bedraagt het kosten-
verschil, en daarmede de relatieve toename van de winstreserve bij de laatste BV, (1 - 0.4) x
10 456  = f 6274. De slotwaarde daarvan tegen een netto-rekenrente van 4,8% bedraagt f 203 112.

Op gelijke wijze is de winstreserve, die ontstaat ten gevolge van de, doorgaans,
lagere oprentingskosten over het stamrecht benaderd. Het oprentingsverschil
kan gesteld worden op de marktrente over het verschil tussen het bij een ruisen-
de en een geruisloze omzetting bedongen stamrecht. De winstreserve bij een
geruisloos omgezette BV neemt met dit bedrag, verminderd met de vennoot-
schapsbelasting, sneller toe. In formule:

(1 - tv) x {rm x (Sr - Sg)}

Van deze jaarlijkse toename wordt vervolgens weer de slotwaarde berekend te-
gen een netto rekenrente (rnv)·

Voorbeeld. De marktrente, 8070, over het verschil tussen de stamrechten (169 431 - 80 000 =
89 431) geeft f 7 154. Verminderd met vennootschapsbelasting is dit f 4293. De slotwaarde van
deze annuiteit bedraagt f 138 988.

Tot slot oefent de hogere kapitaalsbelasting een negatieve invloed uit op de toe-
komstige aanmerkelijk-belangwinst. Becijferd wordt de slotwaarde van het ver-
schil in druk van deze belasting bij een geruisloze omzetting ten opzichte van
een ruisende omzetting, rekening houdend met de aftrekbaarheid voor de
vennootschapsbelasting. Dus:

(1 + rn.)n x{(1 -tv) x tk x (Kg -Kr)}

waarin
tk = tarief kapitaalsbelasting,
Kr = kapitaal bij ruisende omzetting.

Voorbeeld. De rekenrente in het voorbeeld bedraagt 4,8%, de looptijd 20 jaar, de effectieve druk
60%, het kapitaalsbelastingtarief 1% en het verschil tussen de geplaatste kapitalen (352 381 -
40 000) f 312 381. De slotwaarde van de kapitaalsbelasting bedraagt dan f 4786.
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Te zamen vormen deze drie elementen de slotwaarde van de meerdere
aanmerkelijk-belangwinst (ABs)·

Voorbeeld. De hogere winstreserve ter zake van (a) de rekening-courantrente bedroeg f 203 112,
die ter zake van (b) de hogere stamrechtoprenting f 138 988 en die ter zake van (c) de kapitaalsbe-
lasting f 4786. (a) +  (b) - (c) geeft f 337 314.

Om de contante waarde van de belastingdruk over deze aanmerkelijk-belang-
winst te verkrijgen wordt het aanmerkelijk-belangtarief (tab) berekend over de
aanvangswaarde van de hogere aanmerkelijk-belangwinst. Deze aanvangs-
waarde wordt berekend met de netto-rekenrente voor de inkomstenbelasting,
dus met rni· In formule:

IAB = tab x AB,/(1 + rni):

Voorbeeld. De contante waarde van de belastingdruk over de meerdere aanmerkelijk-belangwinst
bedraagt 200/0 x 337 314/(1,032)20 = f 35 930.

3.I I. VENNOMSCHAPSBELASTING OPRENTINGSKOSTEN STAMRECHT  BIJ

GERUISLOZE OMZETTING

De oprentingskosten ter zake van het stamrecht, bedongen uit hoofde van de
fiscale oudedagsreserve (VSg) worden op gelijke wijze becijferd als de opren-
tingskosten bij een ruisende omzetting. Aangenomen wordt dat het bedongen
stamrecht tegen de marktrentevoet wordt opgerent. De contante waarde van de
vennootschapsbelasting ter zake van deze kosten wordt berekend tegen de
netto-rentevoet r In formule:nv·

VSg = Contante waarde van tv x rm x Sg tegen rnv over een periode n

Voorbeeld. Het stamrecht bij een geruisloze omzetting bedroeg f 80 000. De oprenting A 80/0 bere-

kend over het stamrecht bedraagt f 6400. De contante waarde van de vennootschapsbelasting te-

gen 4,8% over deze annutteit bedraagt f 32 451.

3·I t,    ENNOOTSCHAPSBELASTING  AFSCHRUVINGSKOSTEN  BIJ  GERUISIOZE
OMZETTING

Het afschrijvingspotentieel bij een geruisloze omzetting omvat de fiscale boek-
waarde van de ingebrachte vermogensbestanddelen (V). Aangenomen is -
voor dit voorbeeld - dat ten aanzien van dit fiscale vermogen een afschrij-

vingspercentage van 2 geldt. Contant gemaakt wordt de vennootschapsbelas-
ting ter zake van deze afschrijving, in formule:
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VAg = Contante waarde van 4 x ar x V tegen rnv over een periode nar
( =   maximaal  50)

Voorbeeld. De afschrijving over het vermogen bedraagt 290 van f 100 000= f 2000. De vennoot-
schapsbelasting daarover, contant gemaakt naar een periode van 20 jaar bedraagt f 10 141.

3. I 3. VENNOOTSCHAPSBELASTING RENTEKOSTEN BIJ GERUISLOZE OMZETTING

Bepaald wordt de contante waarde van de vennootschapsbelasting ter zake van
de rentekosten bij een geruisloze omzetting over de - doorgaans lagere - cre-
ditering ten gunste van de inbrenger. Het produkt van de jaarlijkse rentever-
goeding (rm) over het rekening courant (Cg) en het vennootschapsbelasting-
tarief (tv) wordt contant gemaakt, waarbij een netto-disconteringsvoet (rnv)
wordt gehanteerd. In formule:

VRg = Contante waarde van tv x rm x Cg tegen rnv over een periode n

De rekening-courantrente in het voorbeeld bedroeg f 5410. De contante waarde van de vennoot-
schapsbelasting ter zake van deze bedrijfslast, gemeten over een periode van 20 jaar bij een discon-
teringsvoet van 0,048, bedraagt f 27 429.

3. I4.  KAPITAALSBELASTING BIJ GERUISIOZE OMZETTING

De voor de vennootschapsbelasting aftrekbare kapitaalsbelasting bij een ge-
ruisloze omzetting wordt berekend volgens de formule:

Kbg=(1-tv)xtkxKg

waarin tk het kapitaalsbelastingtarief voorstelt en Kg het bij geruisloze omzet-
ting te plaatsen kapitaal.

Voorbeeld. Hierv66r werd het kapitaal bij een geruisloze omzetting becijferd op f 352 381. De
druk van de kapitaalsbelasting zal derhalve bedragen (1 - 0,40) x 0,01 x 352 381  = f 2114.

De totale belastingdruk in het voorbeeld bij een geruisloze omzetting komt uit
OP:

48 000 + 47 407 + 35 930 - 32 451 - 10 141 - 27 429 + 2114 = f 63 430.

3·I 5·   REsuM6

In de vorige paragrafen is een voorbeeld uitgewerkt, handelend over een onder-
nemer, die op 45-jarige leeftijd zijn onderneming in een BV omzet, waarbij de

170



DE FORMULES

belastingdruk  van  de twee mogelijke omzettingsvarianten  in het heden  werd
gemeten naar de stand van zaken die bereikt wordt op 65-jarige leeftijd.
Het ging daarbij om de uitkomst van de som van
ISr + IW + IRr - VS, - VAr - VR, + Kbr
bij een ruisende omzetting (DROr)
en om de uitkomst van
ISg + IRg + IAB - VSg - VAg - VRg + Kbg
bij een geruisloze omzetting (DGOr)•
DROr bedroeg:
101 659  +  192 250  +  139 040 - 68 728 -  122 564 - 80 446  +  240  =
f 161 451.
DGOg bedroeg:
48 000 + 47 407 + 35 930 - 32 451 - 10 141 - 27 429 + 2114 = f 63 430

Een geruisloze omzetting zou derhalve in dit voorbeeld, uitsluitend afgaande
op de rekenkundige uitkomst, gunstiger zijn geweest.

3.I6. WIR

Op 27 februari 1988 kondigden de Ministeries van Financidn en Economische
Zaken aan dat de Staatssecretaris van Financien met toepassing van arti-
kel 61a, lid 3, Wet IB 1964 bij beschikking de WIR-basispremie voor alle be-
drijfsmiddelen met ingang van 29 februari 1988 op nihil had gesteld.39

Op 24 maart 1988 volgde overeenkomstig artikel 61a, lid 4, Wet IB 1964, het
wetsvoorstel tot goedkeuring van de beschikking.40 Deze beschikking bracht
specifieke gevolgen mede voor de omzetting van een onderneming in een BV.
Voorheen gold, voor zover hier van belang, het volgende.

In artikel 23d, lid 1, letter a, Wet Vpb 1969 is bepaald dat voor een BV of
NV ter zake van WIR-premiering buiten aanmerking blijven verplichtingen
aangegaan voor de verwerving van een onderneming tegen uitreiking van aan-
delen. Letter b van hetzelfde artikeldeel bepaalt dat eveneens buiten aanmer-
king blijven verplichtingen aangegaan jegens een persoon die voor ten minste
een derde aandeelhouder is. Het tweede lid van artikel 23d biedt de Minister
echter een ontheffingsmogelijkheid, waarvan gebruik werd gemaakt in resolu-
ties gepubliceerd in BNB 1986/181 en BNB 1986/182.41 Deze resoluties bepa-
len dat aan de BV, onder voorwaarden42, per bedrijfsmiddel een investerings-

39. Zie V-N nr.7, 12 maart 1988, punt 17, pagina 629.
40. Kamerstuk 20 502,24 maart 1988.
41. Resoluties van 11 april 1986, nrs. 286-4209 en 286-4441.
42. Deze voorwaarden houden in dat de bedrijfsmiddelen niet als belegging mogen worden aange-

houden, dat geen rechten bij de grootaandeelhouder/inbrenger met betrekking tot die bedrij fsmid-
delen mogen achterblijven en de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verplichtingen vol-
doen aan hetgeen tussen derden gebruikelijk is.
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bijdrage kan worden verleend tot maximaal het bedrag van de desinves-
teringsbetaling, die door de grootaandeelhouder (voor zover de verwerving an-
ders dan tegen aandelen geschiedt) respectievelijk de inbrenger (voor zover de
verwerving tegen aandelen geschiedt)43 ter zake van de vervreemding van dat
bedrij fsmiddel verschuldigd en tevens daadwerkelijk betaald  is.

Door deze regeling, met 'neutralisering' aangeduid, behoefde een desinves-
teringsbetaling bij de inbrenger in feite een ruisende inbreng niet in de weg te
staan: zij keerde als investeringsbijdrage bij de BV terug. Evenwel, in punt 6
van beide resoluties wordt opgemerkt dat aan de BV 'uiteraard slechts investe-
ringsbijdragen kunnen worden verleend voor verplichtingen die overigens voor
investeringsbijdragen in aanmerking komen en voorts dat de investe-
ringsbijdrage nooit meer kan bedragen dan het bedrag, waarop overigens vol-
gens de wettelijke bepalingen aanspraak kan worden gemaakt:

Een BV, die tot stand komt na 28 februari 1988, heeft geen aanspraak meer
op WIR-bijdragen.44

Daarmede is voor ruisende omzettingen het nut van bedoelde resoluties
weggevallen en zal gedurende een periode van acht jaar na 1988 een desinveste-
ringsbetaling een afzonderlijk drukelement betekenen bij omzetting van een
onderneming in een BV.

Daardoor zal de komende jaren in menig geval het omslagpunt ten gunste
van de geruisloze omzetting verschuiven, aangezien ingevolge de vijfde en zes-
de standaardvoorwaarde de WIR-positie van de inbrenger wordt doorgescho-
ven naar de BV.

Voor de invloed van de WIR op het break-evenpunt verwijs ik naar § 4.9.

4. De invloed der variabelen

Thans zal worden bezien waar de break-evenpunten liggen wanneer bepaalde
relevante variabelen varieren.

Het is goed nog eens op te merken dat aan het model vooronderstellingen
ten grondslag liggen. Voor toepassing in de praktijk dienen uiteraard zoveel
mogelijk feitelijke gegevens en details toegevoegd te worden.

Anderzijds zal men bemerken, dat rond het omslagpunt vaak een vrij brede
marge ligt, waarin de verschillen in guldens gemeten niet bijzonder groot zijn.
Daardoor kan men over een betrekkelijk breed gebied de neutraliteit van de ene
ten opzichte van de andere omzettingsvorm aannemen, ook al verwerkt men
niet alle, minder relevante, details van het specifieke geval.

43. Zie BNB 1986/182, punt 4.
44. Met uitzondering van de kleinschaligheidstoeslag van artikel 61c Wet IB 1964. Zie over de ver-
vanging van de kleinschaligheidstoeslag door een investeringsaftrek, het persbericht opgenomen
in V-N 6 juli 1989, nr. 31, punt 23, pagina 1882. Gelet op het voorgestelde investeringsplafond van
f 441 000 zal deze aftrek bij omzettingen in het algemeen nauwelijks een rol spelen.
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Ten slotte mag niet vergeten worden dat een break-evenanalyse alleen van bete-
kenis is voor de ondernemer die zich een keuze kan veroorloven. De geruisloze
omzetting is van origine bedoeld om liquiditeitsmoeilijkheden te voorkomen!

De aandacht gaat uiteraard in de eerste plaats uit naar het break-evenpunt bij
een variarende stakingswinst bij een gegeven leeftijd. Daarbij kan worden na-
gegaan wat het gevolg is indien de aandeelhouder geen rente bedingt over het
rekening-courant. Tevens zal worden aangegeven wat de invloed van de stam-
rechtvrijstelling is; in dat verband zal worden nagegaan wat het gevolg is van
een ongelimiteerde 'stamrechtvrijstelling', zoals de 'Brede Herwaardering' in
petto heeft.

Daarnaast zal de invloed van inflatie, de invloed van de leeftijd, van het af-
schrijvingspercentage en van de rentestand worden onderzocht. Het effect van
een desinvesteringsbetalingsverplichting zal aan bod komen en de vraag of de
aanwezigheid van een fiscale oudedagsreserve enige invloed heeft. Tot slot
wordt de invloed van het marginale IB-tarief belicht.

Achtereenvolgens zal dus worden geanalyseerd de invloed van:
1.   de omvang van de stille reserves en goodwill
2.  de renteloosheid van rekening-courant
3.     de  stamrechtvrijstelling
4.  een ongelimiteerde 'stamrechtvrijstelling'
5.       inflatie
6.  de leeftijd van de ondernemer
7.  het afschrijvingspercentage
8.     de rentestand
9.  de WIR
10. de fiscale oudedagsreserve

In de tekst zullen uitsluitend grafieken worden verwerkt. Voor (enkele) tabellen
verwijs ik naar bijlage 5.

4. I . STILLE RESERVES EN GOODWILL

De stakingswinst wordt geacht voor de helft te worden veroorzaakt door good-
will en voor de andere helft door in onroerend goed schuilende reserves.

Ik geef de grafieken bij drie leeftijden, te weten een omzetting op 35-jarige

leeftijd, op 45-jarige leeftijd en op 55-jarige leeftijd.

Bij een omzetting op 35-jarige leeftijd blijkt tot een stakingswinst van
i f 450 000 een ruisende omzetting een lagere belastingdruk opleveren dan
een geruisloze omzetting. Op dat punt bedraagt de druk van een ruisende om-
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zetting f  87 000 (afgerond) en die van een geruisloze omzetting f  80  000 (afge-
rond).

De lagere druk van de ruisende omzetting voor het break-evenpunt laat zich
voornamelijk verklaren door de stamrechtvrijstelling. De stakingswinst levert
zo wel een afschrijvingsbasis op bij de ruisende omzetting, maar leidt niet tot
onmiddellijke belastingheffing. Naarmate de stamrechtvrijstelling wordt opge-
vuld ziet men zelfs een daling in de belastingdruk. Dit wordt veroorzaakt door
het constant blijven van het rekening-courant totdat de stamrechtvrijstelling
door de stijgende stakingswinst geheel is benut. Door dit tijdelijk constante
rekening-courant blijft de inkomstenbelastingdruk op de rentebaten gelijk, ter-
wijl inmiddels de afschrijvingskosten toenemen. Nadat de stakingswinst een
niveau van f 150 000, overeenkomende met de stamrechtvrijstelling op 35-
jarige leeftijd, heeft bereikt zullen de opbrengstelementen sneller toenemen
dan de aftrekelementen.

Bij een stakingswinst van f 550 000 bedraagt de afwijking ten nadele van
een ruisende omzetting overigens slechts i f 37 000, bij een stakingswinst van
f 800 000 is dat + f 110 000.

In het algemeen geldt dat bij een omzetting op relatief jonge leeftijd de ge-
ruisloze omzetting pas bij hogere stakingswinsten attractief wordt, aangeno-
men   dat de stamrechtvrij stelling wordt benut en onder de vooronderstelling
dat het afschrijvingstempo enigszins gelijk verdeeld is over snel en langzaam
afschrijfbare vermogensbestanddelen.

Omzetting op 35-jarige leeftijd

Met stamrechtvrijstelling

400
0

Ruisend
300   -                                                                                                                                                                                         1,

Geruisloos

200 -

100 -

0-

-100    '      '   '   '   '   1   '   '   1   1   '   ,   1
100 200 300 400 500 600 700 800

150 250 350 450 550 650 750

WINST x 1000
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Een overeenkomstig beeld geeft een omzetting op 45-jarige leeftijd te zien. Het
omslagpunt wordt eerder bereikt, bij een stakingswinst van f f 350 000. Op
dat punt bedraagt de druk van een ruisende omzetting f 53 000 (afgerond) en
die van een geruisloze omzetting f 47 000 (afgerond).

Dit eerdere omslagpunt ten opzichte van de vorige grafiek wordt voorname-
lijk veroorzaakt door de geringere oprentingskosten over het stamrecht bij een
overigens gelijkblijvende inkomstenbelastingdruk over het stamrecht. De
inkomstenbelastingdruk over het stamrecht is in het model immers ongevoelig
voor de lengte van de opbouwperiode.
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Bij omzetting op 55-jarige leeftijd constateert men dat tot een stakingswinst
van  f f 350 000 de omzettingsvorm betrekkelijk indifferent is. Hoewel sprake
is van een hogere stamrechtvrijstelling ingevolge de leeftijd is de inkomstenbe-
lastingdruk over het stamrecht betrekkelijk groot in verhouding tot de opren-
tingskosten bij de BV. De BV heeft immers slechts een opbouwperiode van 10
jaar.

In het algemeen kan worden geconstateerd dat bij een omzetting op latere
leeftijd een geruisloze omzetting al spoedig een interessante mogelijkheid
wordt.
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Omzetting op 55-jarige leeftijd

Met stamrechtvrijstelling

400
0

Ruisend
300 -

Geruisloos

200 -

100 -

0-

100 ' 'I" " "1 1 1 8"
100 200 300 400 500 600 700 800

150 250 350 450 550 650 750

WINST x 1000

4.2, RENTELOOS REKENING-COURANT

De jurisprudentie rond informeel kapitaalstortingen45 biedt de mogelijkheid
dat de inbrenger geen rente bedingt over zijn rekening-courant bij de BV. Deze
niet-bedongen rente leidt niet tot genoten inkomen bij de inbrenger, terwijl an-
derzijds de BV geen aftrekpost heeft ter zake van de niet-bedongen en niet-
betaalde rente. Ik bezie dit geval voor een omzetting op 45-jarige leeftijd.

45. BNB 1986/293* - BNB 1986/297*. De arresten worden wel aangeduid als de '8 juli-arresten'.
Ik prefereer de aanduiding 'nieuwe kostenarresten'. 'Nieuw' in die zin, dat in deze arresten - in
tegenstelling tot de oude kostenarresten (HR 15 mei 1946, B 8124, HR 4 mei 1955, BNB 1955/223,

HR 12 februari 1958, BNB 1958/116, HR 10 december 1958, BNB 1959/51 en HR 18 november
1959, BNB 1959/386) - de Hoge Raad in zekere zin verklaart waar6m in deze arresten wordt
afgeweken van het principe van artikel 7 Wet IB 1964. 'Nieuw' ook ten opzichte van het kostenar-
rest van 31 mei 1978, BNB 1978/252*, waarin, zonder motivering, een tot veel speculaties aanlei-
ding gevende afwijking van de oorspronkelijke lijn naar voren kwam. Voor commentaren verwijs
ik o.a., naast de noot van Den Boer, naar Hofstra (noot bij BNB 1978/252), Van Dijck in FED
14 augustus 1986, nr. 1986/1122 en Aardema in FED 12 februari 1987, nr. 1987/45. Zie ook 'Cur-
sus Belastingrecht', onderdeel Vennootschapsbelasting, § 2.0.6.E en Aardema, 'De directeur-
grootaandeelhouder met zijn BV en de fiscus', Kluwer Bedrijfswijzers nr. 14, 1988, pagina 28 e.v.
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Omzetting op 45-jarige leeftijd
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Het omslagpunt ligt ook nu bij een stakingswinst van f 350 000, maar de druk
is zowel bij de ruisende als de geruisloze omzetting gedaald, respectievelijk
f 31 000 (was f 53 000 ) en f 29 000 (was f 47 000 ). De verklaring voor de
drukdaling ligt voor de hand. Over rente-inkomen wordt in de IB-sfeer 60%
inkomstenbelasting betaald, terwijl de BV slechts tegen 40% kan aftrekken.

Tevens ziet men hoe over de gehele lijn de verschillen geringer zijn geworden.
Er ontstaat derhalve over een breed gebied een betrekkelijke indifferentie ten
aanzien van de methode van omzetting.

4.3. STAMRECHTVRIJSTELLING

De invloed van de stamrechtvrijstelling bij een ruisende omzetting is zeer
groot. In § 2.17 werd gesteld dat dit mede veroorzaakt wordt door onbelaste
vermogensvorming.46 De stamrechtvrijstelling bewerkt niet alleen belasting-
uitstel en een latere belasting van de oprenting, de oprenting zelf blijft voor
een deel definitief onbelast. Dit kan met het volgende voorbeeld worden toege-
licht.

Stel dat het te belasten inkomen (bijvoorbeeld stakingswinst) f 100 000 be-
draagt, bij een tarief van 60%.47 Indien gebruik gemaakt wordt van de stam-

46. Vergelijk Van Dijck, 'De herwaardering van de periodieke uitkeringen', WFR 1987/5788, met
name § 12, pagina 1041.
47. Voor het voorbeeld dien ik het stakingswinsttarief even buiten beschouwing te laten.
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rechtvrijstelling zal het stamrecht na 10 jaar een eindwaarde van f 215  892 heb-
ben bereikt. De belastingdruk daarop bedraagt, tegen 60%, f 129 535.48 Het
netto-eindvermogen bedraagt f 86 357.

Zou het inkomensbestanddeel terstond worden belast en het netto-inkomen
als rentespaarbrief 10 jaar uitgezet, dan bedraagt de eindwaarde van de ren-
tespaarbrief f 86 357. De belastingdruk op de rente bedraagt f 27 814. Er
resteert een netto-eindvermogen van f 58 534. Het verschil in eindvermogens
- f 27 814 - bedraagt precies de belasting over de gekweekte rente op een
netto-investering van f 40 000 (het geinvesteerde inkomen nA belasting). Nadst
belastinguitstel schuilt in deze onbelaste vermogensvorming de attractiviteit
van een stamrechtvrijstelling (of lijfrentepremieaftrek).

Wanneer geen gebruik gemaakt wordt van de stamrechtvrijstelling bij om-
zetting wordt in het model het rekening-courant bij de BV groter en de rente-
vergoeding daarop belast. Men mist de vrije vermogensvorming.49 De volgen-
de grafiek toont het effect, wanneer bij een omzetting op 45-jarige leeftijd geen
stamrechtvrijstelling wordt bedongen (bij een normale rentevergoeding over
het rekening-courant).
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48. In het Voorontwerp Brede Herwaardering wordt om die reden in geval van afkoop een rentever-
goeding van 25070 over de waarde in het economisch verkeer van de lijfrente geheven (bij de
belastingplichtige; zie V-N 24 september 1988, nr. 25, punt 4, pagina 2265). In de artikelsgewijze
toelichting wordt gesteld dat het gaat om een regeling van: 'het heffen van een op forfaitaire wO'ze
bepaald bedrag aan rente over in het verleden te weinig betaaide inkomstenbelasting ter zake van
een liifrentepremie-aftrek die wordt teruggenomen omdat op een later tudstip wordt gehandeld
in strijd met de voorwaarden  van die premie-aftrek.' De regering  is  zich dus bewust  van de 'vrije
vermogensvorming' die de premie-aftrek meebrengt, maar belast deze alleen bij afkoop weg.
49. Dit blijft zo indien de aandeelhouder gtdn rente op het rekening-courant zou bedingen.
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Men ziet hoe in geen geval de ruisende omzetting voordeliger uitvalt dan de
geruisloze omzetting. Uiteraard heeft het stakingswinsttariefhet gemis van be-
doeld stamrechtvrijstellingvoordeel enigszins gemitigeerd, maar niet voldoen-
de om in de oorspronkelijke verhoudingen terecht te komen. Ik heb berekend
dat pas bij een stakingswinsttarief van 150/0 de curves van een ruisende omzet-
ting zOnder stamrechtvrijstelling en geruisloze omzetting gelijk lopen.

4.4. ONGELIMITEERDE 'STAMRECHTVRIJSTELLING'

Indien overeenkomstig het voorontwerp van wet 'Brede Herwaardering' arti-
kel 19 Wet IB 1964 vervalt om plaats te maken voor een van de BV zonder enige
limiet te bedingen stamrecht zal dat sterk ten gunste van een ruisende omzet-
ting werken. De inkomstenbelastingdruk over de stakingswinst valt geheel weg,
de invloed van de (ten dele onbelaste) oprenting neemt sterk toe. Dit speelt
vooral een rol bij een lange uitstelfase, o.a. omdat de inkomstenbelastingdruk
over het stamrecht niet beinvloed wordt door de lengte van de uitstelfase en
zo als tegenwicht achterblijft bij de aftrekzijde.

De volgende grafiek toont het effect van een ongelimiteerde 'stamrechtvrijstel-
ling' bij een omzetting op 45-jarige leeftijd.
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Men ziet hoe in alle gevallen de ruisende omzetting het meest voordelig is. Bij
een lagere leeftijd ten tijde van omzetting neemt het verschil ten gunste van de
ruisende omzetting toe.

Men zou verwachten dat de curve voor de geruisloze omzetting zich niet wij-
zigt, omdat de omvang van de stamrechtvrijstelling deze omzettingsvorm niet
raakt. In het model is echter de druk ter zake van aanmerkelijk-belangwinst
bij een geruisloze omzetting gedefinieerd als de meerdere winstreserve ten op-
zichte van een ruisende omzetting. Bij een ongelimiteerde stamrechtvrijstelling
zullen de kosten van de BV sterk toenemen, waardoor de relatieve IB-druk over
aanmerkelijk-belangwinst bij de geruisloze variant een stijging ondergaat.

Het belang van de stamrechtvrijstelling neemt af bij omzetting op hogere leef-
tijd. Bij omzetting op 55-jarige leeftijd ziet men het effect beperkt blijven tot
een relatieve indifferentie ten aanzien van de omzettingsmethode. De op-
bouwperiode van het stamrecht is te kort om de voordelen van het stamrecht
te doen opwegen tegen het belastinguitstel bij geruisloze omzetting. Aldus zal
een ongelimiteerde stamrechtvrijstelling bij een omzetting op latere leeftijd
minder invloed hebben dan men wellicht verwachten zou. Zie de hierna volgen-
de grafiek.
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4.4.1. Artikel 18 overbodig?

Dit alles voert onvermijdelijk tot de vraag of, indien de ongelimiteerde
lijfrentepremie-aftrek - zoals bedoeld in het Voorontwerp Brede Herwaarde-
ring - doorgang vindt, de huidige gecompliceerde regeling van artikel 18 Wet
IB 1964 geen dode letter wordt!

Zal de praktijk niet naar dit stamrecht uitwijken, te meer omdat het stam-
recht van de 'eigen' BV bedongen kan worden? 50

Nu brengt de ongelimiteerde lijfrentepremie-aftrek een vrije vermogensvor-
ming mee, zoals ik dat hiervoor heb aangegeven. Het is de vraag of men zich
er voldoende van bewust is dat dit voordeel alleen die belastingplichtigen zal
kunnen toevallen, die zich een lijfrentepremie kunnen veroorloven. Dit, socia-
le, aspect pleit mijns inziens tegen de ruime aftrekmogelijkheid, die het Voor-
ontwerp voorschotelt. Anderzijds acht ik niet uitgesloten dat van een 'ongeli-
miteerde stamrechtvrijstelling' bij een ruisende omzetting een positieve invloed
uit zou gaan op een door mij voor te stellen verruiming van de regeling van
artikel 18. Met name doel ik op de - later te bespreken (hoofdstuk 7, § 5.2.)- 'semi-geruisloze omzetting', waarbij eveneens gebruik gemaakt zou kunnen
worden van een stamrechtvrijstelling, al dan niet gelimiteerd.

4.4.2. Artikel 19 als alternatief?

Mocht de ongelimiteerde lijfrentepremie-aftrek gain doorgang vinden dan zou

men, gelet op het voorgaande, de vraag kunnen stellen of een ongelimiteerde
stamrechtvrijstelling in de zin van het huidige artikel 19 Wet IB 1964 niet als
een alternatief voor artikel 18 zou kunnen gelden. Ik geef enkele bedenkingen
aan.

In de eerste plaats dwingt men omzettende ondernemers dan in het keurslijf
van het stamrecht. In de tweede plaats kan de huidige regeling van artikel 18
sterk versoepeld worden door invoering van een 'semi-geruisloze omzetting'
naar Duits model. Zo kan een ondernemer een meer op maat gesneden oplos-
sing kiezen. In de derde plaats blijft het aspect van de vrije vermogensvorming
meespelen. Als de ongelimiteerde lijfrentepremie-aftrek daarop vastloopt,
staat men immers voor de vraag waarom deze aan omzettende ondernemers
wel zou worden gegund. In de vierde plaats lijkt mij een ruimere credite-
ringsmogelijkheid bij een geruisloze omzetting een beter alternatief.

50. Zie daarover Van Dijck, 'De herwaardering van de periodieke uitkeringen', WFR 1987/5788,
pagina 1038.
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4.5. INFLATIE

In het model wordt de invloed van inflatie verwaarloosd. Het gewoon gemid-
delde van de inflatie van de laatste twintig jaar (1968-1987) bedroeg
f 5,5%.51 Dit cijfer kan geen graadmeter zijn voor de schatting van toe-
komstige inflatie. Los van absolute onzekerheden zijn regeringen thans veel ge-
voeliger voor inflatoire tendenzen, zodat men mag aannemen dat een aantrek-
kende inflatie eerder bestreden zal worden. Ik heb voor 'alle zekerheid' een ge-
val (omzetting op 45-jarige leeftijd, als bedoeld in § 4.1) berekend met een te
verwachten inflatie van gemiddeld 3%. De disconteringsvoeten worden 6,3%
(inkomstenbelasting) en 7,94% (vennootschapsbelasting).
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Het omslagpunt verschuift iets naar rechts (tussen f 350 000 en f 400 000). De
belastingdruk daalt uiteraard over de gehele lijn. Ter vergelijking heb ik de oor-
spronkelijke curve van de ruisende omzetting toegevoegd. Al met al weinig
spectaculaire verschillen. Verwaarlozing van inflatie bij de vergelijking lijkt mij
daarom gerechtvaardigd.

51. Bron CBS.
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4.6. LEEFIUD

In het MBB van 6 juni 1986 constateerde Stevens dat de lasten van de ruisende
inbreng in percenten van de geruisloze omzetting relatief sterk gaan stijgen als
de stakingswinst de omvang van het stamrecht overschrijdt.52 De omvang van

het stamrecht hangt af van de leeftijd van de omzettende ondernemer.
Zoals de grafiek hierna laat zien kom ik tot een overeenkomstige conclusie.

De grafiek drukt uit de belastingdruk bij een ruisende omzetting in procenten
van die bij een geruisloze omzetting.
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Men ziet, zeer algemeen gesproken, dat bij een hogere leeftijd ten tijde van om-
zetting, geruisloze omzetting meer de voorkeur verdient.

Opvallend zijn de neerwaartse knikken in de curves van de hogere stakings-
winsten bij een leeftijd van 50, veroorzaakt door de bij die leeftijd naar boven
verspringende stamrechtvrijstelling.

Globaal luidt de conclusie dat bij een omzetting op jonge leeftijd en niet al
te hoge stakingswinsten een ruisende omzetting een lagere belastingdruk mee-
brengt.

Bij hogere stakingswinsten en een hogere leeftijd ten tijde van omzetting
dient geruisloze omzetting serieus overwogen te worden. Bij een stakingswinst
van f 800 000 op 55-jarige leeftijd bedraagt de druk van de ruisende omzetting
f 185 000 tegen f 56 000 bij een geruisloze omzetting.
52. Stevens hanteerde daarbij de volgende gegevens, waarbij ik tussen haken aangeef de gegevens
die ik tot uitgangspunt heb genomen: Fiscaal vermogen f  50 000 (f 0); IB-stakingswinsttarief 540/0
(45%); IB-marginaal tarief 50% (60%); afschrijvingsperiode 5 jaar (afschrijvingspercentage 20070

en 2%); Vpb-tarief 42% (40%)
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4.7. AFSCHRIJVINGSPERCENTAGE

In sommige gevallen zal de stakingswinst geheel bepaald worden door in de
onderneming schuilende goodwill, in andere gevallen schuilt de stille reserve
in gebouwen of grond. Het zal duidelijk zijn dat in het eerste geval de voorkeur
sneller naar een ruisende omzetting zal uitgaan, in het laatste geval zal een ge-
ruisloze omzetting eerder, dat wil zeggen bij lagere stakingswinsten, tot gunsti-
ger resultaten kunnen leiden.53

Hierna heb ik twee uitersten met elkaar vergeleken: enerzijds een sta-
kingswinst die geheel bestaat uit in vijf jaar afschrij fbare goodwill, anderzijds
een stakingswinst die bijvoorbeeld geheel bestaat uit meerwaarde schuilende in
niet-afschrijfbare (niet-agrarische) grond.
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De grafiek spreekt voor zich. Bij snel af te schrijven goodwill (RO-20%) ver-
schuift het evenwichtspunt ver naar rechts (van f 350 000 naar i f 575 000).

Men ziet dat het afschrijvingspercentage de curve van de geruisloze omzet-
ting niet beinvloedt (zie § 3.10 van dit hoofdstuk).

Omgekeerd constateert men bij een afschrijvingspercentage van 0% (RO-
0%) dat geruisloze omzetting nagenoeg over de gehele linie de voorkeur ver-
dient.

53. In MBB van juni 1986 schreef Stevens:  Wet is duidetijk dat naarmate de afschrijvingsperiode
langer is de ruisende inbreng sneller zat worden verdrongen door de geruisloze methode.'
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4.8. RENTESTAND

Hiervoor is steeds uitgegaan van een marktrentevoet van 8%. De vraag is welke
invloed van het rentepercentage - en daarmede van de disconteringsvoet -
uitgaat op de verhouding tussen de twee omzettingsvarianten. De grafiek laat
zien dat bij stijging van de rentevoet de druk van de ruisende omzetting ten
opzichte van de geruisloze omzetting afneemt (op de Y-as is de belastingdruk
bij ruisende omzetting gegeven in procenten van die bij een geruisloze omzet-
ting).

De invloed van de rentestand op het omslagpunt is niet bijzonder groot. Ligt
bij een rentevoet van 6% dit punt bij een stakingswinst van + f 300 000, bij
een rentevoet van 10% is dit omslagpunt opgeschoven naar f f 350 000.
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4.9. WIR

De invloed van de WIR is zeer duidelijk. Bij een ruisende omzetting zal, indien
daardoor desinvesteringsbetalingen op de inbrenger komen te rusten, nagenoeg
geen compensatie meer gevonden worden in de WIR-premies, die de BV uit
hoofde van de neutraliteitsregeling kan ontvangen (zie § 3.16.). Voor de in-
brenger betekent dit dat de belasting ter zake van de stakingswinst met een
desinvesteringsbetaling wordt verhoogd. Uitgaande van een omzetting op
45-jarige leeftijd en een desinvesteringsbetaling van bijvoorbeeld f 30 000
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schuift het omslagpunt terug van f 350 000 naar een stakingswinstniveau van
+ f 275 000.

Omzetting op 45-jarige leeftijd
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4.Io. FOR

In de voorgaande becijferingen is de invloed van de oudedagsreserve (FOR)
buiten beschouwing gelaten, aangezien de stand van de FOR per belasting-
plichtige varieert. De aanwezigheid van een FOR bewerkt dat eerder naar een
geruisloze omzetting zal worden omgezien. Dit zal aan de hand van 66n situatie
worden gedemonstreerd.

Daarbij wordt uitgegaan van een ondernemingsvermogen ten tijde van
omzetting van f 150 000, een FOR-stand bij het begin van het jaar van
f 100 000 en een FOR-dotatie van f 16 653.54 Aangenomen wordt dat de
fiscale oudedagsreserve, zowel bij een ruisende als een geruisloze omzetting
wordt omgezet in een stamrecht.

54. Deze dotatie komt niet in mindering op de maxima van de stamrechtvrijstelling.
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Invloed FOR
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De aanwezigheid van de fiscale oudedagsreserve verschuift het omslagpunt ten
nadele van de ruisende omzetting, i.c. van f 350 000 naar f 150 000. De verkla-
ring moet gezocht worden in de imputatie van artikel 19, lid 2, letter c,
slot, Wet IB 1964. Daardoor zal een aanzienlijk deel van de stakingswinst be-
last worden.

4. I I. MARGINALE INKOMSTENBELASTINGTARIEF

Evenzeer als de inbrenger in zijn kwaliteit van aandeelhouder kan afzien van
een rentevergoeding over diens rekening-courant bij de BV (zie § 4.2), zo kan
hij in diezelfde kwaliteit een lager salaris bedingen voor zijn functie als direc-
teur.55 Op deze wijze laat het voor de directeur-grootaandeelhouder toepasse-
lijke marginale tarief zich beinvloeden.

Vooronderstellende, dat aldus 6nder een marginaal IB-tarief van 60% geble-
ven kan worden (het hoogste marginale tarief in het wetsontwerp-Oort-II) ver-
gelijk ik de invloed van een wijziging van een marginaal IB-tarief van 60%
naar een marginaal IB-tarief van 50% (de tweede schijf in het wetsontwerp-
Oort-II). Ik beperk mij weer tot het geval van omzetting op 45-jarige leeftijd
in vergelijking met het marginale tarief van 60%.

55. Daar staat tegenover dat de in aanmerking te nemen goodwill invloed kan ondergaan van het
door de directeur bedongen salaris.

187



BREAK-EVENANALYSE

Omzetting op 45-jarige leeftijd
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Het spreekt vanzelf dat de curves zullen dalen. Tevens verschuift het omslag-
punt iets naar rechts (stakingswinst f 400 000), bij een belastingdruk bij rui-
sende omzetting van f 41 000 (was f 53 000) en bij geruisloze omzetting van
f 37 000 (was f 47 000.

Een lager marginaal tarief werkt dus ten gunste van de ruisende omzettings-
variant.

5. Samenvatting

De belastingplichtige, die om redenen van liquiditeit gedwongen is bij omzet-
ting van zijn onderneming in een BV de geruisloze omzettingsmethode te kie-
zen, zij het een troost dat hem de ingewikkelde analyse voor de meest voordeli-
ge methode bespaard blijft! En zolang de stakingswinst, die bij een ruisende
omzetting belast zou worden, niet te hoog is heeft hij bovendien de geruststel-
ling, dat hij met een geruisloze omzetting niet eens slechter af behoeft te zijn.
Globaal genomen behoeft men zich tot een stakingswinst van :t f 500 000
geen ernstige zorgen te maken.

Ook weer globaal gesproken zal bij een stakingswinst boven f 500 000 de ge-
ruisloze omzetting doorgaans voordeliger zijn. Bij een stakingswinst van
f 800 000 kan het verschil tussen de ruisende en de geruisloze variant al spoe-
dig f 100 000 of mdtr belopen.

Van bijzondere betekenis is de werking van de stamrechtvrijstelling en de daar-
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in besloten liggende vrije vermogensvorming. Zij heeft een belangrijke invloed
op de keuze vaar ruisende omzetting, met name bij een omzetting op relatief
jonge leeftijd.

De ontwikkelingen van de 'Brede Herwaardering' zouden er - in verband
met de ongelimiteerde premie-aftrek - toe kunnen leiden dat de regeling van
artikel 18 Wet IB 1964 voor de praktijk een dode letter wordt. Dit afgezien van
gevallen waarin desinvesteringsbetalingen een belangrijke rol spelen.

Of invoering van een ongelimiteerde premie-aftrek een gelukkige greep is
valt te betwijfelen, voor artikel 18 ware in elk geval te bepleiten het meer sou-
plesse te bieden, zoals dat in hoofdstuk 5 is verdedigd en in de volgende hoofd-
stukken zal worden verdedigd. Een op maat gesneden omzettingsmethode zit
vermoedelijk prettiger dan het keurslijf van een noodgedwongen (hoog) stam-
recht.

Het niet-bedingen van rente of het bedingen van een relatief laag salaris door
de directeur-aandeelhouder heeft invloed op de te kiezen omzettingsmethode,
maar niet dusdanig dat daardoor schokkende verschuivingen van het break-
evenpunt optreden; dit nog afgezien van de vraag of hetgeen men zich vOar
omzetting voorneemt gedurende de gehele periode ook gehandhaafd zal kun-
nen worden.

Rentestand, inflatie en het verschil tussen een marginaal IB-tarief van 50 of
60% hebben geen indrukwekkende invloed op het break-evenpunt.

De leeftijd daarentegen heeft dat wel, zulks in verband met de met de leeftijd
verschillende bedragen van de stamrechtvrijstelling van artikel 19 Wet IB 1964.

Van zeer grote betekenis is ook het afschrijvingspercentage, dat bij de BV van
toepassing zal zijn ter zake van de ingebrachte bedrijfsmiddelen. Hoe lager het
afschrijvingspercentage hoe eerder een geruisloze omzetting aanbevelens-
waardig wordt.

Van bijzondere betekenis ook is de invloed van de WIR. Een desinvesteringsbe-
taling ter gelegenheid van de omzetting verhoogt nagenoeg voor het volle be-
drag de belastingdruk bij een ruisende omzetting. Daardoor verschuift het
evenwichtspunt ten gunste van een geruisloze omzetting.

De aanwezigheid van een fiscale oudedagsreserve werkt in het algemeen in het
nadeel van de ruisende omzetting.

Tot slot nog dit. Rekenmodellen dienen niet normatief te worden voor be-
lastingplichtigen. Zij handelen niet irrationeel indien zij, Wgen de uitkomsten
van de rekenmeesters in gtdn BV wensen, of wanneer zij tdgen de rekenuit-
komsten in gttn ruisende of juist gatn geruisloze omzetting wensen. De uit-
komst van berekeningen is slechts tan van de factoren, die voor een afgewogen
beslissing voor de betrokken belastingplichtige van belang kunnen zijn!
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Hoofdstuk 7. De ministeriifle voorwaarden

In de volgende paragrafen wordt de strekking van het tweede lid geanalyseerd.
Wat kan de Minister belastingplichtigen en de BV opleggen? Hoe ver kan hij
gaan? Opent de wet de mogelijkheid tot het stellen van voorwaarden, die niet
begrensd worden door een bepaalde strekking?

1. Inleiding

Het tweede lid van artikel 18 Wet IB 1964 luidt:
'De in het eerste lid bedoelde voorwaarden mogen slechts strekken ter verze-

kering van de heffing en de invordering van de inkomstenbelasting en de ven-
nootschapsbelasting, welke verschuldigd zouden zijn of zouden worden inge-
val het eerste lid buiten toepassing zou blijven, daaronder begrepen voorwaar-
den die betrekking kunnen hebben op de grootte van het geplaatste en gestorte
aandelenkapitaal, de ingebrachte deelnemingen in andere naamloze vennoot-
schappen Of besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en de
vervreemding van de aandelen in de opgerichte vennootschap.'

In hoofdstuk 5 heb ik betoogd dat het geen aanbeveling verdient de methode
van ministeriele voorwaarden te handhaven. Daarom heb ik geen voorstel ge-
daan tot aanpassing van de - cryptische - tekst van het tweede lid. In plaats
daarvan zullen wettekstvoorstellen worden geformuleerd ter vervanging, voor
zover nodig, van de huidige 'standaardvoorwaarden'.

Het stellen van voorwaarden aan een bepaalde belastingplichtige vormt in de
regeling van artikel 18 Wet IB 1964 een bestuurshandeling, die slechts beperkt
vatbaar is voor rechterlijke toetsing. Het zal voornamelijk kunnen gaan om de
vraag of de voorwaarden zich bewegen binnen een door de wetgever getrokken
kader. Daarnaast kunnen de in een concreet geval gestelde voorwaarden ge-
toetst worden aan beginselen van behoorlijk bestuur. In de derde plaats is
denkbaar dat de rechter zich uitspreekt over de uitleg van de tekst van een aan
een belastingplichtige gestelde voorwaarde.

Uitvoering van de bestuurstaak om voorwaarden te stellen enerzijds en inter-
pretatie van de regeling anderzijds kunnen ineen grijpen. Een geschil omtrent
de  uitleg   van de wettelij ke regeling als zodanig leent zich uiteraard ten volle
voor rechterlijke toetsing en dient daarom te worden onderscheiden van de be-
perkte toetsingsmogelijkheden van de gestelde voorwaarden.
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De voorwaarden die als standaardvoorwaarden worden gepubliceerd in de
Staatscourant kunnen gerangschikt worden onder het begrip 'pseudo-
wetgeving'. Zij vormen geen rechtsregels, zodat de in een concreet geval gestel-
de voorwaarden niet rechtstreeks getoetst kunnen worden aan deze gepubli-
ceerde standaardvoorwaarden.1 Wel is toetsing daaraan op grond van beginse-
len van behoorlijk bestuur mogelijk, waarbij met name gedacht kan worden
aan het vertrouwensbeginsel.

Hoezeer in theorie inschakeling van de rechter mogelijk is, in de praktijk ligt
dit bij het instituut van artikel 18 uiterst problematisch (zie hoofdstuk 8).

De vraag kan worden gesteld in hoeverre bevoogding door ministeriele voor-
waarden nog past bij een wettelijke regeling die al een kwart eeuw bestaat. Men
zou mogen verwachten dat inmiddels een zekere mate van volwassenheid be-
reikt is. De mogelijkheid van een zelfstandige wettelijke regeling, aangepast
aan ontwikkelingen die zich inmiddels binnen de wet hebben voorgedaan, zal
bij de bespreking van de voorwaarden dan ook op de voorgrond moeten staan.

Hierna zullen de parlementaire geschiedenis en het wettelijk kader van de mi-
nisteriale voorwaarden besproken worden.

Daarna zullen het (kennelijke) doel en de feitelijke werking van elke
standaardvoorwaarde beschreven worden. Daarbij zal worden onderzocht of
de voorwaarde al dan niet binnen het door de wetgever getrokken kader blijft.
Tevens zullen elementen van interpretatieve aard uit de voorwaarden worden
gelicht en, voor zover niet reeds in de voorgaande hoofdstukken besproken, op
hun merites worden bezien. Telkens ook zal worden nagegaan 6f en in hoeverre
de desbetreffende voorwaarde zich leent om in de formele wet te worden opge-
nomen.

De rechtsbeschermingsaspecten vormen een bijzonder probleem. Daaraan
wordt hoofdstuk 8 gewijd.

2. Parlementaire geschiedenis

Bij de introductie van artikel 18 stelde de regering zich aanvankelijk zuinig op.
In de voorgestelde tekst werd de beslissing geheel aan de Minister gelaten.2

De regering was van mening dat de feiten te zeer uiteen konden lopen om alle

1. BNB 1986/44*.
2. Het oorspronkelijk in het ontwerp-1958 voorgestelde artikel 17 luidde: 7ngeval een niet in de
vorm van een naamloze vennootschap gedreven onderneming wordt omgezet in een wei in zodani-
ge vorm gedreven onderneming kan Onze Minister, mits de oprichters van de naamloze ven-
nootschap in het aandelenkapitaal geheel of nagenoeg geheel in dezeiftle verhouding gerechtigd
zijn als in het vermogen van de omgezette onderneming, op verzoek van de belastingplichtige en
onder nadere. door hem te stellen voorwaar(len beslisseg dat voor het bepalen van de uit die on-
derneming in het kalenderjaar van omzetting genoten winsten de onderneming geacht wordt niet
te zijn gestaakt.'
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complicaties in een wettelijke regeling op te vangen.3 De Kamer liet zich ech-
ter niet overtuigen. Men vond niet duidelijk, waarom de beslissing van de Mi-
nister geeist werd.4 De bewindslieden voelden echter niets voor een wettelijke
regeling zonder ministeriele voorwaarden. Zij beriepen zich op de pluriformi-
teit van de problemen, die zich bij deze figuur konden voordoen. Als voorbeel-
den noemden zij:  'het geval dat  niet alle inbrengende firmanten een fiscale ba-
lans hebben die uitgaat van dezelfde waarderings- of afschrijvingsregel, of het
geval dat dan firmant buiten-vennootschappelijk bedriifsvermogen heeft dat
niet mede in de n.v. wordt ingebracht. Voorts kan gewezen worden op de nood-
zaak om voorwaarden te stellen ten aanzien van investeringsaftrek en ver-
vroegde afschrijving in geval van oprichting in de loop van een boekjaar. Deze
voorbeelden kunnen nog met andere worden vermeerderd.4

De bewindslieden vonden het overigens niet bezwaarlijk de geruisloze om-
zetting als een recht te formuleren, mits aan nadere door de Minister te stellen
voorwaarden zou zijn voldaan. Zij stelden daarom een nieuwe tekst voor.6

Maar ook di6 tekst vond geen genade bij de Tweede Kamer. De kamerleden
waren kennelijk wel overtuigd  van de noodzaak van delegatie,  maar  over de
rechtsbescherming waren zij niet tevreden. Men vroeg of het niet juist was de
mogelijkheid van beroep op de rechter op te nemen in geval van verschil van
mening over de gestelde voorwaarden.7 De nieuw voorgestelde tekst werd
zelfs als 'woordenspel' gekwalificeerd.

De bewindslieden vonden ten slotte een uitweg door voor te stellen een nade-
re aanduiding aangaande het karakter van de voorwaarden in de wet op te ne-
men. Zo werd bij derde Nota van Wijziging een tweede lid aan het voorgestelde
artikel 17 toegevoegd, waarin bedoelde werkingssfeer van de ministeriele

3. MNT. kamerstuk 5380, pagina 39: 'Daar echter de feiten te zeer uiteen kunnen lopen om alle
complicaties in een wettellike regeling te voorzien, is het nodig geval voor geval na k gaan of het
verlenen van de hierbedoelde faciliteit mogelijk is.  Zij  is daarom gebonden aan de voorafgaande
beslissing van de Minister van Financien, die aan een gunstige beslissing voorwaarden kan verbin-
den welke ook de naamloze vennootschap zullen betreffen:
4. Voorlopig Verslag, kamerstuk 5380, pagina 17. Gevraagd werd of niet een van rechtswege wer-
kende regeling getroffen kon worden zoals in artikel 15, lid 3. Verschillende leden achtten het niet
bevredigend, dat een beroepsmogelijkheid na de beslissing van de Minister uitgesloten was. Het
kwam hen voor dat ten behoeve van een evenwichtige rechtsbescherming een beroepsmogelijkheid
noodzakelijk was.
5. Kamerstuk 5380, M.v.A., pagina 39 lk.
6. In onderdeel VIII van de tweede Nota van Wijziging werd de volgende tekst voorgesteld: 7nge-
val een niet in de vorm van een naamloze vennootschap gedreven onderneming wordt omgezet
in een wei in zodanige vorm gedreven onderneming, wordt, op verzoek van de belastingplichtige,voor het bepalen van de uit die onderneming in het kalenderjaar van omietting genoten winst de
onderneming geacht niet le zijn gestaakt, mits de oprichters 'van de naamloze vennootschap in het
aandelenkapitaal geheel of nagenoeg geheel in dezeUde verhouding gerechtigd zijn als in het ver-
mogen van de omgezette onderneming en de door Onze Minister nader te stellen voorwaarden zijn
vervuld.'
7. Mondelinge behandeling Tiveede Kamer, 2 juni 1964, Handelingen pagina 1944.
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voorwaarden werd afgebakend.8
Artikel 17 werd vervolgens zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke

stemming aangenomen. Het werd vernummerd tot artikel 18 en kwam in de
Eerste Kamer niet meer aan de orde.

Vermelding verdient nog dat tijdens het mondeling overleg gevraagd was of zo-
genaamde standaardvoorwaarden zouden worden gepubliceerd. Dit werd door
de bewindsman toegezegd, waarbij hij eraan herinnerde dat van geval tot geval
afwijkingen en toevoegingen mogelijk zouden zijn.

3. De strekking van het tweede lid

In de tekst van het tweede lid liggen twee vragen besloten.
In de eerste plaats rijst de vraag welke belasting door de ministeriele voor-

waarden verzekerd kan worden.
In de tweede plaats moet de vraag worden beantwoord of de in het slot van

het tweede lid genoemde voorwaarden al dan niet moeten voldoen aan de in
het eerste deel omschreven strekking.

3.I. BEPERKTE STREKKING  VAN HET TWEEDE   LID

De eerste vraag loopt  uit  op twee mogelijke standpunten:
a.   het tweede lid stelt de fiscale claims die ter zake van de onderneming op

de inbrengende ondernemer rusten veilig, 6f,
b.   het tweede lid heeft de functie om de heffing van inkomsten- en vennoot-

schapsbelasting zo veel mogelijk te laten verlopen in overeenstemming met
het uitgangspunt, dat alles zo veel mogelijk bij het oude dient te blijven.

Het eerste standpunt wordt verdedigd door Van Dijck.9
Hij wijst erop dat de tekst niet juist aangeeft waar het om gaat. Indien ge-

ruisloze omzetting achterwege   blij ft wordt inkomstenbelasting   over   de   over-
drachtswinst geheven en vennootschapsbelasting over, meestal lagere, winsten

8. De tekst van het tweede lid luidde: 'De in het eerste /M bedoe/de voorwaarden mogen s/echts
strekken ter verzekering van de heffing en de invordering van de inkomstenbelasting en de ven-
nootschapsbelasting, welke verschuldigd zouden zijn of zouden worden ingeval het eerste lid bui-
ten toepassing zou blijven, daaronder begrepen voorwaarden die betrekking kunnen hebben op
de grootte van het geplaatste en gestorte aandelenkapitaal, de ingebrachte deelnemingen in andere
naamloze vennootschappen en de vervreemding van de aandelen in de opgerichte naamloze ven-
nootschappen.' Met uitzondering van een latere aanpassing van dit lid in verband met de komst
van de besloten vennootschap en de wijziging van het laatste woord 'vennootschappen' in 'ven-
nootschap', komt deze tekst overeen met het huidige tweede lid van artiker 18 Wet IB 1964.
9. Van Dijck, 'Het staken van een onderneming in de Wet inkomstenbelasting 1964', Prae-advies
Broederschap der Notarissen, 1965, pagina 59 en 'Geruisloze overdracht en overgang van onderne-
mingen', Belastingconsulentendag 1966, pagina 27.
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van de BV. Verzekering van deze belastingheffing kan niet bedoeld zijn, om-
dat, indien de geruisloze omzetting doorgaat, er geen belasting ter zake van
deze winsten ontstaat. Van Dijck stelt dat het tweede lid slechts het veilig stel-
len van Ascale claims op het oog kan hebben. Hij wijst op de Memorie van
Toelichting, pagina 39, waarin werd gesteld: 'Deze voorwaarden zullen voor
een belangrijk deel gericht zijn op het verzekeren van de invioed welke de
hierboven aangeduide claims op de belastingheffing dienen te behouden.'

Het tweede standpunt wordt verdedigd door IJsselmuiden. 10 Deze schrijver
wijst erop dat de strekking van het instituut is alles zo veel mogelijk bij het
oude te laten en dat dit bijvoorbeeld meebrengt, dat de BV gebonden is aan
het winstbepalingsstelsel van de inbrenger en dat zij ter zake van het ingebrach-
te vermogen geen eigen aanspraken op vervroegde afschrijving zou kunnen
hebben." Niettemin geeft IJsselmuiden aan dat, indien men aanneemt dat de
wetgever zijn woorden zorgvuldig heeft gekozen, de conclusie zich opdringt
dat de BV er mee kan volstaan de boekwaarden van de inbrengers voort te zet-
ten.

Ik meen dat het eerste standpunt juist is. Naast de door Van Dijck genoemde
argumenten wijs ik erop dat de bewindsman, in zijn poging om de regeling ge-
heel in eigen hand te houden, de voorwaarden die gesteld zouden worden baga-
telliseerde: 'Deze voorwaarden hebben, nu de hoofdlijnen van het hier
voorgesteldefiscale  regime  in de  wet  vastliggen,  slechts  betrekking  op  onderge-
schikle technische kwesties.'12 Er lijkt dan ook weinig ruimte voor een inter-
pretatie die afwijkt van de tekst. 13 Voorts kwam het tweede lid in een laat sta-
dium tot stand. Er werd over de precieze betekenis van de voorgestelde tekst
niet meer gesproken. Ook dit dwingt ertoe de tekst beperkt uit te leggen.

Wel is waar, dat in de Memorie van Toelichting is geschreven .bliift in werke-
lijkheid vaak alles bij het oude, ook in de boekhouding', maar daarmee werd
geen norm gesteld. De bewindsman omschreef slechts hetgeen men in de prak-tijk vaststelde: firmanten behielden na omzetting volledig het belang bij de on-
derneming, zij brachten geen wijziging aan in het boekhoudsysteem, bleven de
zeggenschap behouden enz.

Omschreven werd een feitelijk 'gebeuren', niet het juridische 'gebeuren'. Ju-
ridisch, zowel in fiscale als vennootschapsrechtelijke zin, blijft er niets bij het
oude!

10. IJsselmuiden, 'Geruisloze omzetting', FED's Fiscale Brochures, IB: 3.56, 1976, pagina 53 e.v.
11. Deze eisen waren gesteld in de tweede en derde standaardvoorwaarde van de resolutie gepubli-
ceerd in BNB 1975/12. De eis inzake het winstbepalingsstelsel kwam niet meer voor in de resolutie
BNB 1985/154, terwijl de voorwaarde betreffende de vervroegde afschrijving verdween in de
resolutie BNB 1978/267, in verband met het vervallen van de vervroegde afschrijving en de invoe-
ring van de WIR.
12. M.v.A., pagina 39.
13. Weliswaar wees de bewindsman in de MvA ook op de vervroegde afschrijving, maar slechts
in verband met een oprichting in de loop van een boekjaar.
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Feiten zijn niet de norm, maar w6rden genormeerd.

Wat werd in artikel 18 genormeerd? Het antwoord luidt: de vereisten in het
eerste lid, waarvan in dit verband de kapitaalverhoudingeis het meest in het
oog springt (zie daarover hoofdstuk 5). Zo resteert voor de ministeriele
normstelling niet maar dan wat het tweede lid daarover zegt. En daarin leest
men in elk geval niet dat alles bij het oude moet blijven!

Een andere vraag is of de strekking van het eerste lid meebrengt, dat men zich
- naast de geformuleerde normen - niettemin aan een norm heeft te houden,
die eveneens teruggrijpt op de feitelijke situatie, welke voor de wetgever als ver-
trekpunt diende; te denken valt aan de eis, dat de BV de onderneming voortzet.

Bij beantwoording van di6 vraag gaat het om door de rechter te formuleren
normen en wel in het kader van het eerste lid. Niet aan de orde zijn dan door
de Staatssecretaris te geven normen in het kader van het tweede lid.

Het een en het ander laat zich demonstreren aan de hand van
BNB 1966/200'. Het arrest betrof de toepassing van artikel 18, lid 2, Besluit
Vpb 1942, de voorloper van de bedrijfsfusie, thans geregeld in artikel 14  Wet
Vpb 1969. Het arrest had betrekking op de vraag of artikel 18, lid 2, onder 214
voor de overnemende vennootschap meebracht, dat zij het stelsel van winstbe-
paling van de overnemer diende te volgen en dat zij evenmin aanspraak had
op vervroegde afschrijving op de ingebrachte bedrijfsmiddelen, zoals in het
cassatiemiddel van de Staatssecretaris werd gesteld. De Hoge Raad besliste, dat
in de Leidraad uitdrukkelijk was vermeld dat aan de voorwaarde voor de rege-
ling - latere heffing van vennootschapsbelasting is verzekerd - was voldaan,
indien de overnemende vennootschap de overgenomen activa en passiva in
haar fiscale boekhouding opneemt voor dezelfde bedragen als die, welke gol-
den voor de andere vennootschap. Daarmede was volgens de Hoge Raad niet
verenigbaar aan bedoeld artikeldeel een grondgedachte van aanmerkelijk wij-
dere strekking toe te schrijven en daaruit verdergaande verplichtingen af te lei-
den.13 De overnemende vennootschap was derhalve vrij in haar stelsel van
winstbepaling en had evenzeer recht op vervroegde afschrijving, zij het, bere-
kend naar de boekwaarden der bedrijfsmiddelen!

14. Bedoeld artikeldeel luidde:  'De ter zake van de overdracht behaaMe winst bliift voor de h€Oing
van de belasting buiten aanmerking, voor zoover de volgende voorwaarden vervuld zijn:
I)(...)
2) de latere heffing van vennootschapsbelasting over deze winst is verzekerd:
De gelijkenis met artikel 18, lid 2, Wet IB 1964 is opvallend!
15. De overneging luidde·.  'Dat  met deze  nauwkeurig omschreven strekking van  hetgeen  in arti-
kel 18. lid 2, onder 2, van het Besluit is bepaald, niet verenigbaar is hieraan een grondgedachte
van aanmerkelijk wijdere strekking toe te schrijven en daaruit af te leiden, dat de voldoening aan
de voorwaarde, die voor de overnemende vennootschap geldt, voor haar verplichtingen zou mee-
brengen. die noch in de bepaling van het Besluit, noch in de daarop in de Leidraad gegeven toelich-
ting tot uitdrukking ujn gebracht.'
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Ik meen dat bij artikel 18 Wet IB 1964 de grondgedachte van de regeling is uit-
gewerkt in het eerste lid.

De tekst van het tweede lid van artikel 18 Wet IB 1964 vertoont grote over-
eenkomst met het tweede lid, onder 2, Besluit Vpb 1942. De Leidraad bij dat
Besluit schreef een beperkte strekking aan dat lid toe. Bij de totstandkoming
van het tweede lid van artikel 18 Wet IB 1964 bleef een dergelijke toelichting
achterwege. Dient men zich dan niet op het standpunt te stellen, dat voor het
tweede lid van artikel 18 Wet IB 1964 hetzelfde geldt als door de Hoge Raad
in BNB 1966/200' over artikel 18 Besluit Vpb 1942 werd beslist?

Daar komt bij dat het tweede lid uit oogpunt van rechtsbescherming in het
leven werd geroepen. Dit dwingt naar mijn smaak tot een restrictieve benade-
ring voor zover het de bevoegdheid van de Minister betreft.

Ten slotte mag niet vergeten worden wat werd gezegd: 'de voorwaarden heb-
ben slechts betrekking op ondergeschikte technische kwesties'.

Samenvattend ben ik ten aanzien van de eerste hiervoor opgeworpen vraag met
Van Dijck van oordeel, dat de tekst van het tweede lid van artikel 18 geen wij-
dere strekking heeft dan het veiligstellen van de belastingclaim, die rust op de
stille reserves en de goodwill, besloten liggende in de overgedragen vermogens-
bestanddelen, alsmede die welke rust op de doorgeschoven fiscale reserves.

Voorwaarden die in deze strekking geen verklaring kunnen vinden zijn
onverbindend.

3.2. GEEN ONBEGRENSDE VOORWAARDEN

De tweede vraag luidde of de in het slot van het tweede lid genoemde voor-
waarden al dan niet moeten voldoen aan de in het eerste deel omschreven strek-
king. De wet noemt drie onderwerpen waarop de ministeriele voorwaarden me-
de betrekking kunnen hebben:
a.  de grootte van het geplaatste en het gestorte aandelenkapitaal,
b.  deelnemingen en
c.  de vervreemding van de aandelen in de vennootschap.
Ook hier lopen de meningen uiteen.

Van Dijck 16  betoogt  dat  de woorden 'daaronder begrepen' betekenen, dat ook
de nader geconcretiseerde voorwaarden binnen de strekking van het tweede lid
moeten blijven. De nader aangegeven onderwerpen zijn immers niet naar
strekking gespecificeerd, terwijl de mogelijkheid van rechterlijke toetsing de
ontstaansreden van het tweede lid was. Wil deze toetsingsmogelijkheid tot

16. Van Dijck, 'Het staken van een onderneming in de Wet inkomstenbelasting 1964', Prae-advies
Broederschap der Notarissen, 1965, pagina 59. Van Dijck, 'Geruisloze overdracht en overgang van
ondernemingen', Belastingconsulentendag 1966, pagina 26 ev.
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recht komen, dan zullen dus ook bedoelde voorwaarden aan deze strekking
moeten beantwoorden. Hofstra en Stevens onderschrijven deze opvatting. 17

Ik sluit mij zonder aarzeling aan bij het standpunt van genoemde auteurs. Men
mag er niet van uitgaan dat de bewindslieden, toen zij uiteindelijk toegaven
aan de druk vanuit de Kamer en zij het tweede lid formuleerden, het oogmerk
hebben gehad voorwaarden binnen te smokkelen, die zich toch weer aan de
rechterlijke toetsing zouden onttrekken. Ook de toelichting op de derde nota
van wijziging weerlegt dat:  t..  dat  in  het  nieuw  toegevoegde lid van artikel  17
(thans 18; R) nader is omschreven aan welke strekking de te stellen voor-
waarden zullen moeten voldoen. De vraag of deze voorwaarden aan de
wettelijke eis voldoen is aldus aan het oordeel van de rechter onderworpen.'

Niettemin gaf de Staatssecretaris later 18 te kennen het tweede lid anders te
lezen en wel aldus, dat voorwaarden met betrekking tot de drie genoemde on-
derwerpen kunnen worden gesteld, ook al zouden zij niet of niet uitsluitend
de in dat lid vermelde strekking hebben. Deze lezing van de Staatssecretaris re-
presenteert mijns inziens niet de bedoeling van de wetgever.

IJsselmuiden benadert de problematiek langs twee andere wegen, te weten
op basis van een zinvolle inhoud van de tekst van de wet en naar analogie van
de artikelen 14, lid 4, Wet Vpb 1969 en 15, lid 3, Wet Vpb 1969.19 Hij schrijft:
'Wie de aangehaaide bepaling niet van alle zin wil beroven, moet als bedoeling
van de wetgever aannemen dat de apart opgesomde voorwaarden warden
geacht in elk geval aan de strekking te beantwoorden.' Hoezeer ik respect heb
voor de milde benadering van Ilsselmuiden, toch meen ik dat het op de weg
van de wetgever ligt om op voorhand duidelijke teksten te scheppen.20 In dit
geval kan de opsomming van de drie onderwerpen zowel grammaticaal als
wetshistorisch slechts onder de - beperkte - strekking van het tweede lid
gerangschikt worden. Of die opsomming dan al dan niet zinloos is zal nage-
gaan worden bij de bespreking van de standaardvoorwaarden.

Ten aanzien van de later tot stand gekomen artikelen 14 en 15 Wet Vpb 1969
merkt IJsselmuiden op dat daar in ondubbelzinnige taal, met de woorden
'wordende onder die voorwaarden mede begrepen voorwaarden die betrekking
kunnen hebben op', elke onzekerheid is opgeruimd. 'Dit analogon in een re-
centere wet is een overtuigend - ik geloof beslissend - argument voor het
standpunt dat ook in artikel 18 lid 2 Wet IB 1964 de nominatim vermelde voor-

17. Hofstra/Stevens, 'Inkomstenbelasting', derde druk, 1988, pagina 209.
18. M.v.A. Tweede Kamer, punt 32, Begroting Financien 1966. De bedoelde passage is weergegeven
in de Vakstudie Inkomstenbelasting, artikel 18, punt 8, letter b.
19. IJsselmuiden, 'Geruisloze omzetting', FED's Fiscale Brochures, IB: 3.56, 1976, pagina 55.
20. Attractief is in dit verband kennisneming van de gedachtenwisseling tussen Van Dijck en
Happt naar aanleiding van de beschouwing van laatstgenoemde in FED 1989/129, -Ligt de inspec-
teur op het bed van Procrustes?' Van Dijck citeert in zijn naschrift Meincke, die in Steuer und
Wirtschaft,  1981, pagina 222, schreef.·  'Wer Texte formuliert  an die andere sich  halten sollen,  hat
dielexte  mit  Klarheit  zu  gestalten.   Unklarheiten  gehen  zur  Lasten  desjenigen.  der fur  die  Text»-
sung verantwortlich ist. Denn er hatte sich klarer ausdrucken sollen.'
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waarden altijd aan de tevoren omschreven strekking beantwoorden'. schrijft
IJsselmuiden.

Ik meen dat de latere totstandkoming van wetsartikelen, bovendien van een
andere wet, geen invloed uitoefent en mag uitoefenen op eerdere wettelijke be-
palingen, anders dan in het geval waarin zij een symptoom zijn van een
voortgeschreden rechtsontwikkeling, die op zichzelf tot een aangepaste
interpretatie van de oudere wetsbepaling noopt. lets dergelijks was ten aanzien
van de slechts enkele jaren later tot stand gekomen artikelen 14 en 15 Wet Vpb
1969 niet het geval. Integendeel, de parlementaire discussies rond de thematiek
delegatie-rechtsbescherming, aangezwengeld door de beschouwingen van
Bru1121, hadden  zich in vergelij king  tot  die rond artikel  18  Wet  IB 1964 verhef-
tigd. Ook nu was in de aanvankelijk voorgestelde artikelen 13 (later 14) en 14
(later 15) van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 de mogelijkheid van
een bedrijfsfusie en een fiscale eenheid geheel voorbehouden aan de Minister.
De wens tot vestiging van een recht enerzijds en een zekere mate van
rechtsbescherming anderzijds leidde tot amendementen van de leden Scholten
en Peijnenburg22 enerzijds en van Koning23 anderzijds. Het amendement-
Koning beoogde een vaststelling van de voorwaarden bij uitspraak van de in-
specteur, opdat rechterlijke toetsing vooraf mogelijk zou zijn. Het amende-
ment werd helaas, bij tweede stemming, met een krappe meerderheid (66:64)
verworpen. Het amendement Scholten-Peijnenburg, waarin de tekst van be-
doeld vierde lid van artikel 14 was opgenomen, werd daarentegen aangeno-
men. Bij vierde nota van Wijziging, onderdelen IV en V, werden vervolgens
nieuwe teksten voor de artikelen 14 en 15 Wet Vpb 1969 voorgesteld. In de toe-
lichting luidde het, dat de nieuwe tekst uitvloeisel was van de, in het antwoord
op punt 8 van het verslag van het mondeling overleg, gedane toezegging in bei-
de artikelen een nadere aanduiding op te nemen van de strekking van de daarin
bedoelde voorwaarden.

Opvallend is nu de passage in punt 8 van het mondeling overleg waarin de
Staatssecretaris opmerkt het ontwerp te hebben aangevuld in die zin dat daar-
in,  'evena/s in artikel 18 van de Wet I.B. 1964' een nadere aanduiding aangaan-
de het karakter van de voorwaarden wordt opgenomen. Eerder moet dus de in-
terpretatie van het tweede lid van artikel 18 richtinggevend zijn voor die van
de overeenstemmende leden van de artikelen 14 en 15 dan omgekeerd. Geen
toelichting werd gegeven op de met name genoemde onderwerpen waarop de
voorwaarden betrekking konden hebben.

De tekst 'wordende onder die voorwaarden mede begrepen' heeft naar mijn
mening taalkundig geen andere inhoud dan 'daaronder begrepen'. Zo men ex-
pliciet bepaalde voorwaarden   aan de rechterlij ke toetsing zou hebben willen

21. Brull, 'De delegatiebepalingen in het wetsontwerp vennootschapsbelasting 1960', Geschrift van
de vereniging voor Belastingwetenschap nr. 114.
22. Mondelinge behandeling TWeede Kamer, 11, 12 en 17 juni 1969, Handelingen, pagina 3188-
3194, 3230, 3273-3274, amendement stuk nr. 63.
23. Amendement stuk nr. 67.
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onttrekken zouden termen als 'behoudens' of 'uitgezonderd' meer voor de
hand gelegen hebben.

Ten aanzien van artikel 15 is Rijks24 van mening, dat alle voorwaarden aan
de strekking van het derde lid moeten voldoen.

Ook A.J. van Soest25 verwerpt zeer stellig de opvatting dat de bijzondere
voorwaarden aan de rechterlijke toetsing onttrokken zouden zijn. Het bijzon-
der gedeelte van het derde lid van artikel 15 ziet hij slechts als een verduidelij-
king van het algemeen gedeelte van dat lid.

Het Hof 's-Gravenhage heeft in zijn uitspraak van 26 september 1978,
BNB 1979/331, zich eveneens op het standpunt gesteld, dat voorwaarden met
betrekking tot de met name genoemde onderwerpen - in casu een voorwaar-
de met betrekking tot de grootte van het geplaatste en gestorte kapitaal -
moeten voldoen, 'zij het alleen bij een zeer ruime interpretatie', aan de strek-
king van het tweede lid.

Langereis 6 concludeert, dat het Hof in deze uitspraak heeft aangegeven
dat bedoelde voorwaarden geen zelfstandige betekenis hebben. Ik deel die op-
vatting en meen bovendien dat aan de nadere clausule van het Hof omtrent de
'ruime interpretatie' geen enkele betekenis toekomt. De functie van deze'ruime
interpretatie' is in de uitspraak niet aan te wijzen en overigens is zij nergens
op te baseren. Voor een nadere analyse van deze uitspraak verwijs ik naar de
bespreking van de 8e standaardvoorwaarde.

Op grond van het voorgaande moet met betrekking tot de tweede vraag de con-
clusie luiden dat dl/e ministeriele voorwaarden dienen te beantwoorden aan de
- beperkte - strekking van artikel 18, lid 2, Wet IB 1964.

De lagere rechter blijkt echter - zij het ten onrechte - bereid te zijn ten
aanzien van de met name genoemde onderwerpen de strekking van dat tweede
lid 'ruim' te interpreteren.

24. Rijks, 'Het instituut van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting', FED's Fiscale Bro-
chures Vpb.:1.3, 5e druk, 1988, schrijft op pagina 65:  'Himneer echter de voorwaarden niet meer
aan dit criterium votdoen zijn zij onverbindend en kunnen zij door de rechter ter zijde worden
gesteld.'
25. A.J. van Soest, 'De regeling van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting', proefschrift,
1983, pagina 51:  'Als deze opvatting door de rechter zou worden gevolgd, dan zou het derde lid
van artikel 15 vrijwel zonder betekenis ziin, daar de opgesomde onderwerpen vrijwel alle (in 1969
alle!) standaardvoorwaarden betreffen, zodat inhoudelijke toetsing van de standaardvoorwaarden
(afgezien van de  172) niet mogelijk zou zijg hetgeen duidelijk in strijd is met de hiervoor vermelde
bedoeling van de wetgever met het derde lid van artikel 15.'
26. FED IB '64: Art. 18 : 28.
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3·3· AAN DE BV TE STELLEN VOORWAARDEN

Artikel 18 Wet IB 1964 richt zich - en kan zich slechts richten - tot onder de
inkomstenbelasting vallende belastingplichtigen. Z6nder nadere wettelijke
voorziening kan de Minister derhalve de BV geen voorwaarden opleggen. In
de Wet Vpb 1969 is evenwel in artikel 8, lid 1, een dergelijke voorziening getrof-
fun, door de bepaling dat de winst van de BV, in afwijking van de normaal gel-
dende regels, moet worden opgevat krachtens artikel 18 Wet IB 1964.

Een dergelijke bepaling treft men echter niet aan voor alle door de Staatsse-
cretaris in feite aan de BV opgelegde voorwaarden!

Voor het antwoord op de vraag of de van de BV verlangde 'aanvaarding' van
de voorwaarden deze wettelijke leemte opvult, verwijs ik naar de bespreking
van de 12e standaardvoorwaarde.

3.4. CONCLUSIE

Bij de beschouwing van de ministeriele standaardvoorwaarden in de hierna
volgende paragrafen zullen die voorwaarden getoetst worden aan de strekking
van het tweede lid van artikel 18 Wet IB 1964. Die strekking is beperkt. Die be-
perkte strekking geldt voor alle voorwaarden.

Poor zover het de winstbepaling betreft kunnen, krachtens artikel 8, lid 1,
Wet Vpb 1969 ook aan de BV voorwaarden worden gesteld.

Ik lees het tweede lid van artikel 18 Wet IB 1964 als volgt:
De ministeriele voorwaarden mogen slechts strekken ter verzekering van hef-fing en invordering van vennootschapsbelasting27 ter zake van stille reserves

en goodwill, welke op het tijdstip, waarop de onderneming voor rekening van
de BV (i.0.) gedreven wordt, besloten liggen in de aan de BV over te dragen
vermogensbestanddelen van de onderneming van de belastingplichtige, alsme-
de ter zake van fiscale reserves waarvoor de BV (i.0.) geacht wordt in de plaats
te zijn getreden van degene wiens onderneming wordt omgezet.28

4. Eerste standaardvoorwaarde

Gaat de Staatssecretaris niet te ver in zijn bepalingen omtrent onttrekkingen?
Hoe verhoudt de niet-stakingsfictie zich tot dergelijke onttrekkingen en tot de
doorschuifgedachte van artikel 18 in het algemeen? Is die fictie wei zinvol?
Stelt de staatssecretaris terecht een voortzettingseis en welke gevolgen heeft
27. De heffing van inkomstenbelasting over stille reserves, die bij onttrekkingen ter gelegenheid
van de omzetting tot uitdrukking komen, is reeds verzekerd door (de parlementaire geschiedenis
van) het ee,ste lid. Zie hoofdstuk 5.
28. Fiscale reserves kunnen niet worden 'overgedragen'. Men moet aannemen dat de niet-stakings-fictie van het eerste lid mede inhoudt dat de BV in de plaats treedt van de omzettende ondernemer.
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deze eis voor de praktijk? Indien geruisloze overdracht aan een bestaande BV
tot de wettelijke mogelijkheden zou gaan behoren, hoe zou dat dan geregeld
moeten worden?

Onder andere deze vragen zullen ter gelegenheid van de bespreking van de
eerste standaardvoorwaarde aan de orde worden gesteld.

De eerste standaardvoorwaarde29 eist dat alle tot het ondernemingsvermogen
behorende activa en passiva worden ingebracht, behoudens tot gelding te bren-
gen investeringsbijdragen en desinvesteringsbetalingen.

In oudere resoluties was de voorwaarde minder stringent. In de toelichting
werd destijds vermeld dat enkele voor het drijven van de onderneming niet es-
sentiele vermogensbestanddelen onttrokken mochten worden.30 Aangezien dit
aanleiding bleek te geven tot interpretatieverschillen31 werd de eerste stan-
daardvoorwaarde met ingang van de resolutie van 22 april 1985, BNB 1985/
154, strikter geredigeerd.32 Uit de toelichting, punt 13, bleek dat slechts ont-
trekking van vermogensbestanddelen, die geen functie meer in de onderneming
vervullen was toegestaan. De toelichting in BNB 1986/271 is gelijkluidend.

Hierna geef ik eerst weer hoe de Staatssecretaris thans onttrekkingen v66r het
overgangstijdstip heeft geregeld. Daarna zal ik ingaan op de vraag of bij mi-
nisteridle voorwaarde deze onttrekkingen geregeld kunnen worden.

4. I .  ONTTREKKINGEN  VOOR  OVERGANGSTIJDSTIP

V66r het overgangstijdstip mag geen onttrekking plaatsvinden anders dan van
niet-functionele vermogensbestanddelen, zie punt  13 van de toelichting op de
standaardvoorwaarden (bijlage 4). Drie vragen zijn van belang:
1.    Wat wordt bedoeld met 'de periode voorafgaande aan de datum van over-

gang  van de heffing  enz... .'?
2.  Wat zijn niet-functionele vermogensbestanddelen?
3.      Wat wordt bedoeld met 'zodanige onttrekkingen dat de balans op het over-

gangstijdstip niet het normaliter in de onderneming werkzame eigen ver-
mogen representeert' ?

29. De tekst van de voorwaarde is opgenomen in hoofdstuk 1 en bijlage 4.

30. Vergelijk punt 11 van de toelichting op de standaardvoorwaarden van 21 september 1965,
BNB 1965/270.
31. Kuijpers, 'Een nieuwe resolutie inzake de geruisloze overgang', WFR 1985/5685, pagina 689.
32. De toevoeging 'met uitzondering van...' verviel. 'Interpretatieverschillen' zijn natuurlijk
lastig voor de uitvoerende macht. En dus past zij haar regelgeving aan, zonder dat de Kamers er
aan te pas komen. Daarmee zitten we midden in wat Broll als de kern van zijn betoog in 1965 tegen

delegatiebeschouwde:  'namelijk  dat  de uitvoerende macht  bevreesd  is, dat de kamers weI eens an-
ders over de noodzaak van een aanpassing zouden kunnen denken dan zij zelf'. Zie Geschrift nr.
114 van de Vereniging voor Belastingwetenschap.
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1. Ziet de periode op circa drie maanden vOOr aanvang van de v66r-voorperio-
de, op twaalf maanden, of nog langer? De bewerkers van de Vakstudie
Inkomstenbelasting33 lezen de eis aldus dat het mede moet gaan om onttrek-
kingen  met  het  oog  op  de  overgang. Ik acht geen van beide benaderingen juist.
Het gaat niet om een periode, noch om het oogmerk, het gaat om het tijdstip
waar6p.

In hoofdstuk 5 heb ik betoogd dat de geruisloze omzetting als een 'bijzonde-
re omstandigheid' voor de regels inzake de vermogensetikettering kan worden
beschouwd. In werkelijkheid beaindigt de ondernemer zijn onderneming im-
mers op dat moment definitief en voorgoed.

Dat houdt in dat men v66r het overgangstijdstip een bijzondere omstandig-
heid nodig heeft om vermogensbestanddelen aan de onderneming te onttrek-
ken. Met geruisloze omzetting heeft men dan niets te maken. Niet valt in te
zien dat, indien enige bijzondere omstandigheid onttrekking mogelijk maakt
zulks prohibitief zou kunnen zijn voor een kort daarop gevolgde geruisloze
omzetting.

Op het overgangstijdstip hdaft men een bijzondere omstandigheid en kan
men onttrekken. Bij artikel 18 valt de nadruk op hetgeen wordt ingebracht,
niet op hetgeen wordt onttrokken (zie nader de volgende paragraaf).

2. Met betrekking tot de vraag welke vermogensbestanddelen geen functie
meer vervullen kunnen worden onderscheiden:
a.  vermogensbestanddelen, die hun ondernemingsfunctie verloren hebben,

geen privt-functie hebben gekregen, maar ten aanzien waarvan de onder-
nemer geen gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om die vermo-
gensbestanddelen te onttrekken;

b.   vermogensbestanddelen, die hun ondernemingsfunctie verloren hebben en
reeds dwingend naar het privt-vermogen hadden moeten verhuizen;

c.  vermogensbestanddelen, die worden aangehouden in afwachting van een
geschikte gelegenheid voor verkoop.

Ik neem aan dat de Staatssecretaris deze gevallen op het oog heeft.34 Ook
wordt wel aangenomen dat effecten, woonhuizen en personenauto's bestand-
delen zijn die ter gelegenheid van de omzetting mogen worden onttrokken. 35

33. Vakstudie IB, artikel 18, aantekening 10.
34. Voor een ujtzonderingsgeval - een buitenlands filiaal behorend tot het vermogen van een
maatschap van vrije beroepsbeoefenaren - verwijs ik naar V-N 9 april 1988, nr. 9, punt 14, pagi-
na 854. Het betrof een geval waarin het inbrengen van het filiaal op problemen stuitte in verband
met de buitenlandse wetgeving ter zake van de beroepsuitoefening, die aldaar alleen aan natuurlij-
ke personen was toegestaan en inbreng van de economische eigendom op grote praktische proble-
men stuitte bij toepassing van de bepalingen ter voorkoming van dubbele belasting.

Het is de vraag of men hieruit af mag kiden dat de fiscus in het algemeen genoegen zal nemen
met inbreng van economische eigendom.
35. Vergelijk Mobach/Sillevis, Cursus Belastingrecht (Inkomstenbelasting), § 2.2.28.B., onder c.
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3. Het 'normaliter in de onderneming werkzame eigen vermogen' is een boek-
houdkundige saldo-grootheid. Hoe een dergelijk saldo licht zou kunnen wer-
pen op al dan niet te onttrekken activa en passiva is mij niet duidelijk. In de
eerste standaardvoorwaarde beschouwt de Staatssecretaris de om te zetten on-
derneming als de som der activa en passiva. Dat zijn alle activa tn alle passiva,
niet het saldo van beide.

In de toelichting op de standaardvoorwaarden bij artikel 14 Wet Vpb 1969
leest men dat vermogensbestanddelen, die het karakter van belegging hebben
en die geen rol spelen in de eigenlijke bedrijfsuitoefening, bij de aldaar bedoel-
de overdragende belastingplichtige achter mogen blijven.36 Dit zal ook wel
voor artikel 18 bedoeld zijn. Daarmee is men terug bij niet-functionele activa
en passiva.

4.2. VOORWAARDE ONVERBINDEND

In hoofdstuk 5, § 5 heb ik aangegeven wat naar mijn mening op grond van
de wet en de wetsgeschiedenis mogelijk is ten aanzien van onttrekkingen. Als
norm dient daarbij te gelden dat de identiteit van de onderneming niet wordt
aangetast. Dat is natuurlijk een veel vagere norm dan de kristalheldere eis van
de Staatssecretaris: alles!

Een probleem voor de Staatssecretaris vormt evenwel dat hij, althans bij het
geven van voorwaarden, zich in het geheel niet heeft uit te laten over onttrek-
kingen! Dat is een zaak voor de rechter, en weI bij de uitleg van het eerste lid
van artikel 18 Wet IB 1964!

Bij onttrekkingen gaan geen fiscale claims verloren. Over winst die bij een
onttrekking naar voren komt dient te worden afgerekend. De M.v.I liet daar
geen misverstand over bestaan.37

Er is dus geen voorwaarde nodig om een vennootschapsbelastingclaim ter zake
van onttrekkingen te handhaven. Zie hierover nader de volgende paragraaf.

De voorwaarde is in zoverre onverbindend. 38

Maar mag de Staatssecretaris er dan geen eigen visie op de uitleg van arti-
kel 18, eerste lid op na houden?

Vanzelfsprekend wel, maar hij kan zijn visie niet via de voorwaarden aan be-
lastingplichtigen opleggen.

36. Resolutie van 12 oktober 1987, nr. 287-3100, BNB 1987/316, punt 3.1.
37. Het standpunt dat de wet ruimere onttrekkingsmogelijkheden biedt dan in de standaardvoor-
waarden is geregeld wordt o.a. ook verdedigd door Bartel, 'Nieuwe standaardvoorwaarden ge-
ruisloze omzetting', MBB nr. 12, december 1985, pagina 310, en Langereis, 'De geruisloze over-
gang van een onderneming in een BV herzien', De NV mei/juni 1986, pagina 104.
38. Over de bepaling inzake WIR-vorderingen en -verplichtingen zie hierna.
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Daarmee komt men voor de schijnbare paradox van de ministeriele voor-
waarden te staan: de Staatssecretaris zou op grond van artikel 18, lid 2 voor-
waarden af moeten geven om zich vervolgens op grond van artikel 18, lid 1, te
verzetten tegen een geruisloze omzetting!

Maakt deze nuance praktisch veel uit? Als de Staatssecretaris volhardt in
zijn standpunt zal men toch eerst moeten procederen over de aanslag, waarin
de stakingswinst ter gelegenheid van de door de fiscus als ruisende omzetting
beschouwde omzetting begrepen is. Verliest men de procedure dan lijkt er geen
weg terug. Dat is thans de situatie.

Ik zie echter twee verschillen.
In de eerste plaats verliest het standpunt van de Staatssecretaris het aureool

van 'ministeriele voorwaarde'; wellicht is dat al reden om delicater met de in-
terpretatie van de wet om te springen.

In de tweede plaats kan niet worden gesteld dat de voorwaarden niet zijn ver-
vuld. Dit reden om stakingswinst te belasten valt weg, waardoor, als het gelijk
aan de zijde van de Staatssecretaris is, de belastingplichtige nog niet absoluut
in een ruisende omzetting terecht gekomen is. Dat laatste kan dan nog afhan-
kelijk zijn van de acceptatie door de rechter van een geclausuleerde onttrek-
king'. vermogensbestanddeel A wordt niet mede ingebracht, tenzij de fiscale
autoriteiten oordelen dat artikel 18 noopt tot overdracht van het bestanddeel
aan de BV, in welk geval het vermogensbestanddeel geacht wordt vanaf het
overgangstijdstip mede voor rekening van de BV te zijn gekomen. Het zal
mijns inziens voornamelijk van de aard van de onttrekking afhangen of de
rechter een dergelijke clausule aanvaardbaar zal achten.

4.3. DE ONDEUGDELIJKE NIET-STAKINGSFICTIE

Hiervoor werd gesteld dat er geen voorwaarde nodig is om een vennootschaps-
belastingclaim ter zake van onttrekkingen te handhaven. Deze stelling werd op
de M.v.T. gebaseerd, maar wordt zij ook gedekt door de tekst van de wet? Met
andere woorden, kan men niet zeggen dat, aangezien de onderneming voor de
winstberekening geacht wordt niet te zijn gestaakt en de onttrekkingen ter gele-
genheid van de staking geschieden, geen onttrekkingswinst in aanmerking kan
worden genomen?

Ik meen dat zulks niet het geval is, maar slechts bij toeval. De niet-
stakingsfictie bewerkt immers in geen enkel opzicht hetgeen de wetgever heeft
bedoeld! Het lijkt mij hier de plaats om aan te geven hoe de wettekst op dit
punt had moeten luiden.

De niet-stakingsfictie drukt in haar letterlijke betekenis niet uit waar het om
gaat. Wat is de bedoeling van de wetgever geweest en wat heeft hij geschreven?
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De bedoeling van de wetgever is geweest om, indien en voor zover aan de

BV(i.0.) wordt vervreemd in het kader van een omzetting, de winst, voor zover

daarbij behaald, voor de heffing van inkomstenbelasting buiten aanmerking
te laten.

De bedoeling van de wetgever is ook geweest om, indien en voor zover niet

aan de BV(i.0.) wordt vervreemd in het kader van de omzetting (dus bijvoor-
beeld ter zake van onttrekkingen en eindafrekeningswinst), de winst, voor zo-
ver deze daarbij wordt behaald, voor de heffing van inkomstenbelasting niat

buiten aanmerking te laten.
Vermoedelijk is het ook de bedoeling van de wetgever geweest om winst ge-

noten ter zake van onttrekkingen, niet te facilieren met stakingswinstvrijstel-
ling (artikel 8, letter d, Wet IB 1964), stamrechtvrijstelling (artikel 19 Wet IB
1964) en bijzonder tarief (artikel 57, lid 1, letters a en b, Wet IB 1964).

Met de niet-stakingsfictie wordt noch het ene, noch het andere doel bereikt.

Wat zijn de feiten bij een (ruisende) omzetting? Wat zijn daarvan de normale
gevolgen?
De feiten zijn:
1.  een definitieve en volledige beeindiging van de onderneming,
2. waarbij verschil ontstaat (kan ontstaan) tussen de waarde van de tegen-

prestatie voor vervreemde zaken, c.q. de waarde in het economisch verkeer
van onttrokken zaken, en de fiscale boekwaarde.

De normale gevolgen zijn:
1.   dat ingevolge artikel 9 Wet IB 1964 het verschil als genoten winst in aan-

merking wordt genomen en
2.   dat ingevolge artikel 7 van de Wet die winst als stakingswinst wordt ge-

kwalificeerd, waardoor op die stakingswinst bepaalde faciliteiten van toe-
passing zijn.

Wat wordt nu door de niet-stakingsfictie (bij letterlijke toepassing) bereikt?
Bij letterlijke toepassing houdt de fictie, aangezien ook bij geruisloze omzet-

ting sprake is van definitieve en volledige beeindiging van de onderneming, in:
1.   dat artikel 9 Wet I B 1964 niet wordt beYnvloed, aangezien de winstbepaling

niet in kwantitatieve zin, maar slechts in kwalitatieve zin wordt beinvloed;
dat gerealiseerde winst dus in aanmerking genomen zou moeten worden,
zij het niet als stakingswinst en

2.  dat het bijzonder tarief op die winst, en dus ook op onttrekkingswinst,
van toepassing is, aangezien de fictie artikel 57 niet bestrijkt.

De conclusie moet dan luiden dat,
1.  indien met of bij de geruisloze omzetting winst wordt behaald, deze in

aanmerking wordt genomen (!),
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2.  dat op de in aanmerking genomen winst de stakingsvrijstelling en stam-
rechtvrijstelling niet van toepassing zijn39 en

3.   dat het bijzonder tarief wel van toepassing is.

Bij geruisloze omzetting is de belastingplichtige dus slechter af dan bij een rui-
sende omzetting! Hij moet belasting betalen over de behaalde winst, geniet
twee stakingsfaciliteiten niet, terwijl bij de BV dezelfde winst te zijner tijd ook
nog eens belast zal worden. De niet-stakingsfictie werkt dus, letterlijk geno-
men, bij toeval, wel goed uit op onttrekkingswinst!40

Wat is de strekking van de niet-stakingsfictie?
Deze strekking is:

1.   winst met of bij de omzetting behaald, wordt niet in aanmerking geno-
men, voor zover vermogensbestanddelen van de onderneming aan de BV
worden vervreemd en voor zover de BV in de plaats treedt ter zake van
fiscale reserves.41 Aan stakingsfaciliteiten komt men dan niet toe,

2.     winst met of bij de omzetting behaald, wordt we/ in aanmerking genomen,
voor zover vermogensbestanddelen van de onderneming niet aan de BV
worden vervreemd. Op deze winst zijn geen stakingsfaciliteiten van toepas-
sing.

Hoe had de tekst van artikel 18 moeten luiden, indien overigens geen wijziging
in de tekst wordt aangebracht en de aandacht zich alleen richt op de winst en
niet op de WIR? Mijns inziens had er dan moeten staan:

Ingeval ( . . . ) wordt omgezet, wordt ( . . . ) winst behaald  met de vervreemding
van vermogensbestanddelen aan de BV niet in aanmerking genomen, wordt,
op verzoeke, voor toepassing van de artikelen 13 en 14 van de wet de BV

39. Vergelijk Van Dijck, 'Het staken van een onderneming in de wet inkomstenbelasting 1964',
Prae-advies Broederschap der notarissen, 1965, pagina 62: 'De fictie van het niet-staken he€ft
slechts de betekenis dat de stakingsartikelen, welke met de winstbepaling verband houdeg niet
van toepassing zijn.'
40. Met uitzondering wellicht van het bijzonder tarief, dat vermoedelijk tegen de bedoeling van
de wetgever in, wel van toepassing is op onttrekkingswinst.
41. Vergelijk de tekst van artikel 14 Wet Vpb 1969, die in zoverre beter is. Let wei, het echt behalen
van winst is geen voorwaarde voor artikel 18, zoals in de visie van de Staatssecretaris bij artikel 14
Wet Vpb 1969 wel het geval is (resolutie BNB 1987/317, toelichting punt 2.1). Ook indien gttn
winst behaald wordt kan artikel 18 worden toegepast, bijvoorbeeld in verband met desinveste-
ringsbetalingsverplichtingen. Bij artikel 18 is voorwaarde -omzetting', niet het behalen van winst.
Overigens lees ik in artikel artikel 14 Wet Vpb 1969 niet, dat het in feite behalen van winst een
voorwaarde zou zijn. Bij artikel 14 is 'fusie' voorwaarde en 'winst behalen' gevolg. Men kan bij
fusie een winst van 0 of zelfs een negatieve winst behaten.
42. Deze nuance is nodig met het oog op de omzetting van een zelfstandig onderdeel van de onder-
neming, waarbij het wenselijk  kan zijn dat fiscale reserves bij de ondernemer blijven  in het kader
van zijn restantonderneming.
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geacht in de plaats te zijn getreden van de belastingplichtige en zijn de artike-
len 8, letter d, 19 en 57, eerste lid, letters a en b, van de wet niet van toepassing.

De gevolgen zijn dan:
1.  dat overdrachtswinst niet in aanmerking wordt genomen,
2.   dat over fiscale reserves niet wordt afgerekend, indien de BV in de plaats

treedt,
3.  dat onttrekkingswinst wel in aanmerking wordt genomen,
4.  dat op onttrekkingswinst geen stakingsfaciliteiten van toepassing zijn,
5.     dat  eindafrekeningswinst in aanmerking wordt genomen (winst behaald

bij staking),
6.  dat op de eindafrekeningswinst geen stakingsfaciliteiten van toepassing

zijn (tenzij daarin wordt voorzien in een afzonderlijk lid),
7.   dat de FOR, indien en voor zover niet in een stamrecht omgezet, in aan-

merking wordt genomen.
8.    dat bij afrekening over de FOR het bijzonder tarief van toepassing is (arti-

kel 57, lid 1, letter j wordt niet uitgesloten), doch niet de stakingswinst-
vrijstelling.

Incorporatie hiervan in de in hoofdstuk 5 voorgestelde tekst geeft:
(het nieuwe tekstelement is vet weergegeven)

'Ingeval een onderneming of een zegstandig onderdeel van een onderneming,
welke feitelijk voor rekening van de belastingplichtige wordt gedreven, wordt
ingebracht in een naamloze of besloten vennootschap met beperkte aansprake-
lijkheid, wordt, op verzoek van de belastingplichtige, winst behaald met de
vervreemding van vermogensbestanddelen aan de vennootschap niet in
aanmerking genomen, wordt, op verzoek, voor toepassing van de artikelen 13
en 14 van de wet de vennootschap geacht in de plaats te zijn getreden van de
belastingplichtige, worden voor de toepassing van Hoofdstuk VA de desbetref-
fende zaken geacht niet te zijn vervreemd en zijn de artikelen 8, letter d. 19
en 57, eerste lid, letters a en b, van de wet niet van toepassing, mits de waarde
van de verkregen aandelen overeenstemt met de waarde van de door de belas-
tingplichtige ingebrachte onderneming of met de waarde van het zegstandig
onderdeet,'43

43. Uiteraard is nu weggevallen de aanvankelijk voorgestelde tekst: t. . voor het bepalen van de
uit die onderneming genoten winst de onderneming geacht niet te zijn gestaakt, het zelfstandig
onderdeel niet te zijn ingebracht . . .'.
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4.4. VOORTZETTING

De Staatssecretaris gaat ervan uit dat de onderneming door de BV moet wor-
den voortgezet.44 Dit vereiste is in de tekst van de wet niet terug te vinden.
Ook in de parlementaire stukken vindt men de eis niet expliciet onder woorden
gebracht.

Aan de andere kant lijkt de opvatting van de Staatssecretaris gedragen te
worden door de grondslag van artikel 18 Wet IB 1964. De oorsprong van arti-
kel 18 ligt in het welvaartsbeginsel, dat zich onder het Besluit IB 1941 richtte
op de objectieve onderneming. Het was de ontwikkeling van deze onderneming
die voerde naar een andere rechtsvorm. Ten tijde van de totstandkoming van
de Wet IB 1964 was de gedachte, dat aan een dergelijke 'gerechtvaardigde wij-
ziging van de juridische vorm'45 belastingheffing niet in de weg mocht staan,
niet gewijzigd. Feitelijk bleef toch immers alles bij het oude. Hierv66r heb ik
opgemerkt, dat het laatste op zich geen normering inhoudt, maar dat bij de
regelgeving wel normen opgesteld kunnen worden die in juridische zin appelle-
ren aan die feiten. De voortzettingseis loopt dan uit op voortzetting in econo-
mische zin.

Men kan ook langs andere weg een basis voor het voortzettingsvereiste vinden.
De wetgever heeft artikel 18 Wet IB 1964 kennelijk niet in het leven geroepen
om belastingplichtigen de mogelijkheid te bieden om een naar, zeg, 54% be-
laste overdrachtswinst via een geruisloze omzetting te transformeren in een
naar 40-35% belaste winst. Aardema 6 merkt daarover op: 'De fiscus heeft
zich tegen dergelijke verleidingen bij ondernemende belastingplichtigen menen
te moeten indekken door in de standaardvoorwaarden (bedoeld is de toelich-
ting op de standaardvoorwaarden; R) op te nemen, dat de onderneming door
de BV ter,minste voor 3 jaar moet worden gecontinueerd. Deze voorwaarde
lijkt terecht en is op zijn minst begrijpelijk, hoewel niet bij voorbaat duidelijk
is waar in de wet het fundament is aan te trejIen voor het stellen van die
voorwaarde. De meer algemene clausule, dat de heffing moet zijn verzekerd
lijkt daartoe echter voldoende interpretatieve ruimte te bieden.'

De Idhtste door Aardema uitgesproken zin onderschrijf ik, vanwege zijn al-
gemene karakter, niet. Mijns inziens dient het tweede lid van artikel 18 restric-
tief benaderd te worden. In dit verband zij herinnerd aan BNB 1966/200*, dat
handelde over artikel 18 Besluit Vpb 1942 (zie § 3.1.). Noch in de tekst van dat
artikel, noch in de Leidraad bij het Besluit was een voortzettingseis geformu-
leerd. De Hoge Raad verwierp daarom het standpunt van de Staatssecretaris,
dat  aan dat artikel de gedachte ten grondslag lag dat het bedrij f moest worden
voortgezet !

44. Dit standpunt is, terecht, niet in een voorwaarde verwoord, maar in de toelichting, punt 3. Zie
bijlage 4.
45. Wetsontwerp 5380, M.v.T., pagina 39 lk.
46. 'Doorschuiven van belastingen', Belastingconsulentendag 1987, pagina 32.
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Wel vindt men in het tweede lid van artikel 18 de bevoegdheid van de Staats-
secretaris neergelegd voorwaarden te stellen met betrekking tot de vervreem-
ding van aandelen, welke bevoegdheid is uitgewerkt in de 10e standaardvoor-
waarde. Deze voorwaarde moet naar mijn mening als een anti-misbruik-
bepaling worden beschouwd. De voortzettingseis van de Staatssecretaris kan
als een tegenhanger van deze 10e standaardvoorwaarde worden beschouwd en
is in die zin evenzeer een anti-misbruikbepaling.

Het heeft mijn voorkeur de voortzettingseis niet te baseren op het tweede lid
van artikel 18, maar op doel en strekking van de regeling als zodanig. In dat
licht lijkt mij de voortzettingseis niet in strijd met de grondslag van artikel 18
Wet IB 1964.

4.5. DEPARTEMENTALE UITWERKING VOORTZETTINGSEIS

In de toelichting op de standaardvoorwaarden is de voortzettingseis uitge-
werkt. Deze uitwerking blijkt niet zozeer neer te komen op voortzetting van
de onderneming in economische zin, maar op het tegengaan van tariefmanipu-
latie door de belastingplichtige.

Onderscheiden wordt de (v66r-)voorperiode en de periode nd totstand-
koming van de BV.

In de (v66r-)voorperiode mag geen vervreemding aan derden van (een we-
zenlijk deel van) de onderneming plaatsvinden.

Na totstandkoming van de BV is een vervreemding aan derden fataal, indien
het vaste voornemen daartoe reeds v66r de inbreng bestond tn geschiedt bin-
nen een periode van drie jaar na de totstandkoming van de BV.

4.5.1. Vervreemding in (vddr-)voorperiode

Drie vragen van belang:
1.  Wat wordt verstaan onder 'een wezenlijk deel'?
2.  Wat wordt verstaan onder 'een derde'?
3.  Wat wordt verstaan onder 'normale bedrijfsuitoefening'?

De omschrijving 'een wezenlijk deel' is vermoedelijk ontleend aan jurispru-
dentie rond artikel 15, lid 1, letter e, Wet op belastingen van rechtsverkeer
(BRV), welk artikeldeel voorziet in een vrijstelling van overdrachtsbelasting in
geval   van   een    'in    haar   geheel    ingebrachte    onderneming'    Onbrengvrijstel-
ling).47

47. Vergelijk Dijstelbloem, 'Fiscale faciliteiten bij interne reorganisaties van naamloze en besloten
vennootschappen', Fiscale Monografie nr. 37, 1984, pagina 99.
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In BNB 1978/312 en BNB 1981/158* werd beslist dat de inbrengvrijstelling
niet van toepassing   is bij inbreng   van het gehele bedrij fsvermogen   van   een
onderneming, 'onmiddellijk gevolgd door een tevoren overeengekomen over-

'48dracht van een wezenlijk deel van dat bedrijfsvermogen aan een derde.

Het is merkwaardig dat de Staatssecretaris plotseling de onderneming vanuit
haar identiteit benadert, zulks geheel in afwijking van de 'activa + passiva be-
nadering' in de eerste standaardvoorwaarde. Is het logisch aansluiting te zoe-
ken bij jurisprudentie die betrekking heeft op de overdrachtsbelasting?

Beide regelingen trachten te voorkomen dat een verkoop als 'inbreng' wordt
vermomd. Ik verwijs naar de motivering van de Hoge Raad in BNB 1978/
312.49 Daarmede houdt de overeenkomst op. De overdrachtsbelasting richt
zich op de overdracht van onroerend goed, bij artikel 18 tracht de Staatssecre-
taris mijns inziens tariefmanipulatie ten aanzien van stille reserves te voorko-
men. Onroerend goed en stille reserves behoeven niet hand in hand te gaan.

Niet duidelijk is wat men onder 'een wezenlijk deel' heeft te verstaan. Het
lijkt verdedigbaar dat van vervreemding van een wezenlijk deel sprake is, in-
dien het gedeelte dat achterblijft geen onderneming in objectieve zin meer is.
In dat geval komt men in strijd met de grondslag van artikel 18. Bestaat de on-
derneming uit meerdere zelfstandige onderdelen dan ligt in de rede ook een
dergelijk zelfstandig onderdeel als een 'wezenlijk deel' te beschouwen.

Of deze betekenis ook voor de heffing van overdrachtsbelasting bedoeld is
laat ik in het midden.

Ik neem aan dat in de (v66r-)voorperiode als 'derden' moeten worden be-
schouwd: allen niet zijnde de oprichter als Zodanig5o en de BV i.o. Het gaat
immers kennelijk om de realisatie in geldvorm van stille reserves.

NA totstandkoming van de BV zullen mijns inziens als 'derden' moeten wor-
den aangemerkt: allen niet zijnde de oprichter als zodanig, volledige (klein)-

48. BNB 1978/312 had betrekking op een psycholoog, die enerzijds een stichting oprichtte en an-
derzijds een BV. De stichting zou als partij gaan optreden bij verpleeg- en arbeidscontracten en
zou meer in het algemeen het werk van de psycholoog overnemen. Het ondernemingsvermogen
werd ingebracht in de BV, die enige dagen na haar oprichting inventarissen en transportmiddelen
verkocht aan de stichting, waarna onroerend goed in de BV achterbleef.
BNB 1981/158* betrof de inbreng van een maatschapsaandeel en van, tot het buitenvennoot-
schappelijk ondernemingsvermogen behorende, appartementsrechten van een architect in een BV,
welke BV de activa en passiva van de ingebrachte onderneming, met uitzondering van de onroeren-
de goederen, verkocht aan een door haar opgerichte BV. Het standpunt dat de eerste BV, econo-
misch gezien, eigenares was gebleven van de onderneming, vond geen genade bij de Hoge Raad.
49. De Hoge Raad overwoog daarin o.a.:  'dat uit  bedoelde geschiedenis voorts  blijkt,  dat  de wetge-
ver de voorwaarde, waarvan hij de vrijstelling aldus afhankelijk heeft gesteld, in die zin strikt
wenste op te vatten dat hij daaronder niet wilde begrijpen inbreng van een zelfstandig onderdeel
van een onderneming, zulks wederom uit beduchtheid voor de mogelijkheid dat de overdrachtsbe-
lasting zou worden ontgaan door een verkoop van onroerende Taken aan bij voorbeeld een naam-
loze  vennootschap  in  te   kleden   in  de  vorm  van  een   inbreng'.
50. Ik sluit immers niet uit dat verkoop van het bedrijfspand door de BV i.o. aan de oprichter a/s
particulier als tariefmanipulatie kan worden beschouwd.
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dochters van de BV en andere BV's, waarvan de oprichter alle aandelen bezit.
In het verkeer tussen laatstgenoemde lichamen kan men immers niet spreken
van realisatie van stille reserves in geldvorm. Daarvoor heeft men 'buitenstaan-
ders' nodig.

De term 'normale bedrijfsuitoefening' vindt men terug in de 16e standaard-
voorwaarde op artikel 15 Wet Vpb 1969.51

Daarover schrijven De Vries en Sillevis52: 'Duidelijk is dat de moeilijk han-
teerbare formulering van Standaardvoorwaarde 16 inzake de bij de aard en
omvang van de normale bedrilfsuitoefening van de dochter passende transac-
tie soms gymnastische toeren van uitlegkunde omtrent het begrip (on)besmette
transactie zal vragen ten einde vast te stellen of de sanctie al dan niet van toe-
passing is.'

Mijns inziens mist het bijvoeglijk naamwoord 'normaal' betekenis. Aange-
zien het niet kan dienen om 'abnormale bedrijfsuitoefening' uit te zonderen
zou het tegendeel 'bijzondere bedrijfsuitoefening' bedoeld moeten zijn. Maar
wat men daaronder ook zou willen begrijpen, het blijft bedrijfsuitoefening.

Voor de toepassing van artikel 18 Wet IB 1964 kunnen slechts bedoeld zijn
transacties, die hun verklaring niet kunnen vinden in het drijven van de (mate-

riale) onderneming, anders gezegd: transacties die uitsluitend door het oog-
merk van tariefmanipulatie zijn bepaald.

Ten aanzien van de verdeling van de bewijslast kan het volgende worden opge-
nnerkt.

Uit de formulering van de 16e standaardvoorwaarde bij artikel 15 Wet Vpb
1969 neigt men in de literatuur naar het standpunt dat het aan de inspecteur
is om de eerste zet te doen.53 Dit lijkt mij ook ten aanzien van artikel 18 het

51. Zie Resolutie van 1 september 1987, BNB 1987/301 in verbinding met BNB 1987/42. De 16e
standaardvoorwaarde letter b, aanhef en onder 2 luidt: 'Het bepaaide onder a vindt geen toepas-
sing indien de onder a.1  bedoelde transacties plaatsvonden in het kader van een bij de aard en om-
vang van de dochtermaatschappij passende normale bedrijfsuitoefening.'
52. Cursus belastingrecht (Vennootschapsbelasting), § 2.18.C., onder II.
53. A.J. van Soest, 'De regeling van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting', dissertatie
1983, pagina 108 schrijft dat, gelet op de redactie van de 16e standaardvoorwaarde, de bewijslast
ten aanzien van het punt van de bedrijfsuitoefening in principe op de belastingplichtige rust, maar
stelt op pagina 107 dat bedoelde voorwaarde beter een omschrijving van 'besmette' transacties zou
kunnen bevatten, waardoor de verdeling van de bewijslast anders zou komen te liggen. Ook in
'Voor- en nadelen  van de fiscale eenheid bij bedrij fsopvolging', 1984, pagina 29 schrijft deze

auteur dat het bewijs van het 'normale' karakter van de transactie bij de belastingplichtige ligt.
In WFR 1988/5829, 'De zestiende standaardvoorwaarde inzake de fiscale eenheid: een omstre-

den anti-misbruikbepaling', pagina 799, bepleit R.J. de Vries dat de inspecteur zal dienen te bewij-
zen dat sprake is geweest van een wijziging in de samenstelling van het vermogen van de dochter
dn dat dientengevolge stille reserves aan de moeder ten goede zijn gekomen. Ook hij is van mening
dat de moedermaatschappij vervolgens moet bewijzen dat de uitzondering geformuleerd onder let-
ter b, 2 van die voorwaarde van toepassing is.

De Vries en Sillevis, 'Cursus belastingrecht (Vennootschapsbelasting)', paragraaf 2.18.C. onder
h.5., sluiten zich aan bij het standpunt van laatstgenoemde auteur.
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geval. Geruisloze omzetting vormt een recht en daarin past niet dat de be-
lastingplichtige bij een enigszins omvangrijke vervreemding gedurende de
voorperiode tevens bewijs zou moeten aandragen voor het bedrijfsmatige ka-
rakter van de transactie. De inspecteur kan niet volstaan met de mededeling
dat de vrijstelling van artikel 18 geen toepassing kan vinden, waarna de be-
lastingplichtige zich er maar uit moet zien te redden.

De inspecteur zal aannemelijk moeten maken dat bij de vervreemding in de
voorperiode tariefmanipulatie het enige oogmerk van de inbrenger is geweest.

Ik kan mij voorstellen dat hij daarbij slechts kans van slagen heeft in geval
van vervreemdingen, die het begin van een volledige ontmanteling van de on-
derneming blijken in te luiden. In andere gevallen zal hij veelal met de vervan-
gingsreserve van artikel 14 Wet IB 1964 of met de ruilarresten worden gecon-
fronteerd!

Mijns inziens staat de inbrenger voorts niets in de weg om de geruisloze omzet-
ting mede te gebruiken om een tariefvoordeel te behalen. Zo kunnen, v66rdat
tot omzetting wordt besloten, plannen bestaan tot definitieve afstoting van een
ondernemingsvermogensbestanddeel waarin (aanzienlij ke) stille reserves beslo-
ten liggen waarover naar progressief tarief zou moeten worden afgerekend. De
ondernemer kan de voorgenomen afstoting uitstellen tot nd de aanvang van de
voorperiode. De vervreemding conflicteert mijns inziens niet met de voort-
zettingseis. De voort te zetten onderneming bestaat immers uit een rendabel
deel en een deel dat rijp is voor afstoting. De afstoting past bij de aard en om-
vang van de bedrijfsuitoefening. De omzetting heeft, naast het tariefvoordeel,
een reele praktische betekenis in volgende jaren. Gelet op het verband dat de
Staatssecretaris met de bedrijfsuitoefening legt, stuit een geruisloze omzetting
mijns inziens niet af op dit type vervreemdingen. Hetgeen achter blijft vormt
een objectieve onderneming.

Deze benadering komt overeen met de benadering van de rechter bij stelsel-
wijziging. Stelselwijziging kan geen doorgang vinden, indien zij geen andere
betekenis heeft dan het behalen van een incidenteel fiscaal voordee154; maar
een fiscaal voordeel staat stelselwijziging niet in de weg, indien de wijziging
(ook) betekenis heeft in volgende jaren.55

4.5.2. Vervreemding na totstandkoming van BV

NA het overdrachtstijdstip staat vervreemding van (een wezenlijk decl van) de
onderneming aan een derde geruisloze omzetting volgens de Staatssecretaris
- alsnog - in de weg, indien het vaste voornemen daartoe reeds v66r de over-
dracht bestond en de vervreemding niet past in de bedrijfsuitoefening. Op

54. BNB 1972/63*.
55. BNB 1979/181*.

212



EERSTE STANDAARDVOORWAARDE

wiens voornemen wordt gedoeld? Op het voornemen van de belastingplichtige
in zijn kwaliteit van vertegenwoordiger van de BV i.o. of in zijn kwaliteit van
een derde ten opzichte van de BV i.0.? Aangezien de belastingplichtige in zijn
kwaliteit van vertegenwoordiger van de BV i.0. slechts voornemens kan heb-
ben, die in het kader van de bedrijfsuitoefening door de op te richten BV pas-
sen, kan slechts gedoeld zijn op de kwaliteit van de belastingplichtige als derde
ten opzichte van de BV.

Wat wordt verstaan onder *vast voornemen'?
De term herkent men uit het werkterrein van artikel 13 Wet IB 1964, waartoe

de pensioenreserve behoort. Zo'n reserve kan gevormd worden indien de werk-
gever de vaste gewoonte of een stellig voornemen heeft pensioenen toe te ken-
nen. Het Hof's-Gravenhage preciseerde dat daartoe mede vereist is 'de aanwe-
zigheid van feitelijke gedragingen van de belastingplichtige welke tot staving
van het beweerdelijk opgevatte voornemen kunnen dienen, terwijl het wils-
besluit en de bedoelde gedragingen een passende omlijsting moeten vinden in
het geheel der verhoudingen en omstandigheden, betrekking hebbende op de
belastingplichtige in verband met zijn relatie tot de eventueel pensioen-
gerechtigde werknemers. d6

De inspecteur zal dat voornemen aannemelijk moeten maken.57 Dat zal,
gelet op het voorgaande citaat, niet meevallen. De inspanningen van de be-
lastingplichtige om het voornemen aan het daglicht te brengen zullen omge-
keerd evenredig zijn aan die bij een pensioenreserve. Na BNB 1978/312 en
BNB 1981/158' zal niet met dezelfde argeloosheid aan een derde worden ver-
vreemd.

Ik concludeer dat de Staatssecretaris met 'voortzetting' slechts doelt op tarief-
manipulaties.

Wanneer de BV kort na inbreng (zonder een daaraan voorafgaand 'vast
voornemen') haar bedrijfspand vervreemdt bijvoorbeeld aan een familielid van
de directeur-aandeelhouder, doet dat geen afbreuk aan de geruisloze omzet-
ting, ook al zou naar economische maatstaven de vervreemding volstrekt in
strijd zijn met de bedrijfsuitoefening.

4.5.3. Driejaarstermijn

Van 'voortzetting' is slechts sprake indien de bedrijfsvoering gedurende ten
minste drie jaren na de totstandkoming van de BV door deze wordt gecontinu-
eerd. Dat wil zeggen, gelet op het voorgaande, dat zich in die periode geen
besmette transacties mogen voordoen.

56. Hof 's-Gravenhage 21 mei 1960, BNB 1961/113.
57. Dit volgt uit de tekst van de toelichting, maar ook uit het feit dat het onzinnig zou zijn om
van inbrenger respectievelijk BV te verlangen aannemelijk te maken dat het voornemen niet
bestond.
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Tegen de termijnstelling kunnen geen serieuze bezwaren worden ingebracht.
Een concrete termijn komt de duidelijkheid en rechtszekerheid ten goede.

De voortzettingstermijn schuift in de opzet van de Staatssecretaris door naar
het lichaam, dat met toepassing van artikel 14 Wet Vpb 1969 of artikel 15 Wet
Vpb 1969 (een deel van) de onderneming overneemt. Overigens brengt toepas-

58sing van artikel 14 Wet Vpb 1969 op zich reeds een voortzettingseis mede.

4.6. DUBBELE HEFFING

Opvallend is dat door de Staatssecretaris minutieus aandacht wordt besteed
aan mogelijke tariefmanipulaties, maar dat met geen woord wordt gerept over
de dubbele heffing welke het gevolg is, indien na totstandkoming van de BV
en inbreng in de BV gezondigd zou worden tegen het voortzettingsvereiste. Bij
de BV wordt immers vennootschapsbelasting geheven ter zake van de gereali-
seerde (doorgeschoven) stille reserves. Bij de inbrenger wordt bovendien in-
komstenbelasting geheven ter zake van diezelfde stille reserves wegens het ver-
vallen van de geruisloosheid van de omzetting.

Uit niets valt af te leiden dat de wetgever deze dubbele heffing heeft gewild.

4.7. BEDRIJFSFUSIE, HOLDINGSTRUCTUUR

In punt 3 van de toelichting op de standaardvoorwaarden wordt een tweetal
vervreemdingen aan derden niet in strijd geacht met het vereiste dat de be-
drijfsvoering drie jaar na totstandkoming van de BV door deze wordt voortge-
zet: de vervreemding van de gehele onderneming door de BV met toepassing
van artikel 14 Wet Vpb 1969 en de vervreemding van de gehele onderneming
of een deel daarvan met toepassing van artikel 15 Wet Vpb 1969.

De artikelen 14 en 15 Wet Vpb 1969 bieden degene, die zijn onderneming ge-
ruisloos omzet, de mogelijkheid terstond een structuur te kiezen, die op grond
van economische motieven   of  met   het   oog op latere bedrij fsopvolging   het
meest geschikt lijkt.

Verschillende mogelijkheden zullen hierna worden bezien. Daarbij zal ook
de mogelijkheid van inbreng van een eenmanszaak  in een bestaande  BV,  die
in resolutie BNB 1986/272 geboden wordt in de beschouwing betrokken wor-
den.

Als uitgangspunt zal hebben te gelden, dat alle mogelijkheden die de Wet Vpb
1969 biedt in aanmerking komen voor een BV, die via geruisloze omzetting tot
stand gekomen is.

58. Zie resolutie BNB 1987/316.
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Noch de wetsgeschiedenis, noch de tekst van de wet duiden op rechtstreekse
beperkingen. Beperkingen zullen daarom hooguit verdedigbaar zijn indien
toepassing van die regelingen leidt tot strijd met de strekking van artikel 18,
dat wil zeggen de voortzettingsgedachte die vermoedelijk aan de regeling ten
grondslag ligt.

De volgende gevallen zullen hierna besproken worden:
1. Bedrijfsfusie inzake een gehele onderneming.
2. Bedrijfsfusie inzake een zelfstandig onderdeel.
3. Bedrijfsfusie tussen een persoonlijke onderneming en een bestaande eigen

BV of een bestaande BV van derden.
4.    Bedrijfsfusie in relatie tot holdingstructuur en geruisloos omgezette firma-

aandelen.
5.  Vervreemdingen in het kader van een fiscale eenheid.

4.8. BEDRIJFSFUSIE; GEHELE ONDERNEMING

Vervreemding met toepassing van artikel 14 Wet Vpb 1969 kan geschieden aan
een door derden beheerste BV, aan een eigen reeds bestaande BV of aan een
nieuwe (dochter-)BV.

De Staatssecretaris kan alleen het oog hebben op het eerste geval. In de
laatste twee gevallen is geen sprake van een 'derde'. Anders gezegd, zonder een
buitenstaander kan men via artikel 14 Wet Vpb 1969 niet aan tariefmanipulatie
toekomen.

A brengt zijn onderneming in in BV A, die daarna de onderneming ruilt tegen
aandelen in BV X. Na deze fusie ontstaat de volgende situatie:

A                                                X  (derde)

BV A
Holding

50% 50%

BV X
Werkmaatschappij
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De geruisloze omzetting is hier gebruikt als tussenstap voor een bedrijfsfusie.
Een 'geruisloze fusie' tussen een IB-onderneming en een BV behoort niet tot
de wettelijke mogelijkheden.

De gerechtigdheid van A, bedoeld in artikel 18, lid 1, Wet IB 1964 is door
de fusie niet gewijzigd.59 De tegenprestatie stemt overeen met het belang van
A bij de omgezette onderneming. De voortzettingseis van de Staatssecretaris
wordt overgenomen door een dienovereenkomstige, aan artikel 14 Wet Vpb
1969 ten grondslag liggende, eis.60 De overheveling van de voortzettings-
termijn van drie jaar, genoemd in de toelichting op de standaardvoorwaarden
bij artikel 1861 naar de overnemende BV lijkt dus wat te veel van het zelfde.

De eis dat bedrijfsfusie slechts tegen uitreiking van aandelen kan plaats-
vinden en deze aandelen niet binnen drie jaren na de overdracht mogen worden
vervreemd brengt mee, dat de bedrijfsfusie niet kan worden benut voor een in-
directe verkoop tegen contanten van de oorspronkelijke IB-onderneming.

Een bedrijfsfusie ter zake van de gehele onderneming van een via arti-
kel 18 Wet IB 1964 tot stand gekomen BV en een bestaand lichaam wordt door
de Staatssecretaris terecht niet in strijd met artikel 18 Wet IB 1964 geacht. De
regelingen van artikel 18 Wet IB 1964 en artikel 14 Wet Vpb 1969 liggen hier
op een natuurlijke wijze in elkaars verlengde.

4.8.1. Overdrachtsbelasting

Vaak zal onroerend goed bij een bedrijfsfusie betrokken zijn. Vaak ook zal ge-
ruisloze omzetting gekozen zijn vanwege stille reserves in onroerend goed. De
relatief onoverzichtelijke regelgeving, die voor de heffing van overdrachtsbelas-
ting bestaat bij opvolgende geruisloze doorschuiving van een gehele onderne-
ming dwingt ertoe daarbij stil te staan.

59. In BNB 1988/218*, overwoog de Hoge Raad ten aanzien van deze wettelijke eis dat dit vereiste
er kennelijk toe strekt te verhinderen, dat de gerechtigdheid tot de stille reserves zonder heffing
van inkomstenbelasting middenek aan een ander zou worden overgedragen. Bij een bedrijfsfusie
bestaat de tegenprestatie uit aandelen berekend naar de werkelijke waarde van de ingebrachte on-
derneming.
60. Zie punt 3.3 van de toelichting op de standaardvoorwaarden behorende bij artikel 14, lid 2,
Wet Vpb 1969 (BNB 1987/316), welke toelichting mede de visie van de Staatssecretaris op de uitleg
van artikel 14, lid 1 inhoudt. In punt 3.1 geeft de bewindsman te kennen, dat in het algemeen onder
de overdracht van een onderneming niet kan worden begrepen een overdracht die gevolgd wordt
door de vervreemding aan een derde van een wezenlijk deel van de overgedragen onderneming,
indien aannemelijk is dat het voornemen daartoe reeds v66r de overdracht bestond. Een frase die
men herkent uit de toelichting op artikel 18 Wet IB 1964. De Vries en Sillevis (Cursus Belas-
tingrecht, Vennootschapsbelasting, § 2.17.B.) merken daarover op, dat niet zozeer het begrip over-
dracht beperking verdient, maar het feit dat het begrip 'fusie' in een dergelijk geval geweld wordt
aangedaan.
61. Toelichting BNB 1986/271, punt 3: : . . Ofmet inachtneming van het hiernavo/gende door een
andere besloten vennootschap  . . .'.
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Bij inbreng van een gehele onderneming in een BV - dus ook bij een ge-
ruisloze omzetting - zal voor de heffing van overdrachtsbelasting een beroep
gedaan kunnen worden op de vrijstelling van artikel 15, lid 1, aanhef en let-
ter e, BRV. Deze vrijstelling beoogt immers de wijziging van rechtsvorm, waar-
bij de ondernemer via aandelenbezit eigenaar blijft, niet door heffing van
overdrachtsbelasting in de weg te staan.

Evenwel in BNB 1978/312 en BNB 1981/158' werd beslist, dat de vrijstel-
ling toepassing mist op een inbreng 'onmiddellijk gevolgd door een te voren
overeengekomen overdracht van een wezenlijk deel van dat bedrilfsvermogen
aan een derde:62 Betekent dit dat na geruisloze omzetting een reeds voorge-
nomen inbreng van de gehele onderneming in het kader van een bedrijfsfusie
de inbrengvrijstelling teniet doet?

Men zou kunnen menen dat, als de overdracht van een deel van de onderne-
ming de vrijstelling reeds frustreert, dit zeker wel het geval zal zijn bij een
opeenvolgende overdracht van de gehele onderneming. Toch lijkt mij dat niet
het geval. Van beslissende betekenis bij letter e van artikel 15 BRV is 'de in haar
geheel ingebrachte onderneming'. Uit de wetsgeschiedenis blijkt 'dat de wetge-
ver de in de vorige wet vervatte algemene vrijstelling voor inbreng van onroe-
rende zaken in een vennootschap met een in aandelen verdeeld kapitaal uit be-
duchtheid voor gebleken misbruik heeft vervangen door een beperkte, te weten
slechts ingeval sprake is van een gehele onderneming, in welk geval de bedoe-
ling om overdrachtsbelasting te ontgaan minder voor de hand ligt; aldus de
Hoge Raad in BNB 1978/312. De inbreng van een zelfstandig onderdeel kon
daarom niet in de vrijstelling delen.

Bij de hiervoor besproken bedrijfsfusie gaat het om een opeenvolgende in-
breng van een gehele onderneming, zodat mijns inziens de tweede inbreng de
vrijstelling van overdrachtsbelasting bij de eerste inbreng niet frustreert. Voor

de opvolgende inbreng z6lf kan wederom aanspraak gemaakt worden op de
inbrengvrijstelling. 63

De Staatssecretaris blijkt een andere mening te zijn toegedaan. In zijn reso-
lutie van 27 februari 1984 4 acht hij noch de inbrengvrijstelling van artikel 15,

62. Zie voor kritisch commentaar op deze jurisprudentie Verstraaten, WFR 1987/5763, '(G)een
interne reorganisatie in de zin van de wet op de belastingen van rechtsverkeer', ter gelegenheid van
een bespreking van BNB 1986/311 en BNB 1986/312, met name pagina 249.
63. De problematiek wordt door Dijstelbloem besproken in § 2, pagina 104 e.v. van 'Fiscale facili-
teiten bij interne reorganisaties van naamloze en besloten vennootschappen', Fiscale Monografie,
1983. De auteur stelt dat het vreemd aandoet indien een vrijstelling wordt verspeeld door een even-
eens gefacilieerde overdracht. Zo vraagt hij zich af of het niet te ver gaat dat de vrijstelling van
artikel 15, lid 1, aanhef en letter b (voortzetting onderneming door kinderen) teniet gedaan wordt
door een inbreng in een BV waarop artikel  15, lid 1, aanhef en letter e van toepassing is. In dezelfde
zin Schuttevder/Bongard, Rechtsverkeersbelastingen, 4e druk, pagina 133. Mijns inziens kan een
verklaring niettemin gevonden worden in het eigen karakter der vrijstellingen. Aan artikel 15, lid
1, letter b is een voortzettingseis verbonden, aan artikel 15, lid 1, letter e niet. De situatie waarop
het laatste artikeldeel ziet kan daarom op gespannen voet staan met het eerder genoemde artikel-
deel.
64. V-N 7 juli 1984, pagina 1333, punt 33.
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lid 1, aanhef en letter e, BRV noch de interne reorganisatievrijstelling van arti-
kel 15, lid 1, aanhef en letter h, BRV op de eerste inbreng van toepassing. Hij
verleent echter kwijtschelding voor de eerste inbreng. Over de opvolgende in-
breng spreekt hij zich niet duidelijk uit. Volgens Warning en Rijkels65 valt de
inbreng in de 'onderste' vennootschap zonder meer onder de inbrengvrij-
stelling van artikel   15,   lid   1,   letter   e,   BRV.

Dit standpunt beluistert men ook bij Verstraaten.66 In een latere publika-
tie 7 brengt dezelfde auteur enige twijfel aan in verband met BNB 1981/186'.
Op grond van dat arrest zou men kunnen stellen, dat ter zake van de tweede
inbreng geen beroep op de inbrengvrijstelling mogelijk is aangezien het inge-
brachte nimmer een onderneming heeft gevormd voor de inbrengende ven-
nootschap. Ik meen echter dat uit BNB 1981/186' niet meer kan worden afge-
leid dan dat de Hoge Raad in dat geval een fabriekscomplex als zodanig niet
als een onderneming beschouwde.68 Blijkens een resolutie van 5 april 198469
en BNB 1986/350' dient het begrip 'onderneming' voor de toepassing van de
inbrengvrijstelling objectief te worden opgevat. Het doet er dan niet toe of de
onderneming door de inbrenger daadwerkelijk is gedreven.

Kortom, men behoeft mijns inziens niet voor overdrachtsbelasting te vrezen
in geval van opvolgende inbreng van een gehele onderneming.

Het moge echter duidelijk zijn dat de behoefte aan meer heldere regelgeving
blijft.

Dat men kwijtschelding kan krijgen is aardig, maar mijns inziens heeft men
recht op vrijstelling.

4.8.2. Inbreng economische eigendom

De vraag kan worden gesteld of problemen rond de heffing van overdrachtsbe-
lasting in geval van opvolgende inbrengen kunnen worden vermeden door
slechts de economische eigendom van het onroerend goed in te brengen.

Ten aanzien van de opvolgende inbreng op de voet van artikel 14 Wet Vpb
1969 verwijs ik naar Dijstelbloemm en De Vries en Sillevis71, die van mening
zijn dat voor de toepassing van artikel 14 Wet Vpb 1969 met inbreng van de
economische eigendom kan worden volstaan.

65. 'Omzetbelasting en overdrachtsbelasting in de onroerend-goedsector', losbl., A.III, punt 4.7.i.
66. WFR 1987/5763, '(G)een interne reorganisatie in de zin van de wet op de belastingen van
rechtsverkeer'.

67. WFR 1989/5860, 'Gelieerde kapitaalvennootschappen, overdrachts- en kapitaalsbelasting'.
68. In dezelfde zin kennelijk Warning en Rijkels, 'Omzetbelasting en overdrachtsbelasting in de
onroerend-goedsector', losbl., B IV.
69. V-N 7 juli 1984, pagina 1334, punt 34.
70. 'Fiscale faciliteiten bij interne reorganisaties van naamloze en besloten vennootschappen',
Fiscale Monografie nr. 37, 1984, pagina 95.
71. Cursus Belastingrecht (Vennootschapsbelasting), paragraaf 2.17.B., onder a.
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Of dit standpunt ook kan worden ingenomen voor een inbreng met toepas-
sing van artikel 18 Wet IB 1964 acht ik niet zeker.

Mijns inziens heeft de wetgever de overgang van zowel juridische als econo-
mische eigendom voor ogen gestaan. Zo leest men in de Memorie van Toelich-
ting: : . . wordt de onderneming, juridisch beschouwd, overgedragen . . :

Of daarmee gegeven is dat de juridische levering dwingend is blijft een
vraag. Ik vrees dat men in conflict kan komen met de strekking van artikel 18
indien de juridische eigendom van het bedrijfspand bij de inbrenger achter
blijft. De BV mist daardoor de beschikkingsmacht over het pand, waardoor
zij niet ten volle in de plaats treedt van de ondernemer-inbrenger. Men kan
daarin een aantasting van de identiteit van de onderneming lezen. Bezit de BV
echter in feite wel de beschikkingsmacht over het pand dan valt moeilijk in te
zien waarom strijd met artikel 18 zou bestaan.

Voor het standpunt van de Staatssecretaris ten aanzien van artikel 18 Wet IB
1964 wijs ik op een mededeling in V-N 9 april 198872, waaruit kan worden af-
geleid dat de Staatssecretaris kennelijk in sommige gevallen genoegen neemt
met inbreng van de economische eigendom.

Terugkomend op de overdrachtsbelasting blijkt men echter nog niet uit  de
problemen te zijn, indien men na een geruisloze omzetting (inclusief over-
dracht van juridische eigendom van het onroerend goed) - de eerste inbreng
- de onderneming met toepassing van artikel 14 Wet Vpb 1969 inbrengt in een
andere BV (6xclusief overdracht van juridische eigendom van het onroerend
goed) - de tweede inbreng.

In een mededeling in het Infobulletin73 geeft de Staatssecretaris te kennen
in dat geval de hardheidsclausule (kwijtschelding) ten aanzien van de eerste in-
breng niet toe te passen. De motivering die de Staatssecretaris daarbij geeft be-
grijp ik niet.74 Zo raakt men van de regen in de drup.

Ik ben van mening dat men het niet moet zoeken bij een geforceerde hante-
ring van economische eigendom en men het standpunt van de Staatssecretaris
kan laten voor wat het is.

Bij een omzetting op de voet van artikel 18 Wet IB 1964 gevolgd door een
inbreng van de gehele onderneming met toepassing van artikel 14 Wet Vpb

72. V-N 1988, nr. 9, punt 14, pagina 854 (zie ook § 4.1 van dit hoofdstuk).
73. Infobulletin 88/476, opgenomen in V-N 10 september 1988, nr. 24, punt 22, pagina 2217.
74. Hem was de vraag voorgelegd of de tegemoetkoming in de overdrachtsbelasting ook toepassing
kan vinden in een geval, waarin uitsluitend de juridische eigendom van het onroerend goed achter-
bleef in de vennootschap waarin de onderneming in eerste aanleg was ingebracht. Dit is dus het
door mij geschetste geval. De Staatssecretaris reageert dan afwijzend en geeft als motivering dat
in gevallen, waarin de inbreng van een gehele onderneming wordt gevolgd door inbreng van deze
onderneming exclusief het onroerend goed in een dochtervennootschap in dezen sprake is van om-
zetting van de onderneming in twee BV'en, waarbij het in de onderneming gebezigde onroerend
goed wordt ingebracht in de ene BV en het overige bedrijfsvermogen in de andere.

Of de Staatssecretaris hecht totaal geen waarde aan het begrip 'economische eigendom' 6f hij
heeft over het hoofd gezien dat de motivering een ander geval betrof dan waarop de vraag betrek-
king had.
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1969 heeft men in beide gevallen recht op de inbrengvrijstelling. Zie de vorige
paragraaf.

4.8.3. Zegstandig onderdeel

In 1976 schrijft IJsselmuiden dat als men de autonomie van zelfstandige on-
derdelen van de IB-onderneming juridisch wil vastleggen dit te bereiken zou
zijn door, na geruisloze omzetting van de onderneming in een BV, de afdelin-
gen geruisloos in dochter-BV's onder te brengen op de voet van artikel 14 Wet
Vpb  1969.75

Ogenschijnlijk staat een dergelijke fusie geruisloze omzetting in de weg. Blij-
kens de toelichting op de standaardvoorwaarden laat slechts een opvolgende
inbreng van de gehele onderneming de geruisloze omzetting intact. Dat kan
evenwel niet de bedoeling zijn. De dochter-BV is geen 'derde'. Dus is men niet
gehouden aan de beperking tot de gehele onderneming.

Evenmin als dat bij inbreng van de gehele onderneming het geval is komt
men bij inbreng van een zelfstandig onderdeel in een dochter-BV in strijd met
de bepalingen van artikel 18 Wet IB 1964.

4.8.4. Overdrachtsbelasting

Bij een te voren vaststaande opvolgende fusie ter zake van een zegstandig on-
derdeel van de onderneming zal men erop bedacht moeten zijn dat voor de hef-
fing van overdrachtsbelasting de vrijstelling van artikel 15, lid 1, aanhef en let-
ter e, BRV voor de inbreng op de voet van artikel 18 Wet IB 1964 geblokkeerd
wordt  door de hiervoor reeds genoemde arresten BNB 1978/312  en
BNB 1981/158:

Dijstelbloem76 merkt op dat de zeer strikte formulering van de Hoge Raad
('onmiddellijk gevolgd' en 'te voren overeengekomenl wellicht enige escape-
mogelijkheid biedt. Dit is zonder twijfel juist en wordt door de Hoge Raad in
BNB 1981/158' ook met zoveel woorden aangegeven. Maar, in het geval dat
mij voor ogen staat is de bedrijfsfusie op voorhand gepland.

Het gaat er om of een dergelijke fusie terecht afbreuk doet aan de inbreng-
vrijstelling.

Warning en Rijkels77 achten daar geen reden voor aanwezig, mits de
moeder-dochterverhouding duurzaam bedoeld is.

Ik deel die opvatting. Een oplossing zou kunnen zijn om aan de inbreng-
vrijstelling de voorwaarde te verbinden dat, in geval van een onmiddellijk

75. IJsselmuiden, 'Geruisloze omzetting', FED's Fiscale Brochures IB: 3.56,1976, pagina 11 en 13.
76. 'Fiscale faciliteiten bij interne reorganisaties van naamloze en besloten vennootschappen',
Fiscale Monografie nr. 37, 1984, pagina 107.
77. 'Omzetbelasting en overdrachtsbelasting in de onroerend-goedsector', losbl., A.IiI, punt 4.7.i.
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daarop volgende inbreng van een zelfstandig onderdeel van de onderneming,
de aandelen van de maatschappij waarin het onroerend goed is ingebracht niet
binnen drie jaar worden vervreemd. 78

Ter zake van de opvolgende inbreng zelf kan in dit geval de reorganisatie-
vrijstelling van artikel 15, lid 1, aanhef en letter h, BRV in verbinding met arti-
kel 5, lid 1, aanhef en letter b, UBBR worden toegepast.79

4.8.5. IB-onderneming en bestaande BV

Ten aanzien van een 'fusie' tussen een IB-onderneming en een BV zij gewezen

op het standpunt van een Commissie van de Vereniging voor Belastingweten-
schap80, die in 1974 de vraag stelde 'waarom persoonlijk gedreven onderne-
mingen niet rechtstreeks zouden kunnen worden overgedragen aan een naam-
loze vennootschap tegen aandelen in de overnemende vennootschap. waardoor
het tussenstadium - de geruisloze omzetting in een naamloze vennootschap
met gebruikmaking van art. 18 Wet IB 1964 - kan worden overgeslagen.'

Men dient te bedenken dat de figuur van artikel 14 Wet Vpb 1969, afgezien
van de daarbij betrokken belastingsubjecten, identiek is aan de figuur van arti-
kel 18 Wet IB 1964. Met name wanneer een fusie voor een gedeelte van een on-
derneming wordt beoogd kan de geruisloze omzetting een overbodige, zelfs
hinderlijke tussenstap zijn.

De vraag van de Commissie is nog immer actueel.

Opmerkelijk is dat de Staatssecretaris met toepassing van artikel 63 AWR een
kleine stap heeft gezet in de richting van hetgeen de Commissie als wenselijk
recht voorstelde. Geruisloze inbreng van een eenmanszaak in een bestaande BV
wordt immers toegelaten indien op die wijze een economische concentratie van
ondernemingsactiviteiten plaatsvindt.

De mogelijkheid ziet echter slechts op een uitzonderlijk geval:
1.   alle aandelen van de BV dienen onmiddellijk in handen te zijn van de in-

brenger en

78. Verstraaten, 'Gelieerde kapitaalvennootschappen, overdrachts- en kapitaalsbelasting', WFR
1989/5860, pagina 336, denkt in dezelfde richting.
79. De inbreng in een nieuwe vennootschap staat deze vrijstelling niet in de weg. M.v.A. bij het
ontwerp WBR, pagina 13: 'Zo heeft de onderhavige vrijstelling bijv.  ten doel de overdrachtsbe-
lasting geen beletsel te doen zijn voor de overdracht van bedridsmiddelen van gelijke aard door
tot  Hn  concern  behorende  ny:s  (...)  aan  een  bestaande  of  nieuwe  vennootschap  welke  tot  dat
concern behoon of gaat behoren.'  Zie  ook  HR  9 juni  1976, BNB 1976/175*.
80. Commissie voor de bestudering van de fiscale problemen rondom fusies van de Vereniging
voor Belastingwetenschap. Geschrift van de Vereniging voor Belastingwetenschap nr. 136, 'Fiscale
problemen rondom fusies', pagina 24.
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2.  de activiteiten van eenmanszaak en BV moeten in dezelfde lijn liggen.81
De vraag kan worden gesteld waarom de faciliteit niet evenzeer geboden wordt
voor een zegstandig onderdeel van een eenmanszaak. Nu toch een stap buiten
het wettelijk kader is gezet82 lijkt het logisch ook het zelfstandig onderdeel
daarin te betrekken.

Niet duidelijk is of het vereiste, dat sprake moet zijn van economische
concentratie een zelfstandig vereiste is, dan wel opgaat in de voorwaarde, dat
de activiteiten van de ondernemingen in dezelfde lijn moeten liggen. De twee
afzonderlijke eisen lijken overbodig. Eerder zou voor de hand liggen aanslui-
ting te zoeken bij het fusiebegrip van artikel 14 Wet Vpb 1969, zodat zou kun-
nen worden volstaan met de enkele eis, dat sprake moet zijn van een duurzame
verstrengeling van de (objectieve) ondernemingen. Maar ook dat lijkt mij over-
bodig.

Nu een voorwaarde is, dat alle aandelen van de overnemende BV onmiddel-
lijk in handen moeten zijn van de inbrenger is de eis van economische concen-
tratie moeilijk te plaatsen. Wanneer voor de eenmanszaak behoefte bestaat aan
de BV-vorm en de ondernemer httft al een 100% eigen BV, waarom zou hij
die BV dan niet kunnen gebruiken? Wat doen de activiteiten van de reeds be-
staande BV er toe? Er komen helemaal geen derden aan te pas. Waarom dan
een soort fusie-eis stellen?

De zorg bij geruisloze overdracht aan een bestaande BV lijkt mij te zijn, dat
verrekeningsaanspraken van de bestaande BV gescheiden worden gehouden
van de doorgeschoven stille reserves - en daarin wordt door de Staatssecreta-
ris voorzien door het stellen van nadere voorwaarden - terwijl de overdrager
geen liquide vermogensbestanddelen als tegenprestatie ontvangt, dat wil zeg-
gen uitsluitend kan ontvangen aandelen, stamrechten of een geblokkeerde cre-
ditering.

Zou daarentegen, na wetswijziging, een IB-onderneming geruisloos kunnen
worden overgedragen aan een bestaande BV van een ander, dan ligt het stellen
van een fusie-eis, naar analogie van artikel 14 Wet Vpb 1969, in beginsel wel
voor de hand. De overdracht staat dan immers meer in het teken van een fusie,
dan in het teken van de loutere wijziging van rechtsvorm.

Een consequentie lijkt dan ook te moeten zijn, dat de overdracht geheel te-
gen uitreiking van aandelen geschiedt, eveneens overeenkomstig een in het
eerste lid van artikel 14 Wet Vpb 1969 gestelde eis.

81. Resolutie BNB 1986/272, punt 3.2. Naast de genoemde absolute voorwaarden gelden als voor-
waarden dat tot de activa van de eenmanszaak geen activa mogen behoren waarop artiket 13
Wet Vpb 1969 van toepassing zal zijn en dat de BV per het overgangstijdstip geen te verrekenen
verliezen of investeringsbijdragen mag hebben. Is aan de twee laatste voorwaarden niet voldaan
dan worden in zoverre nadere voorwaarden gesteld.
82. Bedacht dient te worden dat artikel 18 de inbreng in een bestaande BV niet toestaat: HR 27
januari 1988, BNB 1988/218*.
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Bezien vanuit mijn standpunt ten aanzien van artikel 18 Wet IB 1964 lijkt
deze buiging voor laatstbedoelde eis niet logisch, maar het valt buiten het ka-
der van deze studie een oordeel uit te spreken over in artikel 14 Wet Vpb 1969
gestelde wettelijke eisen.

4.8.6. Holdingstructuur

De toelichting op de standaardvoorwaarden bij artikel 18, onder punt 3, kan
mijns inziens geen beletsel opwerpen voor een fusie met toepassing van arti-
kel 14 Wet Vpb 1969 tussen de geruisloos tot stand gekomen BV en een door
haar opgerichte dochtermaatschappij.  Deze dochter is wel 'een andere besloten
vennootschapi maar kan niet als een 'derde' beschouwd worden. Er is dan
geen reden om inbreuk te maken op het uitgangspunt, dat voor de geruisloos
tot stand gekomen BV alle bepalingen van de Wet Vpb 1969 van toepassing die-
nen te zijn. Dit spreekt te meer waar artikel 14 Wet Vpb 1969 voortzetting door
de dochtermaatschappij van de ingebrachte onderneming meebrengt.

Dit betekent dat zowel de gehele onderneming als een zelfstandig onderdeel
met toepassing van artikel 14 Wet Vpb 1969 aan een dergelijke dochtermaat-
schappij kan worden overgedragen.

Aldus kan naar mijn mening na een geruisloze omzetting onmiddellijk met
toepassing van artikel 14 Wet Vpb 1969 een holdingstructuur worden ge-
creeerd.

Een dergelijke overdracht 'buiten het kader van een fusie' wordt bestreken
door artikel 14, lid 2, Wet Vpb 1969. De figuur die dan ontstaat kan wenselijk
zijn met het oog op latere bedrijfsopvolging.

De vraag rijst evenwel of in de toepassing van artikel 14, lid 2, Wet Vpb 1969
zelf belemmeringen besloten liggen om deze figuur te bereiken.

Ten aanzien van de overdracht in het kader van een bedrijfsopvolging stelt
de Staatssecretaris zich op het standpunt dat geen sprake mag zijn van het ont-
breken van andere dan fiscale motieven. In de toelichting op de resolutie
BNB 1986/317, punt 4.2. schrijft de Staatssecretaris: 7k ga er hierbij van uit
dat van het ontbreken van andere dan fiscale motieven in het algemeen geen
sprake zal zijn als de overdracht van de onderneming plaatsvindt in het kader
van een bedrijfsopvolging en als daarbij voorts de (andere) tot de overnemen-
de belastingplichtige toegetreden aandeelhouders niet direct of indirect tevens
aandeelhouder in de overdragende belastingplichtige zijn:

De Vries en Sillevis leiden hieruit af, dat een geruisloze doorschuiving ex ar-
tikel 14, lid 2 slechts wordt goedgekeurd indien de holdingconstructie een zake-
lijk belang dient.83 Een dergelijk zakelijk belang zou ontbreken, indien de
aandeelhouder van de overdragende BV - direct of indirect - aandeelhouder
wordt in de overnemende BV. Om die reden wordt, volgens deze auteurs, geen

83. Cursus Belastingrecht (Vennootschapsbelasting), § 2.17.D., onder c.6.
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medewerking verleend aan de totstandkoming van een pure kasgeld-BV buiten
het verband van een beoogde bedrijfsopvolging.

Het is hier niet de plaats om in te gaan op de 'kasgeld-constructie'.84 Er zij
slechts op gewezen dat tegen de holdingstructuur, die ik in het begin van deze
paragraaf schetste, kennelijk geen bezwaren bestaan. De aandeelhouder van de
overdragende BV treedt immers niet als aandeelhouder toe tot de overnemende
BV 85

4.8.7. Holdingstructuur en firma

Indien firmanten hun aandeel in een samenwerkingsverband (al dan niet) ge-
ruisloos omzetten in een eigen BV kan evenzeer de wens bestaan om de mate-
riele onderneming daaraanvolgend in ten BV te brengen, waarna de volgende
structuur ontstaat.

A                                B

Art. 18 Wet IB 1964

BV A BV B
Holding Holding

Art. 14 Wet Vpb 1969

BV AB
Ondememing

84. Zie daarover de resolutie van 27 juni 1986, V-N 1986, pagina 1979 en de mededeling inzake
aanscherping van het ministeriele beleid in Fiscaal Signaal van November 1988, nr. 9, onder punt
3. Zie verder o.a. Van Sonderen, *Splitsing concern in kasgeldvennootschap en werkmaatschappij',
MBB nr. 2, februari 1987 en de uitspraak van het Hof Amsterdam van 19 juli 1988, opgenomen
in V-N 22 juni 1989, nr. 29, punt 6, pagina 1693, met aantekening van de redactie.
85. De holdingstructuur die aldus wordt bereikt kan overigens evenzeer op de voet van artikel 15
Wet Vpb 1969 - fiscale eenheid - bereikt worden, waarover hierna.
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Hier rijst de vraag of een geruisloze, opvolgende inbreng op de voet van artikel
14 Wet Vpb 1969 tot de mogelijkheden behoort. Kan gesproken worden van een
fusie indien firma-aandelen worden samengebracht? En, zo niet, biedt dan
niettemin het tweede lid van artikel 14 Wet Vpb 1969 uitkomst?

Een firma-aandeel kan naar mijn mening niet zonder meer beschouwd wor-
den als een (onderdeel van een) onderneming in de zin van artikel 14 Wet Vpb
1969.86 Het zal duidelijk zijn dat het samenbrengen van firma-aandelen geen
fusie kan inhouden; er wordt immers slechts 66n materiele onderneming inge-
bracht.87

De hier geschetste holdingstructuur  wij kt echter niet principieel  af  van  het
voorgaande geval.

Daarom zou voor in aparte BV's (geruisloos) ingebrachte firma-aandelen
evenzeer de mogelijkheid moeten bestaan deze firma-aandelen  (ter  zake  van
een materiale onderneming) met toepassing van artikel 14, lid 2, Wet Vpb 1969
in te brengen in 66n gezamenlijke dochter-BV.

Naar verluidt huldigt Financien dit standpunt.
Mijns inziens is hetzelfde te verdedigen voor het geval waarin slechts 66n der

firmanten met toepassing van artikel 14, lid 2 een holdingstructuur creeert.

Opmerking verdient dat het niet mogelijk zal zijn om bij de vorming van een
holdingstructuur met toepassing van artikel 14, lid 2, Wet Vpb  1969 het
bedrijfs-onroerend goed in de overdragende vennootschap achter te laten. 88

Voor de overdrachtsbelasting zal men aanspraak kunnen maken op de in-
brengvrijstelling van artikel 15, lid 1, letter e, BRV. Zie echter voor de daaraan
voorafgaande geruisloze omzetting van de firma-aandelen in aparte BV's ex
artikel 18 Wet IB 1964 de problematiek rond BNB 1986/350*, besproken in
§ 4.3 van hoofdstuk 5.

4.8.8. Bedrijfsopvolging

Wanneer een onderneming geruisloos is omgezet komt men niet in strijd met
de voortzettingseis, indien de gehele onderneming binnen drie jaar na tot-
standkoming van de BV met toepassing van artikel 14 Wet Vpb 1969 aan een

86. Voor het begrip 'zelfstandig onderdeel van een onderneming' dient men volgens resolutie
BNB 1987/316, Toelichting, paragraaf 3.1, te rade te gaan bij de voor de inkomstenbelasting gewe-
zen jurisprudentie inzake de overdracht of liquidatie van een zelfstandig onderdeel van een onder-
neming. Het aandeel in een samenwerkingsverband of een evenredig deel daarvan wordt daartoe

niet gerekend, ook al zijn bij de vervreemding van een dergelijk aandeel of van een deel daarvan
wel de stakingsfaciliteiten van toepassing. Voor de toepassing van de Wet IB 1964 vormt een aan-
deel in een samenwerkingswerkingsverband overigens een gehele, subjectieve, onderneming.
87. Het is daarom ook niet zinvol een firma-aandeel gelijk te stellen met een zelfstandig onderdeel
van een onderneming.
88. Zie toelichting op de standaardvoorwaarden bij artikel 14 Wet Vpb 1969, BNB 1987/316, punt
3.1.
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derde wordt overgedragen in het kader van een bedrijfsopvolging.89 De be-
drijfsopvolging verloopt dan in beginsel via de volgende figuur.

A             a' bedrijfs-

Art·  18 Wet IB 1964                                                            
  opvolger

BV A BV a'
Holding

Art.  14,  lid 2,   Wet  Vpb  1969

BV a"
Onderneming

In deze figuur heeft de bedrijfsopvolger reeds een persoonlijke holdingmaat-
schappij tussengeschoven. De deelneming van BV A in BV a' kan gegoten wor-
den in cumulatief preferente aandelen teneinde de aanspraken van de overdra-
ger op toekomstige winstreserves onmiddellijk uit te sluiten.90

Opmerking verdient dat deze route geen aanbeveling verdient indien reeds
ten tijde van het voornemen tot een geruisloze omzetting een bedrijfsopvolging
op korte termijn gegeven is. Om niet gebonden te zijn aan de beperkingen die
samenhangen met de toepassing van artikel 14, lid 2, Wet Vpb 1969 kan - in-
dien geruisloosheid het uitgangspunt vormt - de IB-onderneming met toepas-
sing van artikel 17 Wet IB 1964 aan de bedrijfsopvolger worden doorgescho-
ven, waarna het de bedrijfsopvolger vrij staat de onderneming met toepassing
van artikel 18 Wet IB 1964 om te zetten in een BV.91

89. Punt 3 van resolutie BNB 1986/271 jo. punt 4.2 van resolutie BNB 1987/316.
90. In de toelichting op de standaardvoorwaarden bij artikel 14 Wet Vpb 1969, BNB 1987/316,
punt 2.2, wordt, zij het onder voorwaarden, in deze mogelijkheid voorzien. Voor een nadere
bespreking daarvan, alsmede over nadere mogelijkheden tot scheiding van vermogens- en zeggen-
schapsrechten  zie  o.a. Van Helvoort, 'Bedrij fsfusie', WFR 1984/5656, pagina  1278  e.v.
91. Ten aanzien van de overdrachtsbelasting bij toepassing van de overdracht op de voet van artikel
17 Wet  IB  1964 zij gewezen op de vrijstelling van artikel  15,  lid 1, aanhef en letter b, BRV, waarbij
opmerking verdient dat de omschrijving van de familiegroep bij artikel 15 BRV beperkter is dan
die bij artikel 17 Wet IB 1964.
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4.9. FISCALE EENHEID

'Van voortzetting kan worden gesproken indien de overdracht wordt gevolgd
door de vervreemding van (een deel van) de overgedragen onderneming aan
een vennootschap die met toepassing van art. 15 Vpb:69 wordt geacht in de
vennootschap te zijn opgegaani aldus de Staatssecretaris in punt 3 van de toe-
lichting op de standaardvoorwaarden.92 Wel dient in dat geval de bedrijfsvoe-
ring door de gevoegde dochter te worden voortgezet.

Nadat de BV met toepassing van artikel 18 Wet IB 1964 tot stand is gekomen

kan zij dus een dochtermaatschappij oprichten en haar onderneming in die
dochtermaatschappij inbrengen.

Het verenigingstijdstip kan in dit geval worden gesteld op de datum van
oprichting  van de dochtermaatschappij. 93

De overneming van activa en passiva door de dochtermaatschappij wordt
geacht tijdens het bestaan van de fiscale eenheid plaats te vinden, zodat de in-
breng van de activa en passiva zonder heffing van vennootschapsbelasting
plaats kan vinden. Hetzelfde geldt ten aanzien van fiscale reserves, waaronder
de, expliciet in de 16e standaardvoorwaarde bij artikel 15 Wet Vpb 1969 ge-

94noemde, vervangingsreserve.

De Staatssecretaris beschouwt de creatie   van een holdingstructuur kennelijk
als een interne reorganisatie, die onder het bereik van de 16e standaardvoor-
waarde valt.95 Omdat overneming van de vermogensbestanddelen aldus
geacht wordt plaats te vinden tijdens het bestaan van de fiscale eenheid 96 zat

92. Resolutie BNB 1986/271.
93. Zie de eerste standaardvoorwaarde bij artikel 15 Wet Vpb 1969, resolutie 20 november 1986,
BNB 1987/42 en punt 7 van de toelichting op deze standaardvoorwaarden, zoals deze is gewijzigd

bij resolutie van 1 september 1987, BNB 1987/301.
94. Zie over de vervangingsreserve in dit verband o.a. Dijstelbloem, 'Fiscale faciliteiten bij interne
reorganisaties van naamloze en besloten vennootschappen', Fiscale Monografie no. 37,1984, pagi-
na 268-270; Bavinck, FED 1987/34, pagina 214-215; Van der Geld, 'Nieuwe standaardvoorwaar-
den voor de fiscale eenheid', De NV mei/juni 1987, pagina 118; R.J. de Vries, 'De zestiende stan-
daardvoorwaarde inzake de fiscale eenheid: een omstreden anti-misbruikbepaling', WFR
1988/5829, pagina 806-807; De Vries en Sillevis, 'Cursus belastingrecht (Vennootschapsbelasting)',
§ 2.18.C. onder III en V; Den Boer en R.J. de Vries, 'Enkele beschouwingen omtrent de
vervangingsreserve en de fiscale eenheid', WFR 1989/5875, pagina 772.
95. De sanctietermijn wordt evenwel - naar analogie van artikel 14 Wet Vpb 1969 - in geval van
vervreemding van de aandelen in de dochtermaatschappij gesteld op een periode van drie jaar se-

dert de overdracht, in plaats van op zes jaar. Dat wil zeggen dat een herwaardering van de activa

en passiva van de dochtermaatschappij bij het einde van het aan het splitsingstijdstip voorafgaan-
de boekjaar eerst plaatsvindt, indien binnen een periode van drie jaar na de inbreng de aandelen
van de dochtermaatschappij worden vervreemd. Resolutie BNB 1987/301, punt 9. Verbreking van
de fiscale eenheid binnen de driejaarsperiode heeft geen sanctie ten gevolge.
96. Waardoor men niet meer toekomt aan de stelling, dat de samenstelling van het vermogen van
de dochter niet gewijzigd is in de zin van standaardvoorwaarde 16, a, 1, bij artikel 15 Wet Vpb
1969.
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de transactie binnen de werkingssfeer van de 16e standaardvoorwaarde val-
len.9 

Worden de aandelen van de dochtermaatschappij binnen drie jaar na de
overdracht van de onderneming binnen de fiscale eenheid vervreemd aan een
derde en is aannemelijk dat de tegenwaarde van de stille reserves de verkopende
moedermaatschappij ten goede komen, dan treden dus de gevolgen van ge-
noemde 16e standaardvoorwaarde in werking: belaste herwaardering van haar
activa en passiva en opheffing van de vervangingsreserve bij het einde van het
aan het splitsingstijdstip voorafgaande boekjaar.

Ziet men nu naar artikel 18 Wet IB 1964 en neemt men aan dat de onderneming
van de aan de derde overgedragen dochtermaatschappij normaal wordt voort-
gezet, dan is het resultaat, bezien vanuit de IB-ondernemer, dat hij zijn IB-
onderneming binnen drie jaar zonder heffing van inkomstenbelasting aan een
derde heeft overgedragen. Kortom hij bereikt toch, zij het nogal omslachtig,
het tariefvoordeel dat de Staatssecretaris kennelijk wenst te voorkomen.

Ook het volgende geval lijkt niet geheel in de greep te zijn gekregen.
Stel dat A een onderneming drijft, waarbij zeer aanzienlijke stille reserves

schuilen in het tot het ondernemingsvermogen behorende onroerend goed. Hij
wenst en kan zijn onderneming verkopen aan een derde exclusief het onroerend
goed. Zou hij dit rechtstreeks doen dan staakt hij zijn onderneming en zal hij
gedwongen zijn het onroerend goed, met afrekening over de stille reserves,
naar zijn priva-vermogen over te brengen.

A draagt nu eerst de tot de onderneming behorende vermogensbestanddelen
met toepassing van artikel 18 Wet IB 1964 geruisloos over aan een BV. Deze
BV richt vervolgens een dochter-BV op, welke dochter met toepassing van arti-
kel 15 Wet Vpb 1969 wordt gevoegd. Vervolgens vervreemdt de BV (moeder-
maatschappij) de vermogensbestanddelen exclusief het onroerend goed aan de
dochtermaatschappij.

97. De Vries en Sillevis, Cursus Belastingrecht (Vennootschapsbelasting), § 2.18.C., zijn van me-
ning, dat in dit geval de uitzondering zich voordoet, dat de transactie wat aard en omvang past
bij de normale bedrij fsuitoe fening  van de nieuwe dochter.

Zie de 16e standaardvoorwaarde, letter b, onder 2. Als algemene uitzondering geldt dat transac-
ties niet als besmet worden aangemerkt, indien zij plaatsvonden in het kader van een bij de aard
en omvang van de dochtermaatschappij passende normale bedrijfsuitoefening.

De  consequentie  van deze opvatting  zou  zijn  dat  door de werking  van de artikelen   13  en   15
Wet Vpb 1969 de totale stille reserves van een onderneming van een BV z6nder vennoot-
schapsbelastingheffing zouden kunnen worden gerealiseerd. Toch moet men deze schrijvers toege-
ven, dat niet duidelijk is aan welke bedrijfsuitoefening van de dochtermaatschappij de transactie
gemeten zou moeten worden.
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Daarna worden de aandelen van de dochtermaatschappij aan de derde ver-
vreemd. Aannemende dat in de aan de dochtermaatschappij overgedragen ver-
mogensbestanddelen geen of verwaarloosbare stille reserves schuil gaan, zal
door vervreemding van de aandelen in de dochtermaatschappij geen hinder
ondervonden worden van de sanctie van de 16e standaardvoorwaarde bij arti-
kel 15 Wet Vpb 1969.

Per saldo heeft A zijn onderneming exclusief het onroerend goed vervreemd
aan een derde en heeft hij zonder inkomstenbelastingheffing het onroerend
goed aan een (zijn) BV overgedragen.

Deze gang van zaken lijkt op gespannen voet te staan met artikel 18 Wet IB
1964: in feite is de geruisloze omzetting gebruikt om de onderneming zonder
afrekening te staken. Zie voor een vergelijkbare probleemstelling § 6.5 van
hoofdstuk 5.

Met de eis dat de bedrij fsvoering door de dochtermaatschappij moet worden
voortgezet schermt de Staatssecretaris dit geval niet af. In het voorbeeld w6rdt
de bedrijfsvoering voortgezet.

Men zou voor deze gevallen, naast tan voortzettingseis, kunnen denken aan
een vervreemdingsverbod voor de aandelen van de dochtermaatschappij, naar
analogie van artikel 14 Wet Vpb 1969. Men bedenke dan tevens dat dan ook
hier dubbele heffing ontstaat, welke weggenomen dient te worden.

4.9.1. Overdrachtsbelasting

Bij een 'ruisende omzetting' zal de inbrengvrijstelling van artikel 15, lid 1, let-
ter e, BRV nitt kunnen worden toegepast, indien de overdracht van een onder-
neming 'voor meer dan de heft door het lichaam wordt vergoed in de vorm
van toekenning van crediteursrechten:98

De crediteringen, die bij een geruisloze omzetting zijn toegestaan staan de
inbrengvrijstelling evenwel niet in de weg.w

Na geruisloze omzetting zal men er echter op bedacht moeten zijn dat de
inbrengvrijstelling teniet kan worden gedaan door de opvolgende inbreng in
een gevoegde dochter. Betreft het de inbreng van een gehele onderneming dan
komt men, zoals ik in § 4.8.1 van dit hoofdstuk heb betoogd, niet in strijd met
de ratio van laatstgenoemd artikeldeel, terwijl in de praktijk kwijtschelding
wordt verleend.

Wordt daarentegen slechts een zelfstandig onderdeel van de onderneming
overgedragen aan de gevoegde dochter dan vindt men BNB 1978/312 en
BNB 1981/158' op zijn weg. In die arresten werd de inbrengvrijstelling niet
van toepassing geacht, omdat onder het in haar geheel inbrengen van een on-

98. Resolutie 27 mei 1988, V-N 16 juli 1988, nr. 18, punt 36, pagina 1833.
99. Idem·. 'Ik sta evenwel toe dat in geval van geruisloze inbreng ingevolge artikel 18 van de Wet
op de inkomstenbelasting 1964 crediteringen plaatsvinden, welke blijkens de (toelichting op de)
standaardvoorwaarden zijn toegestaan.'
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derneming niet kan worden begrepen de inbreng van de gehele onderneming
onmiddellijk gevolgd door een tevoren overeengekomen overdracht van een we-
zenlijk deel van dat bedrijfsvermogen aan een derde. De Hoge Raad besliste
expliciet dat in casu de dochtermaatschappij als een 'derde' dient te worden be-
schouwd.

Normaliter zal het onroerend goed achterblijven in de moedermaatschappij.
Het is de vraag of de eerste inbreng dan zou kunnen worden gezien als een con-
centratie van bedrijfsmiddelen als bedoeld in artikel 5, lid 1, letter a, UBBR.

Mogelijk biedt de resolutie van 27 februari 1984 argumenten voor deze bena-
dering.100

Een andere vraag luidt of de Hoge Raad in het geval van een 'eenmans-BV'
en een door haar opgerichte dochter evenzeer zal kunnen spreken van een 'te-
voren overeengekomen overdracht'. D66r wie is m6t wie iets 'overeengeko-
men'?

Ter zake van de opvolgende inbreng of overdracht'01 ztlf dient onderscheiden
te worden tussen een gehele onderneming en een zelfstandig onderdeel.

Wordt de gehele onderneming ingebmcht dan kan de inbrengvrijstelling van
artikel 15, lid 1, letter e, BRV worden toegepast.

Bij inbreng of overdracht van een zegstandig onderdeel kan aanspraak wor-
den gemaakt op de vrijstelling voor interne reorganisatie: artikel 15, lid 1, aan-
hef en letter h, BRV in verbinding met artikel 5, lid 1, letter b, UBBR.

Bij een overdracht van de gehele onderneming is de reorganisatievrijstelling
van  artikel  15,  lid 1, aanhef en letter  h,  BRV in verbinding met artikel  5,  lid
1, aanhef en letter b, UBBR van toepassing. Men wordt in het laatste geval wel
geconfronteerd met de beperkingen van de vrijstelling neergelegd in het tweede
lid van artikel 5 UBBR, waarvan met name letter c in het licht van een hol-
dingstructuur merkwaardig aandoet. Dit artikeldeel sluit de interne reorganisa-
tievrijstelling immers uit indien de vennootschap, die haar gehele onderneming
overdraagt, niet binnen een jaar wordt ontbonden en geliquideerd. Warning en
Rijkels102 stellen dat, als de overdragende vennootschap, bijvoorbeeld als hol-
ding, een functie blijft behouden in het kader van de onderneming, de ven-
nootschap naar hun meni niet zou behoeven te worden geliquideerd. In deze

100.  V-N  7  juli 1984, pagina   1333,  punt  33. De Staatssecretaris geeft daarin het volgende  voor-
beeld. Inbreng door BV A van een gehele onderneming - waartoe onroerend goed behoorde -
in  BV B, onmiddellijk gevolgd door inbreng  van het bedrij f, exclusief het onroerend  goed,  in  de
dochtervennootschap BV C. In dat geval keurt hij goed, dat de inbreng in BF B zou kunnen vallen
onder het in artikel 5, lid 1, letter a van het UBBR omschreven geval, mits alle BV's tot hetzelfde
concern behoren en alle tot het concern behorende onroerende goederen in BV B zijn bijeen-
gebracht. In het voorbeeld spelen drie BV's een rol. Bij de in de tekst aangegeven holdingstructuur
gaat het echter slechts om twee BV's.
101. Zie over dit begrip nader Dijstelbloem, 'Fiscale faciliteiten bij interne reorganisaties van
naamloze en besloten vennootschappen', Fiscale monografie nr. 37, 1984, pagina 107 e.v.
102. 'Omzetbelasting en overdrachtsbelasting in de onroerend-goedsector', losbl., B.IV, § 3.2.
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zin heeft de Staatssecretaris goedgekeurd ontheffing te verlenen van de liqui-
datie-eis. 103 Belangrijker acht ik dat in de literatuur geen zinvolle verklaring
voor deze eis kan worden gegeven104, terwijl Advocaat-Generaal Moltmaker
in zijn conclusie (punt 4.2.3) bij HR 15 juni 1986, BNB 1986/312' de eis als
onverbindend beschouwt.

4. I O.  WIR-VORDERINGEN  EN  WIR-VERPLICHTINGEN

Het laatste thema dat ik in het kader van de bespreking van de le standaard-
voorwaarde aan de orde stel betreft WIR-vorderingen en WIR-verplichtingen.
Zij zijn een bijzonder type onttrekkingen, namelijk gedwongen onttrekkingen.

Bij de inbrenger kunnen ten tijde van regimewijziging WIR-betrekkingen
bestaan. Deze betrekkingen laten zich in twee groepen verdelen: WIR-vor-
deringen/-verplichtingen en latente investeringsbijdragen/desinvesterings-
betalingen.

Ten aanzien van de laatste groep geldt, dat zij naar de BV worden doorge-
schoven. De overdracht van de vermogensbestanddelen wordt enerzijds niet ge-
zien als een desinvestering, anderzijds wordt, bezien vanuit de BV, geen investe-

ring aangenomen. Artikel 18, lid 1, luidt dienaangaande: : . . wordt  (...)  voor
(...)   de   toepassing  van  Hoofdstuk   VA   in   het   kalenderjaar   de   onderneming
geacht  niet te  zijn gestaakt,  . . .'. Zie voor kritiek op deze tekst § 7.4.4 van
hoofdstuk 5.

WIR-vorderingen en -verplichtingen zijn formed of materieel reeds vaststaan-
de vorderingen en verplichtingen uit hoofde van de WIR, die al zouden zijn
voldaan indien alle aanslagen over de desbetreffende periode(n) al zouden zijn
opgelegd en afgerekend. 105

De fiscale kwaliteit - privt-vermogen of ondernemingsvermogen - van
deze vorderingen en verplichtingen was omstreden. Zo kon het standpunt inge-
nomen worden, dat sprake was van een vorm van belasting, omdat de bijdra-
gen en verplichtingen nu eenmaal juridisch de vorm van belasting hadden ge-
kregen. Zo luiden de artikelen 61, lid 1, Wet IB 1964 en 23b, lid 1, Wet Vpb
1969: 'De op de voet van het vorige hoofdstuk berekende belasting wordt
vermeerderd met de desinvesteringsbetalingen en achtereenvolgens verminderd
(...)   met   (...)   investeringsbijdragen   .  .  :  .

103. Resolutie 24 augustus 1987, V-N 1987, pagina 2433, punt 40.
104. Verstraaten, 'Gelieerde kapitaalvennootschappen, overdrachts- en kapitaalsbelasting; WFR
1989/5860, pagina 332:  t..  deze liquidatie-eis - waarvan de zin mij ontgaat  ...'.
105. Omschrijving ontleend aan Vermeend, 'Cursus Belastingrecht; Deel 'Wet investeringsreke-

ning', paragraaf 11.1.1.C.
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Dit  standpunt  werd  ingenomen  door  de Staatssecretaris.'06 Daartegenover
kon verdedigd worden dat de WIR in werkelijkheid een louter voor onderne-
mers bedoelde subsidie is, die tot het ondernemingsvermogen gerekend dient
te worden. De Hoge Raad hakte de knoop door met een keuze voor de laatste
opvatting, eerst voor de toepassing van de vrijstelling van artikel 7 van de Wet
op de vermogensbelasting, BNB 1983/288; later voor de inkomstenbelasting,
HR 11 januari 1984, BNB 1984/230'. In het laatste arrest overwoog de Hoge
Raad: 'dat immers die bijdragen, waarvan de toekenning en de hoogte niet
(mede) worden bepaald door de persoonlijke omstandigheden van de be-
lastingplichtige doch uitsluitend door de aard van bij het drijven van een on-
derneming verrichte investeringen in bedrijfsmiddelen en het bedrag daarvan,
weliswaar - met het oog op de uitvoering van de desbetreffende regeling - de
vorm hebben gekregen van een vermindering van de op de voet van Hoofdstuk
V van voormelde wet berekende inkomstenbelasting doch naar hun economi-
sche en maatschappelijke betekenis als onbelaste overheidssubsidies ter bevor-
dering  van  investeringen  moeten  worden  aangemerkt'.

De Staatssecretaris trok uit dit arrest de conclusie dat bij een geruisloze om-
zetting, gelet op het adagium dat de som der activa en passiva moet worden
ingebracht, WIR-vorderingen en WIR-verplichtingen in beginsel zouden moe-
ten worden ingebracht. Een dergelijke inbreng zou echter uitvoeringstechnische
problemen opleveren, zoals gesignaleerd door Hartman in zijn annotaties bij
BNB 1983/288' en BNB 1984/230'. Om die reden bepaalde de Staatssecreta-
ris dat de tot gelding te brengen investeringsbijdragen en desinvesteringsbeta-
lingen worden uitgezonderd van de inbreng.

Voor de geruisloze omzetting is er dus materieel niets veranderd ten opzichte
van de situatie zoals die gold vddr BNB 1984/230', zij het dat thans
WIR-vorderingen en -verplichtingen uitdrukkelijk dienen te worden aange-
merkt als uitzonderingen op de ministeriele inbrengregel.

Deze uitsluiting beYnvloedt echter de crediteringsruimte zoals die geregeld is in
de 8e standaardvoorwaarde!

Evenals thans werden in de periode waarin investeringsaftrek (artikel 11 Wet
IB 1964-oud) en vervroegde afschrijving (artikel 10 Wet IB 1964-oud) van toe-
passing waren twee crediteringsmogelijkheden geboden: die voor materiele
belasting- en premieschulden  en  een  afrondingscreditering.'07

Ik merk op dat een te verwachten belasting- of premierestitutie de afron-
dingscreditering niet beYnvloedde.

106. Vergelijk de resolutie BNB 1978/267, waarin de 6e standaardvoorwaarde slechts bepaalde dat
nog niet uitgewerkte aanspraken en latente verplichtingen overgingen op de BV, daarmee impliciet
aangevende dat formeel of materieel uitgewerkte aanspraken of verplichtingen niet overgingen op
de BV. Dat laatste lag slechts in de rede binnen de vooronderstelling dat dergelijke aanspraken enverplichtingen niet tot het ondernemingsvermogen behoorden.
107. Vergelijk resolutie BNB 1975/12, 7e standaardvoorwaarde.
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Thans luidt de toelichting op de standaardvoorwaarden dat om 'uitvoerings-
technische redenen' in de le standaardvoorwaarde is bepaald dat bedoelde
WIR-vorderingen en -schulden van de inbreng worden uitgezonderd. Deze
uitvoeringstechnische redenen kunnen verband houden met het vraagstuk of
de gehele WIR-vordering dan wei het saldo van WIR dn inkomstenbelasting
tot het ondernemingsvermogen gerekend moet worden'08 en met het probleem
van cessie van WIR-vorderingen. Met betrekking tot laatstbedoelde cessie
wordt in de literatuur algemeen het standpunt gehuldigd, dat het saldo van
WIR-aanspraken niet voor cessie vatbaar is, maar dat voor cessie alleen in
aanmerking komt het recht op teruggaaf voortvloeiende uit een aanslag. 109

Gelet op deze problemen lijkt de benadering van de Staatssecretaris zinvol.
Echter, de methode waarop de creditering thans berekend moet worden is nog-
al gecompliceerd, terwijl de uit de jurisprudentie van de Hoge Raad getrokken
conclusies niet zo logisch zijn als zij zich voordoen.

Ten aanzien van de berekeningsmethode maak ik gebruik van een cijfervoor-
beeld gegeven door Vermeend"o, waarbij men zich naar huidig recht voor de
WIR-vordering een kleinschaligheidstoeslag moet voorstellen; zie voor het cij-
fervoorbeeld de volgende pagina.

De berekening zou heel wat simpeler zijn indien belasting- en premie-
schulden en WIR-vordering gesaldeerd zouden worden, waarbij (zoals vroeger)
een negatief saldo niet in aanmerking zou worden genomen!

Bedacht moet worden dat in het perspectief van een geruisloze omzetting het
etiket van WIR-vorderingen zeer betrekkelijk is. Indien de desbetreffende aan-
slagen vddr het overgangstijdstip afgewikkeld zouden zijn, zou een saldo-
betaling of -ontvangst over de kas van de ondernemer in privt lopen. Zo zou
de saldo-geldontvangst van (63 000 -/- 48 000) in het voorbeeld nitt als
ondernemingsvermogen gekwalificeerd kunnen worden. Al is het boekhoud-
kundig mogelijk (en vereist) een WIR-vordering tot het nominale bedrag op te
voeren op de fiscale eindbalans van zeker jaar, daarmee is niet gezegd dat het
ondernemingsbegrip van artikel 18 zich over een dergelijke vordering uitstrekt
of uit kan strekken.111

108. Zie daarover Vermeend, 'Cursus Belastingrecht (Wet investeringsrekening)', § 11.1.1.C. onder
b, en diens verwijzingen naar de overige literatuur over dit vraagstuk.
109. Zie Van der Kamp, 'Cessie van aanspraken krachtens de Wet investeringsrekening', WFR
1979/5429; Langereis, 'Cessie (tot zekerheid) van WIR-premies', NJB 1979, pagina 897 e.v. en
Van der Meer, 'Enige aspecten van de WIR bij verlieslijdende en faillerende ondernemingen',
WFR 1983/5597, pagina 840 e.v.
110. 'Cursus Belastingrecht (Wet investeringsrekening)', § 11.3.3.D., onder  c.
111. Ik citeer met instemming Hartman, noot bij BNB 1983/288*:  'Ook de doorschuiffaciliteiten
van art.  17 en art.  18  Wet  I.B.  1964  betreffen de fiscale winstbepaling.  Bovendien is hierbij sprake
van de overgang van een ondernemingsvermogen op een andere (rechts)persoon, waarbij het
slecht past een zo aan de persoon van de overdragende ondernemer gebonden vordering als een
WIR-premie-vordering tot het overgaande ondememingsvermogen te rekenen.'
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Ciifervoorbeeld:

Fiscale balans op overgangstijdstip

Onroerend goed 500 000 Schulden 300 000

WIR-vordering 63 000 Vervangingsreserve 100 000
Overige activa 337 000 Kapitaal 500 000

Totaal 900 000 900 000

Materible belasting- en premieschulden 48 000
Werkelijke waarde onroerend goed 1 000 000
Goodwill 200 000

Uitwerking:
Kapitaal -/- WIR-vordering 437 000
Meerwaarde onroerend goed 500 000
Goodwill 200 000
Vervangingsreserve 100 000

1 237 000
af: belastinglatenties
meerwaarde onroerend goed 500 000
goodwill 200 000
vervangingsreserve 100 000

20% 800 000 160 000

1 077 000
af: creditering voor belasting-
en premieschulden 48 000

1 029 000
af: afrondingscreditering
5/105 x (1 029 000 + 63 000) 52 000

977 000
bij: vermindering creditering
wegens WIR-vordering 63 000

Te plaatsen aandelenkapitaal 1 040 000

Per saldo bedraagt de rekening-courant
48 000 + 52 000 - 63 000 = 37 000

Wederom wreekt zich de ministeriele idee dat 'onderneming' zou zijn de som
der activa en passiva. Met de identiteit van de onderneming hebben deze WIR-
posten weinig van doen.

Immers, nu het de inbreng van de onderneming betreft, kan een redenering
worden gevolgd, die het spiegelbeeld is van die van de Hoge Raad in
BNB 1984/230': weliswaar is sprake van onbelaste overheidssubsidies in
maatschappelijk/economische zin, maar nu zij de vorm hebben gekregen van
vermindering van inkomstenbelasting lenen zij zich niet voor verplichte in-
breng in de op te richten BV!
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Rangschikking van WIR-vorderingen en -schulden onder de materiele
belasting- en premieschulden lijkt mij daarom enerzijds niet in strijd met de
jurisprudentie van de Hoge Raad, anderzijds meer in overeenstemming met de
regeling van artikel 18 Wet IB 1964. Men is dan tevens bevrijd van de oneigen-
lijke verplichting tot onverwijlde aanzuivering van een debetstand in gevallen
waarin de WIR-vordering het totaal van de crediteringen overtreft'12, terwijl
eveneens de afrondingscreditering in zo'n geval niet wordl beknot.

Hieruit volgt dat ook de regeling met betrekking tot de nog tot gelding te bren-
gen investeringsbijdragen en desinvesteringsbetalingen niet thuishoort in de
standaardvoorwaarden.

Zij is van louter interpretatieve aard en mijns inziens bovendien onjuist.

De eerste standaardvoorwaarde is daarom ook voor zover het de WIR-
vorderingen en -verplichtingen betreft onverbindend.

4. I I. SAMENVATTING EERSTE STANDAARDVOORWAARDE

Hierna resumeer ik de conclusies die ten aanzien van de verschillende met de
eerste standaardvoorwaarde samenhangende aspecten zijn getrokken.

1.   Het tweede lid van artikel 18 heeft geen wijdere strekking dan het veilig-
stellen van de belastingclaim, die rust op de stille reserves en de goodwill,
besloten liggende in de overgedragen vermogensbestanddelen, alsmede die
welke rust op de doorgeschoven fiscale reserves.

2.   Alle ministeriele voorwaarden dienen te beantwoorden aan de - beperkte
- strekking van artikel 18, lid 2, Wet IB 1964.
De lagere rechter blijkt echter - zij het ten onrechte - bereid te zijn ten
aanzien van de met name genoemde onderwerpen de strekking van dat
tweede lid 'ruim' te interpreteren.

3.     De eerste standaardvoorwaarde is zowel voor zover het de verplichting tot
overdracht van alle activa en passiva, als voor zover het de uitsluiting van
de overdracht van WIR-vorderingen en -verplichtingen betreft onverbin-
dend.

4.   Binnen de huidige wet kan de figuur van de geclausuleerde onttrekking in
overweging genomen worden.

5.  De wettelijke niet-stakingsfictie is ondeugdelijk.
6. De voortzettingseis van de Staatssecretaris lijkt niet in strijd met de

grondslag van artikel 18 Wet IB 1964. Het verdient niettemin aanbeveling
de voortzettingseis in de tekst van de wet neer te leggen.

112. Zie de 8e standaardvoorwaarde.
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7.  Tegen de driejaarstermijn kunnen geen serieuze bezwaren worden inge-
bracht.

8.   De voortzettingseis is met de termen 'wezenlijk deel' en 'derde' niet helder
geformuleerd.

9.   Ten onrechte is geen regeling getroffen voor het geval van dubbele heffing
bij overtreding van de voortzettingstermijn.

10. De inbrengvrijstelling van artikel 15 BRV is niet adequaat geregeld.
11. Geruisloze overdracht  aan een bestaande 'eigen'  BV zou tot de wettelijke

mogelijkheden dienen te behoren.
12. Geruisloze overdracht aan een bestaande BV van derden zou naar analogie

van artikel 14 Wet Vpb 1969 tot de wettelijke mogelijkheden dienen te be-
horen.

13.  Het is de vraag of inbreng van louter de economische eigendom in over-
eenstemming is met artikel 18 Wet IB 1964.

14. Een evenwichtige toepassing van artikel 14, lid 2, Wet Vpb 1969 brengt mee
dat ten aanzien van de holdingopbouw geen verschil in mogelijkheden
wordt aangebracht tussen de onderneming die van origine als een-
manszaak werd gedreven en die welke in firma- of maatschapsverband
werd gedreven.

15.  De mogelijkheden die artikel 15 Wet Vpb 1969 biedt in relatie tot de rege-
ling van artikel 18 Wet IB 1964 lijken niet steeds in overeenstemming met
de aangenomen voortzettingseis van artikel 18 Wet IB 1964.

16. Rangschikking van WIR-vorderingen en -schulden onder de materiele
belasting- en premieschulden lijkt niet in strijd met de jurisprudentie van
de Hoge Raad en meer in overeenstemming met de regeling van arti-
kel 18 Wet IB 1964.

4. I 2.   11EKSTVOORSTEL

Aan de orde zijn gesteld: een alternatief voor de niet-stakingsfictie, eventuele
wettelij ke vastlegging  van de voortzettingseis, de mogelij kheid van geruisloze
overdracht aan een bestaande BV (of NV). Ten aanzien van de voortzettingseis
zal ik geen voorstel doen. Voor de andere desiderata volgt hierna een tekstcon-
cept. Toegevoegd worden drie leden.

Aan de wettelijke formulering van het vereiste, dat de tegenprestatie van de
BV uit - voorshands - niet-liquide vermogensbestanddelen (aandelen, FOR-
stamrecht, geblokkeerde crediteringen e.d.) dient te bestaan, zal eerst na
bespreking van de 8e , 9e en 10e standaardvoorwaarde worden toegekomen.

Onderwerpen welke samenhangen met nog te bespreken standaardvoorwaar-
den zijn uiteraard nog niet in onderstaand decl-tekstvoorstel verwerkt. (Nieuwe
tekstelementen zijn vet weergegeven.)
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Lid 1

'Ingeval een onderneming of een zelfstandig onderdeel van een onderne-
ming,  welke feitelijk voor rekening van de belastingplichtige wordt gedreven,
wordt overgedragen aan een naamloze of besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, wordt, op verzoek van de belastingplichtige, winst behaald
met de vervreemding van vermogensbestanddelen aan de vennootschap niet in
aanmerking genomen, wordt, op verzoek, voor toepassing van de artikelen 13
en 14 van de wet de vennootschap geacht in de plaats te zijn getreden van de
belastingplichtige, worden voor de toepassing van Hoofdstuk VA de desbetref-
fende zaken geacht niet te zijn vervreemd en zijn de artikelen 8, letter d, 19
en 57, eerste lid, letters a en b, van de wet niet van toepassing, mits de waarde
van de verkregen aandelen overeenstemt met de waarde van de door de belas-
tingplichtige overgedragen onderneming Of met de waarde van het overgedra-
gen zeUstandig onderdeel.'

Lid 2
'Het eerste lid is slechts van toepassing ingeval wordt overgedragen aan een

daartoe opgerichte naamloze of besloten vennootschap met beperkte aanspra-
kelijkheid, dan wei aan een naamloze of besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid waarvan de belastingplichtige middellijk of onmiddellijk
alle aandelen bezit. 1113

Lid 3
'Ingeval wordt overgedragen aan een vennootschap als bedoeld in het twee-

de lid, laatste zinsdeel en de vennootschap op het tijdstip waarop de over te
dragen onderneming of het over te dragen zelfstandig onderdeel van de onder-
neming voor haar rekening wordt gedreven aanspraak heeft op verrekening
van verliezen dan wei van investeringsbijdragen behouden wij Ons voor bij al-
gemene maatrege! van bestuur nadere regelen te geven met betrekking tot de
verrekening van verliezen dan wei van investeringsbijdragen door die vennoot-
schap.'

Lid 4
'Het eerste lid is mede van toepassing indien wordt overgedragen aan een

naamloze of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en tevens,
met inachtneming van het verschil in wezen tussen belastingplichtige en de des-
betreffende vennootschap, is voldaan aan het eerste lid, eerste en derde votzin,
of aan het tweede lid in verbinding met het vierde lid van artikel  14 van de Wet
op de vennootschapsbelasting 1969:

113. Ik laat in het midden of en in hoeverre gezinsleden van belastingplichtige mede-aandeel-
houder kunnen zijn.
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5. Tweede standaardvoorwaarde

De winst die in de sfeer van de inkomstenbelasting onbelast gelaten wordt zal
in de sfeer van de vennootschapsbelasting teruggevonden moeten worden. De
regeling hiervan heeft de wetgever overgelaten aan de uitvoerende macht, die
naar  beproefd  recept  de fiscale  boekwaarden  van  de  overdragende  ondernemer
doorschuift naar de BV. Het lijkt perfect geregeld. Maar waarom is het eigen-
lijk alles of niets? Waarom zou niet ten dele kunnen worden afgerekend en ten
dele worden doorgeschoven?

In de tweede standaardvoorwaarde is de doorschuiftechniek vastgelegd: over-
heveling van fiscale boekwaarden en van fiscale reserves.

Een techniek die men herkent uit de artikelen 15 en 17 Wet IB 1964 en die
op overeenkomstige wijze wordt toegepast bij de bedrijfsfusie van artikel 14
Wet Vpb 1969.'14  Zij is algemeen aanvaard en geeft mij, gegeven de niet-sta-
kingsfictie van artikel 18, als zodanig geen reden tot uitvoerig commentaar.
Doordat de BV de boekwaarden van de inbrenger overneemt worden enerzijds
fiscale claims, die op de onderneming van de inbrenger rusten, bewaard en lei-
den zij anderzijds niet eerder tot belastingheffing dan zij - onder de veron-
derstelling van een normale voortgang van het bedrijfsgebeuren - bij de in-
brenger zouden hebben gedaan. De voorwaarde voldoet dan ook perfect aan
de tekst en de strekking van het tweede lid van artikel 18 Wet IB 1964.

Dit alles betekent niet dat op de oorzaak van de doorschuiftechniek, de niet-
stakingsfictie, geen kritiek mogelijk is. Integendeel, fundamentele zelfs. Maar
ik zal de bespreking van de 2e standaardvoorwaarde opdelen: eerst volgt een
bespreking opgezet vanuit de niet-stakingsfictie, daarna zal ik de vraag aan de
orde stellen of wij niet toe zijn aan een, door mij zo genoemde, 'semi-
geruisloze omzetting'.

De tekst van de voorwaarde zou, binnen het huidige regime, als wettelijke be-
paling kunnen dienen. livee kanttekeningen zijn evenwel te maken.

De 2e standaardvoorwaarde spreekt over boekwaarden welke de BV 'voor de
berekening van haar totale winst als uitgangspunt zal nemen: Nu meen ik dat
nooit de totale winst wordt berekend, maar jaarwinst; deze jaarwinst wordt be-
rekend ter realisering van het totale-winstconcept. Ten aanzien van de BV
draagt artikel 8 Wet Vpb 1969 zorg voor inschakeling van dat concept. In de
tekst van de 2e standaardvoorwaarde kan de toevoeging 'totale' daarom wegge-
laten worden.

Een pleonasme schuilt voorts in het tekstdeel 'fiscale reserves in de zin van

114. Vergelijk Resolutie BNB 1987/316, standaardvoorwaarden 2 en 3.
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de  artikelen  13  en  14  van  de  Wet  op de  inkomstenbelasting  1964'. Het bijvoeg-
lijk naamwoord 'fiscale' kan vervallen. 15

5. I, ANDERE RESERVES

De beperking tot overneming van de reserves bedoeld in de artikelen 13 en
14 Wet IB 1964 nodigt uit om de afwikkeling van de fiscale oudedagsreserve
(FOR) en reserves ontstaan uit gedwongen stelselwijzigingen te bespreken. Een
voor de hand liggende vraag is immers waarom deze reserves niet mede geruis-
loos mogen worden doorgeschoven.

5.1.1. Fiscale oudedagsreserve

De FOR is een aan de natuurlijke persoon gebonden, extra-comptabele reserve,
die niet tot het ondernemingsvermogen behoort. Men kan daarom in geen ge-
val aan doorschuiving toekomen. Omdat de FOR voorts buiten de sfeer van
de fiscale winstberekening haar leven leidt geldt voor haar de geruisloze omzet-
ting als staking.

In HR 28 april 1982, BNB 1982/184*, besliste de Hoge Raad - in een voor
de toepassing van artikel 17 Wet IB 1964 gelijke constellatie - dat dientenge-
volge de stakingswinstvrijstelling van artikel 8, letter d, Wet IB 1964 -
ingeschakeld door artikel 44f, eerste lid, letter a, Wet IB 1964 - aan bod kon
komen bij opheffing van de oudedagsreserve. Voor de ondernemer die zijn on-
derneming geruisloos omzet betekent dit, dat hij over de FOR kan afrekenen
met toepassing van de artikelen 8, letter d en 57, lid 1, letter j en lid 2 Wet IB
1964, dan wel de reserve kan omzetten in een stamrecht met toepassing van de
artikelen 44f, lid 1, letter c en 44j Wet IB 1964.

Kiest hij voor het eerste dan zal de daardoor opgeroepen inkomstenbelasting
voor de toepassing van de 8e standaardvoorwaarde als materieel verschuldigde
belasting moeten worden aangemerkt.

Kiest hij voor het laatste dan kan hij het stamrecht bedingen van de BV of
van een derde.

In een oudere Resolutie werd een en ander geregeld.116 De regeling hield in

115. Bij de bespreking van de overeenkomstige voorwaarde bij artikel 14 Wet Vpb 1969 merken
De Vries en Sillevis op dat het woord 'aanschaffingskosten' overleefd zou zijn. Letterlijke toepas-
sing zou naar de mening van deze auteurs zelfs kunnen leiden tot een te hoog afschrijvingsvolume
indien de overnemer zou gaan afschrijven op de historische kostprijzen. Is het echter niet zo dat,
in de context gelezen, 'aanschaffingskosten' slechts als historische grootheid kunnen fungeren
voor de toepassing van wettelijke bepalingen die refereren aan de historische kostprijs, zoals de
vervroegde afschrijving? En, Als de BV, in afwijking van het door de inbrenger gevolgde stelsel,
zou overgaan op een stelsel van afschrijving naar historische kostprijs, zou dan eerst niet het waar-
deringssprongetje gemaakt moeten worden van de overgenomen boekwaarde naar de historische
aanschaffingsprijs?
116. BNB 1978/267, standaardvoorwaarde 8.
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dat, mits bedongen binnen zes maanden na de totstandkoming van de BV, het
stamrecht geacht werd te zijn bedongen op de dag voorafgaande aan het over-
gangstijdstip. Aldus kon tot het bedrag van de oudedagsreserve de overdracht
aan de BV tegen een stamrecht geschieden. Thans vermeldt de toelichting op
de standaardvoorwaarden slechts dat een stamrecht kan worden bedongen. Er
is echter aanwijzing noch reden dat een afwijking van de vroegere regeling be-
doeld zou zijn.

Wenst de omzettende ondernemer het stamrecht te bedingen van een derde
(bijvoorbeeld van een beroepsverzekeraar) dan rijst de vraag of hij de daartoe
benodigde middelen, zo mogelijk, kan onttrekken aan het ondernemingsver-
mogen. Indachtig de wettelijke koppeling tussen oudedagsreserve en onderne-
mingsvermogen moet het antwoord bevestigend luiden. In de toelichting in een
oudere resolutie'17 werd geeist dat de daarvoor benodigde middelen uit het
privt-vermogen van de inbrenger dienden te worden geput en, zo dat niet mo-
gelijk was, van geval tot geval bezien zou worden of en in hoeverre toegestaan
kon worden middelen aan het ondernemingsvermogen te onttrekken. Inmid-
dels valt een dergelijke tekst, terecht, niet meer in de toelichting op de
standaardvoorwaarden te lezen.

Voorts meen ik dat verdedigbaar is dat, indien de in de onderneming aanwezige
liquide middelen niet toereikend zijn, de crediteringsruimte bij de BV tot het
benodigde bedrag moet worden vergroot, opdat het met priv6-vermogen of
met een privt-lening gefinancierde stamrecht uiteindelijk toch uit het onderne-
mingsvermogen gefinancierd kan worden.118 Natuurlijk zullen er ook in de
BV in dat geval onmiddellijk na omzetting dan geen liquide middelen aanwezig
zijn, maar het gaat erom dat het bedrag op den duur als aflossing uit de BV
moet kunnen komen en dus tot dat bedrag niet tot uitgifte van aandelenkapi-
taal kan worden verplicht.

Het spreekt vanzelf dat, indien de inbrenger een of meer andere, niet om te
zetten, ondernemingen drijft het voorgaande pas aan de orde komt, indien het
gezamenlijke ondernemingsvermogen van die ondernemingen niet toereikend
is om de FOR in stand te houden.

5.1.2. Reserves uit gedwongen stelselwijziging

Zoals de FOR buiten de winstsfeer staat, zo zijn er 'reserves' die zijn gevormd
op basis van een bijzonder, door de Hoge Raad ontwikkeld, leerstuk: de fou-
tenleer. 119 Ik doel op onbelast gebleven stille reserves, destijds aangeduid als

117. BNB 1975/12, punt 7.
118. Op de overbodigheid van crediteringsbeperking als zodanig kom ik terug bij de bespreking
van de 8e en 9e standaardvoorwaarde.
119. Zie daarover nader mijn arrestbespreking in WFR 1989/5855, 'Nieuwe ontwikkelingen in de
foutenleer', pagina 139.
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kunstmatige nieuwe onbelaste reserve en afgekort met KNOR. Ik zal hen hier-
na met de meer algemene, zij het minder kleurrijke, term 'stelselreserve' aan-
duiden, omdat niet per se sprake behoeft te zijn van een post die met veewaar-
dering van doen heeft.

Deze stelselreserve onttrekt zich aan het mechanisme van de fiscale
jaarwinstberekening. Zij representeert een stuk winst waarover nog belasting
moet worden betaald en is in zoverre vergelijkbaar met normale fiscale reser-
ves. Een stelselreserve heeft echter geen binding met het bedrijfsgebeuren en
wijkt in zoverre van een fiscale reserve af. En dit betekent dat zij niet onder
de niet-stakingsfictie vallen: zij behoren niet tot de sfeer van de winstbereke-
ning. Derhalve vormt staking het uitgangspunt. Nu staking impliceert dat de
ondernemer ophoudt uit de onderneming binnen het Rijk belastbare winst te
genieten valt de stelselreserve onder de werking van artikel 16 Wet IB 1964. Zij
zal dus ter gelegenheid van een geruisloze omzetting tot de winst moeten wor-
den gerekend. Naar de letter van de wet is het standpunt van de Staatssecretaris
dat 'voordelen als zijn bedoeld in art.  16 van de  Wet' aan de winst worden toe-
gevoegd daarom juist. 120

Dit stelt ons voor de vraag of de letter van de wet dan wel juist is. Daarvoor
moet men teruggaan tot het wezen van de hierbedoelde reserve, die haar
bestaansrecht ontleent aan het arrest van de Hoge Raad van 23 februari 1955,
BNB 1955/158: Een waarderingsstelsel dat in strijd is met goed koopmansge-
bruik dient, ook al werd het jarenlang met uitdrukkelijke instemming van de
fiscus gevolgd, te worden vervangen door een stelsel dat wel in overeenstem-
ming is met goed koopmansgebruik. Maar, aangezien de belastingplichtige in
zo'n geval geen verwijt treft, zou het onredelijk zijn indien de vrijkomende stil-
le reserve in het jaar van stelselwijziging in de winst zou worden betrokken met
alle daaraan verbonden bezwaren in verband met het progressieve tarief, aldus
de Hoge Raad. Daarom mag in zo'n geval de stille reserve voorlopig onbelast
blijven. 'Voorlopig' wil hier zeggen dat de 'reserve' onder de omstandigheden,
bedoeld in artikel 16 Wet IB 1964, tot de winst gerekend wordt. 121

Is het tegen deze achtergrond logisch dat ter gelegenheid van een geruisloze
omzetting afgerekend zou moeten worden over een dergelijke reserve? Arti-
kel 18 is toch bedoeld om liquiditeitsproblemen bij omzetting te voorkomen?
Afrekening zou, bij een enigszins omvangrijke stelselreserve, de ondernemer
daarom in theorie geheel kunnen afhouden van een overigens wenselijke
omzetting. Nu kan men tegenwerpen dat zo'n stelselreserve bij een BV, naar

120. BNB 1986/271, Toelichting, punt 12.
121. Hoge Raad, BNB  1955/158*:  'dat  hierbij  opmerking verdient,  dat  het voorlopig onbelast  blij-
ven van genoemd verschil niet wegneemt, dat het als een in de bedrilfsuitoefening verkregen voor-
deel, dat gedurende de bedrijfsuitoefening niet volgens de regelen, geldende voor de bepaling van
de jaarlijkse winst, in rekening kon worden gebracht,  in het laatste jaar, waarin hier te lande in
het bedrid belastbare winst zal worden genoten, op den voet van art. 7, lid 2, van het Besluit zal
kunnen worden belast.' Artikel 7, lid 2, Besluit 1941, komt overeen met ons huidige artikel 16 Wet
IB 1964.
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de stand van de jurisprudentie, niet denkbaar is; zij, de BV, wordt immers niet
met progressie geconfronteerd. Maar dat neemt niet weg dat zo'n BV een stel-
selreserve, net als een fiscale reserve, zou kunnen overnemen 6n dat belas-
tingheffing daarover gewaarborgd zou zijn: ook voor de BV is artikel 16 Wet
IB 1964, in verbinding met artikel 8 Wet Vpb 1969, van toepassing.

Moeilijk valt in te schatten of de wetgever de stelselreserve wellicht over het
hoofd heeft gezien. Typisch is in ieder geval dat in de Memorie van Toelichting
wel uitdrukkelijk gesproken werd over de onbelaste reserve bedoeld in artikel 3
van de Wet Belastingherziening 1950, maar niet over stelselreserves. Eerst-
genoemde reserve (NOR) was evenwel van andere signatuur en meer tijdelijk

bedoeld.122 Daar staat weer tegenover dat in de eerste resolutie met stan-
daardvoorwaarden voor artikel 18 wel reeds aan de KNOR was gedacht. 123

Maar dadr staat weer tegenover dat, toen in 1983 de voorraadaftrek werd inge-
voerd en de Staatssecretaris goedkeurde, dat een waardesprong ten gevolge van
de overgang van een substantialistisch naar een nominalistisch voorraadwaar-
deringsstelsel voorlopig in een 'voorraadreserve' mocht worden vastgehouden,
hij er geen probleem in zag zo'n voorraadreserve bij toepassing van arti-
kel 18 Wet IB 1964 naar de BV te doen overgaan.124

Het verschil tussen de voorraadreserve en een stelselreserve is echter dat de
eerste van tijdelijke aard was, dat wil zeggen in vier jaren moest worden afge-
bouwd, terwijl een stelselreserve bij de BV het eeuwige leven zou hebben. En
dat vormt een reden doorschuiving niet te bepleiten. In de vermoedelijk zeldza-
me gevallen dat de stelselreserve echt een liquiditeitsprobleem zou opleveren zal
naar analogie van de voorraadreserve door de administratie wel een oplossing
geboden worden.

5.1.3. Artikel 70 Wet IB 1964

Met ingang van 1 april 1986 werd de landbouwvrijstelling van artikel 8, letter
b, Wet IB 1964, aanzienlijk gewijzigd.

Enerzijds werd het begrip 'landbouwbedrijf' in de wet omschreven (arti-

122. Zo diende, ingevolge artikel 4,  lid  1, Wet Belastingherziening  1950,  de  NOR te worden verre-
kend met verliezen. Voor een korte bespreking van de NOR zij o.a. verwezen naar Brull, 'Objectie-
ve en subjectieve aspecten van het fiscale winstbegrip', pagina 180.
123. Resolutie van 21 september 1965, BNB 1965/270, punt  10: 'De reserves we/ke op de voet van
de wettelijke voorschriften zijn gevormd worden niet aan de winst toegevoegd, met uitzondering
evenwel van de onbelaste reserve als bedoeld is in art. 3 Bhz. '50 welke ingevolge art. 69, vierde
lid, wordt afgerekend, alsmede van de voordelen als bedoeld zijn in art. 16 I.B.'64, waarbij met
name wordt gedacht aan de uit het arrest van de H.R. van 23 februari 1955,  BNB  1955/158, voort-
vioeiende reserve ter zake van waardering van gebruiksvee:
124. Resolutie van 9 augustus 1983, BNB 1983/257, punt 3: 7n gevallen waarin art. 15, derde /id,
art.  17, of art.  18 I.B'64 dan wei art.  14 Vpb.'69 toepassing vindt,  kan de voorraadreserve op ver-
zoek van de betrokkene worden doorgeschoven.'
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kel 8, lid 2) en materieel verruimd, anderzijds werd de vrijstelling beperkt:
waardeveranderingen ontstaan door bestemmingswijzigingen van de land-
bouwgrond zijn niet langer vrijgesteld. Zonder nadere regeling zou een waar-
destijging toe te rekenen aan een v66r 1 april 1986 reeds vaststaande of te
verwachten bestemmingswijziging, waarop de oude landbouwvrijstelling van
toepassing zou zijn geweest, belast worden. Een dergelijke 'terugwerking' van
de wetswijziging heeft de wetgever niet gewenst, om welke reden artikel 70
werd ingevoerd. 125

De overgangsregeling komt erop neer dat op verzoek de inspecteur het ver-
schil tussen de waarde in het economisch verkeer en de agrarische waarde, bei-
de naar de toestand op 31 maart 1986, bij beschikking vaststelt, waarna het
vastgestelde bedrag als aftrekpost fungeert bij een latere realisatie van de
bestemmingswijzigingswinst.

'Het karakter van deze waardestijging is zodanig ondernemingsgebonden,
dat de voortzetter van de onderneming geacht kan worden in de plaats te zijn
getreden van  degene  wiens  onderneming  wordt  voortgezeti aldus de bewinds-
man in de Memorie van Toelichting, pagina 10, doelende op doorschuivingen
in de zin van de artikelen 15 en 17 Wet IB 1964. Vanuit die gedachte werd een
overeenkomstige bepaling voor de toepassing van artikel 18 in de wet opgeno-
men: zie artikel 70, lid 4, slot, Wet IB 1964. Met Tuinte ben ik van mening dat
het een goede zaak is dat aldus elke misvatting op voorhand is voorkomen. 126

5.2. SEMI-GERUISLOZE OMZETTING

De BV dient de activa en passiva op haar fiscale balans te boek te stellen voor
de waarde waarvoor zij opgenomen zijn in de fiscale eindbalans van de inge-
brachte onderneming. Zo schrijft de tweede standaardvoorwaarde voor.

Aangezien in de inkomstenbelasting de gehele stakingswinst onbelast is ge-
bleven zit er niets anders op dan de claim aldus door te schuiven.

Maar dan kan de vraag worden gesteld waarom de niet-stakingsfictie nodig
is. Anders gezegd, waarom moet in de inkomstenbelastingsfeer de gehele winst
buiten beschouwing gelaten worden? Waarom zou de inbrengwaarde binnen
zekere grenzen niet vrijelijk gekozen kunnen worden? Wij zouden dan een fi-
guur krijgen aan te duiden als 'semi-geruisloze omzetting'.

Ik wijs op het systeem zoals de Bondsrepubliek Duitsland dat kent.
Het eerste lid van artikel 20 van het Umwandlungssteuergesetz127 (UmwStG

1977) luidt: 'Wird ein Betrieb oder Teilbetrieb oder ein Mitunternehmeranteil
in eine unbeschrankt k6rperschaftsteuerpflichtige Kapitalgesellschaft (§ 1

125. M.v.T., Kamerstuk nr.  18 915, pagina 9:  : . .  is een overgangsregeling ter zake van deze waarde-
verandering  -(...)-  onontbeerlijk   ten  einde  materieel  terugwerkende   kracht   tegen  te   gaan.'
126. Tuinte, 'De landbouwvrijstelling; FED's Fiscale brochures, IB: 3.32, 4e druk 1987 (de kaft
vermeldt ten onrechte '1986'), pagina 97.
127. Voluit geheten 'Gesetz Ober steuerliche MaBnahmen bei Anderung der Unternehmensform.'
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Abs. 1 Nr. 1 des Karperschaftssteuergesetzes) eingebracht und erhalt der Ein-
bringende dafur neue Anteile an der Gesellschaft (Sacheinlage), so gelten fur
die Bewertung des eingebrachten Betriebsvermagens und der neuen Gesell-
schaftsanteile die Absatze 2 bis 7.'

De eerste volzin van het tweede lid (Absatz) luidt vervolgens (cursivering van
mij; R): 'Die Kapitalgesellschaft darf das eingebrachte Betriebsvermagen mit
seinem Buchwert oder mit einem h6heren Wert ansetzen.'

In het vierde lid van genoemd artikel 20 wordt vervolgens de kring gesloten.
De eerste volzin luidt: 'Der Wert, mit dem die Kapitalgesellschaft das einge-
brachte Betriebsvermljgen ansetzt, gilt fur den Einbringenden als Verb:uBe-
rungspreis und als Anschaffungskosten der Gesellschaftsanteile.'

Nu geldt in de Bondsrepubliek Duitsland het Umwandlungssteuergesetz zo-
wel voor wat wij de geruisloze omzetting als wat wij de ruisende omzetting
noemen. Alleen, in het eerste geval wordt een fiscale claim vastgehouden in de
verkregen aandelen; de vervreemdingswinst op deze aandelen wordt belast op
de voet van § 16 EStG (VerauBerung des Betriebs) zonder de aandelen overi-
gens als bedrijfsvermogen aan te merken. Waar het om gaat is dat inbrenger
en vennootschap vrij zijn ten aanzien van de fiscale boekwaarden waarmee de
vennootschap aanvangt. 128

Vertaald naar de Nederlandse situatie zou dit erop neerkomen dat bij de
overdragende ondernemer winst niet in aanmerking wordt genomen indien de
BV de boekwaarden overneemt, terwijl, indien de BV met een hogere fiscale
waarde zou aanvangen, in zoverre stakingswinst bij de overdragende onder-
nemer in aanmerking genomen zou worden. De voornaamste consequentie van
dit denkbeeld is evident: de inbrenger kan de stakingsfaciliteiten benutten.

Is dat bezwaarlijk?
Ten aanzien van onttrekkingen heb ik in mijn tekstvoorstel in § 4.12 de sta-

kingsfaciliteiten buiten werking gesteld. Thans gaat het echter om vermogens-
bestanddelen die aan de BV worden overgedragen.

Ten aanzien van de franchise van artikel 8, letter d, Wet IB 1964, kan worden
opgemerkt dat zij ook nu reeds benut kan worden, indien de inbrenger zou wil-
len afrekenen over de door hem gevormde oudedagsreserve. 129 Voorts kent de
Wet Vpb  1969 geen franchise, zodat deze faciliteit niet dubbel benut wordt ter
zake van dezelfde objectieve onderneming. In de derde plaats is niet duidelijk
waarom de inbrenger 'een prijs' zou moeten betalen voor toepassing van een
instituut dat, om redenen die ik reeds heb uiteengezet, in alle opzichten als een
stelselmatig recht moet worden beschouwd en niet als een faciliteit, waarop

128. Met dien verstande dat als ondergrens de boekwaarde en als bovengrens de 'Teilwert' (vrij
vertaaid: bedrijfswaarde) wordt aangehouden: artikel 20, lid 2, Slot, UmwStG'77:  'Bei dem Ansatz
des eingebrachten Betriebsvermugens durfen die Teitwerte der einzelnen Wirtschaftsguter nicht
uberschritten werden.'
129. Zulks als gevolg van het arrest BNB 1982/184* in verbinding met artikel 44f, lid 1, letter a,
Wet IB 1964.
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beknibbeld kan worden. Wel kan men tegenwerpen dat de BV daartegenover
afschrijvingsvolume verkrijgt, maar bij een ruisende omzetting is het niet an-
ders.

Met betrekking tot de stamrechtvrijstelling van artikel 19 Wet IB 1964 zij in
de eerste plaats opgemerkt dat geen belastingclaims verloren gaan. Daartegen
waakt artikel 25, lid 7, Wet IB 1964. Aan de vraag of toepassing van deze
stamrechtvrijstelling bij een semi-geruisloze omzetting in overeenstemming is
met doel en strekking van artikel 19 komt men niet toe: ook bij een ruisende
omzetting staan stamrechtvrijstelling en pensioenopbouwmogelijkheden bij de
BV volstrekt los van elkaar. Het niet toestaan van deze vrijstelling in een geval
van semi-geruisloos omzetten betekent niets anders dan dat de belastingplichti-
ge een prijs voor de regeling moet betalen.

Over toepassing van het bijzonder tarief kan geen verschil van mening
bestaan. Er is sprake van een staking.

Drie vragen dienen beantwoord te worden:
a.   Hoe verhoudt een semi-geruisloze omzetting zich tot de grondslagen van

het huidige artikel 18?
b.    Is een semi-geruisloze omzetting in uitvoeringstechnisch opzicht gecompli-

ceerder?

c.   Is deze figuur, die zich uitstrekt tot twee verschillende belastingwetten, de
inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting, wetstechnisch te reali-
seren?

De eerste vraag herinnert aan de oorsprong van artikel 18, waar men de idee
vindt dat belastingheffing niet in de weg moet staan aan een wijziging van
rechtsvorm, die om economische redenen wenselijk is. Deze gedachte verzet
zich tegen een regeling, die nieuwe lasten met zich brengt. De niet-stakings-
fictie lijkt thans een klare lijn te trekken, een simpel alles-of-niets. Maar in
§ 4.3 van dit hoofdstuk werd reeds uiteengezet dat de fictie reeds om reden van
wetssystematiek niet houdbaar is. Inmiddels zal duidelijk zijn dat de fictie niet
tot eenvoud leidt en tevens op oneigenlijke wijze stakingsfaciliteiten de pas af-
snijdt.

De tweede vraag laat zich snel beantwoorden. De stamrechtvrijstelling
vormt in feite het enige nieuwe element in de berekening. En 'nieuw' is veel
gezegd, aangezien al wat geldt voor de FOR mutatis mutandis ook op de stam-
rechtvrijstelling kan worden toegepast.

Ten aanzien van de derde vraag merk ik op dat in de BRD de omzetting in
66n wet is geregeld, die zich tot beide subjecten richt. In het Nederlandse stelsel
zal een koppeling gelegd moeten worden tussen de Wet IB 1964 en de Wet Vpb
1969. In de huidige Wet Vpb 1969 is de koppeling gelegd in artikel 8, lid 1:
'krachtens' artikel 18 Wet IB 1964 wordt de winstberekening van de BV beYn-
vloed; op die wijze werkt de tweede standaardvoorwaarde door naar de BV.

Mijns inziens kan deze methode gehandhaafd worden. Indien in arti-
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kel 18 Wet IB 1964 de overdrachtsprijs wordt afgebakend en in artikel 8 Wet
Vpb 1969 de passage 'of krachtens artikel 18' vervangen wordt door 'bij arti-
kel 18; 6f artikel 18 Wet IB 1964 gelijkgeschakeld wordt met de andere in arti-
kel 8 Wet Vpb 1969 genoemde artikelen van de Wet IB 1964, strekt arti-
kel 18 Wet IB 1964 zich rechtstreeks uit tot het vennootschapsbelastingplichti-
ge lichaam.

5.3. UITWERKING EN TEKSTVOORSTEL

In de eerste plaats rijst de vraag tussen welke grenzen de BV de vermogens-
bestanddelen van de onderneming of het zelfstandig onderdeel in haar fiscale
balans te boek kan stellen. Aangezien het gaat om een objectieve onderneming
dient naar mijn mening als bovengrens de waarde in het economisch verkeer
van die onderneming of van dat zelfstandig onderdeel te worden genomen.

Als ondergrens fungeert uiteraard de boekwaarde, die op het tijdstip van sta-
king geldt voor de overdragende ondernemer.

Tevens lijkt zinvol voor te schrijven, dat de BV de boekwaarden van de over-
genomen bestanddelen naar evenredigheid van de boekwaarden van de over-
drager te boek stelt. Het is niet goed verdedigbaar dat de BV snel afschrijfbare
zaken relatief hoger zou kunnen activeren dan de overgenomen minder snel
slijtende zaken.

De boekwaarde van de BV wordt nu bepalend voor de bij de overdrager in
aanmerking te nemen winst.

Ik ga er voorshands van uit dat men de uitzondering van de stakingsfacilitei-
ten voor onttrekkingswinsten wenst te handhaven.

Deze uitbreidingen van de regeling vragen om enkele extra volzinnen. De uit-
breiding van het eerder door mij opgestelde eerste lid heb ik beperkt tot een
'verwijzing' en een 'behoudens' in de hoop dat het dan nog leesbaar is:

Lid 1

'Ingeval een onderneming of een zegstandig onderdeel van een onderne-
ming, welke feitelijk voor rekening van de belastingplichtige wordt gedreven,
wordt overgedragen aan een naamloze of besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, wordt, op verzoek van de belastingplichtige, winst behaald
met de vervreemding van vermogensbestanddelen aan de vennootschap tot het
in de tweede voizin bedoelde bedrag niet in aanmerking genomen, wordt, op
verzoek, voor toepassing van de artikelen 13 en 14 van de wet de vennootschap
geacht in de plaats te zijn getreden van de belastingplichtige, worden voor de
toepassing van Hoofdstuk VA de desbetreffende zaken geacht niet te zijn ver-
vreemd en zijn de artikelen 8, letter d, 19 en 57, eerste lid, letters a en b, van
de wet, behoudens ten aanzien van het overeenkomstig de tweede voizin wei
in aanmerking te nemen bedrag, niet van toepassing. mits de waarde van de
verkregen aandelen overeenstemt met de waarde van de door de belastingplich-
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tige overgedragen onderneming of met de waarde van het overgedragen zeg-
standig onderdeel.'

De tweede volzin geeft respectievelijk de bedragen aan die niet in aanmerking
worden genomen en als stille reserve naar de BV over gaan en die weI in aan-
merking worden genomen:

'De niet in aanmerking te nemen winst bedraagt het verschil tussen de waarde
in het economisch verkeer van de overgedragen onderneming Of van het
zegstandig onderdeel en de boekwaarde, waarvoor de vennootschap de over-
genomen activa en passiva in haar fiscale balans te boek stelt.'

Stelt, als voorbeeld, de BV de boekwaarde op de waarde in het economisch ver-
keer, dan bedraagt de niet in aanmerking te nemen winst nihil en is het geval
nagenoegtio te vergelijken met een ruisende omzetting.

Kiest de BV een lagere boekwaarde dan zal voor een deel sprake zijn van sta-
kingswinst, voor een deel van doorschuiving.

De grenzen waarbinnen de BV zich kan bewegen worden met de volgende
zin aangegeven:

'De vennootschap stelt de overgenomen activa en passiva in haarfiscale balans
te boek hetzij voor de waarde, waarvoor deze activa en passiva op het tijdstip
van vervreemding te boek zijn gesteld in de fiscale balans van de overdrager,
hetzij op een hogere waarde, welke laatste waarde de waarde in het economisch
verkeer van de overgenomen onderneming of van het overgenomen zegstandig
onderdeel niet mag overtreffen.'

De activa en passiva worden dus als totaliteit gezien en zo gerelateerd aan de
waarde van de onderneming. Men kan dus niet zeggen dat tan vermogens-
bestanddeel als bovengrens de waarde van de gehele onderneming heeft.

Ten slotte de volzin waarin een evenredige fiscale waardering wordt voorge-
schreven, indien lager dan de waarde in het economisch verkeer wordt geacti-
veerd. (Voor de passiva zal een en ander in feite niet van belang zijn, omdat
werkelijke waarde en fiscale boekwaarde doorgaans samenvallen.)

'Indien de vennootschap de activa en passiva niet te boek stelt naar de waarde
in het economisch verkeer worden zij, respectievelijk, geactiveerd en gepassi-
veerd naar evenredigheid van de boekwaarden in de fiscale balans van de
overdrager op het tijdstip van vervreemding.'

130. Het verschil zit dan in de eventuele onttrekkingen, waarop in het geval van artikel 18 de sta-
kingsfaciliteiten niet van toepassing zijn. Uiteraard kiest men in zo'n geval niet voor toepassing
van artikel 18.
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Het resultaat van dit alles is dat de ondernemer winst kan nemen teneinde de
stakingsfaciliteiten te benutten en overigens naar hem goeddunkt en zijn liqui-
diteitspositie belastingbetaling toelaat. Voor het overige opteert hij voor ge-
ruisloosheid.

Ik verdedig dat deze regeling als wettelijke bepaling in de plaats van de huidige
tweede standaardvoorwaarde zou kunnen treden en zou voeren tot een flexibel
en reed doorschuifmechanisme.

6. Derde standaardvoorwaarde: vervroegde afschrijving

De derde standaardvoorwaarde wordt volledigheidshalve besproken. Zij is
voor de toekomst niet meer van belang. Wei volgt uit de bespreking, dat uit
artikel 18 niet zonder meer volgt dat alle bepalingen, die voor de ondernemer
gelden, automatisch doorschuiven naar de BV. Bij invoering van nieuwe wette-
lijke bepalingen zal men hierop bedacht moeten zijn.

Vadr invoering op 24 mei 1978 van de inmiddels zieltogende WIR kenden
Inkomsten- en Vennootschapsbelasting de, overigens tot vervelens toe gewijzig-
de, vervroegde afschrijving.131 Met ingang van genoemde datum verviel  de
faciliteit.132

De verkregen rechten op vervroegde afschrijving bleven echter behouden.
Artikel 33 van de Wet investeringsrekening bepaalt immers dat hetgeen, onder
andere, inzake de vervroegde afschrijving was bepaald v66r wijziging van arti-
kel 10 Wet IB 1964 van toepassing blijft voor bedrijfsmiddelen ter zake van
welker verwerving, aanschaffing of verbetering verplichtingen zijn aangegaan
vddr het tijdstip van wijziging.

Sinds de invoering van de Wet IB 1964 is vervroegde afschrijving steeds uit-
gesloten geweest voor andere bedrijfsmiddelen dan gebouwen en zeeschepen.
Voor gebouwen, andere dan woonhuizen of woongedeelten, gelegen in aange-
wezen gebieden (buiten de Randstad) heeft vanaf 12 oktober 1967 de vervroeg-
de afschrijving gegolden, zij het voor in de loop der jaren wisselende percenta-

131. De regeling was vervat in artikel IO Wet IB 1964. Het derde lid luidde tot 24 mei 1978 (respec-
tievelijk 1 juli 1918). 'Een derde van de aanschaffings- of voortbrengingskosten van een be-
driifsmiddel kan willekeurig, mits vervroegd, worden afgeschreven. Met betrekking tot gebouwen
is deze afschrijving reeds mogelijk zodra ter zake van de verwerving of de verbetering verplichtin-
gen zijn aangegaan of voortbrengingskosten zijn  gemaakt,  met dien verstande dat v66r  ingebruik-
neming ter zake van aangegane verplichtingen niet meer vervroegd kan worden afgeschreven dan
het  bedrag dat ter zake van die verplichtingen  is betaaid.' Het vierde lid regdde de bevoegdheid
van de Minister om de faciliteit te beperken of uit te sluiten. Het vijfde lid voorzag in de parlemen-
taire goedkeuring van een beschikking uitgevaardigd op grond van het vierde lid.
132. Voor zeeschepen bleef de regeling gelden tot 1 juli 1978.
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ges. Voor zeeschepen onder Nederlandse vlag heeft vanaf 15 juli 1972 steeds

een percentage van 33 1/3% zonder beperking gegolden, tot 1 juli 1978.
Ten tijde van invoering van de WIR mocht op gebouwen 50% vervroegd

worden afgeschreven met een maximum van 25% per jaar. Voor een volledig
overzicht verwijs ik naar de Vakstudie Inkomstenbelasting, artikel 10, teksten.

Met een cij fervoorbeeld geef ik aan tot welk bedrag de vervroegde afschrij-
ving thans nog een rol kan spelen. Daarbij geldt dat het toepasselijke regime
wordt bepaald door het regime geldend in het jaar waarin de verplichtingen
worden aangegaan. Latere regime-wijzigingen, c.q. afschaffing, beYnvloeden
de vervroegde afschrijving van het desbetreffende bedrijfsmiddel niet. Voorts
dient te worden bedacht dat de normale afschrijvingen in de loop der jaren het
vervroegd af te schrijven volume geleidelijk uithollen.

A  verwerft  per   1  januari   1976 een bedrij fspand  met een aanschaffingsprijs  van  f  500  000.   Het
afschrijvingspercentage bedraagt 2% per jaar, bij een residuwaarde van nihil. A maakt geen ge-
bruik van de mogelijkheid tot vervroegde afschrijving, die 50% van de aanschaffingskosten be-
loopt, met een maximum van 25% per jaar. Wanneer A met ingang van 1 januari 1990 zijn onder-
neming geruisloos omzet in een BV zal de BV nog over een vervroegd af te schrijven volume van
f 180 000 beschikken, een en ander volgens onderstaande tabel.

Jaar Boekwaarde Afschrij- Boekwaarde VA-poten-
1 januari ving 2% 31 december tieel

31 december

1976 500 000 10 000 490 000 245 000

1977 490 000 10 000 480 000 240 000

1978 480 000 10 000 470 000 235 000

1979 470 000 10 000 460 000 230 000

1980 460 000 10 000 450 000 225 000

1981 450 000 10 000 440 000 220 000

1982 440 000 10 000 430 000 215 000

1983 430 000 10 000 420 000 210 000

1984 420 000 10 000 410 000 205 000

1985 410 000 10 000 400 000 200 000

1986 400 000 10 000 390 000 195 000

1987 390 000 10 000 380 000 190 000

1988 380 000 10 000 370 000 185 000

1989 370 000 10 000 360 000 180 000

Het zal, los van de vraag of het in de praktijk vaak zal voorkomen dat nog
recht op vervroegde afschrijving bestaat, geen betoog behoeven, dat een derge-
lijk recht terecht beschermd wordt.

Toch zijn de ministeriele voorwaarden daartoe niet het middel. Doorschui-
ving van het recht op vervroegde afschrijving heeft, gelet op het tweede lid van
artikel 18, niets te maken met handhaving van belastingclaims. Doorschuiving
zou uit de tekst van de wet moeten volgen. De huidige tekst regelt dit mijns
inziens niet, althans niet zichtbaar. Uit de niet-stakingsfictie volgt mijns in-
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ziens niet automatisch dat de BV recht zou hebben op de vervroegde afschrij-
ving, aangezien die fictie slechts iets zegt ten aanzien van de inbrenger, te weten
diens winstberekening. Het is natuurlijk wel de bedoeling van de wetgever ge-
weest, dat de BV ten aanzien van de vervroegde afschrijving de plaats zou inne-
men van de inbrenger.

Had dit niet in de wet kunnen staan? Is sprake van een regeling van gecom-
pliceerde uitvoeringstechnische aard, waarvoor delegatie nodig was? De tekst
van de derde standaardvoorwaarde is eenvoudig en beknopt. 133

Voor zover de derde standaardvoorwaarde beoogt een nieuw recht op vervroeg-
de afschrijving voor de BV de pas af te snijden is zij verouderd.

De derde standaardvoorwaarde kan daarom mijns inziens vervallen. Aan-
passing van de wettekst lijkt mij niet noodzakelijk.

7. Vierde standaardvoorwaarde: investeringsaftrek

Ook de investeringsaftrek maakte op 24 mei 1978, met een uitzondering voor
zeeschepen waarvoor de datum 1 juli 1978 gold, plaats voor de WIR. De in-
vesteringsaftrek voorzag in een winstaftrek. Deze winstaftrek bedroeg een be-
paald percentage van het bedrag dat in bedrijfsmiddelen was geinvesteerd'34,
welke aftrek twee of meer jaren mocht worden toegepast. Voor andere be-
drijfsmiddelen dan zeeschepen heeft onder de Wet nooit een langere aftrekter-
mijn gegolden dan 2 jaar, voor zeeschepen nooit langer dan 5 jaar. De nood-
zaak om het recht op investeringsaftrek bij een geruisloze omzetting door te
schuiven  is dus inmiddels reeds lang voorbij.

Ten aanzien van de verplichting tot desinvesteringsbijtelling op de voet van
artikel 11, leden 2 en 12, letter 0135 valt het volgende op te merken.

Met ingang van 1 juli 1976 werd de investeringsaftrek voor Nederlandse zee-

133. Met betrekking tot de huidige redactie van de 3e standaardvoorwaarde merk ik op, dat de
tussen haken geplaatste tekst 'zoals dit artikel luidde tot 24 mei 1978' onjuist en overbodig is. On-
juist omdat, strikt genomen, in verband met zeeschepen, ook de datum van 1 juli 1978 vermeld
had moeten zijn; overbodig omdat de werkingsduur van het vroegere derde lid van artikel 10 Wet
IB 1964 in artikel 33 WIR is geregeld.
134. Het eerste lid van het oude artikel 11 Wet IB 1964 luidde ten tijde van de invoering van de
WIR: 'Ingeval in een kalenderjaar een bedrag van meer dan f 2000 in bedriifsmiddelen wordt
geinvesteerd,  wordt vid percent - voor zover  betreD gebouwen en voor zover betreft luchivaar-
tuigen weike bestemd zijn om hoofdzakeivk het internationale verkeer te onderhouden, acht per-
cent - van het investeringsbedrag ten laste gebracht van zowel de winst over dat jaar als van de
winst over het  daarop volgende jaar.  Onder investeren wordt verstaan het aangaan van verplich-
tingen ter zake van de aanschaffing of de verbetering van een bedrijfsmiddel, zomede het maken
van voortbrengingskosten te dier zake, voor zover die verplichtingen en kosten op de belasting
plichtige drukken.'
135. Deze leden schreven een desinvesteringstermijn voor van zes, respectievelijk twaalf jaren (t.a.v.
zeeschepen) na de aanvang van het kalenderjaar waarin de investering had plaatsgevonden.
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schepen voor 2 jaar geschorst. Vanaf die datum werd de aftrek vervangen door
een premieregeling. Op de voet van artikel 33 WIR bleef de investeringsaftrek
voor zeeschepen dus wel gelden tot 1 juli 1978, maar tot feitelijke aftrek kon
dat niet meer leiden. De laatste aftrekmogelijkheid ligt derhalve v66r 1 juli
1976. Bij een desinvesteringstermijn voor zeeschepen van 12 jaar, te rekenen
vanaf 1976, is het jaar 1987 dus het laatste jaar waarin een desinves-
teringsbijtelling een rol kon spelen.

Aldus is inmiddels de noodzaak vervallen om in de regeling van artikel 18 de
investeringsaftrek te betrekken.

Inmiddels is de ministerraad akkoord gegaan met een wetsvoorstel tot invoe-
ring van een beperkte investeringsaftrek.136 Indien de aftrek over meerdere ja-
ren verdeeld wordt, zou het aanbeveling verdienen de doorschuiving in de wet
te regelen, bijvoorbeeld door de resterende aftrek te koppelen aan het overge-
dragen bedrijfsmiddel.

8. Vijfde standaardvoorwaarde: geen WIR-(des)investering

Investeringsbijdragen en desinvesteringsbetalingen hebben de vorm van (posi-
tieve respectievelijk negatieve) belasting. Indien een bedrijfsmiddel, waarop
premie werd ontvangen, binnen een bepaalde termijn na aanvang van het ka-
lenderjaar van investering wordt vervreemd leidt deze vervreemding tot des-
investeringsbetaling ingevolge artikel 6lb, lid 1, Wet IB 1964.

Inbreng in het kader van een (geruisloze) omzetting is een dergelijke ver-
vreemding.137 Zonder nadere voorziening zou derhalve binnen de desinveste-

ringstermijn een desinvesteringsbetaling verschuldigd worden bij geruisloze
omzetting.

Bij invoering van de WIR werd artikel 18 echter gewijzigd. 138 In de eerste
volzin van het eerste lid van artikel 18 werden de woorden 'voor het bepalen
van  de  uit  die  onderneming  in  het  kalenderjaar  van  omzetting  genoten  winst'
vervangen door: 'voor het bepalen van de uit die onderneming in het kalender-
jaar van omzetting genoten winst en de toepassing van Hoofdstuk VA in het
kalenderjaar:

136. Zie V-N 6 juli 1989, nr. 31, punt 23, pagina 1882.
137. Het valt op dat de 5e standaardvoorwaarde aanknoopt bij de inbreng en niet bij de overgang
van de economische eigendom. Het belang bij het bedrijfsmiddel gaat vanaf de aanvang van de
(v66r-)voorperiode de BV-in-oprichting aan. Maar aangezien de BV i.o. als rechtssubject niet
bestaat en dus ook de economische eigendom niet aan haar geleverd kan worden in de (v66r-)voor-
periode moet bij de inbreng worden aangesloten. Voor zij bestaat kan de BV, omgekeerd, geen be-
drijfsmiddel verwerven.
138. Wet van 29 juni 1978, Wet investeringsrekening.
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Kortom, de niet-stakingsfictie werd ook ingeschakeld om de werking van ar-
tikel 61b Wet IB 1964 te blokkeren.

In de bepalingen inzake de WIR en met name in artikel 61b Wet IB 1964
komt het woord 'staking' niet voor. In dat verband heb ik reeds een aanpassing
van de tekst voorgesteld (zie § 7.4.4 van hoofdstuk 5). Dat voorstel houdt te-
vens in dat eventuele onttrekkingen van gepremieerde bedrijfsmiddelen nitt
uitgezonderd zijn.

De tweede volzin van de vij fde standaardvoorwaarde richt zich op de vennoot-
schap.

Nu  geldt  voor  de BV artikel  23d,  lid  1,   letter  a,  Wet  Vpb   1969. Voor zover
de onderneming tegen uitreiking van aandelen wordt verworven kan reeds om
die reden geen sprake zijn van WIR-premies. 139 Voor zover de onderneming
tegen stamrechten of crediteringen wordt verworven sluit artikel 23d, lid 1, let-
ter b, Wet Vpb 1969, WIR-premie uit. Slechts voor het geval dat de inbrenger
niet voor ten minste een derde gedeelte van het nominaal gestorte kapitaal
aandeelhouder wordt, is er dus een bestaansreden voor de tweede volzin van
deze voorwaarde.

Reeds werd gewezen op de beschikking van 27 februari 1988, bij welke de
basispremie op nihil werd gesteld.140 De werking van de tweede volzin strekt
zich thans dus nog slechts uit tot de kleinschaligheidstoeslag bedoeld in arti-
kel 610 Wet IB 1964, welke vermoedelijk zal vervallen om plaats te maken voor
een beperkte investeringsaftrek.

De vijfde standaardvoorwaarde is door mij reeds in mijn tekstvoorstel ver-
werkt. Ten aanzien van de BV had men kunnen volstaan door de tekst van het
eerste lid, letter a, van artikel 23d Wet Vpb 1969 te laten aanvangen met de
woorden: 'met toepassing van 18 Wet IB 1964 of ... '141

Gelet op de in het verschiet liggende beperkte investeringsaftrek vervalt de
noodzaak tot aanpassing van de tekst.

9. Zesde standaardvoorwaarde: doorschuiving WIR-posities

De 6e standaardvoorwaarde vormt het sluitstuk van de WIR-problematiek bij
een geruisloze omzetting. Zij regelt een vijftal onderwerpen.

1. De overgang van een aanspraak op investeringsbijdrage ter zake van een nog
niet in gebruik genomen bedrijfsmiddel.

139. Uiteraard afgezien van goedkeurende resoluties, zoals BNB 1986/181 en BNB 1986/182.
140. Zie V-N nr. 7, 12 maart 1988, punt 17, pagina 629.
141. Indien artikel 18 ook zou gaan voorzien in geruisloze overdracht van een zelfstandig onderdeel
van een onderneming, behoeft de voorgestelde tekst slechts dchter de bestaande tekst van arti-
kel  23d,  lid 1, letter a, geplaatst te worden.
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Artikel  61a,  lid 1, tweede volzin bewerkt  dat, voor zover de investeringsbij-

drage uitgaat boven het bedrag dat door de belastingplichtige bij het einde van

het kalenderjaar is betaald op een nog niet in gebruik genomen bedrijfsmiddel,
het meerdere in aanmerking wordt genomen naar gelang tot het bedrag van dat
meerdere in volgende jaren betalingen worden verricht, doch niet later dan in
het jaar waarin het bedrijfsmiddel in gebruik wordt genomen. Voor zover op
grond van deze bepaling een WIR-premie nog niet is 'uitgewerkt' gaat het recht

op het restant op de BV over onder dezelfde condities. Tot die condities be-
hoort ook de derde volzin van genoemd artikeldeel, dat inhoudt dat in het jaar
van staking of van toepassing van artikel 16 Wet IB 1964 (het restant van) de
premie ineens in aanmerking wordt genomen.

Het is niet onmiddellijk duidelijk naar welk moment de nog in aanmerking te
nemen aanspraak overgaat op de BV. Is dat de aanvang van de (v66r-)voorperi-
ode dan wel het moment waarop de BV tot stand komt? Mijns inziens geldt
het eerstgenoemde tijdstip. Weliswaar blijft het ondernemingsvermogen gedu-
rende de (v66r-)voorperiode als zodanig van de inbrenger142, maar voor de

winstberekening en de WIR komt dit vermogen voor rekening en risico van de
BV in oprichting. Nieuwe investeringen in de (v66r-)voorperiode zullen dan
ook voor de BV WIR-premie opleveren, in aanmerking te nemen in het eerste

boekjaar van de BV. Vergelijk in dit verband HR 12 februari 1986,
BNB 1986/133.143

Nu gaat het hitr om bij aanvang van de (v66r-)voorperiode reeds bestaande
verplichtingen. Daarom valt de inbrenger WIR-premie toe voor zover hij v66r
aanvang van de (v66r-)voorperiode daarop heeft betaald. NA dat tijdstip komt
de verplichting echter zowel fiscaal- als civielrechtelijk144 voor rekening van de
BV. De BV is dan de WIR-relevante ondernemer geworden, derhalve 66k voor
de hierbedoelde betalingen.

2. De overgang van een aanspraak op nog te verrekenen investeringsbijdragen.
Sinds de afschaffing van de negatieve aanslag per 1 mei 1986 worden WIR-

premies genoten door middel van verrekening met aanslagen in de inkomsten-
en vennootschapsbelasting.

Deze wetswijziging riep de vraag op bij wie de verrekening plaats diende te
vinden ingeval van een wettelijk geregelde doorschuiving. In de Memorie van
Tbelichting,45 werd ten aanzien van de doorschuivingen op de voet van de ar-

142. BNB 1981/225*.
143. In dit arrest besliste de Hoge Raad dat een redelijke wetstoepassing meebrengt ter bepaling

van aan de BV toekomende investeringsbijdragen aan te nemen, dat de BV de uit een in de voorpe-
riode gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichtingen heeft aangegaan. Daarbij overweegt de
Hoge Raad expliciet dat de omstandigheid, dat een BV v66r zij is opgericht geen verplich,ingen

kan aangaan, een zodanige wetstoepassing niet in de weg staat.
144. Op de voet van de artikelen 203, lid 4 in verbinding met artikel 204 Boek 2 BW
145. Wetsontwerp tot afschaffing negatieve aanslag in het kader van de Wet investeringsrekening,
Kamerstuk 19305 , pagina 18 en 19.
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tikelen 15 en 17 Wet IB 1964 opgemerkt dat nog te verrekenen investeringsbij-
dragen qua karakter zo ondernemingsgebonden zijn, dat het voor de hand ligt
de investeringsbijdragen met de geruisloze overdracht van de onderneming
naar de voortzetter te doen meegaan. Gewezen werd op BNB 1984/230'. Ook
met betrekking tot artikel 18 meende de bewindsman dat het karakter van deze
regeling meebrengt dat nog te verrekenen investeringsbijdragen geruisloos
overgaan naar de overnemende vennootschap. Een aanpassing van de tekst van
artikel 18 werd niet nodig geacht. Het recht op verrekening zou overgaan ·met
inachtneming van de voorwaarden welke inzake de geruisloze overgang zullen
worden gesteld'.

Hier rijzen verschillende vragen. In de eerste plaats of het juist is dat de be-
staande tekst van artikel 18 inderdaad meebrengt dat de BV voor de toepassing
van het WIR-regime de plaats inneemt van de oude ondernemer, zoals in de
Memorie van Toelichting wordt beweerd. Vervolgens de vraag of het WIR-
verrekeningsrecht al dan niet terecht mee wordt doorgeschoven. In de derde
plaats de vraag of een en ander via de ministeriele voorwaarden kan worden
geregeld. En ten slotte de vragen naar welk tijdstip en met welke gevolgen voor
de inbreng het verrekeningsrecht wordt doorgeschoven.

De tekst van artikel 18, lid 1, bewerkt voor de inbrenger dat de omzetting
niet geldt als een overdracht voor de WIR. Betekent dit nu ook dat de BV recht
krijgt op de afwikkeling van WIR-premies? De Wet IB 1964 kan mijns inziens
zonder meer geen rechten of verplichtingen oproepen voor een Vpb-plichtig
subject. Terecht ziet men dan ook in artikel 8, lid 1, Wet Vpb 1969 een koppe-
ling gelegd door de woorden 'krachtens artikel 18: Maar deze koppeling ziet
slechts op de winstbepaling van de BV, niet op de WIR!146

Ook de vanzel fsprekendheid  van de doorschuiving ontgaat  mij.   Het  gaat
niet om de vraag of de WIR in wezen een subsidie voor ondernemers is, maar
om de vraag hoever men kan gaan aan dit wezen consequenties te verbinden,
gelet op de vorm van de subsidie. Vorm en wezen gaan nog wel samen zolang
subject en object verbonden blijven; in die situatie is een voorkeur voor het we-
zen conform BNB 1984/230' verdedigbaar.

Bij verbreking van die band domineert de vorm. Het verrekeningsrecht dat
thans aan de BV toekomt is immers volstrekt willekeurig, afhankelijk als het
is van de toevallige hoogte van het inkomen van de inbrenger in de periode
v66r de omzetting. Voorts moet men bedenken dat de inbrenger wel degelijk
als ondernemer geinvesteerd heeft. Wanneer de wetgever de uitbetaling van de
subsidie aan die ondernemer door wetswijziging vertraagt, vloeit daaruit niet
voort dat de premie enkel om die reden vatbaar wordt voor uitkering aan een
ander, ook al neemt die ander overigens de positie van ondernemer over. Het
verrekeningsrecht van artikel 61, lid 2, Wet IB 1964, is niet gebonden aan het
ondernemerschap.

146. Zie hoe dit voor een bedrijfsfusie weI goed geregeld is in de derde volzin van het eerste lid
van artikel 14 Wet Vpb 1969!
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De regeling van de doorschuiving van het verrekeningsrecht via de 6e stan-
daardvoorwaarde kan niet gedragen worden door de strekking van het tweede
lid van artikel 18. Ik zie althans niet op welke wijze aldus de heffing verzekerd
wordt.

Met betrekking tot het tijdstip neem ik aan dat de wetgever het over-
gangstijdstip bedoeld heeft; vanaf dat moment neemt de BV immers de onder-
nemerspositie over. Ook voor WIR-vorderingen heeft de Staatssecretaris dit
tijdstip gekozen. Voorts is dit tijdstip in verband met de commerciele herwaar-
dering het meest aangewezen moment. Uitgaande van dat tijdstip zal nu het
inkomen van de inbrenger in het jaar van omzetting geschat moeten worden
in verband met de WIR-verrekeningscapaciteit. Dit kan nog lastig zijn indien
de (v66r-)voorperiode niet aanvangt bij het begin van een kalenderjaar, om
maar niet te spreken van de gevolgen die worden opgeroepen door latere cor-
recties op het door de inbrenger aangegeven inkomen.

Wat betreft de invloed van de verrekeningsrechten op de commerciele her-
waardering zij het volgende opgemerkt.

Weliswaar spreekt de Memorie van Toelichting over geruisloos overgaande
investeringsbijdragen 147, maar ik kan nauwelijks aannemen dat daarmee be-
doeld is, dat de inbrenger de waarde van het verrekeningsrecht niet zou mogen
verdisconteren bij de berekening van de tegenprestaties van de BV. Zie ik het
goed dan is het totale resultaat lood om oud ijzer: de BV dient het verreke-
ningsrecht gewoon te vergoeden.

Ik concludeer dat de doorschuiving van het verrekeningsrecht ten onrechte op
de jurisprudentie werd gebaseerd en nodeloos praktische problemen oproept.
De beknotting van verrekentermijnen - zie onder punt 4 - doet daar nog een
schep bovenop.

3. De overgang van de latente verplichting tot desinvesteringsbetaling.
Artikel 61b Wet IB 1964 vestigt een verplichting tot terugbetaling van geno-

ten WIR-premie indien het bedrijfsmiddel binnen acht jaar na de aanvang van
het kalenderjaar waarin de investering heeft plaatsgevonden wordt vervreemd.
Deze voorwaardelijke verplichting dient door de BV te worden overgenomen.
Terecht, de BV is immers het subject dat in de toekomst over desinvestering
beslist. Dit deel van de voorwaarde voldoet aan de strekking van het tweede
lid van artikel 18. Voorkomen wordt immers dat de inbrenger zich middels een
geruisloze omzetting zou kunnen ontdoen van een latente inkomstenbelasting-
claim.

4. Overgang van verreken- en desinvesteringstermijnen.
Onder punt 2 werd de doorschuiving van nog te verrekenen bijdragen

besproken. De daarmee samenhangende verrekentermijn voor de BV wordt

147. Die destijds wel tot de winstsfeer behoorden!
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niet bepaald door artikel 23b, lid 2, Wet Vpb 1969, maar door de termijn die
bij de inbrenger voor de verrekening resteerde. Dit lijkt mij logisch.

Indien sprake is van meerdere inbrengers geldt voor de BV echter slechts de
verrekentermijn, die nog voor alle inbrengers openstaat, dus de kortste die on-
der hen voorkomt. Dit lijkt mij nitt logisch. Tegenover de principiele dwang
verrekeningsrechten door te schuiven is pragmatisme ten aanzien van verreken-
termijnen misplaatst. Of men dwingt niet tot doorschuiving - hetgeen mij
juist lijkt - 6f men ontwerpt een regeling die de verrekeningsrechten niet aan-
tast.

Dezelfde bezwaren bestaan tegen de - overeenkomstige - wijze waarop
aanloop-WIR-verrekentermijnen ten aanzien van doorgeschoven verrekenings-
rechten worden beknot. Ook dit pleit tagen doorschuiving van verrekenings-
rechten, andere dan die uit hoofde van het betalingscriterium.

De overgang van de desinvesteringstermijn daarentegen is correct.

5. Beperking aanloop-WIR-verrekentermijn voor eigen investeringen en uit-
sluiting achterwaartse verrekening. Uit de 6e standaardvoorwaarde vloeit voort
dat de verrekentermijn voor eigen investeringen van de BV slechts verlengd kan
worden tot de aanloop-WIR-termijn, indien en voor zover de inbrenger (nog)
aanspraak kon maken op die verlengde periode. Tegen deze beperking kunnen,
gelet op het voortzettingskarakter van de regeling, geen overwegende materiele
bezwaren worden ingebracht. De nieuwe BV is, het subsidiekarakter van de
WIR in aanmerking genomen, nitt nieuw.

Ook hier wordt, indien er meerdere inbrengers zijn, de eerst-eindigende aan-
looptermijn der inbrengers als limiet genomen. Anders dan in het vorige punt
acht ik dat niet bezwaarlijk, omdat er geen goede gronden zijn een langere pe-
riode te creeren ten gunste, zij het indirect, van inbrengers die daar zelf niet
meer voor in aanmerking kwamen. Daarom blijft de beperking mijns inziens
wei  binnen de grenzen van artikel  18,  lid  2.148

Daar staat als materieel bezwaar tegenover dat bij een ruisende omzetting
wel recht bestaat op de aanlooptermijn. Als formeel bezwaar mis ik in Hoofd-
stuk VA van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 een bepaling, die de
beperking van de aanlooptermijn krachtens artikel 18 Wet IB 1964 bekrach-
tigt.

Aangezien artikel 18 uitgaat van een nieuw op te richten BV komt men aan een
achterwaartse verrekenperiode (3 jaar) niet toe. Met Vermeend,49 ben ik van
mening dat de Staatssecretaris in punt 4, slot, van de toelichting op de
standaardvoorwaarden terecht een achterwaartse verrekening van bij de BV op-
gekomen investeringsbijdragen met door de inbrengers over voorafgaande ja-
ren verschuldigde inkomstenbelasting in strijd acht met het systeem van arti-

148. Overigens kunnen inbrengers het probleem vermijden door, indien het de moeite loont, ieder
voor zich geruisloos om te zetten.
149. Cursus Belastingrecht (Wet investeringsrekening), § 11.3.3.D., onder b.
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kel 18. In de toepassing van dit artikel zoekt de IB-plichtige de sfeer van de
vennootschapsbelasting op; de BV reikt niet naar de inkomstenbelasting.

Vermeend wijst op de aangehaalde plaats nog op het volgende probleem, waar-
aan ik, omdat het geplaatst kan worden in het bredere perspectief van de mo-
gelijkheid van een in de toekomst wettelijk geregelde geruisloze inbreng in een
bestaande BV, eveneens aandacht besteed.

In resolutie BNB 1986/272 wordt de mogelijkheid geopend een eenmans-
zaak in te brengen in een bestaande BV, mits, onder andere, de BV geen te ver-
rekenen investeringsbijdragen heeft. Niet gesproken wordt echter over
doorgeschoven verrekeningsrechten. Dus, zo concludeert Vermeend, zouden
deze bijdragen achterwaarts verrekend kunnen worden met de vennootschaps-
belasting van de BV.

Dit vraagstuk speelt nog duidelijker bij de doorschuivingen op de voet van
de artikelen 15 en 17 Wet IB 1964, waarin de voortzetters met zoveel woorden
geacht worden voor de toepassing van Hoofdstuk VA in de plaats te zijn getre-
den van de overdrager. In de Memorie van Antwoordiso werd achterwaartse
verrekening door de voortzetters afgewezen op grond van de redenering dat de
overdrager de mogelijkheid van achterwaartse verrekening heeft gehad en dus
de mogelijkheid van achterwaartse verrekening dubbel zou worden verleend in-
dien de voortzetters ook achterwaarts zouden mogen verrekenen. Vermeend'51
deelt echter de andersluidende visie van Renes152 en Lugt. 153 De laatste auteur
betoogt dat met afwijzing van achterwaartse verrekening bij de voortzetter in
wezen de verrekeningstermijn afhankelijk wordt gesteld van de niet meer
toereikende verschuldigde belasting van de overdrager, waardoor men zich bui-
ten het bereik van Hoofdstuk VA begeeft.

Ik meen dat men ten aanzien van het in de wet genoemde in de plaats treden
twee mogelijkheden heeft: 6f de overdrager treedt in de plaats met een geheel
eigen reservoir aan verrekentermijnen - in welk geval geen enkele beperking
kan worden aangebracht - 6f hij doet het met inachtneming van het reservoir
van de overdrager - in welk geval slechts de voor de laatste resterende periode
in aanmerking kan komen. De laatste mogelijkheid sluit mijns inziens aan bij
de ratio van de beperkte verrekentermijn als zodanig. De bewindslieden gaven
immers te kennen het niet noodzakelijk te achten 'een uitbetalingssysteem te
handhaven dat ertoe kan leiden dat netto-kapitaalsoverdrachten plaatsvinden
aan ondernemingen die meer dan twaag jaren geen of onvoldoende fiscale
winst tonen. ,154

De binding met de overgedragen c.q. voortgezette onderneming moet daar-

150. Kamerstuk 19 305 , pagina 21.
151. T.a.p. § 11.3.1.

152. 'Materieelrechtelijke aspecten van het wetsvoorstel tot afschaffing van de negatieve aanslag

in de WIR'* WFR 1986/5712, pagina 53-54.
153. 'Inleiding tot de Wet investeringsrekening', FED 1985, pagina 220-221.
154. Kamerstuk 19 305, Memorie van Toelichting, pagina 9.
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om niet uit het oog verloren worden. Om die reden acht ik de opvatting uit-
gesproken in de Memorie van Toelichting, wat er zij van de redenering aldaar,
het meest in overeenstemming met de wet.

Ik herhaal echter, men had er beter aan gedaan verrekeningsrechten in het
geheel  niet door te schuiven!

B I.  SAMENVATTING EN TEKSTEN

Het moge duidelijk zijn dat ik de doorschuiving van verrekeningsrechten on-
juist acht.

De doorschuiving van premie-restanten in verband met het betalingscriterium
past w61 in het systeem van artikel 18. Het ware wenselijk geweest dat in de Wet
Vpb 1969 een koppeling was gelegd. Voor de toekomst is aanpassing evenwel
niet meer opportuun.

De doorschuiving van desinvesteringstermijnen is in overeenstemming met het
systeem.

De beperking van de aanloop-verrekentermijn voor een nieuwe BV is te
rechtvaardigen, maar mist een basis in de Wet Vpb 1969. Voor een bestaande
BV acht ik een dergelijke beperking voor eigen investeringen van de BV niet
mogelijk.

Doorschuiving van de desinvesteringstermijn kan in artikel 18 Wet IB 1964 als
volgt worden geformuleerd:

Lid 5

'Met betrekking tot bedrijfsmiddelen, die op de voet van het eerste lid aan
haar zijn overgedragen, treedt voor de toepassing van artikel 6lb de vennoot-
schap in de plaats van de belastingplichtige:

10. Zevende standaardvoorwaarde: verliescompensatie

In de resolutie BNB 1975/12, kwam nog geen standaardvoorwaarde voor die
zich uitsprak over de gang van zaken met betrekking tot verliescompensatie.
In de toelichting werd slechts opgemerkt dat zo nodig een voorwaarde zou
worden gesteld met betrekking tot het laatste boekjaar van de inbrenger(s), c.q.
het eerste boekjaar van de BV.

In de resolutie BNB 1978/267, verscheen een standaardvoorwaarde - de 7e
- die inhield, dat verliezen geleden door de BV in het jaar van inbreng en in
de volgende jaren niet worden aangemerkt als aanloopverliezen in de zin van
artikel 20, lid 3, Wet Vpb 1969. In de toelichting heette het, dat voor de heffing
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van de inkomstenbelasting de onderneming geacht werd niet te zijn gestaakt,
zodat ook voor de heffing van vennootschapsbelasting de onderneming geacht
wordt een voortzetting van de oude onderneming te zijn.

Hierop heeft Zwemmer felle kritiek geuit.155 Hij ziet niet in waarom bij in-
breng tegen boekwaarden de aanloopverliesregeling anders zou moeten worden
dan bij inbreng tegen werkelijke waarde. Zijns inziens overschrijdt de Staatsse-
cretaris de bevoegdheid gegeven in artikel 18, lid 2, Wet IB 1964. Daarenboven
merkt Zwemmer op, dat de kans op verliezen bij de overnemende BV als gevolg
van de hogere afschrijvingen bij inbreng tegen werkelijke waarde veel groter is
dan bij inbreng tegen boekwaarde.

Bij resolutie BNB 1985/154 werd de voorwaarde gemitigeerd: aanloopverlie-
zen zijn mogelijk voor zover zij bij elk der inbrengers als aanloopverliezen zou-
den worden aangemerkt, indien de onderneming niet zou zijn ingebracht.
Naar aanleiding van deze wijziging werd door Kuijpers opgemerkt, dat het
vanuit de gedachte dat de BV in de plaats treedt van de inbrenger voor de hand
ligt dat in de voorwaarden materieel aansluiting wordt gezocht bij de periode
waarin de inbrenger aanloopverliezen kan lijden. 156

De bewerkers van de Vakstudie157 vermoeden dat Zwemmer over deze
versoepelde versie niet zo'n negatief oordeel zou hebben geveld. Nu sprak deze
auteur over overschrijding van delegatiebevoegdheid. Dat is principiele kritiek,
die door versoepeling niet wordt weggenomen.

Het gaat niet om de vraag of de benadering van de Staatssecretaris
redelijk 158 is, maar om de vraag of een dergelijke voorwaarde gesteld kan
worden.

Artikel 18 Wet IB 1964 bernvloedt via artikel 8 Wet Vpb 1969 de winstbere-
kening van de BV. Behoort hoofdstuk IV van de Wet Vpb 1969 (Verrekening
van verliezen) ook tot de winstberekening? Artikel 21, lid 1, Wet Vpb 1969 kwa-
lificeert mijns inziens de winst. Als dit juist is komt geen contact tot stand tus-
sen genoemd Hoofdstuk IV en artikel 18 Wet IB 1964.

Kijkt men naar het tweede lid van artikel 18 dan constateert men dat de te ver-
zekeren heffing van vennootschapsbelasting, indien het eerste lid buiten toe-
passing zou blijven, juist gepaard moet gaan mat een aanloopverliesperiode
voor de BV. Indien artikel 18 Wet IB 1964 buiten toepassing blijft heeft de BV
een aanloopverliesperiode.

155. 'Verliescompensatie', Fiscale Monografie nr. 35, 1982, pagina 56-57.
156. 'Een nieuwe resolutie inzake de geruisloze overgang', WFR 1985/5685, pagina 685.
157. Vakstudie Inkomstenbelasting, artikel 18, aantekening 21A.
158. Evenals ten aanzien van de WIR-aanlooptermijn is de nieuwe BV, gelet op de ratio van de
aanloopverliestermijn, niet echt nieuw.
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Het gelijk blijft mijns inziens aan de zijde van Zwemmer.
De 7e standaardvoorwaarde steunt niet op de wet.

Deze conclusie ontslaat mij niet van de beantwoording van de vraag of het
aanbeveling verdient op dit punt de wet te wijzigen.

Mobach en Sillevis'59 plaatsen de voorwaarde niet in het licht van de voort-
zettingsgedachte, maar in dat van oneigenlijk gebruik. De ondernemer die ver-
liezen verwacht zou met toepassing van artikel 18 een BV kunnen oprichten en
aldus de normale verliescompensatietermijn van 8 jaar kunnen ontlopen.

Het is mij niet duidelijk welke uitzonderlijke situaties de auteurs op het oog
hebben. Als men verliesgevende activiteiten verwacht, die men in een BV wenst
onder te brengen, dan houdt men toch activa met belangrijke stille reserves als
eerste buiten de inbreng? Zijdelings rijst hier de vraag waarom herwaardering
in verband met verliezen niet mogelijk zou zijn. 160

Bovendien is de beperkte verliescompensatieregeling als zodanig geen fraaie
regeling. Kan men met recht spreken over oneigenlijk gebruik van een oneigen-
lijke wettelijke bepaling? Een overtuigend argument voor de beperkte verlies-
compensatie heb ik nog nooit beluisterd.161

Om die reden sta ik niet sympathiek tegenover de gedachte bij wet te regelen
waar de 7e standaardvoorwaarde faalt. Men zou weer een prijskaartje aan de
geruisloze omzetting hangen om vermeend oneigenlijk gebruik, in vermoede-
lijk buitennissige gevallen, de pas af te snijden.

I 0. I. DOORSCHUIVING VERLIEZEN VAN INBRENGERS

Het zal niet vaak voorkomen dat een ondernemer aan de vooravond van een
geruisloze omzetting kampt met nog niet gecompenseerde verliezen. Wanneer
dat toch het geval zou zijn zal de inbrenger zijn verliezen hebben te compense-
ren met diens toekomstige inkomens. De wetgever heeft doorschuiving van ver-

159. Cursus Belastingrecht (Inkomstenbelasting), § 2.2.28.B., onder c.
160. Ik denk aan BNB 1979/181*, met noot Slot, waarin de Hoge Raad wijziging van het waar-
deringsstelsel van een 100%-deelneming toestond aan een NV die het verzekeringsbedrij f uitoefen-
de, e.e.a. met het oog op de handhaving van dotaties aan de egalisatiereserve bedoeld in artikel 2
van het Besluit Reserves Verzekeraars. Opgemerkt zij dat Brull en Zwemmer, 'Goed koopmansge-
bruik', FED's Fiscale Brochures IB: 3.40,4e druk, pagina 19, van mening zijn, dat stelselwijziging
in het zicht van het incompensabel worden van verliezen onder het begrip 'incidenteel fiscaal voor-
deel' valt. Dit is vermoedelijk zo, maar er is nog geen jurisprudentie op dit punt. Ik merk op dat
het toch moeilijk te verkroppen is, dat een ondernemer zijn stille reserves ten gunste van de fiscus
moet handhaven en tegelijkertijd zijn verliescompensatiemogelijkheden kwijt raakt. Het stand-
punt van de Hoge Raad in deze acht ik daarom niet helemaal voorspelbaar.
161. Zie hierover nader Schonis, 'Recente ontwikkelingen in de belastingheffing van ondernemin-
gen', 1985, pagina 151 e.v. en de daar vermelde literatuur.
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liezen naar de BV bewust niet geregeld.162 Neemt men weer voor ogen dat het
begrip 'verlies' niet een bedrijfsverlies, maar de negatieve resultante van alle
inkomenscomponenten is, dan is het standpunt van de wetgever uit wetssyste-
matisch oogpunt correct.

Aardema heeft er toch voor gepleit, dat geopteerd zou kunnen worden voor
het meegaan van de verliezen met de onderneming in de BV. 163 Zijns inziens
blijft de BV immers vooralsnog het verlengstuk van de overdragende onderne-
men Ik meen echter dat enige behoedzaamheid betracht moet worden met dit
verlengstuk-beeld. De BV is niet de erfgenaam van het fiscale verleden van de
ondernemer, maar slechts de mutant van 66n bepaalde bron. Hoezeer in de
praktijk bedrijfsverliezen vaak zullen domineren bij het ontstaan van een 'ver-
lies' bij een inkomstenbelastingondernemer, men mag dit niet generaliseren te-
gen het systeem van de wet in; hypothecaire rente op de priv6-woning kan ook
een belangrijke bijdrage aan het 'verlies' hebben geleverd. Aardema suggereert
slechts een optie-regeling. Maar zijn er dan wellicht zwaarwegende prifktische
argumenten om de wettelijke systematiek te doorbreken? De overdragende in-

komstenbelastingondernemer zal van de BV een salaris gaan genieten. Als hij
zijn verliezen niet middels een salaris kan verrekenen moet men vrezen dat de
verliescompensatie bij de BV ook niet veel zal uithalen. Is de BV daarentegen
voldoende levenskrachtig, hetgeen bij een omzetting doorgaans het geval zal
zijn - beoogt men zelfs niet reservevorming in de BV? - dan mag men ervan
uitgaan dat het salaris voldoende verliesverrekeningscapaciteit zal bieden. 164

Ik denk daarom dat ook de praktijk niet dwingt tot verliesdoorschuiving.

Bij artikel 14 Wet Vpb 1969, hoezeer overigens gelijkend op artikel 18 Wet
IB 1964, kan dat beduidend anders liggen. Het betoog van Aardema op dit
punt ten aanzien van de bedrijfsfusieregeling spreekt daarom meer aan. 165

Zwemmer is van mening dat bedoelde verliezen uiteraard niet met de resulta-
ten van de overnemende BV gecompenseerd kunnen worden.166 Ik ben ge-
neigd mij bij dit laatste standpunt aan te sluiten.

162. In de M.v.A. bij de Wet IB 1964, Kamerstuk 5380, nr. 19, pagina 39 werd daarover opgemerkt:
'De ondergetekenden din van mening dat er geen aanleiding is om aan de op de voet van dit arti-
kel nieuw opgerichte n.v. het recht te verlenen tot compensatie van nog niet bij de vorige onderne-
mer gecompenseerde bedrijfsverliezen. Dit toch zou in strijd zijn met het subjectieve karakter van
de verliescompensatie, dat inhoudt dat een verlies niet wordt verrekend bij een ander subject dan
dat hetwelk het verlies heeft geleden. Bovendien wijzen de ondergetekenden erop dat de bij de
oprichting van de n.v. niet-gecompenseerde bedriifsvertiezen - welke overigens juist in deze ge-
vallen welhaast nimmer voorkomen - geenszins onverrekenbaar wordeg zij blijven bij de
inbrengende ondernemers op de gewone wijze compensabel op de voet van Hoofdstuk IV.'
163. 'Doorschuiven van belastingen', Belastingconsulentendag 1987, pagina 33.
164. Daarbij zal het gemiddelde inkomstenbelastingtarief niet ver afwijken van het vennootschaps-
belastingtarief. Bij een belastbaar inkomen van f 100 000 v66r verliesverrekening bedraagt deze
druk naar Oortse tarieven circa 40070.

165. Zie Aardema t.a.p., pagina 37, waar hij er op wijst dat uit de overdragende vennootschap,
als houdster van alle aandelen van de overnemende vennootschap, vaak nauwelijks belastbare
winst tevoorschijn zal komen om de achterblijvende verliezen te compenseren.
166. 'Verliescompensatie', Fiscale Monografie nr. 35, 1982, pagina 57.
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11. Achtste standaardvoorwaarde

In de 8e standaardvoorwaarde wordt men geconfronteerd met een crediterings-
beperking van zeer hardnekkige aard. Nagegaan zal worden of een dergelijke
beperking functioneel is en  tot  welke effecten  zij  leidt.  Thans staat niet de be-
voegdheid van de Staatssecretaris centraal, maar de zin van de wijze waarop
hij zijn bevoegdheid hanteert.

'De aan de geruisloze overgang ten grondslag liggende gedachte brengt mede,
dat de inbreng van de onderneming in de besloten vennootschap geheel of vrij-
wel geheel tegen aandelen plaatsvindt', aldus de Staatssecretaris in punt 3 van
de toelichting op de standaardvoorwaarden. In punt 6 van de toelichting geldt
als verklaring: '...  dat de aan de geruisloze overgang ten grondslag liggende
gedachte medebrengt, dat bij de inbreng de verhouding tussen eigen en vreemd
vermogen van de onderneming geheel of vrijwel geheel dezelfde blijft:

De Staatssecretaris verbindt belangrijke consequenties aan de grondslag van
de regeling zonder die grondslag uiteen te zetten.

Bij de bespreking van de 9e standaardvoorwaarde zal ik, in verband met de
commerciele herwaardering betogen, dat er weinig reden bestaat om de over-
dracht uitsluitend aan uitreiking van aandelen te koppelen (zie ook § 8 van
hoofdstuk 5).

Bij de bespreking van de 10e standaardvoorwaarde zal naar voren komen dat
het geenszins de bedoeling kan zijn geweest om de overdragende ondernemer
via zijn aandelenbezit levenslang aan de BV te binden.

Ik zal mij thans beperken tot het antwoord op de vraag wat de praktische
betekenis is van een crediteringsverbod.

I I.I.  OPVATTINGEN  IN DE LITERATUUR

Reeds v66rdat de eerste standaardvoorwaarden gepubliceerd waren kende Van
Dijck aan de wettelijke voorwaarde omtrent de kapitaalsverhouding twee func-
ties toe. Enerzijds zou de voorwaarde beogen dat geen werkelijke verandering
komt in de personen, die tot de onderneming gerechtigd zijn, anderzijds zou
de voorwaarde beogen dat in de mate van gerechtigdheid van die personen zo
weinig mogelijk verandering komt.167 Uit geen van deze beide functies kan
men afleiden dat het gehele ondernemingsvermogen in aandelenkapitaal zou
moeten worden omgezet. 168

167. 'Het staken van een onderneming in de wet inkomstenbelasting 1964', Prae-advies Broeder-
schap van Notarissen in Nederland, 1965, pagina 56 e.v.
168. Van Dijck, t.a.p., pagina 61, merkt op: 'De voorwaarde omtrent de grootte van het kapitaai
kan m.i.  niet gebruikt worden voor het  bereiken van een door de Jiscus  in  het algemeen gewenste
verhouding tussen vreemd en eigen vermogen (zulks met het oog op de aftrekbare rente en de niet-
aftrekbare dividenden).  Dit probleem staat m.i.  geheel  buiten de waarborging van de fiscale claims
en is dlls niet door een voorwaarde ex art. 18 lid 2 te bestrijken.'
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NA verschijning van de eerste standaardvoorwaarden'69 herhaalde Van
Dijck, dat het streven van de fiscus om een door haar redelijk geachte verhou-
ding tussen vreemd en eigen vermogen te bereiken buiten de waarborging van
fiscale claims valt.170 De voorwaarde inzake het minimaal te plaatsen kapitaal
zou daarom niet passen binnen het door de wet aangegeven kader. Bovendien,
zo merkt de schrijver op, heeft de voorwaarde weinig te betekenen, omdat na
oprichting tot vermindering van het aandelenkapitaal zou kunnen worden
overgegaan. Korte tijd daarna nuanceert de auteur zijn standpunt in die zin
dat,  als men los van het door het tweede lid van artikel 18 getrokken
kader, terug tast naar de ratio van de geruisloze omzetting - geen realisatie bij
inbreng van onderneming tegen aandelen -, een crediteringsbeperking aan-
vaardbaar zou zijn.'71 Naarmate de inbrenger meer vorderingen krijgt neemt
het realisatie-element toe. Op deze realisatiegedachte kom ik hierna terug.

173
Giele172 schrijft naar aankiding van nieuwe standaardvoorwaarden,

waarin de 5%-afrondingscreditering wordt geintroduceerd, dat de Staatssecre-
taris een dergelijke voorwaarde mag stellen op de voet van artikel 18. De schrij-
ver merkt op dat, ook al kan men via formele kapitaalvermindering (na ver-
loop van de voorgeschreven tijd) wel hetzelfde bereiken, dat toch allemaal wat
minder aantrekkelijk is dan eenvoudige schutdaflossing.

Stoffer174 is van mening dat met de crediteringsbeperking wordt bereikt dat
'alles zoveel mogelijk bij het oude blijft'. Maar de vraag is wat die slogan in-
houdt. In § 3.1 van dit hoofdstuk heb ik betoogd dat daar geen normatieve
kracht van uitgaat.

Sneep ziet daarentegen de gehele omzetting van het kapitaal in aandelen als
voornaamste bezwaar! 175

Ook Smeets176 kant zich tegen de crediteringsbeperking en wel vanuit een

169. Resolutie van 21 september 1965, BNB 1965/270, waarin punt 6 van de Toelichting luidde:
'M.b.t. de grootte van het geplaatste en gestorte aandelenkapitaal zij opgemerkt, dat het beschik-
bare kapitaal ( . . . ) behoudens bijzondere omstandigheden voor iedere firmant ten naaste bij  voor

80%  in  aandelenkapitaal moet worden omgezet.  ( . . . ) '
170. 'Geruisloze overdracht en overgang van ondernemingen', Belastingconsulentendag 1966, pa-
gina 28-29.
171. 'Fiscale geruisloze inbreng met commerciele herwaardering', FED's Fiscaal Weekblad, 2 fe-
bruari 1967, Wet IB '64: Art. 18 : 12 verso.
172. 'De geruisloze inbreng in een N.V.', Belastingbeschouwingen, november 1966, Winst 44/2 e.v.
173. Resolutie 3 oktober 1966, BNB 1966/255.
174. FED's Fiscaal Weekblad, 13 oktober 1966, Wet IB '64: Art. 18 : 9 verso, punt 3.
175. 'Nieuwe standaardvoorwaarden voor geruisloze oprichting ener n.v.', TVVS december 1966,
nr.  12,  pagina 2166  'Het voornaamste bezwaar  is  de  volledige omzetting van  het  kapitaal  in aande-
len waardoor gddn ruimte overbliift voor het aan de n.v. onttrekken van middelen voor particuliere
doeleinden, anders dan door verkleining van het aandelenkapitaal, terwijl evenmin toegestaan is
van een deel van het inbrengbedrag, dat normaliter als geldlening zou kunnen zijn beschouwd,
ten taste van de vennootschappelijke winst een rente te bedingen.'
176. 'Technieken bij de geruisloze overgang van een onderneming in een n.v.', WFR 1967/4852,

pagina 429 e.v.
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bedrijfseconomisch standpunt. De voorwaarde dwingt tot een minder wense-
lijke verhouding tussen eigen en vreemd vermogen. Bovendien heeft de voor-
waarde voor de fiscus geen effect. Smeets: 'Het  gevolg  is,  dat  de fiscus derge-
lijke  nv.'s dwingt  tot het voorlopig  niet  uitdelen van dividend of van een gering
dividend, zodat hij het voordeel van ink.bel. over het dividend op korte termijn
toch zal missen:

IJsselmuiden is evenwel van mening dat de fiscus wel het recht heeft regels
te geven ter zake van de grootte van het kapitaal en zulks door de eigen aard
van de geruisloze omzetting ook wel wordt gerechtvaardigd.177 Zijns inziens is
sprake van realisatie voor zover de inbreng met contanten of een schuld wordt
vergolden. Of dat zo is zal ik hierna bezien. Maar vervolgens wijst IJsselmui-
den er op, dat door een verschillend opnamebeleid van firmanten, waardoor
een discrepantie ontstaat tussen de onderlinge verhouding der kapitaalre-
keningen en der winstaanspraken, weer aanpassingen op de crediteringsregel
nodig   zijn!,78

Bartel,79 meent dat de fiscus door de beperking van de creditering wenst te
voorkomen, dat de aandeelhouders min of meer langere tijd de normale
winstuitdelingen van de BV achterwege laten, maar de voor de uitdeling
bestemde winst in de vorm van (onbelaste) schuldaflossingen aan zich doen
toekomen. Eerder concludeerde deze schrijver echter 'dat de belastingadmi-
nistratie geen voorwaarden mag stellen ten aanzien van de vermogensstructuur
van de BV en dat derhalve de omvang van het aandelenkapitaal en de eventu-
ele creditering van de inbrengers slechts aan hen ter beoordeling staan'z80, een
standpunt dat ik onderschrijf.

Bij de bewerkers van de Vakstudie proeft men enige twijfel aan de juistheid
van het standpunt  van de administratie! 181

Overziet men de argumentatie der schrijvers dan vormt alleen de gedachte dat

177. 'Geruisloze omzetting', FED's Fiscale Brochures, 1976, IB: 3.56, pagina 21 e.v.
178. In dat verband schrijft IJsselmuiden verder: M/dus beschouwd mag men ook niet van mani-
pulaties spreken wanneer de inbrengers, enige tijd vddr de overdracht, een zodanig deel naar het
privivermogen overbrengen, als nodig is om de onderlinge kapitaalsverhouding te herstellen. Dat
men onder omstandigheden het onttrokkene met bankkrediet moet financieren waarvoor eventu-
eel de uit de firma genomen middelen tot zekerheid dienen, maakt deze handeling niet toi mis-
bruik.  Hetzelfde doel  kan  men  immers  bereiken  door  terugbetaling  op  het aandelenkapitaal  (...)
drie jaar nd oprichting van de nv/bv.  Deze omweg is evenwel voor de onderneming,  en ook maat-
schappelijk, een verspilling van tijd en kosten (kapitaalsbelasting, notariskosten, statutenwijzi-
gingj.'
179. 'Nieuwe standaardvoorwaarden geruisloze omzetting', MBB december 1985, nr. 12, pagina
311. Zie ook van dezelfde auteur 'Inkomstenbelastingaspecten van de opbrengst van aandelen',
1984, pagina 51.

180. 'Familievennootschappen', Fiscale Monografie, 3e druk, 1981, pagina 55.
181. Aantekening 14 op artikel  18 Wet IB 1964, onder a: 'Blekbaar is de smatssecretaris ervan uit-
gegaan, dat alles zoveel mogelijk bij het oude bliift, wanneer het in de onderneming belegde ver-
mogen nagenoeg geheel in aandelen wordt omgezet.'
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sprake zou zijn van realisatie een tastbaar argument pro een crediteringsbeper-
king. Voor het overige domineren de argumenten contra.

I I. 2.   REALISATIE BIJ CREDITERING?

Het argument dat sprake zou zijn van realisatie indien de ondernemer zich
doet crediteren bij de BV overtuigt mij niet. Beziet men een eenmanszaak, die
geruisloos moet worden omgezet, mede omdat er geen liquiditeiten zijn om be-
lasting te betalen over stakingswinst. Hoe zal de actiefzijde van de balans er
uit zien? Zullen daar in grote omvang liquide middelen voorkomen? Het is niet
waarschijnlijk. En zo dat al het geval is moet aangenomen worden dat sprake
is van buffervermogen. Als de ondernemer na omzetting deze buffer zou wil-
len aantasten houdt hij in eerste instantie zichzelf voor de gek.

In het normale geval schuilen de stille reserves in vaste activa. Op de balans
van de BV komt dus bijvoorbeeld onroerend goed voor. Indien daartegenover
de ondernemer zich heeft laten crediteren, hoe liquide is dan zijn vordering?
Uiteraard kan hij aflossingen uit toekomstige lopende winsten van de BV doen
geschieden, maar daarmede haalt hij niet de doorgeschoven stille reserves naar
zich toe!

Wat geldt voor een eenmanszaak geldt ook voor een firma. Het firmavermo-
gen is gebonden in de vermogensbestanddelen. Liquide middelen die tot het
ondernemingsvermogen behoren hebben een ondernemingsfunctie. Voor zover
zij dat niet hebben zijn zij reeds door de firmanten onttrokken, als zij al niet
wegens definitieve overtolligheid tot het privt-vermogen gerekend zijn.

Hoe denkt de rechter over deze materie?
Wonderlijk, wanneer men de enige uitspraak op dit terrein, Hof

's-Gravenhage 26 september 1978, BNB 1979/331, nader analyseert.

II.3. BNB I979/33 I

Het ging in deze zaak om de vraag of een blokkering gedurende een periode
van drie jaar na de totstandkoming van de BV al dan niet acceptabel was. Het
Hof zou beslissen dat zulks redelijk was. Met die beslissing zal ik mij kunnen
verenigen. Grote bezwaren heb ik evenwel tegen de kernoverweging in de uit-
spraak. Ik acht het daarom van belang vooraf op te merken dat scherp onder-
scheid moet worden gemaakt tussen de crediteringsmogelijkheid als zodanig
en de blokkering van een creditering.

De twee beherende vennoten van een vennootschap onder firma wensten ge-
ruisloos om te zetten. Het totale tegoed van de ene vennoot (de belanghebben-
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de, hierna te noemen X) op de kapitaalrekening en de privt-rekening bij de
vennootschap onder firma bedroeg op het overgangstijdstip (afgerond)
f 104 000. Dat van de andere bedroeg (afgerond) f 23 000. Het te plaatsen
aandelenkapitaal werd door de oprichters bepaald op het tweevoud van het te-
goed van de laatste, te weten op nominaal f 46 000. Bij X werd nominaal
f 23 000 geplaatst, zijn creditering bedroeg  (f 104 000  -/-  f 23 000  =)
f 81 000.

Nu richtten de bezwaren van de fiscus zich niet op de creditering als
zodanig 182, maar de creditering zou drie jaar geblokkeerd dienen te blijven,
daarover zou een normale marktrente dienen te worden vergoed, terwijl die
rente gedurende de blokkeringsperiode niet ten taste van de winst van de BV
mocht worden gebracht. 183

Aan deze voorwaarde had X niet voldaan. De BV was al opgericht en op de
vordering was reeds ingeteerd, toen de ministeriele beschikking ontvangen
werd! De inspecteur ging daarom over tot belastingheffing zonder toepassing
van artikel 18 Wet IB 1964. Nadat het Hof zich in algemene zin had uitgelaten
over de werkingssfeer van het tweede lid van artikel 18 luidde de kerno-
verweging van het Hof als volgt:

'Dat belanghebbendes keuze, waarbij een groot gedeelte van zijn kapitaaireke-
ning wordt omgezet in een vordering op de besloten vennootschap, onredelijk
moet worden geoordeeld, aangezien daardoor de mogelijkheid wordt geopend
binnen korte tijd belastbaar dividend te vervangen door onbelaste aflossingen
of rente, een fiscaal voordeel dat niets uitstaande heeD met de bedriifsecono-
mische wenselijkheid van voortzetting van de onderneming in de vorm van een
naamloze Of besloten vennootschap.'

De formulering doet erg denken aan BNB 1968/80' en daardoor zou elke op-
positie tegen de uitspraak kunnen verstommen. Maar de enige overeenkomst
bestaat in de formulering, in materiele zin hebben de gevallen niets gemeen.

Om de dimensies van deze overweging te doorgronden is het goed enige cijfer-
voorbeelden te aanschouwen.

Vooraf zij opgemerkt dat de doorgeschoven stille reserve in alle gevallen be-
lastbaar blijft. De fiscale claim daarop wordt door een creditering niet aange-
tast! En een inkomstenbelastingclaim rust er op deze reserves niet ingevolge de
commerciele herwaardering!

182. Dat kon ook niet, omdat de oprichters zich geheel hadden gehouden aan de oorspronkelijke
kapitaalsverhouding. Deze noodzaakte echter tot een extra-creditering wegens overinbreng van X.
183. BNB 1979/331, pagina 1614, regel 32; een aan belastingplichtige opgelegde voorwaarde luid-
de: 'daarenboven mag X nog voor een bedrag van f 80 000 worden gecrediteerd; deze creditering
waarover jaartijks aan X een normale marktrente moet worden vergoed, is gedurende de termijn
bedoeld in voorwaarde Se.  bij de besloten vennootschap geblokkeerd, terwijl voorts deze rente ge-
durende de blokkeringsperiode niet ten laste van de winst van de besloten vennootschap mag wor-
den gebracht.'
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Stel, dat een geruisloos tot stand gekomen BV slechts Hn jaar bestaat en
daarna geliquideerd wordt. De creditering van de inbrenger bedraagt 1000, de
rentevoet 5%. De BV maakt een winst v66r eventuele rentebetaling van 100.
Het vennootschapsbelastingtarief bedraagt 400/0, het marginale inkomstenbe-
lastingtarief 70% en het bijzonder inkomstenbelastingtarief, voor het rekenge-
mak, 50%.

In de navolgende voorbeelden gaat het alleen om de eigen winst van de BV.
De vraag luidt welke totale belastingdruk ontstaat indien:

1. Geen rentebetaling en geen dividenduitkering plaatsvindt.
2.  Wel rentebetaling, maar geen dividenduitkering plaatsvindt.
3. Geen rentebetaling, maar wel een dividenduitkering plaatsvindt.

Voorbeeld 1, geen rente, geen dividend
Winst 100

Vennootschapsbelasting                   40             40

Winstreserve                                     60
Liquidatie-uitkering                      60
Inkomensbelasting over liquidatie-
uitkering                                                       30
Totale belastingdruk                               70

Voorbeeld 2. weI rente, geen dividend
Winst 100

Rente                                                    50

Belastbare winst                       50
Vennootschapsbelasting                 20            20

Winstreserve                                     30
Inkomstenbelasting over rente                     35
Inkomstenbelasting over liquidatie-uitkering       15
Totale belastingdruk                               70

Voorbeeld  3,   geen  rente.   wei  dividend
Winst 100

Vennootschapsbelasting                 40            40

Winstreserve                                     60
Dividend                                               60

0

Inkomstenbelasting over dividend                 42
Totale belastingdruk                             82

Welke gevallen heeft het Hof met elkaar vergeleken? Ik neem aan de gevallen
2 en 3, immers in voorbeeld 2 wordt uitsluitend rente betaald, in geval 3 wordt
uitsluitend dividend uitgekeerd (en zou dus (?) te vergelijken zijn met het geval
waarin geen creditering zou bestaan).
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Het verschil in belastingdruk is fors, maar is dit reden om crediteringen te
verbieden? Vormt het bestaan van het klassieke stelsel voldoende grond om
belastingplichtigen bij een geruisloze omzetting te dwingen volledig de gevol-
gen van dit stelsel te ondergaan? Wordt opnieuw een prijskaartje aan de geruis-
loze omzetting gehangen?

Is het overigens reeel te veronderstellen dat dividend zou worden uitgekeerd?
Inmiddels weet men uit de arresten BNB 1986/293' - BNB 1986/297' dat

66k voorbeeld 1 (geen rente, geen dividend) tot de mogelijkheden behoort.

Het moet verwondering wekken dat een belastingplichtige van onredelijkheid
wordt beticht op grond van de enkele m6gelijkheid van aflossingen en rentebe-
talingen.

Wat is daar, in vergelijking met een ruisende omzetting, voor onredelijks
aan? Indien in het specifieke geval aflossing op korte termijn mogelijk was,
dan moet ook v66r de omzetting onttrekking van liquide middelen eenvoudig
mogelijk zijn geweest. Waar6m bewerken rente en aflossing een fiscaal voor-
deeD. Alleen in vergelijking met het standpunt van de fiscus, dat wil zeggen in

vergelijking met een geblokkeerde rekening en voorshands niet aftrekbare
rentebetalingen ! 184

Langereist85 heeft er terecht op gewezen dat de creditering niet eens ter dis-
cussie stond. Het ging om de blokkering. Deze auteur vindt het bovendien
vreemd, dat het Hof zich niet uitliet over de afgedwongen niet-aftrekbare
rentevergoeding, waardoor de vordering scherper werd behandeld dan
aandelenkapitaal, in welk laatste geval immers geen dividend behoeft te wor-
den uitgekeerd.

Ik wijs bovendien op de merkwaardige opbouw van de uitspraak. Het Hof
overweegt eerst 'een zeer ruime interpretatie' mogelijk te achten ten aanzien
van de verbindendheid van voorwaarden gesteld ten aanzien van de met name
genoemde categorieen in het tweede lid van artikel 18 Wet IB 1964.

Hier ging het om zo'n categorie, namelijk het geplaatst en gestort aande-
lenkapitaal. Kennelijk acht het Hof 'zeer ruime interpretatie' nodig om tot zijn
hiervoor aangehaalde overweging te komen. Aldus schaarde het Hof mede on-
der het bereik van artikel 18, lid 2 het maximaliseren van belastbare en
niet-aftrekbare dividenduitkeringen. Dat is geen 'ruime interpretatie', maar een
denkfout.

Artikel 18 strekt zich niat uit tot de dividenduitkeringen voortvloeiend uit
nieuwe winsten van de BV, maar tot veiligstellen van doorgeschoven stille reser-
ves. Die reserves zijn, het werd reeds opgemerkt, ongeacht crediteringen, veilig
gesteld. En uit deze reserves kunnen n66it belastbare dividenden voortvloeien!

184. Het Hof zegt ook met zoveel woorden dat de blokkering in het algemeen als redelijk moet
worden beschouwd, maar laat zich niet uit over de niet-aftrekbaarheid van de rente.
185. FED's Fiscaal Weekblad, IB '64: Art. 18 : 29.
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Hoe de hierv66r geciteerde overweging van het Hof te rijmen is met de daarna
gegeven overweging:

'dat dus in het  midden kan  blijven, of de Minister van Financian bevoegd was
om  (...)  voorwaarden  te  stellen,  die  strekken  niet  tot  verzekering  van  de  hef-
fing van belasting over stille reserve, doch tot waarborging van belasting-
heffing over dividenden'

ontgaat  mij.

I I.4.  BIOKKERINGSREGELING

Hoezeer beperking van crediteringen - afgezien van hetgeen aan artikel 18
ten grondslag zou liggen, waarover in volgende paragrafen - niet voor de
hand ligt, men kan niet ontkennen dat zonder nadere voorziening de geruisloze
omzetting als tussenfase voor een contante verkoop gebruikt zou kunnen wor-
den.

Zoals bij de bespreking van de le standaardvoorwaarde al is uiteengezet
waakt de Staatssecretaris tegen vervreemding door de BV van vermogens-
bestanddelen, indien, globaal gesproken, tariefmanipulatie het motief vormt.
Maar, zoals eerder betoogd, het zal in de praktijk niet eenvoudig zijn dergelijke
vervreemdingen echt als ontbindende voorwaarde voor de geruisloze omzetting
'hard' te maken.

Men kan de zaak dan omkeren en stellen dat, Als de belastingplichtige de ge-
ruisloze omzetting behoeft om zijn onderneming van een andere rechtsvorm
te voorzien, hij dus geen middelen aan de onderneming zal kunnen en willen
onttrekken. Belastingplichtige kan er dan toch zeker geen bezwaar tegen heb-
ben dat eventuele vorderingen op de BV tijdelijk worden geblokkeerd, geheel
in overeenstemming met zijn streven!

Ik ben om die reden geneigd met de administratie blokkeringsregelingen aan-
vaardbaar te achten. Het gaat mij dan alleen om temporisering van de af'ossin-

gen. Ik zie geen reden noch wettelijke mogelijkheden om nadere eisen te stellen
aan rentebetalingen en de aftrekbaarheid daarvan.

Al met al komt opheffing van de crediteringsbeperking gepaard gaande met
een redelijke blokkeringsregeling er slechts op neer dat belastingplichtigen de
nodeloze route van terugbetaling van kapitaal na drie jaar bespaard wordt. 186

186. Het is immers zeer de vraag of de inbrengers doorgaans behoefte zullen hebben aan naar pro-
gressief tarief belaste rentebetalingen.
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I I .5.  CONCLUSIE

Ik concludeer dat beperking van crediteringen niet functioneel is voor een goe-
de werking van artikel 18 Wet IB 1964. Los van de wetsgeschiedenis bezien,
brengt artikel 18 geenszins mee, dat het klassieke stelsel bij geruisloze omzet-
ting harder aan moet komen dan bij ruisende omzetting.

Wel is redelijk om misbruik van de regeling op voorhand te ontmoedigen door
blokkeringsregelingen welke zien op aflossingen op vorderingen door de BV
aan de overdragende ondernemer.

Volledigheidshalve zij opgemerkt dat de zaken anders liggen indien, ius consti-
tuendo, geruisloos kan worden overgedragen aan een bestaande BV van der-
den. Voor dat geval acht ik voorzichtigheid geboden. Ik verwijs naar de bespre-
king van de le standaardvoorwaarde, § 4.8.5.

12. Negende standaardvoorwaarde

De negende standaardvoorwaarde regelt de zogenaamde 'commerciele her-
waardering: Volgt deze voorwaarde uit artikel 18 Wet IB 1964, is zij er mee in
strijd of komt commerciale herwaardering buiten artikel 18 om tot stand?

De tekst van de wet blijkt niet overeen te stemmen met de bedoeling van de
wetgever. Daaruit volgt dat de Staatssecretaris geen bevoegdheid toekomt tot
regeling van de commerciele herwaardering, een enkele, op het tweede lid van
artikel 18 te baseren, uitzondering daargelaten.

Hoewel een crediteringsverbod niet functioneel is stelt de Staatssecretaris zich
toch op het standpunt dat de aan de geruisloze omzetting ten grondslag liggen-
de gedachte meebrengt, dat inbreng geheel of vrijwel geheel tegen aandelen
plaatsvindt. Het tweede lid van artikel 18, dat de Staatssecretaris de bevoegd-
heid geeft voorwaarden te stellen met betrekking tot de grootte van het ge-
plaatste en gestorte kapitaal, lijkt de opvatting van de Staatssecretaris te be-
vestigen.

Welke is dan die grondslag?

In § 8 van hoofdstuk 5 heb ik gesteld, dat op grond van de tekst van de wet
het standpunt van de Staatssecretaris juist is en men niet vrij is in de mate van
creditering.

In de volgende paragrafen zal ik echter de stelling ontwikkelen dat de visie
van de wetgever ten aanzien van het te plaatsen kapitaal onjuist is geweest en
dat overdracht geheel tegen aandelen met de grondslag van artikel 18 Wet IB
1964 niets uitstaande heeft. Uit een en ander vloeit voort dat de 9e standaard-
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voorwaarde, bezien vanuit de wetsgeschiedenis, de onjuiste visie van de wetge-
ver corrigeert en, bezien vanuit de grondslag van artikel 18, overbodig is.

Laat ik beginnen met de beantwoording van de vraag waarom commerciele
herwaardering op zeker moment door de Staatssecretaris expliciet geregeld
werd.

I 2.I.   DE   WEG NAAR COMMERCIELE HERWAARDERING

Alles zou bij het oude blijven, ook in de boekhouding, zo luidde de M.vI
Wat betekende 'ook in de boekhouding'?
Voor de fiscale winstberekening van de BV vormen de fiscale boekwaarden,

zoals die voorkomen op de fiscale eindbalans van de inbrenger, het uit-
gangspunt, teneinde de fiscale claim te handhaven; zie de bespreking van de
2e standaardvoorwaarde (§ 5). Het staat buiten twijfel dat de wetgever, uit-
gaande van de gang van zaken in de praktijk, zich op het standpunt stelde dat
voor de toepassing van artikel 18 dan ook in de fiscale boekhouding (van de
NV) alles bij het oude diende te blijven. 'Alles', bij wijze van spreken, aange-
zien niet verdedigbaar is de NV beperkingen op te leggen, die met handhaving
van de fiscale claim niets uitstaande hebben (vergelijk BNB 1966/200').

Indien de fiscale boekwaarden van de overdragende ondernemer ook maat-
gevend zouden zijn voor de commerciele boekhouding respectievelijk voor de
door de BV uit te reiken aandelen, zouden ook in de sfeer van de inkomstenbe-
lastingheffing bij de inbrenger-aandeelhouder claims gevestigd worden.

Immers, ter zake van de inkomstenbelastingheffing over de opbrengst van de
aandelen zouden die boekwaarden bepalend zijn voor het gemiddeld op de
aandelen gestorte kapitaal. Het gestorte kapitaal bepaalt ingevolge artikel 25,
lid 1, letter e, Wet IB 1964 de belastbare inkomenscomponent in geval van een
liquidatie-uitkering; dezelfde rol vervult het gemiddeld gestorte kapitaal bij in-
koop van de aandelen.187 Ter zake van de inkomstenbelastingheffing over
winst uit aanmerkelijk belang als bedoeld in artikel 39 Wet IB 1964 zouden die
boekwaarden tevens de verkrijgingsprijs bepalen. Aldus zou op het overgangs-
tijdstip een aanmerkelijk-belangclaim gevestigd worden voor het verschil tus-
sen de werkelijke waarde van het tegen uitreiking van aandelen ingebrachte ver-
mogen en de fiscale boekwaarden van de desbetreffende vermogensbestandde-
len.

Naar in de literatuur werd aangenomen was onder het Besluit IB'41 een derge-
lijke cumulatie van fiscale claims de consequentie van het benutten van de faci-
liteit, die door de Resolutie van 2 juni 1947, B 8462 geboden werd.

187. Zie over de wettelijke basis voor de belastingheffing bij inkoop van aandelen onder andere
Hofstra/Stevens, 'Inkomstenbelasting', 3e druk, 1988, § 27.3, pagina 279 e.v.
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Kritiek hierop werd in niet mis te verstane bewoordingen vertolkt door
Brull.iss .Slechts de kortzichtige of ondeskundige kan deze oplossing verkie-
zen of hij die in nijpende liquiditeitsmoeilijkheden zit', aldus Brull, om te ver-
volgen met de retorische vraag·.  'Moet dan de fiscus als woekeraar optreden,
die uit nood een 'rente' van 50% en meer slaat?'

Deze kritiek sloeg ook op de wettelijke regeling van artikel 18 Wet IB 1964,
welke zich destijds nog in de ontwerpfase bevond. Ook Brok'89 wees op deze
gevolgen van de regeling onder het Besluit.

Kort na invoering en v66r verschijning van de eerste standaardvoorwaarden
vreesde Meelesigo nog steeds voor een drievoudige claim bij gebruikmaking
van artikel 18 Wet IB 1964.

In zijn prae-advies van 23 september 1965191 veronderstelde ook Van Dijck,
dat de specifieke, in het tweede lid van artikel 18 genoemde, voorwaarden kon-
den dienen ter bescherming van de IB-claim'92 en de AB-claim.'93

Bij een bespreking van genoemd prae-advies stelde Stoffer evenwel, dat hier
van een misverstand sprake moest zijn; het zou nimmer'94 de bedoeling zijn
geweest om nAAst de Vpb-claim en de AB-claim ook nog een IB-claim te vesti-
gen.195 Stoffer documenteerde zijn stelling echter niet.

Enkele dagen na publikatie van Stoffers bespreking, op 21 september 1965,
verscheen de eerste resolutie met standaardvoorwaarden voor artikel 18 Wet IB

188. 'Objectieve en subjectieve aspecten van het fiscale winstbegrip', dissertatie, pagina 326.
189. 'De (nieuwe) standaardvoorwaarden voor geruisloze inbreng van een onderneming in een
naamloze vennootschap', MAB 1966, pagina 92: Man de Vpb.-claim (43%) en de LR-daim Cover
55%) volgens het progressieve tarief, die door de onder a. opgenomen voorwaarden (gedoeld werd
op de voorwaarden van de Resolutie B 8462; R) worden veilig gesteld, zien we door de onder b.
gestelde voorwaarden nog een extra-claim van 20 tot 40% over de niet tot uitdrukking gebrachte
meerwaarde toegevoegd. voor het geval de bij inbreng verkregen aandelen als aanmerke-
lijk-belang-aandelen worden vervreemd.'
190. 'Het winstbegrip in de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (Ill)', Belastingbeschouwingen,
juni  1965, Winst 31 /13:  'Geruisloze  overgang  zal  zegs  zonder  de  ingrijpende  beperkende voor-
waarden welke de minister stelt vrijwel nimmer in aanmerking komen, omdat men in de plaats
van de eenmalige inkomstenbelastingclaim van 20-40%, zich liefst een drievoudige belastingclaim
op de hats haalt.'
191. De eerste standaardvoorwaarden werden op 21 september 1965 gepubliceerd, BNB 1965/270,
maar konden uiteraard nog niet in het prae-advies zijn verwerkt.
192. 'Het staken van een onderneming in de Wet Inkomstenbelasting 1964', pagina 61: 'De enige
mogelijkheid,  dat  het geplaatste en gestorte  kapitaal een  rol speelt  ter bescherming van de Jiscale
claims heeft m.i. betrekking op de situatie waarin men commercieel toi herwaardering overgaat
en dus slechts fiscaal  geruisloos  inbrengt.  In dat  geval  zal  hetfiscaal  gestorte  kapitaal voor de toe-
passing van de artt, 25, 29, 31 en 44 niet hoger gesteld kunnen worden dan het kapitaal dat volgens
de fiscale balans is ingebracht.'
193. Idem, pagina 62·.  'Voor de toepassing van de aanmerkelijk-belang bepalingen zullen de ver-
krijgingskosten van de verkregen aandelen gesteld worden op het bedrag, dat fiscaal als gestort
zal worden aangemerkt. Zou men op dit punt niets conditioneren dan zouden de verkrij-
gingskosten  gesteld  moeten  worden  op  de  werkelijke  waarde  van  de  aandelen  (...),   zodat  de
fiscale claims verloren dreigen te gaan.'
194. Daarmee doelde Stoffer ook op de regeling onder het Besluit.
195. FED fiscaal weekblad, 16 september 1965, IB '64: Art. 18 : 3.
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1964, BNB 1965/270. En wat valt op? De Staatssecretaris wenst geen AB-claim
te creeren!196 Over het uitsluiten van een IB-claim vindt men echter niets. Van
Hedel meende daarom dat nA vennootschapsbelasting bij de NV nog een
inkomstenbelastingclaim wachtte. 197

In zijn voordracht op de Belastingconsulentendag 1966 benaderde Van Dijck
de problematiek vanuit een ander gezichtspunt en wel uitgaande van de stel-
ling, dat de keuze tussen afrekenen en doorschuiven in fiscale gevolgen zoveel
mogelijk gelijk dient te zijn.'98 Hij berekende daartoe de contante waarden
van het verschil in netto-vermogens in geval na n jaar de vennootschap zou
worden geliquideerd of de aandelen zouden worden verkocht, waarbij al dan
niet een IB-claim respectievelijk een AB-claim werd gehandhaafd. De gevallen
waarin geen IB/AB-claim werd gehandhaafd werden onderscheiden in 66n
waarbij de latente Vpb-claim naar de contante waarde en tan waarin deze naar
nominale waarde in aanmerking werd genomen voor de bepaling van respectie-
velijk het op de aandelen gestorte kapitaal en de verkrijgingsprijs der
AB-aandelen.'99 Het systeem waarin, in geval van verkoop van de aandelen
na n jaar, de AB-claim werd gehandhaafd gaf over de gehele onderzochte linie
een te hoge belastingdruk als uitkomst.200 De uitkomsten van beide andere
systemen bleken elkaar niet veel te ontlopen ten opzichte van de als evenwichts-
situatie aangenomen gemiddelde belastingdruk van 35 tot 40%. Voor het
overeenkomstige geval van liquidatie na n jaar gaf het systeem waarin gerekend
was met een contante waarde van de Vpb-druk echter een te lage druk te zien.
Van Dijck stelde dat verdiscontering tegen contante waarde van de latente Vpb-
schuld het enige juiste standpunt vormde, maar gelet op de uitkomsten van zijn

196. De tekst  van de dertiende voorwaarde luidde: :4nders dan  bij de  rei   van  2 juni  1947,  nr   4
behoeven de inbrengers voor de toepassing van de bepalingen inzake het aanmerkelijk belang de
verkrijgingsprijs van de bij de oprichting verworven aandelen niet le bepalen aan de hand van de
openingsbalans van de ny. De verkrijgingsprijs in de zin van art. 39 van bedoelde aandelen kan
worden gesteld op de waarde, welke in het economisch verkeer aan de aandelen kan worden toege-
kend, uitgaande van het vermogen van de n.v. ten tijde van de overgang van de heffing van de
ink.bel.   naar  de  heffing  van  venn.bet.   (...)'
197. 'De standaardvoorwaarden voor geruisloze omzetting in een N.V.', MBB november 1965, pagi-
na 5. 'Geruisloze omzetting betekent echter wei dat de ingebrachte stille reserves, zodra deze wor-
den gerealiseerd, aanleiding geven lot het heffen van vennootschapsbelasting terwijl het daarna
resterende deel van die reserves t.tt. nog in de heffing van inkomstenbelasting worden betrokken.'
198. 'Geruisloze overdracht en overgang van ondernemingen', Belastingconsulentendag 1966, pa-
gina 32.
199. Aldus werden zes systemen met elkaar vergeleken. Een zevende systeem werd geintroduceerd
voor het geval van liquidatie bij handhaving van de IB-claim naast de Vpb-claim. In dat geval zou
immers volgens Van Dijck, nu in de standaardvoorwaarden geen AB-claim werd gehandhaafd, ge-
let op artikel 59 Wet IB 1964, een reductie van 20% redelijk zijn. T.a.p. pagina 34.
200. Idem pagina 37. Dezelfde conclusie werd getrokken voor de variant van liquidatie na n jaar;
pagina 41.
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berekeningen besloot hij toch voor 'een milde preferentie' voor het systeem,
waarin van een nominale Vpb-druk werd uitgegaan. 201

Aldus ging Van Dijck er ook van uit dat de Staatssecretaris de bevoegdheid
toekwam voorwaarden te stellen met betrekking tot het te plaatsen aandelenka-
pitaal.

In dat najaar, op 3 oktober 1966, verscheen reeds de tweede resolutie,
BNB 1966/255. De Staatssecretaris had kennelijk de berekeningen en de con-
clusies van Van Dijck tot richtsnoer genomen:
a.   Evenals in de eerste resolutie, BNB 1965/270, kon de verkrijgingsprijs van

aanmerkelijk-belangaandelen gesteld worden op de waarde, die in het eco-
nomisch verkeer aan de aandelen kon worden toegekend. 202

b.   Het nominaal geplaatste en gestorte aandelenkapitaal kon gebaseerd wor-
den op waarde in het economisch verkeer van het vermogen van de NV.
§ 6 van de Toelichting luidde, voor zover hier van belang: 'Het nominaal
geplaatste en gestorte aandelenkapitaal kan desgewenst worden gebaseerd
op de waarde welke ten tijde van de overgang van de heffing van ink.bel.
naar de heffing van venn.bel. in het economisch verkeer aan het vermogen
van   de   n.v.   kan   worden   toegekend   (...),   hetgeen   wil   zeggen,   dat   de   n.v.
voortaan  niet  aan  de fiscale  openingsbalans  is  gebonden,  doch desgewenst
commercieel   tot   'herwaardering'   mag  overgaan.   (...)  Voor  zover  het  no-
minaa! geplaatste aandelenkapitaal bedoelde verkeerswaarde niet te boven
gaat, zal het ook fiscaal - derhalve voor de toepassing van de artt.  25,29
en 31 I.B.'64 - als gestort kapitaal worden aangemerkt.'

c.   Bij de berekening van de waarde in het economisch verkeer diende reke-
ning gehouden te worden met de latente Vpb-druk, uitgaande van de no-
minale waarde van deze druk (destijds naar een percentage van 46%). 203

Zo ontstond, betrekkelijk kort nadat artikel 18 het levenslicht aanschouwde,
duidelijkheid op een van de meest relevante kwesties. Duidelijkheid, die Finan-
cien kennelijk niet veel moeite had gekost.

Tijdens de parlementaire behandeling was aan deze kwestie in het geheel
geen aandacht besteed, terwijl zich uit de vroegere resolutie B 8462 evenmin
een heldere gedragslijn aftekende. In die resolutie werd met geen woord gespro-
ken over het te plaatsen kapitaal; zelfs de voorwaarde over de verkrijgingsprijs
was naar de letter onduidelijk (bijlage 4).

Ook in de eerste reeks standaardvoorwaarden voor artikel 18 ontbrak een
specifieke regeling voor het geplaatste en gestorte kapitaal.

Waar is de wetgever van uitgegaan?

201. Idem pagina 37. De schrijver zag ook als nadeel dat de berekening van de contante waarde
in de praktijk twistpunten zou kunnen opleveren. Pagina 41: 'De nominale waarde is een veel een-
voudiger gegeven.'
202. § 13 van de toelichting in verbinding met de 6e standaardvoorwaarde.
203.   §§  6  en   13  van de toelichting in verbinding  met  de 6e standaardvoorwaarde.
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Mijns inziens kan uit de eis dat de aandelen de gerechtigdheid tot het onder-
nemingsvermogen dienden te weerspiegelen worden afgeleid dat de wetgever
vermoedelijk heeft aangenomen dat de fiscale boekwaarden bepalend zouden
zijn voor het op die aandelen gestorte kapitaal. Ik licht dit met een voorbeeld
toe.

Stel dat de fiscale boekwaarde van een firmavermogen 100 bedraagt, bij een
werkelijke waarde van 200. Er zijn twee firmanten, A en B, die beiden voor
50% gerechtigd zijn tot de winst. De kapitaalrekeningen van A en B zijn gelijk.
Indien na omzetting, uitgaande vanfiscale boekwaarden, A voor 50 nominaal
aandelen ontvangt en B voor 10 naast een creditering van 40, representeert de
aandelenverhouding niet meer de gerechtigdheid tot het vroegere onderne-
mingsvermogen. Immers, wanneer de BV de stille reserves realiseert en vervol-
gens tot liquidatie zou overgaan verkrijgt men het volgende resultaat. Het net-
to vermogen van de BV na vennootschapsbelastingheffing (40%) bedraagt 120,
namelijk 200 - 40 (Vpb) - 40 (creditering B). Daarvan ontvangt A 50/60, dat
is 100. Maar B ontvangt slechts 10/60 x 120 = 20 vermeerderd met zijn vorde-
ring, in totaal 60.

Gaat men daarentegen uit van commerciele herwaardering dan maakt het niet
uit hoe A en B aandelen en vorderingen verdelen. Stel dat de commerciele
waarde gesteld kan worden op 200 - 40 (Vpb) = 160. Indien A voor 80 nomi-
naal aandelenkapitaal ontvangt en B voor 20 naast een vordering van 60, ont-
vangen beiden bij liquidatie van de BV: 80.

Ik concludeer dat de wetgever alleen tot de eis van een gelijkblijvende aande-
lenverhouding kon komen in de veronderstelling dat de fiscale balans van de
overdragende ondernemer(s) 66k normatief was voor de commerciele afwikke-
ling van de omzetting!

Heeft de wetgever dit werkelijk bedoeld? Als men bevestigend antwoordt is
de 9e standaardvoorwaarde in strijd met de wet. Antwoordt men ontkennend
dan is de 9e standaardvoorwaarde nagenoeg overbodig.

Men moet aannemen dat ten tijde van de totstandkoming het totale veld van
artikel 18 niet werd overzien.

Het was eigenlijk alleen de bedoeling om de resolutie B 8462 een wettelijke
grondslag te geven (zie § 6.1 van hoofdstuk 1).

Toen de Kamer de regering dwong tot grotere rechtsbescherming heeft de re-
gering wellicht voor alle zekerheid de mogelijkheid open willen houden, dat
de Minister, ter beveiliging van de winstclaim, invloed zou kunnen uitoefenen
op de omvang van het gestorte kapitaal.

Maar de zorg lag op het beperkte terrein van de uitvoering (firmaproblema-
tiek, buitenvennootschappelijk ondernemingsvermogen, investeringsaftrek en

275



DE MINISTERIELE VOORWAARDEN

vervroegde afschrijving e.d.); technische details, niet de vestiging van meervou-
dige belastingclaims!

Dat verklaart het ontbreken van enige regeling omtrent het gestorte kapitaal
in de eerste serie standaardvoorwaarden. Dat verklaart de stelligheid in de
bewering van Stoffer, dat meervoudige claims nooit in de bedoeling hadden ge-
legen. In de M.v.I werd de gelijkblijvende 'boekhouding' ook in verband ge-
bracht met de vennootschapsbelastingheffing, niet met de inkomstenbelasting-
heffing. En dat verklaart waarom de Staatssecretaris zo snel duidelijk maakte
dat geen AB-claim (BNB 1965/270), respectievelijk IB-claim (BNB 1966/255)
gevestigd zou worden.

Beziet men thans, los van de voorgeschiedenis van de commerciele herwaarde-
ring, de tekst van artikel 18, dan kan geen theorie bedacht worden op grond
waarvan, naast doorschuiving van de boekwaarden, bedoelde IB/AB-claim ge-
vestigd zou kunnen worden. Over dit aspect van de 9e standaardvoorwaarde
is dan ook nooit meer gediscussieerd, noch is de Staatssecretaris op zijn stand-
punt teruggekomen. 204

Een en ander voert mij ten aanzien van de vraag of geruisloze omzetting uit-
sluitend tegen uitreiking van aandelen kan geschieden tot de stelling:
De wetgever heeft het wel gezegd, maar hij heeft het niet zo bedoeld. 205

Uitgaande van die stelling kom ik op de volgende vraag, te weten of artikel 18
ten aanzien van het op de aandelen van de BV gestorte kapitaal constitutief
is. Een vraag die ik in de volgende paragraaf ontkennend beantwoord.

I 2.2.   ARTIKEL   I 8 CONSTITUEERT GESTORT KAPITAAL  NIET

Ingevolge artikel 18, lid 2 kAn de Minister voorwaarden stellen met betrekking
tot het gestorte kapitaal; hij behoeft dit niet te doen.

Zou niets zijn geregeld, dan zou als gestort kapitaal gelden hetgeen naar de
waarde in het economisch verkeer is gestort. Het was dan ook, als men het zo
beziet, geenszins verwonderlijk dat in resolutie BNB 1965/270 niets werd gere-
geld ten aanzien van het gestort kapitaal. Overbodig is dan ook de huidige 9e
voorwaarde waar zij commerciele herwaardering voorschrijft.

Men kan het ook zo stellen: waarop zou de Staatssecretaris een voorwaarde
moeten baseren, die voorschrijft dat als gestort kapitaal de boekwaarde van de
ingebrachte onderneming heeft te gelden?

204. Later zou toch nog de latente Vpb-druk meer in overeenstemming worden gebracht met de
contante waarde daarvan, maar dat raakt de essentie van de problematiek niet meer wezenlijk.
205. Wat de mogelijkheid van indirecte realisatie van stille reserves aangaat verwijs ik naar de
bespreking van de 8e standaardvoorwaarde. Om oneigenlijk gebruik in dit opzicht tegen te gaan
is uitreiking uitsluitend tegen aandelen geen noodzakelijk vereiste.
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Blijkens de Memorie van Toelichting ging de bewindsman er, in navolging
van de bij resolutie B 8462 toegepaste techniek, van uit, dat voor de winstbere-
kening van de BV de oude boekwaarden zouden worden gehandhaafd.206 Als
dan doorschuiving van boekwaarden de techniek is die wordt toegepast, komt
men aan een regel tot commerciele herwaardering niet meer toe. Zou het ter
beveiliging van de winstclaim niettemin nodig blijken te schaven aan de grootte
van het gestort kapitaal of aan de verkrijgingsprijs, dan is sprake van een in-
breuk op een reeds gedefinieerd kapitaalbegrip. Met andere woorden, uitslui-
tend een correctie op het wettelijke kapitaalbegrip lijkt door artikel 18 te wor-
den gedragen.

Daarom meen ik dat commerciele herwaardering voortvloeit uit het systeem
van de wet opgebouwd rond artikel 24 Wet  IB 1964 respectievelijk arti-
kel 39 Wet IB 1964, buiten artikel 18 om.

De praktische betekenis van deze opvatting zal hierna bij analyse van de wer-
king van artikel 44 Wet IB 1964 - in verband met ingebrachte 'deelnemingen'
- naar voren komen. Ook het zogenaamde agioverbod staat in dit teken.

I 2.3. DEELNEMINGEN

Tot het over te dragen ondernemingsvermogen behorende aandelen vragen bij-
zondere aandacht. Enerzijds rijst de vraag naar de werking van artikel 44
Wet  IB 1964, anderzijds roept de deelnemingsvrijstelling van artikel 13
Wet Vpb 1969 problemen op, indien dergelijke aandelen een deelneming bij de
BV zullen gaan vormen.

In de Toelichting op de standaardvoorwaarden, punt 9, wordt daaromtrent
opgemerkt: 'Voor zover de storting op de aandelen in de besloten vennoot-
schap bestaat in aandelen in een andere besloten vennootschap, wordt - in
overeenstemming met het bepaalde in art. 44 van de Wet - in het algemeen
voistaan met een voorwaarde inhoudende dat laatstbedoelde aandelen niet
voor een hoger bedrag in aanmerking mogen worden genomen dan voor het
op die aandelen fiscaal gestorte kapitaal.'

De ministeriale formulering is voorzichtig opgesteld. De vraag rijst hoe ver
de ministeri8le vrijheid reikt.

De problematiek kan mijns inziens het best ontrafeld worden aan de hand
van een voorbeeld.

206.  Kamerstuk 5380,  M.v.T., pagina 39 lk: : . bliift in werkelijkheid vaak alles bij het oude, ook
in de boekhouding. Is dit laalste het geval, dan blijven de verschillen tussen de boekwaarde van
de vermogensbestanddelen en de waarde welke daaman in het economisch verkeer kan worden
toegekend, evenals de ten taste van de winst gevormde reserves, op den duur toch hun invioed be-
houden op de heffing van de belasting, zij het in de vorm van vennootschapsbelasting'. kt wel,
er staat vennootschapsbelasting, er staat niet vennootschapsbelasting tn inkomstenbelasting.
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Stel de balans van BV D luidt:

Act. 1100 AK 100

Winstres. 1000

1100 1100

Niet-ondernemer A bezit 10% van de aandelen. Deze aandelen vertegenwoordigen een waarde van
110. Op de aandelen geldt 10 als gestort. Op dit pakket rust dus een latente inkomstenbelas-
tingclaim ter zake van de winstreserves ad 100.

A verkoopt zijn pakket aan inkomstenbelasting-ondernemer X voor 110. Door deze sfeerover-
gang gaat de claim van de fiscus op de winstreserves verloren.

Gedurende de bezitsperiode van X stijgen de winstreserves bij BV D tot 2000. Op dat moment
zet X zijn onderneming geruisloos om in BV X. Indien niets zou zijn geregeld en aannemende dat
inbreng geheel tegen uitreiking van aandelen geschiedt zijn de fiscale gevolgen:

a.  Aangezien de waarde van de tegenover het ingebrachte aandelenpakket uitgereikte aandelen
210 bedraagt en op de ingebrachte aandelen 10 is gestort bewerkt artikel 44 Wet IB 1964 ener-
zijds, dat tot een bedrag van 100 de oorspronkelijke fiscale claim her/«ft, en anderzijds, dat
tot een bedrag van eveneens 100 een inkomstenbelastingclaim wordt gevestigd. Er zal derhalve
een zogenaamd kapitaalmanco van 200 ontstaan ten aanzien van het op de aandelen BV X
fiscaal erkende kapitaal.

b.   Aannemende dat het pakket bij BV X kwalificeert als een deelneming in de zin van artikel 13
Wet Vpb 1969 (hetzij op de voet van lid 6, hetzij op de voet van lid 8 in verbinding met artikel 4
Uitvoeringsbeschikking Vpb 1971) gaat de fiscale claim op de stille reserve bij X, te weten
(210 - 110) = 100, verloren.

c.   Aangezien de door X in BV X verkregen aandelen voor hem een aanmerkelijk belang vormen
zal de invloed van de ingebrachte aandelen op de verkrijgingsprijs 210 bedragen, te weten de
waarde in het economisch verkeer, waarin - zonder nadere regeling - geen latente vennoot-
schapsbelasting is vervat.

Men ziet hoe artikel 44 Wet IB 1964 dwars door de regeling van artikel 18 heen
loopt. Opmerking verdient dat bij een ruisende omzetting het effect van arti-
kel 44 niet anders zou zijn! Het herleven van de oude en de vestiging van de
nieuwe IB-claim heeft dus met artikel 18 als zodanig niets van doen.

Anders ligt dit ten aanzien van de deelnemingsvrijstelling. In geval van rui-
sende omzetting zou over de stille reserve van 100 zijn afgerekend; thans mist
de fiscus het uitzicht op toekomstige heffing. Dit gemis wordt uitsluitend door
toepassing van artikel 18 veroorzaakt.

Daarom heeft de Staatssecretaris, ingevolge het tweede lid van artikel 18, de
bevoegdheid voorwaarden te stellen tot behoud van deze claim. Hij kan dus,
mede gelet op artikel 8 Wet Vpb 1969, de werking van de deelnemingsvrijstel-
ling beperken.

Voor het aanmerkelijk belang is de gang van zaken, gelet op het hiervoor
beschreven uitgangspunt dat geen AB-claim ter gelegenheid van de geruisloze
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omzetting kan worden gevestigd, respectievelijk w6rdt gevestigd, normaal.207
Artikel 44 beinvloedt de verkrijgingsprijs niet, behoudens via de minimum-
kapitaalregeling van artikel 39, lid 4, slotzin, Wet IB 1964.

De conclusie kan niet anders luiden dan dat artikel 44 Wet IB 1964 auto-
noom werkt, dus geen uitdrukkelijke voorwaarde behoeft en voorts geen af-
breuk doet aan het recht van de fiscus haar claim op de stille reserve door uit-
sluiting van de deelnemingsvrijstelling te handhaven.

In de literatuur is niettemin kritiek geleverd op de samenloop van artikel 44
en uitsluiting van de deelnemingsvrijstelling. Kennelijk hanteert ook de
Staatssecretaris in de praktijk een mildere regel.

In de resolutie BNB 1975/12 sprak de Staatssecretaris zich uit over de behande-
ling van deelnemingen.208 Ter gelegenheid van een bespreking van deze resolu-
tie besteedde Meeles met name aandacht aan dit aspect en concludeerde, naar
aanleiding van een praktijkgeval waarin zowel artikel 44 werd toegepast als de
deelnemingsvrijstelling voor de ingebrachte aandelen werd uitgesloten, dat 'de
Staatssecretaris voor de in een geruisloze overgang te begrijpen deelnemingen
tracht  van  twee  walletjes  te  eten (...)'.209 Meeles bepleitte de voorwaarde  in-
zake de deelnemingsvrijstelling te laten vallen.

Kennelijk trof het betoog van Meeles doel. In de toelichting op de
standaardvoorwaarden van 22 april 1985, BNB 1985/154, punt 9, wordt niet
meer aan de deelnemingsvrijstelling gerefereerd; zo ook thans, onder de voor-
waarden neergelegd in BNB 1986/271. Weliswaar schrijft de Staatssecretaris
dat in het algemeen wordt volstaan met een voorwaarde ten aanzien van het
gestorte kapitaal, maar de bewerkers van de Vakstudie leiden daaruit af, dat,
als een verder strekkende voorwaarde wordt gesteld, deze betrekking heeft op
de verkrijgingsprijs van de verkregen aandelen.

De vraag blijft wat rechtens is.
Ik meen dat ten dele plaats is voor toepassing van artikel 44 en overigens de

deelnemingsvrijstelling op gelimiteerde wijze kan worden uitgesloten naar ana-
logie van het compartimenteringsarrest BNB 1986/305*.

207. De verkrijgingsprijs wordt bepaald door de contractuele verhouding tussen partijen. Toen
voor de commerciele herwaardering de latente Vpb-druk nog op de nominale waarde werd gesteld
gold voor de bepaling van de verkrijgingsprijs niettemin de contante waarde; Hof Amhem 25 juli
1975, BNB 1976/47, Hof 's-Hertogenbosch 22 augustus 1975, BNB 1976/97. Zie Van Dijck, 'De
aanmerkelijk belangregeling; FED's Fiscale Brochures, IB: 6.lA, 4e druk, 1987, pagina 87.
208.  Punt  9 van de toelichting luidde: '1'borzover de stoning op de aande/en  C.  .  . ) bestaat in aan-
delen in een andere naamloze - of besloten vennootschap, wordt - in overeenstemming met het
bepaalde in artikel 44 van de Wet - in het algemeen voistaan met een voorwaarde inhoudende
dat laatstbedoelde aandelen bij de zgn. commerciele herwaardering niet voor een hoger bedrag in
aanmerking mogen worden genomen dan voor het op die aandelen fiscaal gestorte kapitaal. In
daartoe aanieiding gevende gevallen zal een verdergaande voorwaarde kunnen worden gesteld,
hetgeen onder meer zal kunnen inhouden dat ten aanzien van laatstbedoelde aandelen de deelne-
mingsvrijstelling van art. 13 VpB'69 wordt beperkt.'
209. Meeles, 'Nieuwe standaardvoorwaarden voor geruisloze inbreng in naamloze en besloten ven-
nootschappen', De NV maart 1975, pagina 58 e.v.
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Bij een ruisende omzetting zou toepassing van artikel 44 over zijn doel heen
schieten, omdat tn de stille reserve als winst in de belastingheffing wordt be-
trokken tn ter zake van (globaal gesproken) hetzelfde bedrag een IB-claim
wordt gevestigd. Bij de mondelinge behandeling in de Eerste Kamer van arti-
kel 44 werd daarop gewezen door Kamerlid De Wilde. 210 De Staatssecretaris
beantwoordde de vraag van het Kamerlid niet, maar merkte aan het slot van
de beraadslagingen op dat hij met betrekking tot artikel 44 niet zou schromen
de hardheidsclausule toe te passen. 211

Omzetting van de onderneming in een BV lijkt nu de gelegenheid bij uitstek
om die hardheidsclausule toe te passen.212 Gegeven het bestaan van artikel 44
meen ik overigens, dat de werking daarvan nitt behoeft te worden beperkt voor
zover het een oude, herlevende claim aangaat. Ten aanzien van het herleven van
een oude artikel 44-claim zij voorts opgemerkt, dat het in aanmerking te ne-
men gestorte kapitaal beperkt wordt indien de ingebrachte aandelen niet uit-
sluitend tegenover de nieuw uitgegeven aandelen staan. Zie daarover o.a. Bar-
tel.213

Wordt de werking van artikel 44 op die wijze toegepast, dan kan, tot ten
hoogste de stille reserve in de aandelen aanwezig op het overgangstijdstip, de
deelnemingsvrijstelling worden uitgesloten. 214

Dit   is   naar  mij n mening het kader waarbinnen de Staatssecretaris dient   te

blijven; men kan er uiteraard geen bezwaar tegen hebben wanneer hij om doel-
matigheidsredenen met minder genoegen neemt.

Een en ander kan toegepast worden op het zojuist gegeven voorbeeld.

Stel dat de aandelen op de fiscale eindbalans van X zijn geactiveerd voor 110, bij een werkelijke
waarde van 210 en een fiscaal gestort kapitaal van 10. Stel dat tegenover de inbreng uitsluitend aan-
delen BV X worden uitgereikt en de Vpb-latentie wordt verwaarloosd. Afgezien van andere ele-
menten luidt de commercible openingsbalans van BV X dan:

210. Handelingen EK, zitting 1964-'65, pagina 197: 'Met name zou ik derhalve gaarne de uitspraak
van  de Staatssecretaris willen hebben omtrent de  houding van de fiscus  ten aanzien van  de  toepas-
sing  van  artikel  44   in  de   navolgende  gevallen:   C...)  3.   bij   de  inbreng  van  een   bedriifsvermogen,
waartoe behoren aandelen in een naamloze vennootschap, dus overgang van een bedrijfsvermogen
naar een bedriifsvermogen, waardoor geen enkele claim voor de fiscus verloren gaat.'
211. Handelingen EK, zitting 1964-1965, pagina 231: 7Iet gaat bij artikel 44 om een nieuw arti-
kel  (...),  dat  een  ruimere  werking  heeft  dan  de  in   1961   uitgevaardigde  resolutie.  In  de  toekomst
kan ik komen te staan voor situaties, waarvan ik moet zeggen: Dit gaat de zin van die bepaling
te buiten en hier is sprake van een onbillijkheid van overwegende aard. Dan zal ik niet schromen
om  die  clausule  toe  te  passen  (..  . ).'
212. Bartel heeft daar reeds op gewezen in 'Nieuwe standaardvoorwaarden voor geruisloze in-
breng', MBB mei/juni 1975, pagina  117.  Zie ook Bartel, ' Inkomstenbelastingaspecten  van  de op-
brengst van aandelen', 2e druk, 1984, hoofdstuk 6, met name § 6.5.
213. 'Inkomstenbelastingaspecten van de opbrengst van aandelen', 2e druk, 1984, § 5.2.2, pagina
53 en § 6.3.2, pagina 88 e.v.
214. Bedacht dient te worden dat integrale toepassing van artikel 44 z6nder uitsluiting van de deel-
nemingsvrijstelling zeker niet in alle gevallen in het voordeel van de belastingplichtigen behoeft
te zijn. Het verschil tussen werkelijke waarde en boekwaarde kan zeer klein zijn bij een groot ver-
schil tussen boekwaarde en gestort kapitaal.
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Deeln. D 210 | AK 2104 =

210 1 210

Als gestort geldt nu in ieder geval de waardestijging gedurende de bezitsperiode van X. Voor het
overige geldt artikel 44, zodat fiscaal als gestort geldt 100  +  10 =  110. De oude 44-claim tot over
een bedrag van 100 is op die wijze hersteld.

Hoe luidt de berekening indien voor de helft aandelen worden geplaatst, voor de helft X wordt
gecrediteerd en rekening wordt gehouden met een Vpb-latentie van 20% (vanwege uitsluiting deel-
nemingsvrijstelling over 100)?

De commerciele openingsbalans van BV X luidt dan:

Deeln. D 210 AK                          95

Vpb             20
Cred. X          95

=
210 210

Van de waardestijging gedurende de bezitsperiode van X kan nu 95/210 x 100 = 45 (afgerond)
als fiscaal gestort worden aangemerkt.

Op grond van artikel 44 geldt voorts 95/210 x 10 = 5 (afgerond) als gestort. Fiscaal gestort is
dus 45 +5= 50. De oude claim herleeft aldus tot over een bedrag van 95 -5 0= 45.

De fiscale boekwaarde van deelneming D bedraagt 110. Zou de deelneming door BV X worden
vervreemd voor 300, dan zou in dit concept (210 - 110) = 100 belast zijn en (300 - 210) = 90
onder de deelnemingsvrijstelling vallen.

Onder de huidige regeling zou 10 als gestort gelden, zOnder uitsluiting van de
deelnemingsvrijstelling, hetgeen voor belastingplichtige voordeliger zal zijn.

Daar staat tegenover dat doorgaans in de huidige regeling het geplaatste ka-
pitaal relatief veel hoger zal zijn. Aangezien ik heb verdedigd dat het credite-
ringsverbod zou dienen te vervallen, zou de consequentie zijn dat de gevolgen
van artikel 44 Wet IB 1964 tot te verwaarlozen proporties kunnen worden
teruggebracht. Uitsluiting van de deelnemingsvrijstelling is ook om die reden
de andere logische consequentie.

Tot slot nog dit. Een voorwaarde die inhoudt dat voor de commerciele
herwaardering de aandelen niet voor een hoger bedrag in aanmerking mogen
worden genomen dan voor het op die aandelen fiscaal gestorte kapitaal is on-
juist. Zulks omdat zonder reden het vennootschapsrechtelijk nominaal te
plaatsen en te storten kapitaal beperkt wordt. Het is denkbaar dat, bijvoor-
beeld bij omzetting in een NK ten aanzien waarvan ten minste een geplaatst
en gestort kapitaal van f 100 000 geeist wordt215, de werkelijke waarde van de
in te brengen aandelen niet gemist kan worden. Ik zie niet in waarom het
vennootschapsrechtelijk te plaatsen kapitaal invloed zou moeten ondervinden
van artikel 44 Wet IB 1964.

215. Artikel 67 Boek 2 BW

281



DE MINISTERIELE VOORWAARDEN

I2.4.    ERKRIJGINGSPRIJS

Hiervoor werd reeds behandeld hoe de verkrijgingsprijs van de verkregen aan-
delen wordt bepaald: naar de waarde in het economisch verkeer van de in-
breng, waarbij de Vpb-latentie naar de werkelijke waarde in aanmerking wordt
genomen. De grondslag van de regeling brengt dit ook mee.

In punt 9 van de toelichting schrijft de Staatssecretaris evenwel, dat 'in daar-
toe aanleiding gevende gevallen een verdergaande voorwaarde (zal) kunnen
worden  gesteld,  hetgeen  onder  meer zal  kunnen inhouden dat de fiscale boek-
waarde van de ingebrachte aandelen tot uitgangspunt wordt genomen bij de
vaststelling van de verkrijgingsprijs in de zin van art. 39 van de Wet van de
ter zake van de inbreng uitgegeven aandelen'.

Welke zijn die gevallen? Waarom wordt dat niet aangegeven?

Mogelijk is gedacht aan de, waarschijnlijk uitzonderlijke, situatie waarin de
boekwaarde van in te brengen aandelen hoger is dan de werkelijke waarde.
Door de deelnemingsvrijstelling zal het latente verlies bij de BV niet kunnen
worden vergolden.216 Mogelijk wenst de Staatssecretaris daarvoor compensa-
tie te bieden door de verkrijgingsprijs te stellen op de hogere boekwaarde, al-
dus een latent aanmerkelijk-belangverlies creerend.

I 2.5. AGIO

In vennootschapsrechtelijke zin is agio het bedrag dat bij uitgifte van aandelen
betaald wordt boven de nominale waarde. De verbintenis tot betaling van agio
is contractueel van aard217 en kan derhalve niet bij statutenwijziging tegen de
wil van aandeelhouders afgedwongen worden. Indien agio is overeengekomen
geldt voor een NV, dat de agioverplichting een opeisbare schuld is.218 Dit
heeft, in geval van oprichting van een NV, tot gevolg dat de bankverklaring,
bedoeld in artikel 938, lid 2, Boek 2 BW, mede het te storten agio omvat. Het-
zelfde geldt voor de deskundigenverklaring, bedoeld in artikel 94a, lid 2, Boek
2 BW. De deskundigenverklaring betreft immers de opeisbare stortingsplicht.
Indien agio bij oprichting van een NV is overeengekomen zal de deskundige
dus moeten verklaren, dat de waarde van hetgeen in natura wordt ingebracht

216. Hetgeen ervoor pleit in zo'n geval de deelnemingsvrijstelling, thans voor de negatieve stille
reserve, uit te sluiten.
217. Van der Heijden/Van der Grinten, 'Handboek voor de naamloze en de besloten vennoot-
schap', 11e druk, 1989, no. 167, pagina 252.
218. Artikel 80, lid 1, Boek 2 BW
Slagter, 'Compendium van het ondernemingsrecht', 4e druk, 1985, pagina 185, vindt het merk-
waardig dat de agiostorting in zijn geheel terstond opeisbaar is, ook al is tussen de NV en degene

die het aandeel neemt overeengekomen, dat de met de nominale waarde van het aandeel corres-
ponderende stortingsplicht ni6t in zijn geheel opeisbaar is.
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ten minste de som van de nominaal te storten bedragen dn het bedongen agio
omvat.

Bij oprichting van een BV geldt voor agio geen dwingende bepaling omtrent
de opeisbaarheid. 219

In de literatuur verschilt men van mening over het antwoord op de vraag of
bankverklaring en deskundigenverklaring mede bedongen en bij oprichting
opeisbaar agio bestrijken.220

Volgens Van der Grinten221 is de opvatting volgens welke agio als kapitaal
moet worden beschouwd civielrechtelijk onhoudbaar. Het agio, indien en voor
zover gestort, wordt daarom gerekend tot de kapitaalreserves van de NV of BV,
en wel als vrij reserve. 222

In fiscaalrechtelijke zin wordt agio, indien en voor zover gestort, door de
Hoge Raad wel als kapitaal aangemerkt, zolang het niet voor iets anders is ge-
bruikt.223 Deze kwalificatie hangt samen met de functie van het kapitaalbe-
grip binnen de inkomstenbelasting, te weten aan inkomstenbelastingheffing
onttrekken wat materieel door de gezamenlijke224 aandeelhouders werd inge-
bracht.225 Om die reden leidt uitreiking van aandelen ten laste van de agiore-
serve 26 niet tot belastingheffing, omdat slechts een herschikking binnen het

219. Zie artikel 191, lid 1, Boek 2 BW.
220. Van der Heijden/Van der Grinten, 'Handboek voor de naamloze en de besloten vennoot-
schap', tle druk, 1989, no. 168.3, pagina 265, is van mening dat dit agio ook bij de BV onder de
respectieve verklaringen valt. In dezelfde zin Buijn, -Storting op aandelen (II)', WPNR 1986/5807,
pagina 729 en De Monchy en Van der Zanden, 'Valt agio bij de BV onder de stortingsplicht?',
TVVS 1987, no. 4, pagina 85. Anders, onder anderen, Dortmond, 'Een tip van de agio-sluier',
TVVS 1987, no. 10, pagina 246-247 en Bressers, 'Het agio bij de BV; een reactie', TVVS 1987,
no. 10, pagina 251.
221. Van der Heijden/Van der Grinten, 'Handboek voor de naamloze en de besloten vennoot-
schap', lle druk, 1989, no. 333.2, pagina 633-634.
222. Van der Heijden/Van der Grinten, 'Handboek voor de naamloze en de besloten vennoot-
schap', tle druk, 1989, no. 333.2, pagina 633. Slagter, 'Compendium van het ondernemingsrecht',
4e druk, 1985, pagina 366. Bartel, 'Inkomstenbelastingaspecten van de opbrengst van aandelen',
Fiscale Monografie nr. 29, 2e druk, 1984, pagina 34:  7n het a/gemeen wordt aangenomen, dat ven-
nootschapsrechtelijk agio geen  kapitaal  is,  maar evenals de reserves uitkeerbaar is zonder statuten-
wijziging. Agio wordt ook niet als winst beschouwd of als schuld aan de aandeelhouders:
223. Zie HR 2 februari 1977, BNB 1978/222*. Van Soest, 'Belastingen', 15e druk, 1985, pagina
135 en pagina 410 .
224. Het fiscaalrechtelijke kapitaalbegrip is sterk geobjectiveerd, hetgeen wil zeggen dat het ant-
woord op de vraag hoeveel op een aandeel is gestort niet vanuit de individuele aandeelhouder en
diens aandeel, maar vanuit het totaal op aandelen door aandeelhouders gestorte bedrag wordt
beantwoord.
225. Hofstra/Stevens, 'Inkomstenbelasting', 3e druk, 1988, pagina 274: Wet jiscaairechtelijk
gestorte kapitaal kan daarom zowel groter als kleiner zijn dan hetgeen ingevolge Boek 2 BW civiel-
rechtelijk als gestort kapitaal wordt aangemerkt. Groter kan het zijn doordat voor de verkrijging
van aandelen een groter bedrag in geld - het zgn. agio - werd ingebracht dan wat civielrechtelijk
de naam  kapitaal  kreeg toebedeeld of door inbreng van  zgn.  informed kapitaal;  kleiner door (...)
artikel 44.'
226. De in fiscaal opzicht betere, in BNB 1963/61* gehanteerde, omschrijving 'agio-kapitaal' heeft

geen ingang gevonden.
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fiscaal gestorte kapitaal plaatsvindt, namelijk omzetting van informeel kapi-
taal in formeel kapitaal. Deze onbelastbaarheid vindt men in de wet neergelegd
in artikel 29, lid 1, Wet IB 1964.

Het tweede lid van dit artikel brengt mede dat een terugbetaling ten laste van
de agioreserve wel belast is. Als hoofdregel geldt immers dat terugbetaling van
gestort kapitaal belast is, indien en voor zover vermogen boven het gestorte ka-
pitaal aanwezig is, tenzij de nominale waarde van de desbetreffende aandelen
bij statutenwijziging is verminderd. Voor een terugbetaling van agio, dat civiel-
rechtelijk geen kapitaal is, is dat niet mogelijk.227 Agio in contanten is dus
belastbaar, waardoor (onbelaste) terugbetaling van agio - al dan niet in
plaats van uitkering van (belast) dividend - door de wetgever de pas is afge-
sneden.

I 2.6. AGIOVERBOD

Men moet artikel 29, lid 2, Wet IB 1964 voor ogen houden wanneer men in de
9e standaardvoorwaarde en in punt 8 van de toelichting leest, dat de uit te ge-
ven aandelen a pari moeten worden geplaatst. Het

boeken van agio ter zake       Ivan de inbreng is volgens de Staatssecretaris niet toegestaan.
De eis echter dat de overdracht van het ondernemingsvermogen geheel tegen

aandelen zou moeten geschieden is niet op de grondslag van de regeling terug
te voeren. Aan de strekking van het tweede lid van artikel 18 Wet IB 1964 komt
men dan ook niet toe.228

Men tast volledig in het duister. 229
Indien agio wordt geboekt en kort na geruisloze omzetting in contanten zou

worden uitgekeerd volgt belastingheffing naar het progressieve tarief.230 Het is
dus niet aannemelijk dat het agioverbod als anti-misbruikbepaling moet wor-

227. Zie nader Bartel, 'Inkomstenbelastingaspecten van de opbrengst van aandelen', Fiscale Mo-
nografie nr. 29, 2e druk, 1984, pagina 33 e.v. en pagina 195 e.v.
228. Vergelijk Smeets, 'Technieken bij de geruisloze overgang van een onderneming in een n.v.',
WFR 1967/4852, pagina 434. Op pagina 433 schrijft Smeets dat de reden van het agioverbod onbe-
kend is: 'Mogelijk heeft het ongebruikelijke van agio bij de oprichting van een n.v. de doorslag
gegeven: Ik merk daarbij op dat het al dan niet gebruikelijk zijn toch geen argument mag opleve-
ren voor een dwingende bepaling.
229. IJsselmuiden, 'Geruisloze omzetting', FED's Fiscale Brochures, IB: 3.56, 3e druk, 1976, pagi-
na 27: :t . .  een voorschrift dat  geen fiscaal doel dient, dat ook overigens nergens voor dient.  . ..'.
Bartel/De Monchy, 'De besloten vennootschap', Vademecum Ondernemingsrecht, 1988, pagina
91: .'.. een verbod waarvan de zin niet is in te zien, maar waarmee geleefd moet worden:
230. In het algemeen zal dit weinig attractief zijn, maar manipulatie is mogelijk indien de terugbe-
taling van agio geschiedt in een jaar waarin er overigens geen of een negatief inkomen aanwezig
is. Het (niet al te hoge) agio in contanten zou dan belast kunnen worden naar een tarief dat gemid-
deld lager ligt dan het stakingswinsttarief. Daar staat tegenover dat punt 3 van de Toelichting reeds
waakt tegen dergelijke manipulatie (vaste voornemen tot vervreemding van een wezenlijk deel),
terwijl een blokkeringsregeling overige gevallen zou kunnen weren.
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den gezien. Hooguit ware een verbod tot uitkering van agio in contanten gedu-
rende de eerste drie jaren na totstandkoming van de BV te verdedigen.

Wordt het agio omgezet in aandelen dan bereikt men hetzelfde resultaat als
de Staatssecretaris met het agioverbod voor ogen staat. 231

Stoffer heeft gesteld, dat de voorwaarde wel voor niemand een bezwaar zal
zijn en de ministeriele opvatting het voordeel heeft dat bij eventuele toepassing
van artikel 44 Wet IB 1964 minder moeilijkheden te verwachten zijn.232 Het
eerste vormt geen argument en het laatste vormt geen argument. Eventuele
problemen rond artikel 44 Wet IB 1964 horen daar te worden opgelost, niet
door artikel 18 Wet IB 1964; overigens zijn die problemen weggenomen door
later verschenen jurisprudentie. 233

Als het agio voorts niet onder de beschrijvingsplicht van artikel 204a Boek
2 BW zou vallen zal men in geval van een voorperiodeverlies - waarover later
meer - ook minder snel in problemen komen met de stortingsplicht.

IJsselmuiden 34 ziet, met Van Dijck235 en C. van Soest236, in het agioverbod
een overschrijding van de ministeriele bevoegdheid: 'Met het oog op de heffing
van inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting is het immers onverschillig
of het gestorte kapitaa! is gekleed in de vorm van nominaal aandelenkapitaal
of agio.'

Het kan slechts verbazen dat zelfs na de overwegende kritiek in de literatuur
van de zijde van het ministerie nimmer een motivering voor het agioverbod
werd gegeven en niettemin onverkort werd gehandhaafd. Kennelijk kan geen
motivering worden gegeven. 237

Indien vennoten de waarde van hun firma-aandeel naar de werkelijke waarde
vergoed krijgen maakt het niet uit of agio wordt geboekt.

Het agioverbod kan niet steunen op de grondslag van artikel 18 Wet IB 1964.
De tekst van de wet biedt geen steun aan het stellen van ongemotiveerde voor-
waarden.

231. In dezelfde zin Van Dijck, FED Fiscaal Weekblad, 2 februari 1967, Wet IB: Art. 18 : 12 en
Bartel, 'Inkomstenbelastingaspecten van de opbrengst van aandelen', Fiscale Monografie nr. 29,
2e druk, 1984, pagina 51.
232. FED Fiscaal Weekblad, 13 oktober 1966, Wet IB '64: Art. 18 : 10.
233. HR 2 februari 1977, BNB 1978/222* en HR 23 december 1981, BNB 1982/73*. In deze ar-
resten besliste de Hoge Raad dat, indien zowel sprake is van reeel agio als van fusie-agio in de zin
van artikel 44 Wet IB 1964, het tot de mogelijkheden behoort om ten laste van het reele agio een
onbelaste bonusuitkering te doen. Zie nader Bartel, 'Inkomstenbelastingaspecten van de opbrengst
van aandelen', Fiscale Monografie nn 29, 2e druk, 1984, pagina 120.
234. IJsselmuiden, 'Geruisloze omzetting', FED's Fiscale Brochures, IB: 3.56,3e druk, 1976, pagi-
na 27.

235. Van Dijck, FED Fiscaal Weekblad, 2 februari 1967, Wet IB 1964 : Art. 18 : 12.
236. C. van Soest, TVVS 1967, pagina 86.
237. Het merkwaardige arrest van de Hoge Raad van 17 oktober 1984, BNB 1985/19*, waarin
beslist werd dat, hoewel op een agiobonus niets is gestort en daaraan voor de aanmerkelijk-
belangregeling geen verkrijgingsprijs kan worden toegekend, een terugbetaling van kapitaal toch
niet geheel op de verkrijgingsprijs van de overige aandelen in mindering behoeft te worden ge-
bracht, kan (achteraf) niet als verklaring dienen.
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12.6.1. Agio onder resoluties B 8462 en BNB 1965/270

In de resoluties B 8462 en BNB 1965/270 werden geen voorwaarden gesteld ten
aanzien van het gestorte kapitaal. Dit roept de vraag op of, nadat onder de
werking van die resoluties is ingebracht tegen boekwaarde later alsnog boeking
van agio mogelijk zou zijn.

De bewerkers van De Vakstudie Inkomstenbelasting238 schrijven dat des-
tijds in brede kringen de opvatting heerste dat de fiscus ook een inkomstenbe-
lastingclaim vestigde op de stille reserves. Gelet op constante jurisprudentie
van de Hoge Raad achten zij het alsnog boeken van agio niet mogelijk, omdat
niet voldaan is aan de eisen, dat het agio als zodanig moet zijn bedongen, in
de boeken opgenomen en in stand gehouden moet zijn. Bewust en opzettelijk
is immers geen agio bedongen, zo luidt hun standpunt. In de literatuur wordt
daar wel anders over gedacht. 239

Ik deel het standpunt van de bewerkers van de Vakstudie voor zover het om-
zettingen onder het Besluit IB'41 betreft. De resolutie B 8462 had een gunstka-
rakter. Wanneer belastingplichtigen akkoord zijn gegaan met het kennelijke
toenmalige standpunt van de fiscus dat tegen boekwaarde diende te worden in-
gebracht zijn zij daaraan, op grond van het overeenkomstkarakter, gehouden.

Dit ligt bepaald anders ten aanzien van omzettingen onder de Wet IB 1964.
Wanneer de fiscus onder de werking van resolutie BNB 1965/270 een inbreng
tegen boekwaarde - al dan niet uitdrukkelijk - heeft afgedwongen is dat
mijns inziens in strijd met het recht gebeurd. Ik hecht dan ook totaal geen
waarde aan het woord 'voortaan', dat in de volgende resolutie, BNB 1966/255,
waarbij de commerciae herwaardering voor het eerst uitdrukkelijk werd toe-
gestaan, werd gebruikt.240

In een dergelijk geval is een fout gemaakt. Ik acht het niet onwaarschijnlijk
dat die te allen tijde kan worden gesteld. 241

I 2.7. LATENTE VENNOMSCHAPSBELASTING

Moeizaam verliep de weg van de bij commerciele herwaardering in aanmerking
te nemen latente vennootschapsbelastingdruk.

Hierv66r werd beschreven hoe Van Dijck op basis van uitkomsten van verge-
lijkende rekenmodellen, gepresenteerd op de Belastingconsulentendag 1966,
een lichte voorkeur had voor een naar het nominale Vpb-tarief in aanmerking
te nemen belastinglatentie en hoe in resolutie BNB 1966/255 inderdaad een no-

238. Aantekening 15A op artikel 18.
239. Ik verwijs naar voornoemde aantekening in de Vakstudie.
240. Punt 6 van die resolutie stelde dat de NV voortaan niet aan de fiscale openingsbalans gebon-
den was doch desgewenst commercieel tot herwaardering mocht overgaan.
241. Vergelijk mijn beschouwing over de foutenleer, 'Nieuwe ontwikkelingen in de foutenleer',
WFR 1989/5855, pagina 139.
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minale Vpb-druk werd voorgeschreven. Onbestreden bleef evenwel dat een the-
oretisch juiste benadering een naar contante waarde in aanmerking te nemen
belastingdruk was.

Bij resolutie BNB 1985/154 werd de latentie ten slotte op 20% gesteld. Toch
bleef er een probleem. Immers, men kon in strijd komen met vennootschaps-
rechtelijke inbrengbepalingen, wanneer 20% te laag zou zijn naar normen die
in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd. 242

Resolutie BNB 1986/271 loste het probleem ogenschijnlijk op door een per-
centage van ten minste 20 voor te schrijven, waarover in de toelichting, punt
8, wordt opgemerkt, dat dit percentage op verzoek van belanghebbenden ho-
ger kan worden gesteld.

Maar wat voor zin heeft het de inbrenger de vrijheid te laten om 20% te han-
teren, indien hij daarmee in problemen komt op grond van vennootschapsrech-
telijke bepalingen? Indien de meerwaarde van de in te brengen onderneming
voornamelijk uit goodwill bestaat zal de accountant vermoedelijk geen verkla-
ring - als bedoeld in artikel 204a, lid 2, Boek 2 BW - afgeven, indien bij
vaststelling van het te plaatsen kapitaal slechts een vennootschapsbelasting-
druk over die goodwill van 20% is gehanteerd. Dit brengt mee dat het op de
voet van de 9e standaardvoorwaarde berekende kapitaal enerzijds wel de
stortingsplicht bepaalt, maar anderzijds gelijktijdig bewerkt dat de aandelen
vennootschapsrechtelijk niet als volgestort kunnen gelden.243 Dit brengt weer
mede dat in contanten zal moeten worden bijgestort, voor zover aanvankelijk
berekende crediteringen en eventueel stamrecht niet of niet voldoende kunnen
worden teruggeschroefd.244 Afgezien van het daardoor opgeroepen liquidi-
teitsprobleem staat de inbrenger dan bovendien nog steeds voor een kwalifica-
tieprobleem: erkent de fiscus de bijstorting als fiscaal erkend kapitaa17245

De nuchter redenerende belastingplichtige zal zich daarom niet onnodig la-
ten verleiden tot een te lage latentie en zich conformeren aan een waarde-
ringsmethode naar maatschappelijk aanvaardbare normen. Het is dan niet zin-
vol hem een ogenschijnlijk laag percentage voor te spiegelen.

242. Voor de NV ingevolge artikel 94a, voor de BV ingevolge artikel 204a Boek 2 BW. Op het pro-
bleem werd gewezen door Buijn, 'De geruisloze inbreng en de inbrengcontrole: ongedachte proble-
men?', TVVS 1985/11, pagina 298.
243. Zie hierover Stevens, 'Inbrengperikelen', MBB no.7/8, juli/augustus 1987, pagina 174.
244. Op de problematiek van het spanningsveld tussen de fiscaalrechtelijke en de vennootschaps-
rechtelijke peildata - het zogenaamde twee-tijdstippenprobleem - en de daarmee samenhangen-

de inbrengclausules wordt hierna uitvoeriger ingegaan.
245. De Resolutie van 30 december 1977, BNB 1978/51, geeft met zoveel woorden te kennen dat
voor de heffing van inkomstenbelasting de bijstorting niet als gestort kapitaal wordt erkend. Dit
niet gemotiveerde standpunt wordt in de literatuur evenwel fel bekritiseerd. Stevens, 'Inbrengpe-
rikelen', MBB no. 7/8, juli/augustus, pagina 174, gaat zelfs, mijns inziens volkomen terecht, ge-
heel voorbij aan dit departementale standpunt:  'Deze bUstorting zie ik als kapima/ in fiscaa/rechte-
lijke zin.'
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Ook tegen de ondergrens - 'ten minste' - bestaat bezwaar.
Hoewel 20% in het algemeen betrekkelijk laag is (zie § 2.19 van hoofdstuk

6) gaat het bij een geruisloze omzetting niet om wat algemeen geldt; het gaat
om dtze inbrenger. Al zou het uitzondering zijn dat de meerwaarde voorname-
lijk schuilt in niet of nauwelijks af te schrijven activa, de latentie kan lager
uitkomen dan 2040. Weliswaar zal men in zo'n geval niet in aanvaring komen
met vennootschapsrechtelijke bepalingen omtrent de stortingsplicht, maar
fiscaalrechtelijk komt men uit op een te laag gestort kapitaal.

Het ogenschijnlijke pragmatisme van het percentage van 20% werkt derhal-
ve in het merendeel van de gevallen niet, omdat er toch 'gerekend' moet wor-
den en doet in uitzonderingsgevallen, namelijk waar men lager dan 20% uit-
komt, de belastingplichtige geen recht.

Voorts kan worden bedacht dat de Staatssecretaris het voor de bepaling van
de verkrijgingsprijs van de verkregen aandelen niet nodig heeft geacht een vast
percentage voor te schrijven.246 De verwijzing naar artikel 35 WBR in punt 8
van de toelichting, welk artikel eveneens een vast percentage van 20 voor-
schrijft, levert in het licht van het voorgaande geen ander argument op dan dat
de fixatie in dat artikel verouderd is.247

Het is slechts de magie van het woord 'grondslag' waarop de bemoeienis van
de Staatssecretaris met de Vpb-latentie jarenlang heeft berust. Maar de
grondslag van artikel 18 laat de inkomstenbelastingsfeer ongemoeid.

12.7.1. Fiscale reserves

Onduidelijk is het zinsdeel in de 9e standaardvoorwaarde, inhoudende dat bij
de commerciele herwaardering de latente vennootschapsbelastingdruk in aan-
merking wordt genomen, 'behoudens voor zover bovenbedoelde fiscale reser-
ves niet in aandelenkapitaal worden omgezet.' Een toelichting hierop ont-
breekt. De frase verscheen voor het eerst in resolutie BNB 1971/241 en werd
toen als een 'verduidelijking' bestempeld.

Hoe zet men eigenlijk fiscale reserves om in aandelenkapitaal?
Commercieel zijn fiscale reserves latente belastingschuld.
Men neme de belastinglatentie dus altijd in aanmerking en late deze zinsne-

de voor wat zij is.

246. Zie nader o.a. Van Dijck, 'De aanmerkelijk belangregeling', FED's Fiscale Brochures, IB:
6.lA, 4e druk, 1987, pagina 87.
247. Vergelijk Zwemmer, FED Fiscaal Weekblad, 1986/1287, punt 3, pagina 4620.
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I 2.8.  FISCAALRECHTELIJK  EN VENNOMSCHAPSRECHTELIJK KAI'ITAAL

Bij omzetting van een onderneming in een nieuwe BV is een (v66r-)voor-
periode gebruikelijk. Indien vanaf de aanvang van die periode de onderneming
voor toepassing van de belastingwetten voor rekening van de BV komt ligt het
voor de hand dat in een geval van ruisende omzetting het moment van bepaling
van de stakingswinst van de inbrenger op dat tijdstip gesitueerd wordt. Bij een
geruisloze omzetting vormt dat tijdstip (het overgangstijdstip) het moment
waarop de bakens voor de toekomstige belastingheffing van inbrenger ener-
zijds en BV anderzijds worden uitgezet. Dit brengt mee dat het overgangs-
tijdstip vanuit fiscale optiek het aangewezen moment is om het te plaatsen en
te storten kapitaal vast te leggen; daarom komt dit kapitaal in de akte van
oprichting terecht. Het zal voor de heffing van inkomstenbelasting bij de
aandeelhouder de sleutel gaan vormen.

In het vennootschapsrecht wordt enerzijds een minimaal te plaatsen en te stor-
ten kapitaal voorgeschreven, terwijl anderzijds strikte bepalingen gelden voor
de stortings- respectievelijk inbrengverplichting.248 Zo dient een overeengeko-
men storting in geld vergezeld te gaan van een bankverklaring249, terwijl een
inbreng in natura een beschrijving en een accountantsverklaring behoeft.250

De (geruisloze) omzetting van een onderneming in een BV komt neer op een
inbreng in natura, zodat ik hierna de aandacht zal richten op daarmee
samenhangende vennootschapsrechtelijke bepalingen.

Het kapitaal in het vennootschapsrecht is gericht op de verhouding tussen
de BV en haar aandeelhouders enerzijds251 en op haar verhouding tot met
haar handelende derden anderzijds.252 De wetgever heeft regels gegeven om de
door hem beoogde verhoudingen zeker te stellen. Daartoe behoren de be-
schrijving van de inbreng in natura door oprichters als bedoeld in het eerste

248. In de vennootschapsrechtelijke literatuur hanteert men in het algemeen het woord 'stor-
tingsplicht' indien storting in geld is bedoeld en 'inbrengplicht' indien inbreng in natura is be-
doeld.
249. Artikelen 93a en 203a Boek 2 BW
250. Artikelen 80b en 191b in verbinding met de artikelen 94a en 204a Boek 2 BW. De artikelen
94b en 204b Boek 2 BW geven de regeling voor na oprichting geplaatste aandelen.
251. Van der Heijden/Van der Grinten, 'Handboek voor de naamloze en de besloten vennoot-

schap',  lk  druk,  1989,  §  161:   'Het  kapitaal  duidt  (...)  aan  (...)  het  bedrag  tot   hetwelk  de  ven-
nootschap zich wegens de inbreng in vennootschappelijke schuldbetrekking jegens haar
aandeelhouders  stelt.   (...)  Kapitaal  is  onlosbare  vennootschappelijke  schuld.   (...)  Het   kapitaal
geeD aan het bedrag, tot hetwelk de vennootschap zich verplicht haar vermogen onder vennoot-
schappelijk verband te houden.'
252.  Van der Heijden/Van der Grinten, t.a.p.: Wet kapitaal heeft een functie tegenover derden,

tegenover de schuldeisers der vennootschap.  Bij de oprichting moet het vermogen van de vennoot-
schap (. . .) tenminste gelijk zijn aan het kapitaal. (. . .) Voorts raakt derden de verplichting van
de vennootschap om haar vermogen tot het bedrag van het kapitaal onder vennootschappelijk
verband te laten en eerst na ontbinding aan aandeelhouders uit te  keren.  C...)  Het  kapitaal  duidt
in die zin een openbare, absolute, verplichting der vennootschap ook tegenover derden aan.'
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lid van artikel 204a Boek 2 BW en de accountantsverklaring bedoeld in het
tweede lid van dat artikel.

Genoemd artikel schrijft voor dat de oprichters253 een beschrijving opma-
ken van hetgeen wordt ingebracht onder vermelding van de waarde ervan;
daarbij dienen zij maatschappelijk aanvaardbare waarderingsmethoden te
hanteren. De wet biedt daartoe twee tijdstippen aan indien het gaat om een BV:
a.  de beschrijving heeft betrekking op de toestand van hetgeen wordt inge-

bracht op een dag die niet eerder ligt dan 5 maanden v66r de oprichting;
b.  de beschrijving heeft betrekking op de toestand van hetgeen wordt inge-

bracht op een dag die niet eerder ligt dan 1 maand voordat de ministeriele
verklaring van geen bezwaar is aangevraagd mits de oprichting uiterlijk  1
maand na de verklaring geschiedt. 254

Ik ga er hierna van uit dat inbrengers bij een geruisloze omzetting kiezen voor
de eerste methode en enige maanden v66r de oprichting de beschrijving en de
accountantsverklaring situeren.

Nu zal bij een geruisloze omzetting doorgaans sprake zijn van een (v66r-)-
voorperiode, welke een periode van 15 maanden kan omvatten. Theoretisch is
dit dan ook de periode die kan liggen tussen het tijdstip waarop het te plaatsen
kapitaal wordt bepaald, het overgangs- of aanvangstijdstip, en het tijdstip
waarop de beschrijving ziet; in de praktijk kan deze periode uiteraard korter
zijn. Door dit tijdsverloop zullen de waarderingen van de inbreng, ook al wor-
den dezelfde maatstaven gehanteerd, verschillen. Afgezien van het verschil in
tijdstip van waardering kan bovendien een verschil in waardering veroorzaakt
worden door verschil in waardering(smethoden) van fiscale autoriteiten ener-
zijds en de accountant, bedoeld in artikel 204a, lid 2, Boek 2 BW, anderzijds.
Deze verschillen kunnen meebrengen dat vennootschapsrechtelijk niet voldaan
is aan de stortingsplicht. Daar komt bij dat de fiscale waardering pas na de
oprichting onherroepelijk kan komen vast te staan. Teneinde hieruit voort-
spruitende problemen op te lossen zijn inbrengclausules ontwikkeld, zowel
voor een ruisende als een geruisloze omzetting.

Schematisch kan het probleemveld als volgt in beeld worden gebracht.

253. Bartel en De Monchy, 'De besloten vennootschap', Vademecum ondernemingsrecht, 1988, pa-
gina 70, plaatsen hierbij de kanttekening:  'De bedoeling van deze bepaling is dat de oprichters zich
bewust zijn van de verantwoordelijkheid die zij dragen voor de inhoud van de beschrijving en de
daarin opgenomen waardering.  Het is echter de vraag of in de praklijk de beschrijving en de waar-
deringsmaatstaven niet door de accountant zullen worden gemaakt: uiteindelijk is het inventarise-
ren van ondernemingen en het aangeven van de waarde met de daarbij behorende waarderingsme-
thoden niet een kundigheid die aan iedere oprichter kan worden toegedicht.'
254. Deze tweede mogelijkheid geldt niet in geval van een NV, artikel 94a Boek 2 BW.
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Bij de bespreking van de verschillende posities beschouw ik de vennootschaps-
rechtelijke bepalingen, inclusief de departementale richtlijnen 1986 55, als ge-

geven. De aard van de regeling van artikel 18 Wet IB 1964 brengt ook mee, dat
zij zich richt op de vennootschapsrechtelijke bepalingen. Mij gaat het slechts
om de vraag of de 9e standaardvoorwaarde toegesneden is op de huidige

vennootschapsrechtelijke bepalingen, een vraag die mede terug zal voeren tot
de 8e standaardvoorwaarde.

Voorts dient te worden bedacht dat het hier gaat om uitzonderingsgevallen.
Een geruisloze omzetting ligt in het verlengde van een goed lopende onderne-

ming, zodat, mede gelet op de relatief korte (v66r-)voorperiode, een voorperi-

255. Richtlijnen 1986 voor het beoordelen van oprichtingen en van statutenwijzigingen van naam-
loze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. Zij zijn vast-
gesteld bij besluit 18 november 1985 van de Staatssecretaris van Justitie, Stcrt. 1985,227 en in wer-

king getreden op 20 januari 1986, de datum waarop ook de nieuwe regeling voor het kapitaal van
de BV van kracht werd. Een volledige weergave van de tekst is o.a. opgenomen in het Handboek
van Van der Heijden/Van der Grinten, lk druk, 1989, pagina 797 e.v. Zie voor een bespreking
van deze richtlijnen Buijn, 'Departementale Richtlijnen 1986', TVVS 1987, no. 7 en 8.
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odeverlies zich niet vaak zal voordoen. Eerder is voorstelbaar dat de fiscus de
inbreng Idger zal waarderen dan de inbrengers dat doen, maar ook dit lijkt mij,
gelet op de accountantsverklaring en de relatief hoge inbrengplicht bij een ge-
ruisloze omzetting, ook niet iets dat schering en inslag is. Een en ander neemt
niet weg dat men hier raakt aan een voor de theorie van artikel 18 belangrijk
facet.

Teneinde onverhoopte problemen zo goed mogelijk in banen te leiden zijn
door een werkgroep voorbeeld-inbrengclausules ontwikkeld.256 De tekst van
de voor een geruisloze omzetting door de werkgroep als voorbeeld gegeven in-
brengclausule, de zogenaamde B-variant, is opgenomen als bijlage 6.

Hierna zullen de vier in het schema aangegeven gevallen aan de hand van een
zeer vereenvoudigd voorbeeld worden toegelicht. Stel dat een ondernemer in
de loop van zeker jaar het plan opvat zijn onderneming geruisloos om te zet-
ten. Hij laat een intentieverklaring registreren en opteert voor een voOr-voor-
periode, waardoor de onderneming vanaf 1 januari 1988 voor rekening van de
BV zal komen. Het in de ontwerpakte van oprichting genoemde te plaatsen ka-
pitaal wordt naar de toestand per 1 januari 1988 en naar de regels voor de ge-
ruisloze omzetting bepaald. De beschrijving en de accountantsverklaring zien
op de toestand per 31 december 1988. De verklaring van geen bezwaar wordt
in januari 1989 ontvangen; de BV wordt - in beginsel - in februari daaraan-
volgend opgericht.

De fiscale balans bij aanvang van de vddr-voorperiode Chet aan-
vangstijdstip) luidt:

Activa 500 000 E.V. 500 000

500 0001 500 000

Er is geen fiscale oudedagsreserve en er zijn geen materiele belastingschulden.
Stille reserve 500 000
Te plaatsen kapitaal:
Boekwaarde onderneming 500 000
Stille reserve 500 000

1 000 000
Belastinglatentie (20%) 100 000

Waarde onderneming 900 000
Afrondingscreditering 5/105 40 000 (afgerond)
Nominaal te plaatsen 860.000

256. Zie V-N 25 april 1987, punt 12, pagina 863.
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De commerciele openingsbalans van de BV luidt:

Activa 1 000 000 A.K. 860 000

Vpb-lat. 100 000

Creditering 40 000

1 000 000 1 000 000

I 2.9.  VERLIES  IN  DE  (VOOR-)VOORPERIODE

Vooropgesteld zij dat, indien in de v66r-voorperiode tegen de verwachtingen
in verlies wordt geleden, in de praktijk de gehele omzetting vaak zal worden

afgeblazen: de inbrenger neemt het verlies voor eigen rekening, compenseert
dit met zijn overig inkomen en past voor het overige de regels inzake de
verliescompensatie toe.

Het hier beschreven probleem is niet ontstaan bij inwerkingtreding van de
Wet Nieuwe regeling voor het kapitaal van de BV en de departementale richtlij-
nen 1986. Het werd reeds opgeroepen door het zogenaamde Departementaal
Standpunt 18 van juni 1977257, welk standpunt fiscaal 'vertaald' werd in reso-
lutie BNB 1978/51. Ik zal mij beperken tot het geldend recht.258

Stel dat op de vennootschapsrechtelijke peildatum een verlies is geleden van
f 150 000. Dit bedrag komt men dan tekort ten opzichte van de inbrengplicht

van f 860 000.
Punt 5 van de voorbeeld-inbrengclausule (variant B) houdt nu in dat de cre-

ditering (i.c. f 40 000) tot nihil zal moeten worden teruggebracht, terwijl voor
het restant ad f 110 000 een bijstortingsverplichting in geld ontstaat. Op deze

bijstortingsverplichting is artikel 203a Boek 2 BW, de bankverklaring, van toe-
passing. Een dergeluke bustorting zal de verkrijgingsprijs van de verkregen

257. Inhoudende dat men slechts kan zeggen dat de aandelen zijn volgestort, 'indien tevens is be-

paaid in de overeenkomst dat de inbrenger in contanten bijbetaalt wat de in te brengen onderne-
ming vermeerderd met het verliessaldo over voormelde periode minder waard is dan de bij de in-
brenger geplaatste aandelen.'
258. Voor literatuur over het Departementaal standpunt nr. 18 verwijs ik o.a. naar Van der Ploeg,
'Inbrengen ter volstorting en toch bijpassen?', De NV 1978, no. 56/5, pagina 102 e.v.; Dijstel-

bloem, 'Inbrengclausules bij oprichting van naamloze en besloten vennootschappen', De NV 1978,
no. 56/6, pagina 122 e.v.; van dezelfde auteur 'Fiscale faciliteiten bij interne reorganisaties van
naamloze en besloten vennootschappen', Fiscale Monografie nr. 37, 1984, pagina 227 e.v.;
Jongsma, 'Justitie, Financien en de voorperiode', TVVS 1978/10, pagina 297 e.v.; Buijn, 'De
oprichting van de NV en de BV', 1984, pagina 175 e.v.; Bartel, 'Inkomstenbelastingaspecten van

de opbrengst van aandelen', 2e druk, 1984, pagina 48; van dezelfde auteur, 'Inbrengperikelen',
Bundel 'Tot vermaak van Slagter', 1988, pagina 7; Essers, 'Vennootschapsrechtelijke inbreng-
bepalingen', bundel 'Fiscale aspecten van ondernemingen', 1985, pagina 41.
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aandelen verhogen, maar niet het voor de opbrengst van aandelen relevante
gestorte kapitaal, althans volgens de eerder genoemde resolutie BNB 1978/51.
Vermoedelijk neemt de Staatssecretaris aan dat de bijstorting wordt afgeboekt
op het verlies, zo schrijft Van Dijck259, maar merkt op dat het aanvaardbaar
is zowel bijstorting als verlies afzonderlijk te administreren. De auteur vindt
dat de Staatssecretaris zijn standpunt moet heroverwegen. Ook Barte1260 acht
het standpunt onjuist en adviseert eveneens, aangezien de ministeriele ziens-
wijze nog niet door de rechter is getoetst, de bijstorting als agio in de boeken
te verwerken en als zodanig in stand te laten tegenover het in de voorperiode
geleden verlies. Eerder wees ik op de negatie van het departementale standpunt
door Stevens.261

Als het voorperiodeverlies op zich al geen reden vormt om van omzetting af
te zien vormt de bijstortingsverplichting een tweede aanleiding om niet tot
oprichting van de BV over te gaan; de liquiditeitspositie van de inbrenger zou
hem parten kunnen spelen. De 10e standaardvoorwaarde verhindert dat op
korte termijn het bijgestorte kapitaal weer zou kunnen worden terugbetaald.

Was artikel 18 Wet IB 1964 niet mede bedoeld om liquiditeitsproblemen ter ge-
legenheid van een omzetting te vermijden?

De 9e standaardvoorwaarde verplicht tot maximale kapitalisatie, waardoor
men des te eerder in problemen kan komen in verband met artikel 204a Boek
2 BW. Een ruimere crediteringsmogelijkheid voorkomt mijns inziens een
bijstorting in contanten.

I 2. I 0.   INST  IN DE (v66R-)VOORPERIODE

Het spreekt vanzelf dat, indien een positief resultaat behaald wordt in de peri-
ode tussen het fiscaalrechtelijke aanvangstijdstip en de vennootschaps-
rechtelijke peildatum, uit dien hoofde geen tekort kan ontstaan ten opzichte
van de stortingsplicht voortvloeiend uit het op de aanvangsdatum bepaalde ka-
pitaal.

Problemen kunnen zich niettemin voordoen indien de oprichters onafhanke-
lijk van de accountant op het aanvangstijdstip het kapitaal hebben bepaald om
er op de peildatum achter te komen dat de accountant de verklaring niet wenst
af te geven. Zij, de oprichters, kunnen de goodwill te optimistisch hebben inge-
schat of zij blijken in vennootschapsrechtelijk opzicht ten onrechte van een
Vpb-latentie van 20% uitgegaan. 262

259. 'De aanmerkelijk belangregeling', FED's Fiscale Brochures, IB: 6.l A, 4e druk, 1987, pagina
120.

260.  ' Inbrengperikelen', Bundel 'Tot vermaak van Slagter', 1988, pagina  8.
261. Stevens, 'Inbrengperikelen', MBB nr. 7/8, juli/augustus, pagina 174.
262. Bartel en De Monchy, 'De besloten vennootschap", Vademecum Ondernemingsrecht, 1988,
pagina 108 e.v. geven een cijfervoorbeeld van zo'n geval.
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Een voorperiodewinst kan in zo'n geval het waarderingsverschil over-
bruggen, maar evengoed kan ondanks die winst een verschil blijven bestaan.
In het laatste geval zijn de gevolgen dezelfde als in de vorige paragraaf beschre-
ven.

I 2.I I. LAGERE WAARDERING NA OPRICHTING

Het is mogelijk dat na oprichting van de BV - welke bij een geruisloze om-
zetting binnen 15 maanden na het aanvangstijdstip tot stand dient te komen
- de beschikking houdende de ministeri8le voorwaarden nog niet is gegeven
en de voorwaarden nog niet zijn aanvaard. De 12% standaardvoorwaarde houdt
expliciet rekening met deze mogelijkheid. In punt 11 van de toelichting op de
standaardvoorwaarden adviseert de Staatssecretaris belanghebbenden tijdig
actie te ondernemen, enerzijds om te voorkomen dat een tijdige oprichting
wordt geblokkeerd omdat de verklaring van geen bezwaar niet tijdig werd aan-
gevraagd263, anderzijds om moeilij kheden voortvloeiende  uit  een  te late indie-
ning van het verzoekschrift te voorkomen.

Zo kan het gevolg van een te late indiening van het verzoekschrift zijn, dat
eerst na oprichting blijkt dat de inspecteur respectievelijk de Staatssecretaris
de waarderingen van de oprichter(s) te hoog acht.

Indien het gelijk aan de zijde van de fiscus is kunnen zonder nadere voorzie-
ningen de consequenties fors zijn. De Staatssecretaris stelt zich namelijk op het
standpunt dat de geruisloze omzetting dan geen doorgang kan vinden kn aan-
genomen kan worden, dat de BV in het jaar van haar totstandkoming een
uitdeling aan belanghebbenden heeft gedaan!264 Hoe de BV winst kan uitde-
len die zij niet gemaakt heeft en hoe dat belast zou kunnen worden is voors-
hands onduidelijk; vergelijk de annotatie  van Van Dijck  bij BNB 1988/122:

Een inbrengclausule kan hoe dan ook vervelende consequenties voorkomen.
Hierbij moet bedacht worden dat de vermindering van het gestort en geplaatst
kapitaal uitsluitend aan fiscale zijde ligt. Vennootschapsrechtelijk is aan de
stortingsplicht voldaan. Aan een nadere beschrijving en een accountantsver-
klaring behoeft niet meer te worden voldaan. De aanpassing kan (daarom) niet

plaatsvinden door middel van een fiscale glijclausule welke zou inhouden, dat
na oprichting aan het object van inbreng een lagere waarde zou moeten worden

toegekend dan het bedrag van de stortingsplicht. Daardoor zouden de aande-

len, achteraf gezien, niet zijn volgestort. Het Ministerie van Justitie acht dit
265in strijd met het sinds 20 januari 1986 voor BV's geldende nieuwe stelsel.

263. Van de zijde van het Ministerie van Justitie werd mij meegedeeld dat de gemiddelde verwer-

kingstijd 5 maanden bedraagt.
264. Toelichting op resolutie BNB 1986/271, punt 8, slotzin.
265. Zie publikatie van het Ministerie van Financien 2 februari 1987, no. 287-2138, V-N 25 april
1987, punt 15.
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Dit Ministerie wees op een viertal mogelijkheden, welke in overeenstemming
met Boek 2 BW kunnen worden geacht. 266

De Staatssecretaris van Financien acht slechts de mogelijkheid inhoudende
de overdracht om niet van aandelen aan de vennootschap zonder bezwaar. 267
De andere mogelijkheden vallen kennelijk af doordat zij gepaard gaan met be-
taling door de vennootschap aan de oprichter, waardoor een zweem van reali-
satie ontstaat.

De voorbeeld-inbrengclausule, punt 7, houdt daarom voor dit geval in dat
voor het verschil crediteringen en/of bedongen stamrecht (zoals die op het aan-
vangstijdstip of na een correctie, voortvloeiend uit de beschrijving, zijn vastge-
steld) worden verminderd, dan wel dat de oprichter 'onverwijld een zodanig
aantal aandelen om niet aan de vennootschap in eigendom (zal) overdragen,
die verplicht is die aandelen om niet te aanvaarden, als overeenkomt met dat
verschil'.

Stel dat in het hiervoor gegeven voorbeeld nader komt vast te staan dat per
aanvangstijdstip de waarde der activa niet f 1 000 000, maar f 850 000 be-
draagt. De berekening zou dan luiden:
Boekwaarde onderneming 500 000
Stille reserve 350 000

850 000
Belastinglatentie (20%) 70 000

Waarde onderneming 780 000
Afrondingscreditering 5/105 37 000 (afgerond)

Nominaal te plaatsen 743 000

Het lijkt mij dat de creditering, die f 40 000 bedroeg, ten minste met f 3000
moet worden  verminderd,  waarna  vervolgens  (860 000  -  743 000)  =
f 117 000 nominaal aan de BV wordt overgedragen.

Verder terugbrengen van de crediteringen is weinig attractief; reduceren van
een eventueel FOR-stamrecht zou belastingheffing meebrengen dan wel een
liquiditeitsoffer, wanneer het stamrecht geheel of ten dele bij een verzekerings-
maatschappij wordt ondergebracht. Overdracht om niet van aandelen zal om
die reden de voorkeur genieten zolang men daarmede niet het vennootschaps-
rechtelijke minimum aan geplaatst en gestort kapitaal aantast. Met een derge-

266. Te weten:
1.  Overdracht om niet van volgestorte aandelen aan de vennootschap.
2.  Inkoop van volgestorte aandelen, eventueel gevolgd door intrekking.
3.  intrekking van aandelen met terugbetaling.
4. Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen ter uitvoering van een besluit tot coupureverkleining.
267. Zie de hiervoor vermelde publikatie van het Ministerie van Financitn, V-N 25 april 1987, punt
15.
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lijke overdracht komt men uiteraard niet in strijd met het vervreemdingsverbod
van de 10e standaardvoorwaarde.

Bezien vanuit de taak die de werkgroep op zich nam is punt 7 van de voor-
beeld-inbrengclausule, waar het de eigendomsoverdracht-om-niet betreft,
pragmatisch, eenvoudig en doeltreffend.

Bezien vanuit de regeling van artikel 18 Wet IB 1964 in haar relatie tot het
vennootschapsrecht is de eigendomsoverdracht om niet vlak na oprichting
wonderlijk. Wat daarvan zij, ook gelet op de vennootschapsrechtelijke bepa-
lingen gaat de 9e standaardvoorwaarde te ver.

I 2. I 2. HOGERE WAARDERING NA OPRICHTING

Bij een ruisende omzetting is zeer wel denkbaar dat de fiscus de inbreng hoger
waardeert dan de oprichter. Belastbare stakingswinst is immers in het geding.
Variant A van de voorbeeld-inbrengclausules, punt 6, draagt oplossingen aan
voor het geval dat het gelijk van de fiscus eerst na oprichting van de BV komt
vast te staan. 268

Bij geruisloze omzetting liggen de belangen omgekeerd. De oprichters be-
hoeven geen stakingswinst tot uitdrukking te brengen en hebben, in verband
met de toekomstige inkomstenbelastingheffing over de opbrengst der aande-
len, belang bij een zo hoog mogelijke waardering van de inbreng.

De fiscus heeft daartegenover alleen voor de kapitaalsbelasting, zolang zij
nog bestaat, belang bij een hogere waardering, welk belang doorgaans niet op
zal wegen tegen de waarde van de lagere toekomstige inkomstenbelastingclaim.
Men mag derhalve aannemen dat deze variant zich niet vaak zal voordoen.

De voorbeeld-inbrengclausules voorzien niettemin in de mogelijkheid: punt
6 van variant B. Indien na oprichting onherroepelijk komt vast te staan dat per
aanvangsdatum fiscaalrechtelijk een hogere waarde aan de inbreng moet wor-
den toegekend zal die hogere waarde ook vennootschapsrechtelijk gelden.

Verhoging van stamrecht en vervolgens van crediteringen, voor zover mogelijk
gelet op de voorwaarden, zijn het gevolg. Resteert ook dan nog een verschil,
dan is de vennootschap verplicht ten laste van dezelfde inbreng onverwijld een
zodanig aantal aandelen a pari aan de oprichter uit te geven dat wordt voldaan
aan de voorwaarden bij artikel 18 Wet IB 1964.

Gelet op de vennootschapsrechtelijke consequenties zal niet voorbij kunnen
worden gegaan aan artikel 204a Boek 2 BW. De glijclausule kan daarom
slechts toepassing vinden indien en voor zover de bevoegde accountant ver-
klaart, dat per de vennootschapsrechtelijke peildatum de waarde van de in-

268. Zie meergenoemde publikatie in V-N 25 april 1987, punt 12,
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breng ten minste het bedrag beloopt van de stortingsplicht, voortvloeiende uit
de bij oprichting 6n de na oprichting geplaatste aandelen.

Stel dat nader komt vast te staan dat de waarde der activa op de aanvangsda-
tum niet f 1 000 000 bedraagt, maar f 1 200 000. De afrondingscreditering
stijgt dan met f 10 000 tot f 50 000 en de BV zou f 150 000 nominaal uitrei-
ken.

Een ruimere crediteringsmogelijkheid zou nadere uitgifte van aandelen overbo-
dig maken.

I 2.I 3.   VOLSTORTING

'De   aandelen   moeten   worden volgestorti aldus de tweede volzin van de 9e
standaardvoorwaarde. Nu laten zowel artikel 80 als artikel 191 Boek 2 BW toe
dat bedongen wordt, dat tot ten hoogste drie vierden van het nominale bedrag
eerst behoeft te worden gestort nadat de vennootschap het zal hebben opge-
vraagd. Deze mogelijkheid wordt niet beperkt in geval van inbreng in natu-
ra. 269

I 2.I4. SAMENVATTING

Vermoedelijk is de wetgever ervan uitgegaan dat bij een geruisloze omzetting
de fiscale balans bepalend was voor het te plaatsen aandelenkapitaal. Alleen
vanuit dat perspectief is de eis van de gelijkblijvende kapitaalsverhouding ver-
klaarbaar. Aldus gaat de tekst van de wet uit van een overdracht uitsluitend
tegen aandelen.

Maar de wetgever wenste alleen een vennootschapsbelastingclaim te creeren.
Uit niets blijkt dat hij meervoudige belastingclaims wilde vestigen. Daarmee
wordt de eis dat uitsluitend tegen aandelen kan worden overgedragen onver-
klaarbaar.

De tekst van de wet stemt niet overeen met de bedoeling van de wetgever. Mede
om die reden bestaat er mijns inziens ruimte voor geblokkeerde crediteringen,
zoals ik die bij de bespreking van de 8e standaardvoorwaarde heb bepleit.

De bedoeling van de wetgever brengt ook mede dat 'commerciele herwaarde-
ring' geheel buiten artikel 18 Wet IB 1964 om gaat. De Staatssecretaris heeft

269. Vergelijk Buijn,   ' De oprichting  van   de  NV  en  de BV', Monografie vanwege  het   Van  der
Heijden-instituut, no. 24, 1984, pagina 167: 'De wet bepaalt nergens dat, indien een storting op
aandelen in natura geschiedt, die aandelen zouden moeten worden volgestort.'
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ter zake geen bevoegdheid, behoudens op het niveau van correcties, die door
het tweede lid van artikel 18 Wet IB 1964 gedragen worden.

Een dergelijke correctie kan nodig zijn in verband met deelnemingen. Even-
min kan een bevoegdheid ten aanzien van bij commerciele herwaardering in
aanmerking te nemen Vpb-latenties aan de wet worden ontleend.

Het agioverbod kan niet steunen op de grondslag van artikel 18 Wet IB 1964;
de tekst van artikel 18, lid 2 biedt geen steun aan ongemotiveerde voorwaar-
den.

Het is niet onwaarschijnlijk dat het niet-boeken van agio onder de werking
van resolutie BNB 1965/270 als een te herstellen 'fout' kan worden be-
schouwd.

De departementale eis tot maximale kapitalisatie vindt niet alleen geen steun
in de strekking van de wet, maar heeft daarenboven hinderlijke consequenties
in verband met het vennootschapsrecht.

De zinsnede in de 9e standaardvoorwaarde inzake fiscale reserves kan verval-
len.

I 2.I 5.   TEKSTVOORSTEL

Bij een nieuwe wettelijke redaktie van artikel 18 Wet IB 1964 bestaat mijns in-
ziens geen behoefte aan een bepaling overeenkomstig de huidige 9e standaard-
voorwaarde. Een uitzondering geldt voor mede over te dragen deelnemingen,
waarop bij de BV de deelnemingsvrijstelling van toepassing zal zijn.

Van belang is slechts dat de tegenprestatie van de BV overeenkomt met de
waarde in het economisch verkeer van de overgedragen vermogensbestandde-
len.

In de tekst van het eerste lid van artikel 18, zoals ik die in § 5.3 van dit
hoofdstuk heb geformuleerd, kunnen de woorden 'verkregen aandelen' verval-
len om plaats te maken voor 'prestatie van de vennootschap'.

In dit stadium van mijn betoog luidt de tekst van het eerste lid thans als
Volgt:

Lid 1

'Ingeval een onderneming of een zegstandig onderdeel van een onderne-
ming, welke feitelijk voor rekening van de belastingplichtige wordt gedreven,
wordt overgedragen aan een naamloze of besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, wordt, op verzoek van de belastingplichtige, winst behaald
met de vervreemding van vermogensbestanddelen aan de vennootschap tot het
in de tweede volzin bedoelde bedrag niet in aanmerking genomen, wordt, op
verzoek, voor toepassing van de artikelen 13 en 14 van de wet de vennootschap
geacht in de plaats te zijn getreden van de belastingplichtige, worden voor de
toepassing van Hoofdstuk VA de desbetreffende zaken geacht niet te zijn ver-
vreemd en zijn de artikelen 8, letter d, 19 en 57, eerste lid, letters a en b, van
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de wet, behoudens ten aanzien van het in de tweede volzin bedoelde bedrag,
niet van toepassing, mits de waarde van de prestatie van de vennootschap
overeenstemt met de waarde van de door de belastingplichtige overgedragen
onderneming of met de waarde van het overgedragen zelfstandig onderdeel.

De niet in aanmerking te nemen winst bedraagt het verschil tussen de waarde
in het economisch verkeer van de overgedragen onderneming of van het
zelfstandig onderdeel en de boekwaarde, waarvoor de vennootschap de over-
genomen activa en passiva  in haar fiscale balans te boek stelt.

De vennootschap stelt  de  overgenomen activa  en passiva  in  haar fiscale  balans
te boek hetzij voor de waarde, waarvoor deze activa en passiva op het tijdstip
van vervreemding te boek zijn gesteld in de fiscale balans van de overdrager,
hetzij op een hogere waarde, welke laatste waarde de waarde in het economisch
verkeer van de overgenomen onderneming of van het overgenomen zeUstandig
onderdeel niet mag overtreffen.

Indien de vennootschap de activa en passiva niet te boek stelt naar de waar-
de in het economisch verkeer worden zij, respectievelijk, geactiveerd en gepas-
siveerd naar evenredigheid van de boekwaarden in de fiscale balans van de
overdrager op het tijdstip van vervreemding.

Met betrekking tot over te dragen deelnemingen zou wellicht de volgende wet-
tekst kunnen worden aangehouden:

'Tot het verschil tussen de waarde in het economisch verkeer op het tijdstip
van vervreemding van aan de vennootschap overgedragen vermogensbestand-
delen en de boekwaarde, waarvoor de vennootschap deze vermogensbe-
standdelen in haar fiscale balans te boek stelt, vindt artikel 13  van de Wet op
de vennootschapsbelasting 1969 in geval van vervreemding van deze vermo-
gensbestanddelen door de vennootschap geen toepassing.'

13. Tiende standaardvoorwaarde

Is het vervreemdingsverbod een anti-misbruikbepaling of een gunstregeling?
De parlementaire geschiedenis geeft weinig aanknopingspunten voor een ant-
woord. Wat is 'vervreemding'? Ook deze term is niet toegelicht. Kan men te
rade gaan bij andere regelingen zoals de aanmerkelijk-belangregeling? Gaat
het alleen om 'vervreemding' of dient er ook iets meer te zijn,  te weten realisa-
tie? Zo ja,  ziet het vervreemdingsverbod dan op realisatie van de winstreserves
van de BV of op realisatie van doorgeschoven stille reserves? Op deze vragen
zal in de volgende paragrafen antwoord worden gegeven, respectievelijk een
standpunt worden bepaald.

300



TIENDE STANDAARDVOORWAARDE

In het tweede lid van artikel 18 Wet IB 1964 geeft de wet de Minister de be-
voegdheid voorwaarden te stellen die betrekking hebben op 'de vervreemding
van de aandelen in de opgerichte vennootschap'.

Van deze bevoegdheid is gebruik gemaakt in de 10e standaardvoorwaarde
van resolutie BNB 1986/271 (zie bijlage 4). De belastingplichtige mag tot drie
jaren na de totstandkoming van de BV de bij de oprichting en daarna verkre-
gen aandelen zonder ministeridle toestemming niet vervreemden.

De Staatssecretaris plaatst de voorwaarde, blijkens punt 15 van de toelichting,
in het teken van misbruik van de regeling van artikel 18 Wet IB 1964, maar ver-
leent in reele gevallen ontheffing van het vervreemdingsverbod, bijvoorbeeld
in geval van een aandelenfusie in de zin van artikel 40 Wet IB 1964.

Op welk misbruik doelt de Staatssecretaris?
Houdt men voor ogen dat artikel 18 Wet IB 1964 stoelt op de gedachte dat

de ontwikkeling van de onderneming noopt tot een andere rechtsvorm en daar-
om liquiditeitsproblemen, die zouden voortvloeien uit inkomstenbelastinghef-
fing bij verwezenlijking van die rechtsvorm, dienen te worden weggenomen,
dan komt daaruit het criterium naar voren, dat de belastingplichtige de stille
reserves ook in feite niet dient te realiseren.

Dit criterium kwam o.a. aan de orde bij bespreking van de le standaardvoor-
waarde in de betekenis van een voortzettingseis, inhoudende dat kort na een
geruisloze omzetting geen handelingen mogen worden verricht die in feite een
staking van de oorspronkelijke IB-onderneming inhouden. DAAr richtte de
aandacht zich op realisatie van de stille reserves e.d. door middel van indirecte
vervreemding, dat wil zeggen via de geruisloos tot stand gekomen BV, van de
activa en de passiva van de onderneming.

Maar realisatie van de stille reserves e.d. kan ook bewerkstelligd worden
door vervreemding van de aandelen. Dit heeft de wetgever, die er kennelijk
(mijns inziens onbewust) van uit ging dat de overdracht van de vermogens-
bestanddelen geheel tegen uitreiking van aandelen zou geschieden, (mogelijk)
voorzien en om die reden de Minister de bevoegdheid gegeven nadere voor-
waarden te stellen met betrekking tot de vervreemding van aandelen.

De lOe standaardvoorwaarde richt zich niet en kan zich niet richten op het in
stand houden van een vennootschapsbelastingclaim, maar grijpt uitsluitend te-
rug op de heffing van inkomstenbelasting, en wel de inkomstenbelasting die
bij een normale staking verschuldigd zou zijn geweest. In de woorden van de
wetgever   'de   inkomstenbelasting   (.  .  .),   welke   verschuldigd   zou  zijn   of  zou
worden ingeval het eerste lid buiten toepassing zou blijven: Mede gelet op de
bevoegdheid, die de wetgever met name ten aanzien van de vervreemding van
de aandelen in de (opgerichte) vennootschap aan de Minister heeft verstrekt,
kan uit het voorgaande worden afgeleid, dat de wetgever - afgezien van de
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termijn waarbinnen - een dergelijke vervreemding kort na omzetting in strijd
met de strekking van artikel 18 Wet IB 1964 heeft geacht. Als de belasting-
plichtige immers zijn aandelen vervreemdt en daar geld voor ontvangt, kan hij
ook belasting betalen over de stille reserves en heeft hij dus geen recht op ge-
ruisloze omzetting. Voor hem heeft de wetgever de bepaling kennelijk niet ge-
schreven.

'Kennelijk', omdat in de parlementaire geschiedenis het tweede lid pas in een
laat stadium verscheen en over de precieze betekenis van de tekst niets is ge-
zegd. Het tweede lid stond in het teken van de rechtsbescherming, niet in het
teken van anti-misbruikbepaling. 270

Men kan daarom 66k stellen, dat de wetgever ervan is uitgegaan, dat de
belastingplichtige duurzaam als aandeelhouder bij de BV betrokken zou
blijven271 en naar verhouding dezelfde zeggenschap272 in de zaken van de on-
derneming zou behouden. Een dergelijke benadering roept de vraag op hoe
lang de aandeelhouders dan wel niet bij de onderneming betrokken moeten
blijven en hoe lang zij hun zeggenschap dienen te behouden. Uit de ontstaans-
geschiedenis van artikel 18 Wet IB 1964 blijkt niet dat, nd de totstandkoming
van de BV derden niet als aandeelhouder zouden kunnen toetreden. Inte-
gendeel, er is niets op tegen dat derden als aandeelhouder gerechtigd worden
tot winst ontstaan nd het tijdstip waarop de onderneming voor rekening van
de BV is gekomen. Sterker, de behoefte aan rechtsvormwijziging zou wel eens
ingegeven kunnen zijn door de behoefte aan meer risicodragend kapitaal! En
waarom zou men de oorspronkelijke aandeelhouder voor zijn levensdagen aan
een BV (of NV) willen binden, waarin hij na verloop van tijd wellicht geen
zeggenschap van betekenis meer heeft en welke BV wellicht zijn persoonlijke
economische belangen niet meer dient? Zo beschouwd is het vervreemdings-

270. De toelichting op de Derde Nota van Wijziging, onderdeel V van wetsontwerp 5380 luidde:
'Zoals blijkt uit punt 24 van het verslag, is van de zijde van de commissie aangedrongen op het
openstellen van een beroepsmogelijkheid tegen de door de Minister gestelde voorwaarden betref-
fende een op de voet van artikel 17 (thans 18; R) tot stand gekomen geruistoze overgang. Waar
het hier een uitvoeringsregeling betreft die nauw moet aansluiten bij de veelheid van gevallen wel-
ke zich in de praktijk voordoen, kan slechts in zoverre aan de aandrang worden tegemoetgekomen
dat in het nieuw toegevoegde lid van artikel  17 nader is omschreven aan welke strekking de te stel-
len voorwaarden zullen moeten voldoen.  De vraag of de voorwaarden aan deze wettelijke eis vol-
doen is aldus aan het oordeel van de rechter onderworpen.'
271.  Mobach en Sillevis, 'Cursus Belastingrecht (Inkomstenbelasting)', § 2.2.28.B. gaan daarvan
uit:   '(...)  en  waarbij   de  oorspronkelijke  eigenaren  als  aandeelhouders   bij   de  onderneming  be-
trokken blijven'.
272. IJsselmuiden, 'Geruisloze omzetting', FED's Fiscale Brochures, IB: 3.56, pagina 42 e.v. heeft
het vervreemdingsverbod in het teken van de zeggenschap uitgelegd. Pagina 46:  7n art.  18, 2 staat
de overgang van zeggenschap op de voorgrond'. Pagina 41: 'Ook pleit tegen de bepaling dat zij
le omzeilen is, zonder dat van misbruik sprake hoeft te zijn. Een eenvoudige methode daartoe is
om bij de koper, direct na oprichting,  zoveel aandelen te plaatsen dat deze voldoende of voistrekte
zeggenschap krijgt. Wordt op de aldus geimitteerde aandelen slechts tien percent gestort, dan kan
men met een minimum aan financitle middelen de macht in de nv/bv overnemen.'
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verbod in feite een gunstregeling: de wet zegt levenslang, maar de Staatssecre-
taris geeft na drie jaar gratie.

In deze opvatting komt men tot een ruim vervreemdingsbegrip.

De autonome ontwikkelingsgang van de objectieve onderneming en de band
van het subject met deze onderneming moeten mijns inziens echter niet princi-
pieel met elkaar worden geYdentificeerd.

Ten tijde van omzetting is er wel degelijk een band tussen objectieve onder-
neming van de BV en de aandeelhouder. Het is zijn onderneming, waarvoor
hij een nieuwe rechtsvorm wenst, het is zijn BV, die tot stand gekomen is. Ten
tijde van omzetting en gedurende enige tijd daarna, door de Staatssecretaris
geprikt op drie jaar, moet dat verhaal kloppen, onvoorziene gebeurtenissen
daargelaten. Als dat verhaal niet blijkt te kloppen, moet geconcludeerd wor-
den tot een ander motief. Het ligt voor de hand dat motief 'tariefmanipulatie'
te noemen.

De benadering van de Staatssecretaris, die de 10e standaardvoorwaarde als een
anti-misbruikbepaling ziet, lijkt mij dan ook logisch. Ook de bewerkers van
de Vakstudie stellen zich op dit standpunt273.

Deze opvatting voert tot een beperkt vervreemdingsbegrip.

Voor de analyse van de 10e standaardvoorwaarde betekent dit dat als criterium
heeft te gelden de vraag of de aandeelhouder kort na omzetting de stille reser-
ves, die in zijn onderneming op het overgangstijdstip aanwezig waren, in geld-
vorm realiseert. Met andere woorden, bij de benadering van het begrip 'ver-
vreemding' dient men voor ogen te houden, dat het moet gaan om realisatie
van die oude stille reserves in liquide, althans vrij besteedbare vorm 6f om een
transactie die daaraan gelijkgesteld kan worden. Als uitzondering kunnen weer
gelden transacties die (mede) in het belang van de BV zijn verricht.

I 3,I.   BEGRIP   'VERVREEMDING'

Voor het antwoord op de vraag wat onder vervreemding dient te worden ver-
staan heeft IJsselmuiden aansluiting gezocht bij de aanmerkelijk-belang-
regeling. Zou men deze route willen volgen en slaat men er de brochure van
Van Dijck op na, dan wordt men onmiddellijk teruggestuurd: 'Binnen het

273. Vakstudie Inkomstenbelasting, artikel 18, aantekening 17: 'Misbruik, aLs in de resolutie is be-
dodd, is onzes inziens aanwezig als oprichting der NV en vervreemding van (de) aandelen kort
op elkaar volgen, omdat dan de aandeelhouder in wezen zijn bedrijf heeft verkocht en de grondge-
dachte van de geruisloze overgang, nl. dat geen realisatie plaatsvindt, niet tot haar recht komt.'
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bestek van de inkomstenbelasting - ja, binnen ieder concreet wetsartikel -
kan men aan het begrip vervreemding de betekenis toekennen, die men voor
een goede werking van het artikel nodig acht. Voor iedere wetsbepaling is een
eigen kleur en nuance mogelijk, omdat in iedere bepaling de functie die het
begrip vervreemding moet vervullen een eigen benadering noodzakelijk kan
maken»

Men dient voor artikel 18 Wet IB 1964 de betekenis van 'vervreemding' op te
sporen in het licht van artikel 18 Wet IB 1964. Daarbij kan het vervreemdings-
begrip van artikel 39 Wet IB 1964 ondersteunend zijn, niet beslissend.

13.1.1. Claims

Het voorgaande blijkt aanstonds als men kijkt naar de vervreemding van
claims.275

Voor de aanmerkelijk-belangregeling houdt vervreemding van claims een
vervreemding in. In BNB 1964/179' besliste de Hoge Raad ter zake van de
verkoop van claims door een aanmerkelijk-belanghouder dat 'onder vervreem-
ding van aandelen (. ..)  moet  worden  verstaan de vervreemding van het geheel
of van een deel van de rechten, die de aandeelhouder aan het bezit van zijn
aandelen   (...)   ontleent,   en   mitsdien   (...)   een   vervreemding   als  waarop  de
voormelde wettelijke bepalingen zien heeft plaatsgehad:

In het voetspoor daarvan schrijft IJsselmuiden276 'Dat de vervreemding
van claims op gelijke wijze wordt behandeld als de vervreemding van aande-
len,  strookt  met  de opvatting  van  de  Hoge  Raad  (. . .).' Daarmee sanctioneert
deze schrijver het standpunt van de Staatssecretaris neergelegd in de 10e stan-
daardvoorwaarde, dat met vervreemding van aandelen in elk geval wordt ge-
lijkgesteld het vervreemden van claims.

Ten onrechte, omdat vervreemding van claims, ook al zijn het aandeelhou-
dersrechten, niets te maken heeft met realisatie van de oude stille reserves. 277

Men moet beseffen dat uitgifte van claims om tal van redenen kan geschieden,
maar nooit met het oog op de in het kader van bij een geruisloze omzetting
naar haar in fiscale zin doorgeschoven stille reserves!

274. Van Dijck, 'De aanmerkelijk-belangregeling', FED's Fiscale Brochures, IB: 6.lA, 1987, pagi-
na 56.

275. Een claim kan worden omschreven als het recht, doorgaans verbonden aan een bepaald divi-
dendbewijs, dat de aandeelhouder is toegezegd, om deel te nemen in een uitgifte van nieuwe aan-
delen. De waarde van de claim wordt gevormd door het verschil tussen de uitgiftekoers zonder en
met de claim. Zie over de claim nader Bartel, 'Inkomstenbelastingaspecten van de opbrengst van
aandelen', Fiscale Monografie no. 29, 2e druk, 1984, pagina 282.
276. 'Geruisloze omzetting', FED's Fiscale Brochures, IB: 3.56, pagina 44.
277. Voor de goede orde dien ik op te merken dat IJsselmuiden niet inconsequent redeneert, aange-
zien zijn vertrekpunt de 'zeggenschap' is. Dat uitgangspunt is echter mijns inziens onjuist.
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Deze stille reserves, die commercieel slechts bestaan in de vorm van een la-
tente vennootschapsbelastingschuld, moet men niet verwarren met winst-
reserves, waarop doorgaans de claimwaarde gebaseerd zal zijn! Aan die

winstreserves (en aan verwachte toekomstige winsten) ontleent de claim veelal
haar ontstaan en waarde. Welnu, een geruisloos tot stand gekomen NV heeft
geen winstreserves. Anders gezegd, de claim heeft alles te maken met de toe-
komst van de NV, niets met het verleden van de aandeelhouder.

Het standpunt van de Staatssecretaris ten aanzien van claims lijkt mij dan
ook niet houdbaar.

13.1.2. Koopopties

Ook het verlenen van een koopoptie stelt de Staatssecretaris heel in het alge-
meen gelijk met het vervreemden. Ten onrechte, meent IJsselmuiden278, om.
dat over de aandelen nog niet is beschikt bij toekenning van een koopoptie.
Ook Zwemmer279 is van mening dat, indien tijdens de driejaarsperiode geen
gebruik wordt gemaakt van de optie, uiteraard geen sprake is van vervreem-
ding. Voor zover bedoeld mocht zijn dat de verlening een vervreemding is on-
geacht of van de optie gebruik wordt gemaakt, 7s de formulering  in  elk  geval
een ongeoorloofde uitbreiding van het vervreemdingsbegrip280. die in strijd is
met de in artikel 18, lid 2, aangegeven beperking van de voorwaarden', aldus
deze schrijver. Zwemmer stelt zich voorts op het standpunt dat bij een optie
onder tijdsbepaling beslissend dient te zijn of al dan niet een koopovereen-
komst (ter zake van het aandeel) tot stand komt. Eerst op het moment dat deze
koopovereenkomst tot stand komt is zijns inziens van vervreemding sprake.
Zwemmer schaart zich aan de zijde van IJsselmuiden.

Nu stelt de Staatssecretaris zich niet op het standpunt dat het verlenen van een
optie een vervreemding van het aandeel is, maar er mee gelijkgesteld wordt.
Ik meen voorshands dat deze interpretatie van het vervreemdingsbegrip van ar-
tikel 18 Wet IB 1964 niet op bezwaren hoeft te stuiten. Het gaat er om onder
welke omstandigheden en condities de optie is verleend. Ik bezie enkele moge-
lijkheden.

De aandeelhouder verleent op 10% van zijn aandelen om niet optierechten
(uitoefenprijs gelijk aan nominale waarde), uitoefenbaar na 66n jaar, aan de
manager van zijn BV als zodanig. Moet men voor dit geval toestemming aan

278. Idem, pagina 43.
279. 'Fiscale aspecten van optierechten en verblijvensbedingen', Fiscale Monografie no. 45, 1988,
pagina 15.
280. Onder htt vervreemdingsbegrip verstaat Zwemmer, pagina 12, het tot stand komen van een
obligatoire overeenkomst gericht op het leveren van een zaak.
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de Staatssecretaris vragen,281 Hier is in geen enkel opzicht van misbruik spra-
ke. Het vervreemdingsverbod kAn niet werken.

De aandeelhouder verkoopt optierechten op Al zijn aandelen aan een derde te-
gen een prijs gelijk aan de nominale waarde van de aandelen, uitoefenbaar na
drie jaar bij een uitoefenprijs van 5010 van de nominale waarde. De aandeel-
houder heeft zijn gehele vroegere ondernemingsvermogen gerealiseerd. Zou
toch niet in strijd met artikel 18 Wet IB 1964 zijn gehandeld, omdat de aande-
len zelf pas na drie jaar kunnen worden vervreemd? Ik stel dat ten tijde van
optieverlening in strijd met de strekking van artikel 18 Wet IB 1964 wordt ge-
handeld.

De aandeelhouder schenkt zijn zoon als zodanig optierechten op 50% van zijn
aandelen, uitoefenbaar na drie jaar bij een uitoefenprijs gelijk aan de hegt van
de nominale waarde. Er is geen realisatie van oude stille reserves in liquide
vorm, noch worden binnen drie jaar de aandelen vervreemd. Ziet men toch
geen reden om strijd met het tweede lid van artikel 18 Wet IB 1964 aanwezig
te achten? Kan men niet volhouden dat bij wijze van schenking over een deel
van de vroegere stille reserves is beschikt en zulks met realisatie (van de oude
stille reserves) te vereenzelvigen is?

Ik meen dat 'het verlenen van een koopoptie', noch in het algemeen met ver-
vreemding van de aandelen gelijkgesteld kan worden, noch dat deze gelijkstel-
ling in het algemeen kan worden afgewezen.

13.1.3. Inkoop van eigen aandelen; terugbetaling

Indien de aandelen door de vennootschap worden ingekocht en de tegenpresta-
tie in geld bestaat is sprake van vervreemding als bedoeld in artikel 18 Wet IB
1964. Zou daarentegen de tegenprestatie bestaan uit een geblokkeerde credite-
ring dan komt men mijns inziens niet in strijd met de strekking van het ver-
vreemdingsverbod.

Hetzelfde geldt voor het vierde, met vervreemding gelijk te stellen, voorbeeld
dat door de Staatssecretaris wordt genoemd: het gedeeltelijk terugbetalen van
hetgeen op de aandelen is gestort, nadat de statuten dienovereenkomstig zijn
gewijzigd.282

281. Vergelijk BNB 1985/16*, waarin partijen er kennelijk de voorkeur aan gaven een termijn van
drie jaar te kiezen.
282. I Jsselmuiden, idem, pagina 45, spreekt hier van een overbodige constructie omdat de Minister
het recht, omtrent de grootte van het kapitaal regels te stellen, rechtstreeks aan de wet ontleent.
Ik meen echter dat deze bevoegdheid uitsluitend betrekking kan hebben op het toestaan van credi-
teringen ter gelegenheid van de omzetting. Na dit tijdstip heeft de Staatssecretaris mijns inziens
geen enkele bevoegdheid zich met het geplaatste en gestorte kapitaal in te laten, behoudens in het
kader van het vervreemdingsverbod.
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13.1.4. Vervreemding der aandelen

De vorige varianten worden door de Staatssecretaris gelijkgesteld met de
hoofdvorm, vervreemding van de verkregen aandelen. Ook deze hoofdvorm is
allerminst duidelijk.

Verkoop, schenking, ruil en verwisseling van aandelen zijn alle vormen van
vervreemding in de betekenis dat de aandeelhouder de aandelen bij het tot
stand komen van de obligatoire overeenkomst uit zijn vermogen in dat van een
ander doet overgaan.

Maar als de aandeelhouder in verband met artikel 203a Boek 2 BW onmid-
dellijk na totstandkoming van de BV aandelen om niet aan de BV overdraagt
overeenkomstig de inbrengclausules (zie bespreking van de 9e standaardvoor-
waarde) kan men daarin geen realisatie van oude stille reserves zien.283

Welke de consequenties moeten zijn van een vervreemding onder opschor-
tende voorwaarde hangt mijns inziens af van de inhoud van de voorwaarde en
de vraag of al dan niet vooruitbetalingen worden gedaan.

In een ruil van aandelen in het kader van een aandelenfusie ex artikel 40 Wet
IB 1964 (aandelenfusie) kan men geen 'vervreemding' in de zin van arti-
kel 18 Wet IB 1964 zien. In punt 15 van de toelichting op de standaardvoor-
waarden schrij ft de Staatssecretaris in reele gevallen ontheffing    van    het
vervreemdingsverbod te verlenen,  'bijvoorbeeld in geval  van een aandelenfusie
in de zin  van art.  40 van de Wet'. Naar mijn mening kan de Staatssecretaris
niet aan een verbod toekomen en is dus ook ontheffing overbodig. Wel acht
ik aannemelijk dat het verbod doorschuift naar de bij fusie verkregen aande-
len.

Hetzelfde geldt mijns inziens in geval van een juridische fusie.
Levert schenking van het vruchtgebruik op de aandelen een 'besmette' ver-

vreemding op? Mijns inziens niet, de aandeelhouder vervreemdt zich uitslui-
tend van de toekomstige dividenden, een realisatie van oude stille reserves doet
zich wederom niet voor. Men ziet hoe de uitkomst weer fundamenteel afwijkt
van die bij een benadering vanuit het aanmerkelijk-belangregime; vergelijk
BNB 1976/131'. Het vervreemdingsbegrip van de aanmerkelijk-belangregeling
herbergt evenzeer een realisatie-eis, maar die eis ziet op echte winstreserves.

Belening van aandelen ziet IJsselmuiden284 terecht niet als een vervreem-
ding, eigendomsoverdracht tot zekerheid daarentegen wel. Maar wat als de
aandeelhouder de fiduciaire eigendom overdraagt in het kader van zeker-
heidstelling voor door de BV te verrichten transacties?

Ook acht IJsselmuiden jaarlijkse schenking van enkele aandelen aan kinde-
ren door het verbod bestreken; mijns inziens is dat in het algemeen niet te
verdedigen.

283. Voor de aanmerkelijk-belangregeling concludeert Van Dijck tot vervreemding. 'De aanmerke-
lijk-belangregeling', FED's Fiscale Brochures, IB: 6.l A, 1987, pagina 62.
284. Idem, pagina 45.
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Levert liquidatie een vervreemding op?
Daarover kan men, reeds ten aanzien van het vervreemdingsbegrip in het al-

gemeen, twijfelen. Zoekt men aansluiting bij de aanmerkelijk-belangregeling
dan komt men tot een ontkennend antwoord.285 Voor de toepassing van arti-
kel 18 Wet IB 1964 komt men dan wel tot heel merkwaardige gevolgen. De
Staatssecretaris zoekt de oplossing vermoedelijk in de vervreemding van de ac-
tiva en de passiva aan derden. Uiteraard kan men slechts van misbruik spreken,
indien de liquidatie niat voortvloeit uit de bedrijfsuitoefening. Een probleem
bestaat in de misbruiksituatie niettemin ten aanzien van de aandeelhouder die
met betrekking tot het liquidatiebesluit in werkelijkheid door mede-aandeel-
houders is overstemd. Hij realiseert slechts als aandeelhouder en niet als mani-
pulerende inkomstenbelastingondernemer.

Men kan het ook anders benaderen. Het gaat om een anti-misbruikbepaling.
Dat betekent dat de intentie van het subject beslissend is. Men kan dan het
besluit van de aandeelhoudersvergadering niet aan de tegenstemmende aan-
deelhouder toerekenen.

Voor certificering wordt in de toelichting op de standaardvoorwaarden een
uitzondering gemaakt, indien de certificaten kunnen worden vereenzelvigd met
de aandelen. Naar mijn mening is een dergelijke certificering niet in strijd met
artikel 18 Wet IB 1964. WeI acht ik juist dat een vervreemdingsverbod op de
certificaten dan in de plaats treedt van het vervreemdingsverbod op de aande-
len die in administratie zijn gegeven.

Overbodig in wettelijke zin acht ik de mededeling in de toelichting dat het ver-
vreemdingsverbod vervalt bij overlijden van degene aan wie het is opgelegd.
De erfgenamen verkrijgen krachtens erfrecht en artikel 18 Wet IB 1964 strekt
zich nu eenmaal niet uit tot de erfgenamen van degene die geruisloos heeft om-
gezet. Ik neem aan dat de Staatssecretaris de mededeling heeft gedaan om elke
twijfel weg te nemen.

De Staatssecretaris richt het vervreemdingsverbod niet alleen op de bij oprich-
ting verkregen aandelen, maar tevens op daarna verkregen aandelen. Met IJs-
selmuiden acht ik deze uitbreiding gerechtvaardigd. Het vervreemdingsverbod
ware anders te gemakkelijk te ontgaan.

I 3.2.   DISPENSATIEGROND OF CRITERIUM?

Aan het slot van zijn beschouwing over het vervreemdingsverbod schrijft
IJsselmuiden286: Fn het algemeen zal dispensatie gerechtvaardigd zijn als de

285. Zie Van Dijck, 'De aanmerkelijk-belangregeling', FED's Fiscale Brochures, IB: 6.lA, 1987,
pagina 62.
286. 'Geruisloze omzetting', FED's Fiscale Brochures, IB: 3.56, pagina 47-48.
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transactie geen geld op tafel brengt (...).' Deze auteur omschrijft hier als uit-
zondering wat naar mijn mening als criterium heeft te gelden: een vervreem-
ding doet aan de geruisloze omzetting geen afbreuk indien de transactie geen
geld op tafel brengt waarin realisatie van doorgeschoven stille reserves, fiscale
reserves en goodwill besloten ligt.

Terecht gebruikt IJsselmuiden het neutrale woord 'transactie'!
Erkend moet immers worden dat de wetgever het belastingplichtigen en fis-

cus met het niet nader toegelichte woord 'vervreemding' moeilijk heeft ge-
maakt. Thans zal de Staatssecretaris voor tal van gevallen, welke hij vermoede-
lijk volstrekt niet als misbruik ziet, ontheffing moeten verlenen, terwijl aan de
andere kant nauwelijks van hem gevraagd kan worden alle varianten op te som-
men, die hij niet als misbruik ziet.

Kortom, de wettelijke formulering is niet duidelijk. Het gaat niet om vervreem-
ding, maar om vervreemding waarin realisatie van oude stille reserves in geld-
vorm of daarmee gelijk te stellen vorm door de belastingplichtige opgesloten
ligt.

Tracht  men dit criterium  in een wettelij ke redactie te gieten  dan  gaan  de  ge-
dachten uit naar de 16e standaardvoorwaarde bij artikel 15 Wet Vpb 1969,
waarin een in wezen vergelijkbare problematiek is geregeld. Maar de algemeen
als vaag bestempelde terminologie 'ten goede komen' roept aarzeling op.

Welke elementen dienen in ieder geval te worden opgenomen?
Het gaat om een transactie. Het gaat voorts om een realisatie van oude stille

reserves. Van misbruik kan redelijkerwijs slechts gedurende een bepaalde peri-
ode gesproken worden. Tenslotte lijkt zinvol een kwantitatief criterium op te
nemen; relatief onbelangrijke realisaties mogen een geruisloze omzetting niet
teniet doen.

Mijn tekstsuggestie luidt:

'De voorgaande leden zijn niet van toepassing indien tengevolge van transac-
ties verricht door de belastingplichtige tot drie jaren na totstandkoming van
de naamloze of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid de bij
overdracht niet in aanmerking genomen winst hem anders dan als aandeelhou-
der  in  een  kalenderjaar  voor  meer  dan  (...)   %  in  vrij  besteedbare  vorm  ter
beschikking staat of daarover door hem op een daarmee gelijk te stellen wijze
is beschikt.'

Ter toelichting merk ik op dat de uitzondering 'anders dan als aandeelhou-
der' beoogt uit te sluiten gevallen waarin de belastingplichtige met de transac-
tie in eerste aanleg het belang van de BV dient.

Voor de wijze waarop het gevolg van een dergelijke transactie - het terug-
draaien van de geruisloze omzetting - dient te worden geregeld verwijs ik
naar de bespreking  van de 12e standaardvoorwaarde.
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14. EIfde standaardvoorwaarde

De BV dient tot stand te komen en inbreng dient plaats te vinden binnen  15
maanden vanaf het tijdstip waarop de over te dragen onderneming voor reke-
ning van de BV gedreven wordt. Laatstbedoeld tijdstip wordt - uiteraard -
overeenkomstig de wet en jurisprudentie bepaald (punt 10 van de toelichting
op de standaardvoorwaarden). Dat houdt in dat, indien de onderneming
krachtens een voorovereenkomst of een intentieverklaring vanaf een tijdstip,
liggende op of na de datum van die overeenkomst of verklaring, gedreven
wordt voor rekening van de BV i.0., op dat tijdstip het overgangstijdstip zal
moeten worden gesitueerd (vergelijk hoofdstuk 4). Tot zover dus niets bijzon-
ders.

De tle standaardvoorwaarde herbergt echter enkele bijzonderheden.
In de eerste plaats is enige terugwerkende kracht mogelijk, in de tweede

plaats wordt de totale lengte van de voorperiode door de Staatssecretaris be-
perkt en in de derde plaats kunnen (konden) zich problemen voordoen met be-
trekking tot de vermogensaftrek.

14. I. &RUGWERKENDE KRACHT

Wanneer de voorovereenkomst is gesloten en geregistreerd, respectievelijk de
intentieverklaring is geregistreerd, binnen negen maanden na het laatste volle-
dige boekjaar van de belastingplichtige, wordt om praktische redenen desver-
langd door de Staatssecretaris medewerking verleend aan omzetting met
terugwerkende kracht per de eerste dag van het op het laatste volledige boek-
jaar volgende boekjaar.

Daarmede wijkt de Staatssecretaris af van hetgeen volgens de jurisprudentie
mogelijk is. De vddr-voorperiode bevindt zich derhalve in de gunstsfeer. Be-
lastingplichtigen zullen zich dus geheel hebben te richten naar de voorwaarden
van de bewindsman.

Zo'n voorwaarde is dat bedoelde registratie binnen negen maanden na het
laatste volledige boekjaar van de belastingplichtige dient te geschieden. Een
impliciete voorwaarde is dat de vddr-voorperiode slechts op Edn bepaald mo-
ment kan aanvangen: de eerste dag van het op het laatste volledige boekjaar
volgende (boek)jaar. Een derde voorwaarde is de eis, dat terugwerkende kracht
niet tot gevolg mag hebben dat een incidenteel fiscaal voordeel wordt behaald.

14.2. INCIDENTEEL FISCAAL VOORDEEL

De term 'incidenteel fiscaal voordeel' is ontleend aan jurisprudentie rondom
wijzigingen van fiscale winstbepalingsstelsels. Zo besliste de Hoge Raad in
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BNB 1970/68* dat de overgang naar een ander stelsel van winstberekening niet
gericht mag zijn op het behalen van een incidenteel fiscaal voordeel. Wat een
fiscaal voordeel kan zijn kwam korte tijd later tot uiting in BNB 1970/176'.
Op het moment van stelselwijziging stond reeds vast, dat de onderneming met
ingang van het volgende jaar zou worden ingebracht in een NV. Het gewijzigde
stelsel kon dus slechts 66n jaar van nut zijn voor de ondernemer. De Hoge
Raad leidde daar uit af dat het streven progressief belaste winst om te zetten
in een naar bijzonder tarief belaste stakingswinst achter de stelselwijziging
stak. Een incidenteel fiscaal voordeel, aldus de Hoge Raad.

Van bijzondere betekenis is het arrest BNB 1979/181', waarin de Hoge
Raad stelt dat van een incidenteel fiscaal voordeel geen sprake is indien de stel-
selwijziging ook van betekenis is voor volgende jaren.

Hoe moet men dit begrip nu plaatsen in het licht van een geruisloze omzet-
ting?

In de lijn van de jurisprudentie ligt, dat gttn sprake is van een incidenteel
fiscaal voordeel, indien wijziging van rechtsvorm een op zichzelf staande bete-
kenis heeft. Dit zal uiteraard het geval zijn, indien bedrijfseconomische argu-
menten vormwijziging ingeven. Maar is dit ook zo, indien de belastingplichtige
- afgezien van het ene voordeel - uitsluitend om fiscale redenen de BV-vorm
opzoekt? Mijns inziens wel, omdat fiscale motieven noch aan een ruisende
noch aan een geruisloze omzetting in de weg staan. Het gebruik van het begrip
'incidenteel fiscaal voordeel' door de Staatssecretaris brengt daarom naar mijn
smaak mede, dat hij terugwerkende kracht niet kan weigeren, indien belasting-
plichtige aannemelijk kan maken dat hij, naast het incidentele voordee1287,
toch al om fiscaal-technische redenen zou hebben omgezet!

Incidenteel hoog uitvallende winsten kunnen een motief zijn om snel tot een
voorovereenkomst (intentieverklaring) te komen, ook een kwijtscheldingswinst
kan geruisloze omzetting bespoedigen. In dat geval zou via de terugwerkende
kracht de kwijtscheldingswinst bij de BV in aanmerking genomen worden, ter-
wijl saldering met te verrekenen verliezen uit het verleden van de omzettende
ondernemer als bedoeld in artikel 8, letter c, Wet IB 1964, bij de BV niet aan
de orde kan komen. Probleem zal in dit geval zijn aannemelijk te maken, dat
zOnder kwijtschelding(swinst) evenzeer tot wijziging van rechtsvorm zou zijn
overgegaan. Dat lijkt, gelet op de kwijtschelding - teken van een minder goe-
de gang van zaken - doorgaans minder voor de hand te liggen.

I#.3. I 5-MAANDSTERMIJN

De besloten vennootschap dient tot stand te komen - en de inbreng dient te
geschieden - binnen vijftien maanden na het overgangstijdstip.

287. Men kan denken aan een onverwachte grote, in beginsel naar progressief tarief belaste, winst,
welke de belastingplichtige via de v66r-voorperiode in de BV tracht te loodsen.
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De Staatssecretaris vestigt er de aandacht op, dat aan deze termijn strikt de
hand zal worden gehouden, ook in die gevallen waarin de voorwaarden waar-
onder de geruisloze overgang kan plaatsvinden, niet zijn vastgesteld voor het
verstrijken van bedoelde termijn. 288

Waarop steunt deze ferme taal? Waar staat dat de Staatssecretaris de be-
voegdheid heeft de lengte van de voorperiode te bepalen?

Men moet onderscheiden een geruisloze omzetting mdt vddr-voorperiode en
een geruisloze omzetting met enkel een voorperiode. Wensen belastingplichti-
gen te profiteren van de terugwerkende kracht van de v66r-voorperiode dan
zijn zij uiteraard gehouden aan de regels die de Staatssecretaris stelt. Maar dit
is niet het geval wanneer enkel sprake is van een voorperiode. De voorperiode
- een door de rechter ontwikkelde figuur (zie hoofdstuk 4) - onttrekt zich
aan de bevoegdheid van de Staatssecretaris, 66k bij een geruisloze omzetting.

In het eerste lid van artikel 18 staat nergens, dat de voorperiode moet aan-
vangen en eindigen in het kalenderjaar van omzetting. Indien de wetgever
zulks met 'kalenderjaar van omzetting' had willen aangeven, was dat ongetwij-
feld in de MVI' gezegd. Het fenomeen voorperiode is al sinds 1952 bekend.289
Thans veroorzaakt die tijdsaanduiding slechts overbodig misverstand (zie
§§ 7.4 en 7.5 van hoofdstuk 5).

Ook uit de niet-stakingsfictie kan ik geen argumenten destilleren. De fictie
beoogt stakingswinst niet in aanmerking te nemen. Het laatste moment waar-
op stakingswinst in aanmerking genomen moet worden, indien artikel 18 geen
toepassing vindt, is het moment van totstandkoming van de BV. Bij een geruis-
loze omzetting is dat niet anders. Dienovereenkomstig vangt de werking van
de niet-stakingsfictie aan bij aanvang van de voorperiode en strekt die werking
zich uit tot het moment waarop uiterlijk de stakingswinst in aanmerking had
moeten worden genomen, het moment van totstandkoming van de BV. Die mo-
menten worden bepaald door de belastingrechter.

Tenslotte lees ik in het tweede lid van artikel 18 evenmin een bevoegdheid tot
regeling van de voorperiode, tenzij het extreem lange voorperioden zou betref-
fen. In het laatste geval kan men stellen, dat de invordering onder druk komt
te   staan.

Men kan er begrip voor hebben, dat de Staatssecretaris uitlopen van de voor-
periode wenst tegen te gaan. De suggestie dat hij niet vatbaar is voor een rede-
lijke verklaring voor het uitlopen van een voorperiode gaat mij te ver.

Beperking van de voorperiode-duur zou overigens beter voor ruisende kn ge-
ruisloze omzetting te zamen wettelijk geregeld kunnen worden.

288. Toelichting resolutie BNB 1986/271, punt 11.
289. Het arrest B 9227 is van 28 mei 1952.
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I4.4.  ERMOGENSAFTREK

De tijdstippen waarop de (vddr-)voorperiode aanvangt en de BV wordt opge-
richt zijn mede van belang voor de vermogensaftrek. Aangezien voor onder de
vennootschapsbelasting vallende belastingplichtigen de aftrek sinds 1 oktober
1988 op 0% is gesteld (artikel 8, lid 5, Wet Vpb 1969) is het belang voor de BV
weggevallen. De vermogensaftrek is echter niet afgeschaft voor deze lichamen,
terwijl in artikel 8, lid 2, Wet Vpb 1969 een bijzondere regeling is getroffen
voor het geval van een BV die met toepassing van artikel 18 Wet IB 1964 tot
stand is gekomen. Een en ander rechtvaardigt een korte beschouwing van de
problematiek.

Ten aanzien van de overdragende ondernemer is in BNB 1989/17' beslist
dat, indien aan de winsttoerekening terugwerkende kracht is gegeven - dus in
feite sprake is geweest van een v66r-voorperiode -, zulks niet medebrengt,
dat de winst in die periode nitt door die ondernemer is genoten. In de v66r-
voorperiode behoudt de overdragende ondernemer derhalve aanspraak op ver-
mogensaftrek.

Voor een geruisloze omzetting wijst de Staatssecretaris er op, dat belasting-
plichtigen bij een omzetting met terugwerkende kracht geen aanspraak kunnen
maken op ondernemersfaciliteiten met betrekking tot de v66r-voorperiode,
aangezien in de tle standaardvoorwaarde uitdrukkelijk wordt vastgesteld dat
de onderneming wordt geacht rechtstreeks voor rekening van de besloten ven-
nootschap te zijn uitgeoefend vanaf de aldaar bedoelde datum.290 Men zou
kunnen menen dat deze vaststelling als zodanig geen stand houdt tegen het ar-
rest van de Hoge Raad. Aangezien in de 12e standaardvoorwaarde echter ver-
langd wordt dat de voorwaarden door de belastingplichtige en de BV worden
aanvaard, zal, indien zij aanvaard worden, in zoverrelm gesproken kunnen
worden van een fiscale overeenkomst, waaraan de belastingplichtige gehouden
kan worden. De Hoge Raad brengt deze nuance blijkens BNB 1988/218' niet
aan. In dat arrest beslist hij, dat de onderneming vanaf de in de ministeriele
beschikking genoemde datum geacht wordt rechtstreeks voor rekening van de
BV te zijn uitgeoefend en dus de overdragende ondernemer geen aanspraak
meer heeft op vermogensaftrek.

Wat geldt voor de vOOr-voorperiode geldt evenzeer voor de voorperiode, zo-
dat als algemene regel geldt dat bij een geruisloze omzetting de overdragende
ondernemer vanaf het tijdstip van aanvang van de (v66r-)voorperiode niet
meer in aanmerking komt voor de vermogensaftrek.

Wat geldt ten aanzien van de BV?

290. BNB 1986/271, toelichting, punt 10.
291. Voor het overige heb ik grote bezwaren tegen de aanvaarding geeist in de 12e standaardvoor-
waarde. Zie de bespreking van die voorwaarde.
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In BNB 1983/317, gewezen voor de algemene winstaftrek292, werd beslist
dat het eerste boekjaar van een BV pas aanvangt bij oprichting van de BV. Dit
brengt mede dat de BV i.0. gedurende de voorperiode geen recht kan doen gel-
den op vermogensaftrek. Artikel 14a Wet IB 1964 knoopt aan bij het vermogen
bij het begin van het kalenderjaar, waarvoor, bij aanvang van de belasting-
plicht in de loop van een kalenderjaar, het begin van het boekjaar gelezen moet
worden.293

Daarmede is de stand van zaken ten aanzien van de vermogensaftrek bij een
geruisloze omzetting vanaf 1 oktober 1988 beschreven.

V66r die datum bestond de mogelijkheid dat in dan kalenderjaar twee maal
vermogensaftrek werd genoten ter zake van hetzelfde vermogen. Indien bij een
ruisende omzetting de BV, bijvoorbeeld, zOnder voorperiode werd opgericht
per 1 juli, had de overdrager recht op vermogensaftrek ter zake van zijn onder-
nemingsvermogen per 1 januari van dat jaar en de BV had aanspraak op ver-
mogensaftrek ter zake van haar vermogen per 1 juli, het begin van haar eerste
korte boekjaar.

Voor geruisloze doorschuivingen heeft de wetgever in de artikelen 14a, lid
4, Wet IB 1964 en 8, lid 2, Wet Vpb 1969 dergelijke doublures willen voorko-
men.

Artikel 8, lid 2, Wet Vpb 1969 luidt, voor zover van belang:

'Bij het bepalen van de winst van een naamloze vennootschap of besloten ven-
nootschap met beperkte aansprakelijkheid vindt artikel 14a van de Wet op de
inkomstenbelasting  1964 geen toepassing in het jaar waarin een niet in de vorm
van een zodanige vennootschap gedreven onderneming met toepassing van ar-
tikel 18 van die wet wordt omgezet in een door een zodanige vennootschap ge-
dreven onderneming, tenzij het laatste aan de omzetting voorafgaande tijdvak
waarover de winst van die onderneming wordt bepaald ten minste twaau
maanden omvat.'

Hiermede heeft de wetgever willen voorkomen dat per boekjaar van 12 maan-
den meer dan eens vermogensaftrek wordt verleend.

Indien sprake is van een v66r-voorperiode, welke op 1 januari van een bepaald
jaar is aangevangen (het normale geval) en de BV wordt binnen 12 maanden
opgericht roept dit artikeldeel geen problemen op.

292. Wet van 28 december 1978, Stb. 688.
293. Van der Geld, aantekening bij HR 12 oktober 1983, BNB 1983/317, FED 24 september 1984,
Vpb.'69: art. 8 : 51 constateert: 'de BV in oprichting heeft in de voorperiode geen recht op vra
en of vma'.
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Voorbeeld 1

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3

1/1 1/1 1/10 1/1

A           B      C     D

Het tijdvak A-B is het laatste boekjaar van 12 maanden van de overdrager.
Het tijdvak B-C is de (v66r-)voorperiode.
Op tijdstip C wordt de BV opgericht (tijdstip van omzetting).
Het tijdvak C-D is het eerste korte boekjaar van de BV.
De overdragende ondernemer heeft aanspraak op vermogensaftrek over jaar 1.

De BV heeft aanspraak op vermogensaftrek over jaar 2, omdat voldaan is
aan de eis dat het laatste tijdvak Ok lees: boekjaar) waarover de winst van de
onderneming wordt bepaald ten minste twaalf maanden heeft omvat. Een dou-
blure treedt niet op.

Een doublure zou wel optreden in het volgende geval.

Voorbeeld 2

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3

1/1 1/1 _. 1/10 1/1

A                            B        B'          C             D

Tijdvak B-B' is het laatste korte boekjaar van de overdrager, waarin hij nog
aanspraak heeft op vermogensaftrek.
Op tijdstip B' vangt de voorperiode 94 aan.

Z6nder artikel 8, lid 2, Wet Vpb 1969 zou de BV, tot stand komend op
tijdstip C, 66k recht hebben op vermogensaftrek over jaar 2.

Men loopt tan maal vermogensaftrek mis, indien de BV eerst nA een periode
van 12 maanden wordt opgericht. Dit wordt niet veroorzaakt door artikel 8,
lid 2, Wet Vpb 1969, maar door de constructie van artikel 14a Wet IB 1964.

Voorbeeld 3

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3

1/1 1/1 1/1

A           B             C

De BV wordt op 1 januari van jaar 3 opgericht.

294. Aan een v66r-voorperiode komt men niet toe omdat deze slechts kan aanvangen per het ein-
de van een volledig boekjaar van de overdrager.
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Over het tijdvak B-C, de (v66r-)voorperiode, kan noch de overdrager, noch
de BV aanspraak maken op vermogensaftrek. Dit doet zich zowdl bij een rui-
sende Als bij een geruisloze omzetting voor!

Men loopt tw66 maal vermogensaftrek mis, indien de voorperiode aanvangt
vddr 1 januari van jaar 2 en de BV eerst nA 1 januari van jaar 3 wordt opge-
richt. Dit wordt veroorzaakt door samenloop van de constructie van arti-
kel 14a Wet IB 1964 en artikel 8, lid 2, Wet Vpb 1969.

Voorbeeld 4

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3

1/1 1/1 1/1 -.
A       B                       C

In dit geval wordt niet alleen vermogensaftrek over jaar 2 mis gelopen, maar
66k over jaar 3, omdat niet voldaan is aan de eis dat het laatste aan de omzet-
ting (tijdstip C) voorafgaande tijdvak waarover de winst van de onderneming
wordt bepaald (tijdvak A-B) ten minste twaalf maanden omvat.

Van der Geld295 concludeert in dit verband dat de wettekst niet tot het door
de wetgever beoogde resultaat leidt.

Lugt en Vermeend296 delen die mening. De laatste auteurs zoeken een
oplossing in de interpretatie van het 'tijdvak waarover de winst wordt bepaald',
waarmee mogelijk iets anders is bedoeld dan 'boekjaar'. Het moet naar hun
mening mogelijk zijn de vermogensaftrek 'in het eerste boekjaar van de nieu-
we BV toe te passen bij een geruisloze overgang waarbij weliswaar het laatste
boekjaar van de overdrager korter is dan twaalf maanden, maar de periode
tussen het begin van dat boekjaar en de oprichting van de BV twaalf maanden
of meer beslaat'.

Lugt en Vermeend doelen hiermee op de periode A-C in het voorgaande
voorbeeld. Deze welwillende interpretatie, zoals de schrijvers die noemen,
loopt mijns inziens vast, omdat de winstbepaling mijns inziens niet tegelijker-
tijd gerelateerd kan zijn aan twee belastingsubjecten. Dit neemt niet weg dat,
zodra de vermogensaftrek voor Vpb-plichtige subjecten weer meer dan 0070 zou
gaan bedragen, de redactie van artikel 8, lid 2, Wet Vpb 1969 herformulering
verdient in door deze schrijvers bedoelde zin.

Opmerking verdient dat dit laatste probleem (tweemaal vermogensaftrek
mislopen) zich allttn voordoet bij geruisloze omzetting. Bij een ruisende om-
zetting heeft de BV voor jaar 3 geen last van artikel 8, lid 2, Wet Vpb 1969.

295.  Aantekening bij  HR 12 oktober  1983, BNB 1983/317,  FED 24 september 1984, Vpb.'69:  art.
8 : 53 verso.
296. 'Voorraad- en vermogensaftrek', Fiscale Monografie nr. 38, Kluwer, 1985, pagina 52 en 53.
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Dit roept de vraag op hoe de Staatssecretaris zich opstelt tegenover overkill van
dit artikeldeel.

14.4.1. Departementaa! standpunt

In punt 10 van de resolutie BNB 1986/271 wordt door de Staatssecretaris het
volgende opgemerkt.

'Het tijdsverloop tussen de datum van waaraf de onderneming voor reke-
ning van de besloten vennootschap wordt gedreven, enerzijds en de datum van
totstandkoming van de besloten vennootschap en inbreng van de onderneming
in de besloten vennootschap anderzijds, kan er toe leiden dat din maal geen
(...)  vermogensaftrek   wordt  genoten.   Ik   merk   op  dat  verzoeken  om   hieraan
tegemoet te komen niet zullen worden gehonoreerd. Overigens kan bedoeld
tijdsverloop in beginsel door belanghebbenden zelf worden beinvioed:

Kennelijk heeft de Staatssecretaris een situatie op het oog gehad zoals beschre-
ven in voorbeeld 3. Dit probleem doet zich zowel bij een ruisende als bij  een
geruisloze omzetting voor. In zoverre is te billijken dat voor de geruisloze om-
zetting alltdn geen uitzondering wordt gemaakt. Een andere vraag is of voor
beide typen omzettingen geen verzachting had kunnen worden aangebracht.

Situatie 3 wordt echter made door artikel 8, lid 2, Wet Vpb 1969 veroorzaakt,
en dat artikel is specifiek voor geruisloze omzettingen geschreven. Opvallend
is dat deze situatie strikt genomen ni6t bestreken wordt door de hiervoor geci-
teerde tekst. Verzoeken om aan de tweede uitsluiting van vermogensaftrek iets
te doen zouden dus wel gehonoreerd kunnen worden; maar zo zal de Staatsse-
cretaris het wel niet bedoeld hebben.

Ik meen dat, waar de Staatssecretaris een periode van 15 maanden als voor-
periode aanvaardbaar acht, hij niet kan stellen dat, omdat het tijdsverloop
door belanghebbenden zelf kan worden beinvloed, om dit reden overkill niet
behoeft te worden weggenomen.

Zou derhalve het vermogensaftrekpercentage voor vennootschapsbelasting-
plichtige lichamen weer op meer dan 0% gesteld worden, en zou de tekst van
artikel 8, lid 2, Wet Vpb 1969 niet worden herzien, dan meen ik dat voor de
- overigens uitzonderlijke gevallen - waarin twadmaal vermogensaftrek
wordt mis gelopen, de Staatssecretaris ten minste de tweede uitsluiting zou die-
nen weg te nemen.

I 4.5. SAMENVATTING

Het gebruik van het begrip incidenteel fiscaal voordeel' door de Staatssecreta-
ris brengt mede, dat terugwerkende kracht niet geweigerd kan worden, indien
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belastingplichtige aannemelijk kan maken  dat  ook  los  van het incidentele
voordeel om fiscaal-technische redenen zou zijn omgezet.

De lengte van de voorperiode bij een geruisloze omzetting onttrekt zich aan
de bevoegdheid van de Staatssecretaris.

De tekst van artikel 8, lid 2, Wet Vpb 1969 verdient aanpassing zodra de ver-
mogensaftrek voor Vpb-subjecten wordt gereactiveerd. Indien dit niet ge-
schiedt mag ten minste van de Staatssecretaris worden verlangd overkill ten ge-
volge van dit artikel bij een geruisloze omzetting weg te nemen.

In een nieuwe wettelijke redactie van artikel 18 Wet IB 1964 behoeft de inhoud
van de lle standaardvoorwaarde niet te worden overgenomen. De voorperiode
vraagt mijns inziens om een zelfstandige wettelijke regeling. De regeling van
de v66r-voorperiode blijft een zaak van uitvoering.

15. TWaalfde standaardvoorwaarde

Waarom zouden de ministeriele voorwaarden aanvaard moeten worden, als de
wet eist dat de voorwaarden 'vervuld' moeten zijn? Zijn sommige voor-
waarden wellicht wat wankel van constructie, zodat de Staatssecretaris aan-
vaarding  'veiliger' acht? Kan  hij aanvaarding  verlangen? Biedt de figuur van
de fiscale overeenkomst hem hiertoe wellicht ruimte? De 'aanvaar-
ding-constructie' lijkt hoogst twiifelachtig.

Daar waar de Staatssecretaris navorderingsbevoegdheid behoeft, zou beter
een wettelijke basis in het tweede lid van artikel 16 AWR gecreeerd kunnen
worden.

Imperfectie van voorwaarden dient in de wet te worden opgelost, aanvaar-
ding is geen effectief middel.

Het 'legitimeren' van onverbindende voorwaarden door middel van aan-
vaarding moet van de hand gewezen worden.

De 12e standaardvoorwaarde is een merkwaardige voorwaarde. Zij is niet toe-
gelicht, omstreden in de literatuur en onduidelijk naar functie.

Mogelijk is de voorwaarde 'uit macht der gewoonte' overgenomen uit de
vroegere ministeriele regeling. Als dat het geval zou zijn kan de voorwaarde,
nu geruisloze omzetting niet meer 'overeengekomen' behoeft te worden, ver-
dwijnen. Maar evenzeer is mogelijk, dat sprake is van een verdedigingslinie,
die, zo al niet bewust dan toch 'voor alle zekerheid', intact is gelaten.

Toch leek de Staatssecretaris haar, als men mag afgaan op zijn uitspraken
kort na de totstandkoming van artikel 18 Wet IB 1964, niet nodig te hebben.

Wat daar van zij, het gevolg van niet-nakoming van voorwaarden, als het na-
vordering betreft, blijkt niet stevig in de wet te zijn verankerd. De 12e stan-
daardvoorwaarde zou beter vervangen kunnen worden door een wettelijke be-
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paling, die de sanctie op onbedoeld gebruik van het instituut eenduidig vast-
legt.

Hierna zullen eerst enige opvattingen uit de literatuur worden weergegeven.
Vervolgens zal worden onderzocht in welke gevallen de aanvaarding een functie
zou kunnen vervullen. Daarna zal meer in het bijzonder worden stilgestaan bij
de bevoegdheid tot navordering.

I5. I. ENKELE OPVATTINGEN  IN DE LITERATUUR

Over de functie van de 12e voorwaarde, die reeds in de eerste gepubliceerde
standaardvoorwaarden voor kwam , bestond al vanaf het begin onduide-297

lijkheid.
Op de Belastingconsulentendag 1966 stelde Lanctebs de vraag wat de ge-

volgen zouden zijn indien de voorwaarden, wegens vermeende onwettigheid
van een voorwaarde, niet worden aanvaard, waarna de belastingplichtigen te-
gen de aanslag over de stakingswinst in beroep gaan en deze procedure winnen.
'Wordt dan de aanslag vernietigd en krijgen zij geruisloze overgang zonder dat
zij enige voorwaarde hebben aanvaard?', zo vroegLancle, of 'krijgt de Staats-
secretaris de gelegenheid zijn verworpen voorwaarde te vervangen door een
andere, die wel genade kan vinden?'

Evenmin was hem duidelijk wat er stond te gebeuren als belastingplichtigen
de procedure zouden verliezen. 'Kunnen zij dan nog geruisloze eieren voor hun
geld kiezen, met ambtshalve vernietiging van de aanslag?'

In zijn antwoord op de vragen van debater Lande bekritiseerde Van
Dijck299 de vorm, waarin de standaardvoorwaarden gegoten zijn. Die vorm
paste bij de resolutie van 1947 toen de geruisloze inbreng niet op het Besluit
IB 1941 gebaseerd was en men een compromis sloot met de fiscus. Nu onder
de wet sprake is van een recht zouden de ministeriele voorwaarden de vorm van
een beschikking moeten hebben, waartegen normaal beroep mogelijk moet
zijn, aldus Van Dijck.

,300In het rapport 'Fiscale problemen rondom fusies wordt opgemerkt dat
de voorwaarde een trekje van privaatrechtelijk denken is, dat in deze niet past.
'Het kan en mag in ieder geval niet de strekking van de aanvaarding zijn, dat
betrokkenen hierdoor verstoken zouden kunnen worden van het recht in be-
roep te betogen, dat een voorwaarde buiten de in de wet gestelde grenzen valt:

297. Resolutie BNB 1965/270.
298. -Geruisloze overdracht en overgang van ondernemingen', Serie Belastingconsulentendagen nr.
11, 1966, pagina 55.
299. Idem, pagina 67.
300. Geschrift van de Vereniging voor Belastingwetenschap, nr. 136, 1974, pagina 42.
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Dijstelbloem301, sprekend over de huidige 10e standaardvoorwaarde bij arti-
kel 14, lid 2, Wet Vpb 1969, acht haar onverbindend.

A.J. van Soest302  sprekend over de voorwaarden bij artikel 15 Wet Vpb
1969, is van mening, dat de door de Minister gegeven beschikking het karakter
van een aanbod draagt, dat de belastingplichtigen formeel moeten accepteren.
Er ontstaat dan een publiekrechtelijke overeenkomst, welke gelijkenis vertoont
met het fiscale compromis, aldus deze schrijver.

Scheltens303 lijkt eveneens uit te gaan van een overeenkomst.
Langereis304, doelend op de voorwaarden bij artikel 15 Wet Vpb 1969, ver-

zet zich tegen de opvatting dat sprake zou zijn van een publiekrechtelijke over-
eenkomst. Zijns inziens is sprake van een, met een vergunning te vergelijken,
administratiefrechtelijke beschikking waarbij nadere voorschriften zijn gege-
ven. De aanvaarding is volgens deze auteur geen constituerend element.

Van der Geld305 verwerpt de 'overeenkomsttheorie' eveneens, voornamelijk
vanwege de volstrekt andere aard van het belastingrecht ten opzichte van het
civiele recht en omdat belastingplichtige in de praktijk feitelijk geen vrijheid
heeft om de voorwaarden al dan niet te accepteren.

De Vries306 benadert de, in dit verband vergelijkbare, ministeriele voorwaar-
den bij artikel 15 Wet Vpb 1969 als nadere algemene regelstelling. In die optiek
bestaat geen ruimte voor individuele voorwaarden en komt men dus aan 'aan-
vaarding' geheel niet toe.

De bewerkers van De Vakstudie sluiten, zonder nader commentaar, de wer-
king van artikel 18 uit, indien men de voorwaarden niet aanvaardt, zodat, in-
dien de BV toch tot stand komt fiscale afrekening moet volgen.307

I 5.2. DE MOGELIJKE FUNCTIES  VAN DE AANVAARDING

Ik zie drie gevallen waarvoor aanvaarding bedoeld zou kunnen zijn. In de
eerste plaats zou aanvaarding, via de figuur van de fiscale overeenkomst, een
bevoegdheid tot navordering kunnen openen, waar de wettelijke basis daartoe
dubieus is. In de tweede plaats zou aanvaarding, eveneens via de figuur van
de fiscale overeenkomst, aan voorwaarden die niet in strijd lijken met de aard
van de regeling doch in de wettelijke regeling imperfect zijn vastgelegd, een

301. 'Fiscale faciliteiten bij interne reorganisaties van naamloze en besloten vennootschappen',
Fiscale Monografie nr. 37, 1984, pagina 44.
302. 'De regeling van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting', dissertatie, 1983, pagina
49.

303. 'De Algemene wet inzake rijksbelastingen', losbl., § 3la, letter i.
304. 'Fiscale rechtsbescherming', dissertatie, 1986, pagina 105 e.v.
305. 'Nieuwe standaardvoorwaarden voor de fiscale eenheid', De NV 65/3, mei/juni 1987, pagina
110.

306. N.H. de Vries, "Enkele aspecten betreffende de rechtsbescherming bij toepassing van de fis-
cale eenheid", Leids Fiscaal Jaarboek 1986, pagina 198-199.
307. Vakstudie Inkomstenbelasting, artikel 18, aantekening 23.
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'wettelijke' grondslag kunnen bieden. In de derde plaats zou aanvaarding be-
doeld kunnen zijn om een bepaalde interpretatie van de Staatssecretaris, bij-
voorbeeld het begrip 'vervreemding' in de 10e standaardvoorwaarde, zeker te
stellen.

In de volgende situaties kan behoefte aan bevoegdheid tot navordering
bestaan:
a.    nd de totstandkoming van de BV wordt buiten het kader van de bedrijfsuit-

oefening binnen drie jaar (een wezenlijk deel van) de onderneming ver-
vreemd door de BV (of door een gevoegde dochtermaatschappij) als uit-
vloeisel van een v66r de overdracht bij de oprichter(s) bestaand vast
voornemen; 308

b.   na overdracht aan de BV en na een overdracht door de BV met toepassing
van artikel 14 Wet Vpb 1969 wordt door de overnemende BV buiten het ka-
der  van de bedrij fsuitoefening (een wezenlijk  deel  van) de onderneming
vervreemd als uitvloeisel van een v66r laatstbedoelde overdracht bestaand
vast voornemen;309

c.     binnen drie jaren na de totstandkoming van de BV worden zonder ministe-
riele goedkeuring ter gelegenheid van de geruisloze omzetting verkregen
en/of daarna verkregen aandelen vervreemd;310

d.   binnen drie jaren na een overdracht door de BV met toepassing van arti-
kel 14, lid 1, Wet Vpb 1969 worden de verkregen aandelen (daaronder be-
grepen bewijzen van deelgerechtigdheid in of het lidmaatschap van de
overnemende belastingplichtige) door de BV vervreemd. In geval van toe-
passing van artikel 14, lid 2, Wet Vpb 1969 geldt het verbod ook voor daar-
na verkregen aandelen; 311

e.    aflossing op een geblokkeerde creditering binnen drie jaar na totstandko-
ming van de BV.

In met name de volgende situaties kan behoefte bestaan aan een fiscale over-
eenkomst, die partijen tot wet strekt en aldus imperfecte voorwaarden zou
moeten completeren:

308. Zie punt 3 van de toelichting bij de standaardvoorwaarden. Bij door de Staatssecretaris verbo-
den vervreemdingen in de (v66r-)voorperiode zal de aanslag van de oprichter(s) nog niet geregeld
zijn, zodat in die gevallen geen behoefte aan navorderingsbevoegdheid bestaat.
309. Zie punt 3.1 van de toelichting op de standaardvoorwaarden bij artikel 14 Wet Vpb 1969,
BNB 1987/316. Hier is geen termijn genoemd. Naar ik aanneem zal de termijn ontleend moeten
worden aan het voor artikel 14 geldende fusiebegrip, te weten de duurzame concentratie van on-
dernemingen in objectieve zin. Vergelijk De Vries en Sillevis, Cursus Belastingrecht (Vennoot-
schapsbelasting) § 2.17.D., onder el.
310. Zie de 10e standaardvoorwaarde.
311. Zie artikel 14, lid 1, Wet Vpb 1969 respectievelijk standaardvoorwaarde 7 bij artikel 14 Wet
Vpb 1969, BNB 1987/316. Dit vervreemdingsverbod treedt in feite in de plaats van het voor arti-
kel 18 Wet IB 1964 geldende vervreemdingsverbod.

321



DE MINISTERIELE VOORWAARDEN

f.  de overgang van de latente verplichting tot desinvesteringsbetaling op de
BV, als bedoeld in de 6e standaardvoorwaarde;

g.   de beperking van de voorwaartse verrekeningstermijn voor de BV, als be-
doeld in de 6e standaardvoorwaarde;

h.   de beperking van de aanloopverliestermijn voor de BV, als bedoeld in de
7< standaardvoorwaarde;312

i.    de fixatie van de Vpb-latentie op het nominale tarief (voorheen) en op ten
minste 20% thans.

Er zij op gewezen dat de inspecteur in veel gevallen de noodzaak tot navorde-
ring kan vermijden door te wachten met het regelen van de aanslag van de
oprichter. Immers, de driejaarstermijn bedoeld in het derde lid van artikel 11
AWR eindigt, nog daargelaten de termijn van verleend uitstel, altijd later dan
de voortzettingstermijn van drie jaren bij artikel 18 Wet IB 1964. Het verschil
kan gering zijn indien de BV wordt opgericht zonder voorperiode of in het jaar
waarin de (vOOr-)voorperiode aanvangt. In het, waarschijnlijk vaker voorko-
mende, geval, waarin de BV tot stand komt in het jaar volgend op dat waarin
de (v66r-)voorperiode aanvangt, zal het verschil - gegeven de maximale leng-
te van de (v66r-)voorperiode van 15 maanden - ten minste 9 maanden bedra-
gen.

De vraag kan worden opgeworpen of de belastingplichtige de inspecteur in
laatstbedoeld geval kan tegenwerpen, dat de stakingswinst niet in het jaar van
inbreng, maar in het jaar van aanvang van de (v66r-)voorperiode belast moet
worden. Over dit jaar heeft de belastingplichtige echter geen stakingswinst
aangegeven, zodat, wanneer bijvoorbeeld gehandeld wordt in strijd met voort-
zettingseis of vervreemdingsverbod, de inspecteur er redelijkerwijs van uit
moet kunnen gaan, dat stakingswinstneming in ieder geval is uitgesteld tot het
moment van inbreng. Ik ben daarom van mening dat de gestelde vraag ontken-
nend beantwoord moet worden.

Los van dit praktische aspect dient de vraag te worden beantwoord of de in-
specteur in gevallen, waarin de definitieve aanslag reeds is opgelegd, bevoegd-
heid tot navordering heeft.

I 5.3· NAVORDERING ALS GEVOLG

Als gevolg van niet-nakoming van de voorwaarden geldt dat (niet in aanmer-
king genomen) stakingswinst (alsnog) in aanmerking wordt genomen over het

312. Voorts kan gedacht worden aan de situatie waarin een BV anders dan tegen uitreiking van
aandelen bedrijfsmiddelen verwerft van een oprichter die niet voor ten minste 1/3 aandeelhouder
wordt. Vergelijk artikel 23d Wet Vpb 1969.
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jaar waarin de onderneming is ingebracht, dus over het jaar van totstandko-
ming van de BV.

Kort na de totstandkoming van artikel 18 gaf de Staatssecretaris het volgen-
de overzicht van de mogelijkheden om dit gevolg te effectueren. 313

Hem was gevraagd nader toe te lichten op welke theoretische gronden zijn
opvatting was gebaseerd, dat het niet-nakomen van de voorwaarden kan leiden
tot  navordering.   De  Staatssecretaris  antwoordde:   'De (...) vraag moet voor
een belangrijk gedeelte op een misvatting berusten. De tweede ondergetekende
is ni. niet de opvatting toegedaan, dat het niet nakomen van een of meer der
voorwaarden steeds zou moeten en kunnen leiden tot navordering van te wei-
nig geheven belasting. Indien aan de basisvoorwaarden niet is voldaan ten tijde
van het regelen van de desbetreffende aanslag in de inkomstenbelasting, wordt
de verlangde vrijstelling niet verleend. In een enkel geval zal het niet nakomen
van een voorwaarde door de inbrengers pas blijken na het regelen van de
definitieve aanslag in de inkomstenbelasting. In zulk een geval acht de tweede
ondergetekende een voor navordering vereist 'nieuw feit' aanwezig.'

Bij de mondelinge behandeling merkte de Staatssecretaris nog op dat hij het
zeer wel verdedigbaar achtte van een nieuw feit te spreken, indien belasting-
plichtige zich in eerste instantie met de voorwaarden akkoord heeft verklaard
en ook de indruk heeft gewekt die geheel te willen naleven, terwijl hij later be-
paalde handelingen in strijd met die voorwaarden verricht. 'Dan kan in ieder
geval niet worden gesproken van een ambtelijk verzuim, de tegenhanger van

,314het nieuwe feit.

Ik merk op dat de gestelde vraag niet werd beantwoord. Dat voor navordering
een 'nieuw feit' nodig is zal de vraagsteller bekend zijn geweest. De essentie
van de vraag - fs het niet nakomen van een voorwaarde een 'nieuw feit' in de
zin van artikel 16 AWR ? - bleef onbesproken.

Het standpunt van de Staatssecretaris is inmiddels ongewijzigd gebleven. In
punt 15 van de toelichting op de standaardvoorwaarden315 schrijft hij, doe-
lend op het vervreemdingsverbod neergelegd in de 10e standaardvoorwaarde:
'Het gevolg van niet-nakoming van deze voorwaarde zal ook hier zijn, dat bij
de definitieve aanslag - of zo deze reeds is opgelegd bij een navorderings-
aanslag - het belastbare inkomen over het jaar waarin de onderneming is
ingebracht, wordt berekend alsof inbreng tegen afrekening heeD plaats-
gevonden.'

IJsselmuiden lijkt een dergelijke navordering ook mogelijk te achten, aange-
zien hij  schrijft:  'Art.  18  lid  1  zegt  immers dat  de onderneming  wordt  geacht
niet te zijn gestaakt 'mits' de voorwaarden zijn vervuld die de wet, en de mi-

313. Behandeling van Hoofdstuk IX B (Financien) van de Rijksbegroting 1966, punt 32 van de
Memorie van Antwoord; V-N 1965, pagina 786.
314. Handelingen, zitting 1965-1966, pagina 875.
315. BNB 1986/271.
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nister krachtens de wet. stellen' en in dat verband als gevolg spreekt over een
'(navorderings)aanslag:316

Ook Dijstelbloem meent dat navordering mogelijk is, 'waar de overtreding
van het vervreemdingsverbod als een 'nieuw feit' kan worden aangemerkt:39

Tot slot verdient opmerking dat ten aanzien van de bedrijfsfusie het ver-
vreemdingsverbod zelfs in de tekst van het eerste lid van artikel 14 Wet Vpb
1969 is opgenomen. In de toelichting318 werd gesteld dat het verbod 'beoogt te
voorkomen dat aan een normale vervreemding van een onderneming het juri-
disch  jasje  van  een  fusie  wordt  gegeven  (..  . ).'

Niet aangegeven werd hoe hetgeen beadgd werd in concreto gerealiseerd kon
worden.

I5.4. BEVOEGDHEID TUr NAVORDERING

Het 'feit' dat bedoeld is in het eerste lid van artikel 16 AWR grijpt terug naar
omstandigheden bestaande ten tijde van het opleggen van de aanslag. 'Feit' is
hier niet 'het belastbare feit', maar het feit waaraan het vermoeden kan worden
ontleend dat te weinig belasting is geheven.

Volgens Scheltens wordt met 'feit' bedoeld een onderdeel van het samenstel
van alle objectieve en subjectieve factoren, bepalend voor de grootte van het
belastingbedrag, alsmede een niet tot dat samenstel behorend feit, dat een licht
werpt op dat samenstel van factoren.319

Volgens Hofstra gaat het om een feit dat zich na het opleggen van de aanslag
voordoet, met dien verstande dat een feit, dat de inspecteur op dat ogenbr
reeds bekend was of redelijkerwijze bekend had kunnen zijn, geen grond voor
navordering kan opleveren. 320

Ook De Blieck, Van Amersfoort en De Blieck situeren het begrip rond het
opleggen van de aanslag.321

Uit de jurisprudentie komt naar voren, dat de rechter in het algemeen het
tijdstip van vaststelling van de (definitieve) aanslag als beslissend tijdstip be-
schouwd.322

316. FED's Fiscale Brochures, 'Geruisloze omzetting', 1976, pagina 57.
317. 'Fiscale faciliteiten bij interne reorganisaties van naamloze en besloten vennootschappen',
Fiscale Monografie nr. 37, 1984, pagina 264.
318. Toelichting op amendement nr. 63 (Scholten/Peijnenburg) bij de Wet op de vennootschapsbe-
lasting, Kamerstuk nr. 10303.
319. 'De algemene wet inzake rij ksbelastingen', Gouda Quint, losbladig, hoofdstuk  III,  §  45.  Als
relevant tijdstip dient volgens deze auteur te gelden het tijdstip van kenbaarmaking aan de be-
lastingplichtige, dat wil zeggen de dagtekening van het aanslagbiljet; § 50.
320. 'Inleiding tot het Nederlands belastingrecht', 6e druk, 1986, pagina 257.
321. 'Algemene wet inzake rijksbelastingen', FED Fiscale studieserie, 2e druk, 1987, pagina 129
e.v.

322. Ik verwijs naar de in aantekening 84 op artikel 16 AWR van De Vakstudie Algemeen Deel
opgenomen jurisprudentie en de daarbij vermelde literatuur.
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Tegen deze achtergrond is het de vraag of een feit, dat ten tijde van het opleg-
gen van de aanslag geen onderdeel uitmaakte van de voor de grootte van het
belastingbedrag bepalende factoren en dat evenmin een licht werpt op die fac-
toren, grond voor navordering kan opleveren. Kortom, men kan het wel rede-
lijk vinden dat overtreding van, bijvoorbeeld, het vervreemdingsverbod moet
kunnen leiden tot navordering, maar kan het tot navordering leiden,323

Natuurlijk kan men volhouden dat navordering mogelijk is, indien vaststaat
dat een belastingplichtige reeds ten tijde van de inbreng (of daarvoor) voorne-
mens was het verbod te overtreden. Maar op die situatie, afgezien van de

bewijstechnische problemen daarbij, doel ik niet. Het gaat om een overtreding
die 66k naar intentie plaatsvindt nAdat de aanslag over het jaar van inbreng
is opgelegd.

De hier bedoelde figuur vindt men terug in een rapport van de Vereniging
voor Belastingwetenschap uit 1967.324 (Destijds nog) zoekend naar een alter-
natief voor een compromis, ingeval dat niet in rechte bindend zou zijn, meende
de commissie een oplossing te vinden in een rechtsgeldige geconditioneerde
toezegging. Bij een dergelijke toezegging zou echter de moeilijkheid kunnen
ontstaan, dat de toezegging eerder in de tijd wordt gerealiseerd dan de voor-
waarde zou kunnen zijn vervuld. Bij latere niet-vervulling van de voorwaarde
zag de commissie toch wel mogelijkheden tot navordering: Mangezien (. . .)
het gedaan zijn van de toezegging een der feiten is, welke de grootte van de
formele belastingschuld bernvioeden, lijkt het haar geenszins onlogisch om de
later blijkende omstandigheid, dat door toedoen van de belastingplichtige de
toezegging geacht moet worden niet te zijn gedaan, aan te merken als een -
navordering rechtvaardigend - nieuw feit. Men kan immers onmogelijk spre-
ken van een ambtelijk verzuim, indien de inspecteur een toezegging honoreert,
zolang hem de niet-honorering rechtens kan worden tegengeworpen.'

In zijn bespreking van het rapport in het WFR lijkt Geppaart niet geheel
overtuigd. Hij acht althans de opvatting van de meerderheid van de commissie,
dat zonder wettelijke voorziening de rechter de rechtsgevolgen van gedane toe-
zeggingen op voor de fiscale rechtspraktijk bevredigende wijze aan de hand
van concrete gevallen preciseert, niet voldoende gemotiveerd. 325

In het debat over het rapport werd de suggestie van de commissie door
Scheltens onderschreven: 'Er is inderdaad een  nieuw feit,  want  tot op dat mo-
ment (waarop de belastingplichtige zich terugtrekt; R) was de inspecteur
gebonden en pleegde hij dus niet een ambtelijk verzuim door zijn eigen opvat-
ting niet aan de aanslag ten grondslag te leggen. ,326

323. Opmerkelijk is dat aantekening 68 op artikel 16 AWR in De Vakstudie Algemeen Deel, waar-
in het standpunt van de Staatssecretaris met betrekking tot deze figuur wordt vermeld, noch com-
mentaar, noch literatuurverwijzingen bevat.
324. Geschrift nr. 120 van de Vereniging voor Belastingwetenschap, 'Rechter en belastingadmi-
nistratie tegenover het belastingrecht', Kluwer, 1967, pagina 66.
325. 'Rechter en administratie in het belastingrecht', WFR 1967/4876, pagina 987.
326. Geschrift nr. 121 van de Vereniging voor Belastingwetenschap, pagina 19.
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Toch ben ik, met Geppaart, niet overtuigd.
Als de inspecteur dwaalt ten aanzien van het recht en navordering mogelijk

acht, waar deze mogelijkheid rechtens niet bestaat, kan dians nakomen van een
toezegging naar mijn smaak geen bevoegdheid tot navordering creeren.327

In de wet ziet men in artikel 19 Wet IB 1964 een enigszins vergelijkbare fi-
guur. De stamrechtvrijstelling kan slechts worden verleend indien de perio-
dieke uitkeringen stammen uit een recht dat niet kan worden beleend, verpand,
vervreemd of afgekocht. Toch wordt geen algemene bevoegdheid tot navorde-
ring aangenomen, indien achteraf in strijd met die voorwaarde wordt gehan-
deld. De artikelen 59a Wet IB 1964 en 23a Wet Vpb 1969 voorzien expliciet in
een gevolg.

Mede  daarom  twij fel ik sterk  aan de effectiviteit  van de constructie,   die  in
de 10e standaardvoorwaarde bij artikel 18, in het eerste lid van artikel 14
Wet Vpb 1969 en in de 7e standaardvoorwaarde bij dat artikel wordt gehan-
teerd.

Omgekeerd, als de constructie w61 door de rechter gesanctioneerd zou worden,
rijst de vraag waarom de belastingplichtige de voorwaarde - dan immers
voorzien van een zelfwerkende navorderingsmogelijkheid - zou moeten aan-
vaarden. Een dergelijke aanvaarding is dan toch overbodig? Moet men dan niet
met Dijstelbloem en Langereis stellen dat aanvaarding geen constituerend328

element vormt? Immers, vervulling van de voorwaarden is dwingend voorge-
schreven in het eerste lid van artikel 18. Het is volstrekt irrelevant of men 'ja'
of 'nee' zegt, Als men ze maar vervult.

Aanvaarding is evenmin nodig om te bewerken, dat bij wetswijziging of ver-
andering van standaardvoorwaarden geen doorwerking daarvan plaatsvindt
naar geruisloze omzettingen welke voorafgaande aan die wijzigingen hun
beslag hebben gekregen. De voorwaarden worden per geval vastgesteld en
staan daarmee krachtens artikel 18 definitief vast overeenkomstig het wettelijk
regime geldend in het jaar van omzetting.

Ook kan aanvaarding naar mijn mening geen rol spelen om onverbindende
voorwaarden kracht van wet te geven.

In   de   literatuur   lijkt   men   op dat laatste niet algemeen te vertrouwen.   Zo
wordt geadviseerd de voorwaarden te aanvaarden onder voorbehoud dat naar
het   oordeel   van de rechter   de wet juist  blij kt   te zijn toegepast. 329

327. In zo'n geval doet de inspecteur er beter aan om schadevergoeding te conditioneren.
328. Dijstelbloem, 'Fiscale faciliteiten bij interne reorganisaties van naamloze en besloten ven-
nootschappen', pagina  44:  'Defaciliteit vioeit  voort uit  de wet.  juncto  de  Ministeriele  goedkeuring
onder de nader gestelde voorwaarden. Het niet-nakomen van deze voorwaarden heeft zijn eigen
fiscale  gevolgen:  alsnog   heffing   over  de  overdrachtswinst   (..  .).'
329. IJsselmuiden, 'Geruisloze omzetting', FED's Fiscale Brochures, 1976, pagina 52, alsmede in
eerdere drukken. Geschrift van de Vereniging voor Belastingwetenschap nr. 136, 'Fiscale proble-
men rondom fusies', 1974, pagina 43. Dijstelbloem, 'Fiscale faciliteiten bij interne reorganisaties
van naamloze en bestoten vennootschappen', pagina 44.
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Langereis330 wijst er op dat, indien men aanneemt dat aanvaarding consti-
tutief zou zijn (welke opvatting de schrijver overigens verwerpt), een belang-
hebbende eerst dan niet gebonden zou zijn als de voorwaarden duidelijk in
strijd zijn met de wet. De auteur verwijst daarbij naar BNB 1981/230. En dat
zal zijns inziens, doelend op de voorwaarden bij artikel 15 Wet Vpb 1969, niet
snel het geval zijn.

Toch meen ik dat aanvaarding dAt gevolg nimmer kan hebben. Het is goed
in dit verband twee typen voorwaarden te onderscheiden, te weten onverbin-
dende voorwaarden en imperfecte voorwaarden.

De onverbindende voorwaarde begeeft zich buiten het kader van de door de
wetgever verleende delegatiebevoegdheid. Dergelijke voorwaarden moeten
mijns inziens absoluut nietig worden geacht, indien zij rechten van belasting-
plichtigen beperken. Het kan uberhaupt niet de bedoeling van de wetgever zijn,
dat dergelijke voorwaarden via een fiscale overeenkomst, alsnog kracht van wet
zouden krijgen. Bij dit type voorwaarden komt men dus aan aanvaarding, c.q.
een fiscale overeenkomst in het geheel niet toe. 331

Met 'imperfecte voorwaarden' doel ik op voorwaarden, die op zich wel in
overeenstemming zijn met doel en strekking van de achterliggende wetsbepa-
ling, maar door een imperfectie in de wet niet geaffectueerd kunnen worden.
Het zijn slechts deze voorwaarden waar men de vraag naar de functie van de
aanvaarding kan stellen.

Mijn aandacht gaat dus slechts uit naar het laatstgenoemde type.
Ten aanzien van die voorwaarden zou de 12e standaardvoorwaarde bij arti-

kel 18 Wet IB 1964 een rol k:innen spelen.
Het is immers mogelij k  dat een belastingplichtige bij overeenkomst afstand

doet van de mogelijkheid zich te beroepen op de Afwezigheid van een 'nieuw
feit' dan wel op de Afwezigheid van een wettelijke bepaling die de ministeriele
voorwaarde ondersteunt. En dat voert tot de vraag of de hier bedoelde
aanvaarding gezien kan worden als een onderdeel van een rechtsgeldige fiscale
overeenkomst. Aan deze figuur besteed ik in de volgende paragraaf aandacht.

330. 'Fiscale rechtsbescherming', pagina 105.
331. Helemaal geen waarde hecht ik aan de gedachte dat, aangezien de 12e voorwaarde zelf een
ministeriele voorwaarde is als bedoeld in het eerste lid van artikel 18, men altijd in strijd is met
de wet, als men enige andere voorwaarde niet aanvaardt. Dit zou betekenen dat, wanneer men een

bepaalde voorwaarde niet aanvaardt wegens veronderstelde onverbindendheid, hoe dan ook de 12e
voorwaarde onvervuld blijft, zelfs wanneer de rechter de bestreden voorwaarde onverbindend zou
verklaren. Deze gedachte toont overigens wel de merkwaardige constructie van de 12e stan-
daardvoorwaarde.

327



DE MINISTERIELE VOORWAARDEN

I55. DE FISCALE OVEREENKOMST

Inspecteur332 en belastingplichtige zijn bevoegd tot het sluiten van een over-
eenkomst. Kernarrest vormt in deze BNB 1973/254, waarin de Hoge Raad
overwoog, dat het Hof terecht de overeenkomst333 had beschouwd als een ge-
oorloofd hulpmiddel om aan onzekerheden, welke zich bij het regelen van aan-
slagen voordoen, een einde te maken.

Eenmaal gesloten strekt de overeenkomst partijen tot wet. 334
De gebondenheid van de fiscus wordt wel gebaseerd op de doorbraakarres-

ten van 1978, BNB 1978/135-137*, inzake resoluties contra legem, en op
BNB 1979/311*, inzake de gebondenheid aan een inlichting contra legem, zoals
de bewerkers van De Vakstudie Algemeen Deel, doen.335

Het lijkt juister de gebondenheid rechtstreeks te ontlenen aan het karakter
van de overeenkomst, zoals Wessels doet.336 Wanneer in een publiekrechtelijke
relatie partijen gebruik maken van een privaatrechtelijke figuur ligt het, in zo-
verre, voor de hand aansluiting te zoeken bij de karakteristieken van die figuur.
Omwille daarvan maken partijen toch gebruik van de overeenkomst?

Over de vraag of beide partijen gelijkelijk gebonden zijn aan een overeen-
komst bestaat verschil van mening.337

In zijn noot bij BNB 1987/191*, wijst Hofstra erop dat, blijkens dat arrest,
naast de privaatrechtelijke aspecten van de overeenkomst daarenboven zelf-
standige betekenis toekomt aan (een schending van) algemene beginselen van
behoorlijk bestuur en wel bij de totstandkoming van de overeenkomst. Deze
invloed, in BNB 1987/191* van het zorgvuldigheidsbeginsel (waarop Hofstra in
zijn noot bij BNB 1985/159* al gewezen had), rechtvaardigt wellicht de fiscale
overeenkomst als een 'publiekrechtelijke overeenkomst' te kwalificeren.

Er bestaat dus, blijkens de jurisprudentie, ongelijkheid tussen inspecteur en
contribuabele ten aanzien van de totstandkoming van de overeenkomst.

De overeenkomst kan gesloten worden tot vaststelling van feiten en tot op-
heffing van onzekerheden338, alsmede over de uitleg van een wetsartikel. Par-

332. Op de vraag of met betrekking tot de fiscale overeenkomst de Staatssecretaris met de inspec-
teur vereenzelvigd kan worden kom ik later terug.
333. De Hoge Raad kwalificeerde het in die zaak spelende compromis als een 'overeenkomst'. Dat
doet  hij ook, bijvoorbeeld,  in BNB 1987/191.   Ik  zal  de  term ' fiscale overeenkomst' hanteren  en
het woord 'compromis', dat men als species van overeenkomst kan zien, vermijden. Anderen doen
het omgekeerde. Typerend is in dit verband dat de Fiscale Monografie van Klein Wassink/Sikkele-
rus, 2e druk, 1964, de titel 'Het fiscale compromis' draagt, terwij I Wessels zijn boek in de serie
Privaatrechtelij ke begrippen,  deel   13,   1982, de titel 'Fiscale overeenkomst' meegaf.
334. BNB 1913/154: 'dat van zulk een overeenkomst het rechtskarakter medebrengt, dat de daarin
besloten liggende vaststellingen in rechte bindend zijn'.
335. Aantekening 17 op artikel 1 Wet ARB.
336. 'Fiscale overeenkomst', 1982, pagina  34.
337. Zie hierover o.a. Langereis, 'Fiscale rechtsbescherming', pagina 314 e.v., Wessels, 'Fiscale
overeenkomst', pagina 34 en 53 en Hofstra, noot bij BNB 1985/158*, pagina 818, regel 20 e.v.
338. BNB 1973/254.
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tijen stellen bijvoorbeeld vast dat de waarde z6veel is, zij stellen vast dat in het
verleden dit of dat gebeurd is en zij stellen vast dat het artikel z6 moet worden
uitgelegd.

Met betrekking tot de reikwijdte van de overeenkomst ten aanzien van de
vaststelling van feiten zij gewezen op de uitspraak van het Hof 's-Gravenhage
20 mei 1986, BNB 1987/286.339

Met betrekking tot de uitleg van een wetsartikel zij gewezen op
BNB 1981/230', waaruit naar voren komt dat ook een overeenkomst contra
legem niet onverbindend behoeft te zijn. 340

Onverbindendheid treedt, blijkens BNB 1981/230', eerst op bij evidente
strijdigheid met de wet. Niet geheel duidelijk is evenwel hoe evident de strijdig-
heid moet zijn; gewezen zij op HR 27 februari 1985, BNB 1985/158* en de
noot van Hofstra bij dat arrest. 341

Voor de beantwoording van de hiervoor opgeworpen vraag naar de functie van
de aanvaarding, als bedoeld in de 12e standaardvoorwaarde, is nu van belang,
dat de fiscale overeenkomst enerzijds niet mank mag gaan aan wilsgebreken,
het privaatrechtelijke element, en anderzijds, dat bij haar totsmndkoming niet
in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur mag zijn gehan-
deld, het publiekrechtelijke element.

Voorts is van belang het antwoord op de vraag of de fiscale overeenkomst al
dan niet 'wederkerig' dient te zijn.

Daarmee doel ik op het volgende.

339. Daarin beslist het Hof: Man de uit die overeenkomst (tot bindende vaststelling van de waarde;
R) voortvioeiende waardevaststellingen zijn partijen slechts dan niet gebonden indien die hetzij
uit hoofde van de uitkomst, hetzij uit hoofde van de wijze van totstandkoming zozeer ingaan tegen
redelijkheid en billijkheid dat een partij in strijd handelt met de goede trouw door de wederpartij
daaraan gebonden te houden.'
340. In dit arrest van 3 juni 1981, met noot Hofstra, besliste de Hoge Raad immers: 'dat belang-
hebbende niet gebonden is aan de bij wijze van compromis met het Hoofd gesloten overeenkomst
op  grond  waarvan  in  de  aan  belanghebbende  (...)  opgelegde  aanslag  (.  ..)  tevens  de  door  een
andere  heffingsplichtige  (...)  verschuldigde  heffing  is  begrepem

dat tochdie overeenkomst zoduidelijkinstrijdis met de te dezen (...)geldendewettelijkerege-
ling,  welke  medebrengt  dat  (.  .  .)  bij  de  heffingsplichtige  zeu wordt  geheven,  dat  het  Hoofd  op  na-
kerning van die overeenkomst niet mocht rekenen:
341. BNB 1985/158*, pagina 818, regel 43 e.v.

Hofstra is overigens van mening dat bewuste afwijkingen van het wettelijke systeem bij com-
promis onverbindend zijn ('Inleiding tot het Nederlands belastingrecht', 6e druk, 1986, pagina
152). Ik vind in dit standpunt steun voor mijn stelling dat onverbindende voorwaarden, zoals hier-
voor door mij getypeerd, nimmer door een fiscale overeenkomst gedekt kunnen worden.
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In   de literatuur wordt niet scherp onderscheiden tussen de termen ' fiscale
overeenkomst' en 'fiscaal compromis'. Doorgaans brengt men het onderscheid
aan in het al dan niet wederkerig zijn van de overeenkomst. 342

Advocaat-Generaal Van Soest bepleit in zijn conclusie bij BNB 1987/191*,
wederkerigheid niet alleen voor het compromis, maar voor de fiscale overeen-
komst in het algemeen: 'Juist omdat de afstand van het recht van beroep door
een belastingplichtige waar niets tegenover staat en waar hij dus geen belang
bij heeft, mij een voor de rechtsstaat gevaarlijk verschijnsel lijkt, voel ik er-
voor mij aan te sluiten bij degenen die het een element van een fiscaal com-
promis achten, dat beide partijen iets toegeven. Algemener gezegd zou ik een
publiekrechtelijke overeenkomst op belastinggebied voor de belastingplichtige
slechts verbindend achten, indien zij wederkerig is.'

Hofstra, in zijn noot bij BNB 1987/191', deelt deze opvatting en voegt
daar aan toe, dat weliswaar een uitdrukkelijke berusting, gelet op
BNB 1981/187, het daartegen gerichte beroep in cassatie niet-ontvankelijk
maakt, maar dat zulks met de primaire toegang tot de rechter anders ligt. Hij
wijst op B 6692, waar de ontvankelijkheid niet werd ontzegd aan een beroep
tegen een navorderingsaanslag waarmee belanghebbende zich eerder akkoord
had verklaard. Hofstra merkt dan op: 'En zo vast ligt dit in de processuele

342. Een greep uit de literatuur.
Van der Poel, 'Het fiscale compromis', Belastingconsulentendag 1961, pagina 9, definieert het

compromis als volgt: Een 'publiekrechtelijke' overeenkomst, waarbij beide partijen iets van hun
standpunt prijsgeven, en zich accoord verklaren met een aanslag (of een onderdeel van de aanslag)
die op een zodanige wijze tussen maximum en minimum is gelegen, dat beide hun goede en slechte
kansen daarin op redelijke wijze verdisconteerd achten.

Klein Wassink, 'Het fiscale compromis', 1964, o.a. pagina 1 en 126, ziet het compromis kenne-
lijk als een species van het genus overeenkomst, waarbij voor het compromis kenmerkend zou zijn
dat partijen over en weer iets toegeven. Hij geeft de volgende definitie van het fiscale compromis:
het zich door wederzijdse afspraken verbinden van belastingadministratie en belastingplichtige,
waarbij zij over en weer iets toegeven.

De commissie 'Rechter en belastingadministratie tegenover het belastingrecht', Geschriften nrs.
120 en 121 van de Vereniging voor Belastingwetenschap, zag, blijkens de beantwoording van Stof-
fer, Geschrift nr. 121, pagina 53, het wederzijds prijsgeven niet als een wezenlijk onderdeel van
het fiscale compromis:  'Een fiscaal compromis  kan zeer goed worden gesloten indien er  helemaal
geen geschil is, bij voorbeeld wanneer het erom gaat een onzekerheid op te heffen.'

Scheltens, 'Algemene wet inzake rijksbelastingen', losbl., § 3 la letter e, kan zich wel verenigen
met een omschrijving van het compromis waarin over en weer standpunten geheel of ten dele wor-
den prijsgegeven, maar meent dat de probleemstelling ruimer dient te zijn, te weten de vraag in
hoeverre een tussen belastingplichtige en inspecteur gemaakte afspraak als bindend dient te wor-
den beschouwd.

Geppaart, 'Over het vertrouwensbeginsel in het belastingrecht', RM Themis no. 5/6, 1984, pagi-
na 495, merkt op dat bij een fiscaal compromis beide partijen iets opofferen, wat zij wellicht in
rechte zouden kunnen realiseren.

Langereis, 'Fiscale rechtsbescherming', pagina 73, verstaat onder het fiscale compromis een
publiekrechtelijke overeenkomst waarbij belastingadministratie en belastingplichtige, ongeacht of
zij over en weer iets opofferen, tot een oplossing van een gerezen geschilpunt komen of een
onzekerheid opheffen.

330



TWAALFDE STANDAARDVOORWAARDE

structuur verankerd dat latere bevestigingen van deze leer door de Hoge Raad
zegs niet meer nodig bleken te zlin.'

Aan de wederkerigheid kleven echter mijns inziens enige praktische proble-
men, hetgeen mij brengt tot de vraag of de wens een belastingplichtige niet ge-
bonden te achten aan een 'overeenkomst' waarbij hij geen enkel 'belang' heeft
vertaald zou kunnen worden in termen van door de inspecteur te betrachten
zorgvuldigheid bij het sluiten van de overeenkomst.

Kennelijk bedoelt de Advocaat-Generaal met 'belang' van de ene partij het
'offer', dat de andere partij brengt. 'Belang' en 'offer' kunnen dan als positieve
respectievelijk negatieve omschrijving van hetzelfde worden gezien. Denkt men
echter aan onzekerheden van feitelijke aard, bijvoorbeeld aan niet meer exact
te achterhalen feiten uit het verleden, dan kunnen beide partijen uitsluitend
een 'belang' hebben, zonder dat zij iets opofferen. Een probleem kan voorts
zijn dat voor de wederpartij niet steeds kenbaar behoeft te zijn waarin het 'be-
lang' van de ander schuilt. Voorts rijst de kwestie hoe de respectieve belangen
zich dienen te verhouden.

Vertaalt men de intentie van het standpunt van de Advocaat-Generaal in ter-
men van door de inspecteur te betrachten 'zorgvuldigheid' dan kan men mijns
inziens tot een zelfde uitkomst komen. Wanneer men aanvaardt, dat de inspec-
teur geacht kan worden altijd een belang te hebben bij een door hem gesloten
overeenkomst, kan hij geacht worden in strijd met de zorgvuldigheid te hebben
gehandeld, indien de contribuabele duidelijk geen belang had bij de overeen-
komst.

In de hierna volgende confrontatie van de aanvaarding, bedoeld in de 12e stan-
daardvoorwaarde, met de fiscale overeenkomst zal overigens naar voren komen
dat, welke visie men ook aanhangt ten aanzien van het wederkerigheidsaspect,
in geen geval de aanvaarding in het raamwerk van de fiscale overeenkomst ge-
past kan worden.

15.5.1. Aanvaarding versus fiscale overeenkomst

In de eerste plaats valt op dat niet de inspecteur, maar de Staatssecretaris 'aan-
vaarding' door de belastingplichtige verlangt. In BNB 1973/254 werd de over-
eenkomst door de rechter aanvaard als een geoorloofd hulpmiddel, om aan on-
zekerheden welke zich bij het regelen van aanslagen voordoen een einde te ma-
ken. Het is dus zeer de vraag of de rechter ook een plaats voor de overeenkomst
zal willen inruimen voor het geval waarin de Staatssecretaris bij het formuleren
van voorwaarden op problemen stuit aangaande de handhaving van die343

voorwaarden.

343. Het gaat er dus niet om of een fiscale overeenkomst tussen Staatssecretaris en contribuabele
als zodanig mogelijk is, maar of een dergelijke overeenkomst in de gegeven constellatie aanvaard
zal worden.
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Is het niet veeleer zo dat het risico, dat een voorwaarde niet gehandhaafd
kan worden, aan de zijde van de Staatssecretaris behoort te blijven? Zo heeft
de wetgever in artikel 18, lid 2, Wet IB 1964 bepaald, dat de Minister voorwaar-
den kan stellen ten aanzien van de vervreemding van aandelen. Mag men dan
niet verwachten, dat de wetgever de Minister ook de middelen verschaft een
dergelijke voorwaarde, die toch onvermijdelijk over een aantal jaren heen moet
reiken, 'hard' te maken? Dit had eenvoudig kunnen geschieden door in arti-
kel 16, lid 2, AWR op te nemen dat navordering mede kan plaatsvinden, indien
niet wordt voldaan aan een krachtens artikel 18 Wet IB 1964 gestelde voor-
waarde. Dit is niet gebeurd en de Staatssecretaris heeft maar aangenomen, dat
navordering wel mogelijk zal zijn. Er is dan mijns inziens geen ruimte meer
om van belastingplichtige te verlangen, dat hij bij voorbaat afziet van een be-
roep op afwezigheid van een 'nieuw feit' in geval van overtreding van het ver-
vreemdingsverbod.

In de tweede plaats ligt aan de fiscale overeenkomst wilsovereenstemming ten
grondslag. Kan men nu zeggen dat de belastingplichtige, die de gestelde voor-
waarden bij artikel 18 Wet IB 1964 aanvaardt, in vrijheid zijn wil verklaart?
Indien hij een voorwaarde niet wenst te aanvaarden, maar niettemin een ge-
ruisloze omzetting wil, zal hij de weg van een kostbare, langdurige procedure
moeten volgen, met de onzekerheid van de uitkomst op de koop toe. Staat deze
'prijs' in verhouding tot de door de Staatssecretaris verlangde zekerheid?

Ik meen dat de geeiste aanvaarding met name ten aanzien van de wilsover-
eenstemming op zeer gespannen voet met de regeling van artikel 18 staat, waar-
in immers bewust een recht is geformuleerd.

In de derde plaats kan gewezen worden op een technisch aspect van de voor-
waarden. De wet spreekt over voorwaarden, die moeten zijn vervuld. Als de
Staatssecretaris dan voorwaarden stelt, die in het kalenderjaar van omzetting
niet  kunnen zijn vervuld,  kan de belastingplichtige stellen: 'Uw probleem!'.
Met andere woorden, de constructie om de vervulling van voorwaarden in de
vorm van een fiscale overeenkomst te gieten, doet geforceerd aan en lijkt op
afwenteling van de problemen bij de regelgeving op belastingplichtige. Van de
Staatssecretaris wordt verwacht dat hij zijn voorwaarden dicteert. Daarbij past
een overeenkomst niet. 344

344. Vergelijk Van Dijck, Belastingconsulentendag 1966, pagina 66-67: '7ben de resolutie van 1947
toi stand kwam, was het normaal, dat de standaardvoorwaarden de vorm kregen van een overeen-
komst. Men moest daarmee akkoord gaan, voornamelijk omdat de geruisloze inbreng niet op de
wet gebaseerd was. Men sloot een compromis met de fiscus. Sedertdien is de geruisioze inbreng
in een n.v. uit de ministerifle goedkeuringssfeer gehaald en is het een recht van de betrokkene ge-
worden. Wij dienden dus de vorm te krijgen van het stellen van voorwaarden door de minister
in  de vorm  van een  beschikking  (... ).'
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In de vierde plaats lijkt wederkerigheid te ontbreken. Welk 'offer' brengt im-
mers de fiscus? Welk 'belang' heeft de belastingplichtige bij aanvaarding, er-
van uitgaande dat hij het racht tot geruisloze omzetting al heeft?

Indien men wederkerigheid nitt inherent acht aan de fiscale overeenkomst
zou men nog kunnen stellen, dat het gaat om opheffen van onzekerheden.
Maar welke onz6kerheid is dan voor partijen aanwezig? Voor de belasting-
plichtige bestaat geen onzekerheid. Voor de Staatssecretaris evenmin, behou-
dens de onzekerheid of hij zijn voorwaarden wel kan handhaven. Dat is niet
de onzekerheid waarop in de literatuur wordt gedoeld.

Tot slot wijs ik erop dat - mocht men in weerwil van het voorgaande aanne-
men dat de 12e standaardvoorwaarde een rechtsgeldige constructie is - de ge-
volgen van overtreding van voorwaarden niet in het desbetreffende besluit,
lees: de schriftelijke overeenkomst, zijn aangegeven.345 De navordering is niet
in de voorwaarden vermeld en van de ministeriele interpretatie van de voortzet-
tingseis is helemaal niets in de standaardvoorwaarden neergeslagen. Moet men
dan ook nog eens aannemen, dat een belastingplichtige, de voorwaarden
aanvaardend, zich ook conformeert aan de inhoud van de tekst van de ministe-
riele toelichting?

15.5.2. Conclusie t.a.v. aanvaarding en overeenkomst

Hoe zeer men gerechtvaardigd kan achten dat de Staatssecretaris voorwaarden
stelt, waarvan de vervulling zich over een aantal jaren uitstrekt, handhaving
van dergelijke voorwaarden kan niet zeker gesteld worden door middel van in
de 12e standaardvoorwaarde verlangde 'aanvaarding'.

Zo'n  voorwaarde  past  niet  in een wettelij k concept,   dat de Staatssecretaris
de bevoegdheid geeft voorwaarden te dicteren.

De 12e voorwaarde laat zich evenmin in het patroon van de fiscale overeen-
komst passen.

De mogelijkheid tot handhaving van ministeriele voorwaarden dient - zolang
geruisloze omzetting niet integraal in de wet is geregeld(!) - in de wet te zijn
geregeld.

Ten aanzien van voorwaarden die een verbod inhouden, zoals het vervreem-
dingsverbod van de 10e standaardvoorwaarde, lijkt regeling van bevoegdheid
tot navordering, overeenkomstig de in het tweede lid van artikel 16 AWR gere-
gelde gevallen, voor de hand te liggen.

345. Giele heeft daar al op gewezen in 'Enkele opmerkingen over de geruisloze inbreng in een N.V.',
Belasting Beschouwingen van november  1965,  I.B.  87/3: ' Wijkt men daarna (na de inbreng; R)
van de voorwaarden af, dan zal men in de voorwaarden zelf daarvan de  gevolgen moeten vinden.
Treft men die daar niet aan, dan zal men slechts kunnen constateren dat men zich niet aan de voor-
waarden heeD gehouden.'
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Ten aanzien van voorwaarden die verplichtingen voor de BV meebrengen,
zoals de latente desinvesteringsbetalingsverplichting, dient in de Wet Vpb 1969
een grondslag geboden te worden.

Hetzelfde geldt voor voorwaarden die een beperking voor de BV inhouden,
zoals vervat zijn in de 6e en 7e standaardvoorwaarde.

Hierna bespreek ik nog twee aspecten, die min of meer in lijn van de 12e stan-
daardvoorwaarde liggen, te weten de vraag wat afrekening achteraf betekent
voor de BV en de vraag welke rol de 'aanvaarding' speelde onder het Besluit
IB 1941. De laatste vraag is ingegeven door de uitspraak van het Hof Arnhem
14 augustus 1979, BNB 1980/283.

ISM. HERWAARDERING BIJ BV?

IJsselmuiden346 bepleit om, indien bij de inbrenger afrekening heeft plaatsge-
vonden wegens overtreding van een verbod of gebod, de BV alsnog gelegenheid
te geven de geconstateerde meerwaarde fiscaal te activeren. Thans is daarom-
trent niets geregeld, zodat althans in theorie een dubbele heffing dreigt: an hef-
fing over stakingswinst bij de inbrenger tn een (ongewijzigde) vennootschaps-
belastingclaim op de doorgeschoven reserves en de goodwill bij de BV. Reeds
eerder in dit boek stelde ik dat een dergelijke dubbele heffing niet verdedigbaar
is.

Geruisloze omzetting vormt een recht en daaruit vloeit niet voort dat men,
eenmaal gebruik gemaakt hebbend van dat recht, zodanig daaraan vast moet
zitten dat doorbreking absoluut onmogelijk is. Wenst belastingplichtige ach-
teraf de (vermeende) voordelen van de regeling prijs te geven, om welke reden
dan ook, dan moet voldoende zijn dat de fiscus niets te kort komt ten opzichte
van de situatie waarin 'ruisend' zou zijn ingebracht.

Men zal dan ten aanzien van de BV 'terug naar af' moeten, hetgeen onge-
twijfeld administratief-technisch extra werk meebrengt: de aanslagen van de
BV zullen moeten worden herzien in verband met hogere afschrijvingen e.d.;
de mogelijkheid alsnog gebruik te kunnen maken van de stamrechtvrijstelling
moet geregeld worden in verband met de zesmaandstermijn van artikel 19 Wet
IB 1964 enz.

Ervan uitgaande dat deze situatie zich slechts sporadisch zal voordoen mag
dit extra werk mijns inziens worden gevraagd. Om dezelfde reden meen ik dat
regelgeving in deze aan de Minister gedelegeerd kan worden.

346. 'Geruisloze omzetting', FED's Fiscale Brochures, IB: 3.56, 3e druk, 1976, pagina 47.
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I5.7. AANVAARDING ONDER B 8462

Onder de ministeriele gunstregeling tijdens het Besluit IB 1941, B 8462, dienden
oprichters zich te verbinden om de verkrijgingsprijs van bij oprichting verkre-
gen aanmerkelijk-belangaandelen te bepalen aan de hand van de fiscale ope-
ningsbalans van de NV. Men diende dus uit te gaan van de fiscale boekwaarde
van de ingebrachte vermogensbestanddelen, zoals deze voorkwam op de laatste

347winstbepalende balans van de oprichters, zulks bij een uitgifte a pari.
In de zaak BNB 1980/283, had een belastingplichtige zich, ter gelegenheid

van de omzetting van zijn in de vorm van een eenmanszaak gedreven onderne-
ming in een NV, in 1963 daartoe verbonden.348 De verkrijgingsprijs der aan-
delen bedroeg derhalve 100% van de boekwaarde, terwijl de werkelijke waarde
van de inbreng hoger lag. Toen hij in 1974 zijn aandelen tegen een koers van
500% vervreemdde stelde hij dat hij, op grond van het gelijkheidsbeginsel, niet
meer gehouden kon worden aan de lage verkrijgingsprijs. Reeds in 1965 im-
mers was, na invoering van artikel 18 Wet IB 1964, in de resolutie BNB 1966/
255 de op onjuiste uitgangspunten steunende vestiging van een aanmerke-
lijk-belangclaim vervallen.

Het Hof verwerpt het beroep op het gelijkheidsbeginsel, enerzijds, omdat
onder het Besluit IB 1941 voor alle belastingplichtigen dezelfde voorwaarden
golden, anderzijds, omdat de na invoering van artikel 18 opgetreden wijzigin-
gen in de aanvankelijke regeling niet van zodanige aard waren, dat het niet aan-
vaardbaar zou zijn belastingplichtigen te houden aan de verplichtingen welke
zij op zich genomen hebben. 349

Naar mijn mening kan de uitspraak van het Hof in die zin gelezen worden,
dat het Hof belanghebbende heeft willen houden aan zijn met de fiscus geslo-
ten overeenkomst. En dat laatste is mijns inziens juist, aangezien, anders dan

347.  Zie  lid 6, onder  2e, van resolutie  B 8462, opgenomen in bijlage   L
348. De door hem ondertekende verklaring luidde overeenkomstig de in de beschikking opgestelde
formule: 'X en de NV verklaren ieder voor zich binnen 66n maand na de dagtekening van deze
beschikking schriftelijk aan de inspecteur der belastingen te P, dat zij de bovenstaande voor-
waarden en beperkingen - voor zover deze hem of haar aangaan - aanvaarden en dat zij bij niet
nakoming dier voorwaarden het daaruit voor Nederlandse publiekrechtelijke lichamen en fondsen
voortvloeiende nadeet geheel zullen vergoeden.'
349. Bovendien overweegt het Hof, dat voor zover de nieuwe wet bepalingen bevat die met de
gestelde voorwaarden in strijd zijn, deze bepalingen in acht genomen moeten worden. Het Hof
onderzoekt daartoe of de verkrijgingsprijs wellicht op het hogere bedrag van het gemiddeld op
de aandelen gestorte kapitaal zou moeten worden gesteld, aangezien de minimumkapitaalregel niet
voorkwam onder het Besluit IB 1941. Het Hof constateert evenwel, afgaande op hetgeen als gestort
aandelenkapitaal en agio in de commerciele jaarstukken tot uitdrukking is gebracht, dat daartoe
geen aanleiding bestaat.

Schonis, TVVS 1980, no. 8, pagina 196, merkt daarover op, dat ten onrechte geen acht is gesta-
gen op de mogelijkheid van informele kapitaalstorting en dat een andere mogelijkheid gelegen zou
kunnen zijn in het achteraf nog boeken van een herwaardering in de commerciale balans, met
daartegenover de post agio.

Ik laat de juistheid van 's Hofs overweging inzake de invioed van latere wetswijzigingen, nu deze
in casu geen invloed hadden, in het midden.
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de huidige wettelijke regeling, de vroegere gunstregeling de Minister alle ruimte
liet om met belastingplichtigen een overeenkomst te sluiten. Daaraan mag de
belastingplichtige dan gehouden worden, tenzij zulks in strijd zou zijn met de
goede trouw. Het Hof vond in de latere wetswijziging en de daarbij horende
ministeriele voorwaarden onvoldoende reden om tot een dergelijk conflict te
concluderen. In § 12.6.1 heb ik mij ten aanzien van onder het Besluit IB 1941
niet-geboekt agio op een overeenkomstig standpunt gesteld.

I5.8. SAMENVATTING

Indien men ervan uitgaat dat de fiscus bevoegdheid tot navordering bezit, in-
dien voorwaarden achteraf niet worden vervuld, is de 12e standaardvoorwaar-
de overbodig.

Twijfelt men aan deze bevoegdheid tot navordering, dan vormt de 12e stan-
daardvoorwaarde niettemin geen geschikt middel om, door inschakeling van
de figuur van de fiscale overeenkomst, een dergelijke bevoegdheid zeker te stel-
len. De fiscale overeenkomst laat zich hier niet inschakelen.

Mijns inziens dient een wettelijke grondslag voor navordering in het tweede lid
van artikel 16 AWR te worden opgenomen.

De tekst zou kunnen luiden:

'e.  niet voldaan is aan krachtens artikel 18 van de Wet op de inkomstenbe-
lasting 1964 op belastingplichtige rustende verplichtingen.'

'Belastingplichtige' kan zowel de overdragende ondernemer als de BV zijn.
Aanvaarding kan evenmin dienen om handhaving van 'imperfecte' voor-

waarden zeker te stellen. Zulks dient in de wet geregeld te worden.

Voor ministeriele voorwaarden die onverbindend zijn, omdat zij in strijd zijn
met de ratio van artikel 18 6f omdat zij buiten de door het tweede lid van dat
artikel gebaande paden treden, moet iedere betekenis van de 12e standaard-
voorwaarde van de hand gewezen worden. In het belastingrecht kan en mag
geen plaats worden ingeruimd voor min of meer afgedwongen fiscale overeen-
komsten, die dergelijke voorwaarden zouden trachten te legitimeren.

Indien achteraf in strijd met bepalingen inzake de geruisloze omzetting wordt
gehandeld en zulks alsnog leidt tot afrekening bij de inbrengers/oprichters
dient, eventueel bij ministeriele regeling, voorzien te worden in een dienover-
eenkomstige fiscale behandeling van  de  BV.  De door mij  in  § 13.2 voorgestelde
tekst zou daartoe met een regel kunnen worden aangevuld:
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'De  leden  (...)  zijn  niet  van  toepassing  indien  tengevolge  van  transacties  ver-
rjcht door de belastingplichtige tot drie jaren  na totstandkoming van de naam-
loze of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid de bij over-
dracht niet in aanmerking genomen winst hem anders dan als aandeelhouder
in  een  kalenderjaar  voor  meer  dan  (...)   %   in  vrij   besteedbare  vorm  ter  be-
schikking staat of daarover door hem op een daarmee gelijk te stellen wijze
is beschikt. Reeds met toepassing van bedoelde leden vastgestelde aanslagen
worden volgens door Onze Minister te stellen regelen herzien:

Anders dan de huidige regeling kan de regeling onder het Besluit IB 1941 een
overeenkomstkarakter niet worden ontzegd.

De 12e standaardvoorwaarde acht ik krachteloos.
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Een principiale smet rust op de geruisloze omzetting zo lang de rechtsbescher-
ming tegen de ministeritle voorwaarden niet goed geregeld is. Zowel in de hui-
dige opzet als in de door mij bepleite integrate wettelijke regeling is een voor
beroep vatbare beschikking een noodzakelijk sluitstuk van de regeling.

Wanneer de zogenaamde versnelde procedure wordt ingevoerd kan deze zich
ook uitstrekken tot een dergelijke 'beschikking-geruisloze overdracht:

Wellicht kan ook het bestaan van de voorperiode worden ingeschakeld om
het verkrijgen van zekerheid vooraf te optimaliseren.

1. Inleiding

'De door de Minister get'ntroduceerde beroepsmogelijkheid is ... een dooie
mus,...1 schrijft Langereis', doelend  op de invoering  van het tweede  lid  van
artikel 18 Wet IB 1964. Dodelijker kan men het in ons taaleigen niet zeggen.

Waar het aan schort wordt in het handboek van Van Soest2 kernachtig ver-
woord'. 'Stel dat de minister een voorwaarde stelt, welke de betrokken be-
lastingplichtige in strijd met het tweede lid en dus nietig acht; hij zal dan het
lichaam toch moeten oprichten, de beweerdelijk nietige voorwaarde niet moe-
ten vervullen en tegen de aanslag inkomstenbelasting wegens de over-
drachtswinst die de inspecteur hem zal opleggen, in bezwaar en beroep moeten
gaan.'

Men ziet dat niet alleen de rechtsgang merkwaardig is, maar ook dat de
belastingplichtige, indien hij de procedure verliest, met fiscale gevolgen wordt
geconfronteerd, die bij een beter uitgewerkte rechtsbescherming vermeden
hadden kunnen worden. Het is denkbaar, dat de belastingplichtige alleen dAn
zijn onderneming in een BV wenst om te zetten, wanneer dat geruisloos kan
geschieden. Zeker waar het gaat om een eenmalige onomkeerbare transactie,
is het niet redelijk dat verlies van de procedure leidt tot belastingheffing over
stakingswinst, welke wellicht uberhaupt niet zou zijn ontstaan zo de belas-
tingplichtige zijn geschil met de fiscus had kunnen uitvechten vddrdat hij defi-
nitief zijn onderneming inbracht in de BV.

Mijn betoog zal uitlopen op een pleidooi voor een voor beroep vatbare 'be-
schikking-geruisloze overdracht'. Daarbij komt als vraag aan de orde of al dan
niet verdedigbaar is dat de voorperiode voortduurt zo lang deze beschikking
niet onherroepelijk vast staat.

1. 'Fiscale rechtsbescherming', dissertatie, Tilburg, 1986, pagina 108.
2. 'Belastingen', 1985, pagina 105. Hetzelfde wordt opgemerkt ten aanzien van de artikelen 14 en
15  Wet  Vpb   1969 op pagina 447 respectievelij k  449.
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Ingegaan zal worden op het begrip 'pseudo-wetgeving' en op het begrip
beschikking. In de beschouwing zullen voorts worden betrokken het 'fiscale
kort geding' en de 'versnelde procedure'.

Het maakt in mijn betoog niet uit of men de rechtsbescherming plaatst in
de huidige structuur met ministeriele voorwaarden dan wel in een volledig in
de wet beschreven regeling. In beide gevallen is een verbeterde rechts-
bescherming voor het instituut van de geruisloze omzetting geboden.

2. Delegatie, bestuursbevoegdheid en pseudo-wetgeving

Dienen de ministeriele voorwaarden, bedoeld in artikel 18, lid 1, Wet IB 1964
te worden gezien als een vorm van delegatie van wetgeving of zijn zij te kwalifi-
ceren als produkt van bestuurshandelingen, welke, indien gepubliceerd als
standaardvoorwaarden, uitlopen op zogenoemde 'pseudo-wetgeving'?

Men kan onderscheiden: 1. ministeriele verordeningen krachtens delegatie,
waarvan schending in cassatie kan worden onderzocht en 2. ministeriale gepu-
bliceerde instructies, welke een eigen leven    zijn gaan leiden en waarop   de
belanghebbenden zich tegen het bestuur gaan beroepen en omgekeerd. De
laatste variant wordt als pseudo-wetgeving aangemerkt.3

In het rapport 'Fiscale problemen rondom fusies' bezigt de commissie de
term 'delegatie' voor de overdracht van bevoegdheden binnen dezelfde staats-
rechtelijke functie, in het bijzonder voor opdrachten tot wetgeving door hogere
aan lagere wetgevers. In deze betekenis komt delegatie bij artikel 18 Wet IB
1964 in de ogen van de commissie niet voor.4 Volgens deze commissie is spra-
ke van toekenning van bestuursbevoegdheden wanneer een wet de minister
machtigt om van geval tot geval voorwaarden te stellen.5

Hofstra6 spreekt van delegatie indien een orgaan, dat zelf de bevoegdheid
bezit de desbetreffende wettelijke maatregel vast te stellen ( . . . ) , de uitwerking
van bepaalde, in zijn eigen regeling nauwkeurig omschreven, onderdelen op-
draagt of overlaat aan een ander orgaan, dat zonder deze uitdrukkelijke op-
dracht of machtiging de bevoegdheid daartoe mist. Kennelijk rangschikt Hof-

3. Van der Pot/Donner, 'Handboek van het Nederlandse staatsrecht', 1983, pagina 453: Wet
woord  'pseudo-wetgeving'  (..)  ziet  op  het  verschijnsel  dat  ministers,   die  met  de  uitvoering  van
een wet zijn belast, per circulaire of resolutie, door aanwijzingen of 'ministeriele beschikkingen',
aan de autoriteiten. die de wet hebben toe te passen allerlei richtlijnen verschaffen, hoe zij de wet
en de daarop berustende voorschriften uitgelegd en toegepast willen zien.'
4. Geschrift van de Vereniging voor Belastingwetenschap, nr. 136, pagina 40.
5. Idem, pagina 4041, waar overigens wordt opgemerkt dat het denkbaar is, 'dat de precedentwer-
king van ministeriele beslissingen en de publicatie van standaardvoorwaarden leiden tot het ont-
staan van een soort 'pseudo-wetgeving'. Bestuurspraktijk kan via pseudo-wetgeving uitgroeien tot
echte weigeving  -  art.   18   Wet  IB  1964  C... ).' Gedoeld wordt  op de wijze waarop artikel  18  Wet
IB 1964 ontstond naar aanleiding van de Resolutie B 8462.
6. 'Inleiding tot het Nederlands belastingrecht', 6e druk, 1986, pagina 139.
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stra ook de bevoegdheid om in concrete gevallen voorwaarden te stellen onder
regelgeving.7

Langereis ziet de ministeriele voorwaarden, gesteld in een individueel geval,
als een administratiefrechtelijke beschikking en beschouwd standaardvoor-
waarden kennelijk niet als gedelegeerde wetgeving.8

In BNB 1986/44', wordt, overeenkomstig de conclusie van Advocaat-
Generaal Van Soest, ten aanzien van de standaardvoorwaarden voor de toepas-
sing van artikel 15 Wet Vpb 1969 beslist, dat over schending van de voorwaar-
den in cassatie niet kan worden geklaagd, omdat uit de aanhef van de voor-
waarden blijkt dat deze in het algemeen worden gesteld, maar afwijkingen
naar gelang van de bijzondere omstandigheden van het individuele geval mo-
gelijk zijn en zulks bevestiging vindt in de wetsgeschiedenis van, in casu, artikel
15 Wet Vpb 1969. 'Mitsdien  zijn die voorwaarden naar haar inhoud en strek-
king geen naar buiten werkende tot een ieder, die het aangaat, gerichte algeme-
ne regelen. Hieruit volgt dat  in cassatie niet onderzocht kan worden of zij zijn
geschonden.'

Geppaart9 merkt echter op: 'Dat de minister zich een bevoegdheid tot af-
wijking en aanvulling heeft voorbehouden, sluit niet uit dat belastingplichtigen
er op mogen vertrouwen dat behoudens bijzondere situaties de algemene rege-
ling zo veel mogelijk zal worden toegepast.'

Het voorgaande in acht genomen is niet voor discussie vatbaar, dat de tekst
van het eerste lid van artikel 18 zich richt op het concrete individuele geval:
'...ende door Onze Minister nader te stellen voorwaarden zijn vervuld.'

In die zin is het ook door de wetgever bedoeld. De wetsgeschiedenis laat er
geen twijfel over bestaan dat ministeriele voorwaarden van geval tot geval zou-
den worden gesteld. In de Toelichting op de Derde Nota van Wijziging, onder-
deel V - waarin het tweede lid van artikel 18 werd voorgesteld - werd gespro-
ken van een uitvoeringsregeling die nauw moest aansluiten bij de veelheid van
gevallen welke zich in de praktijk zouden voordoen. Publikatie van standaard-
voorwaarden werd weliswaar door de bewindsman toegezegd, maar daarbij
herinnerde hij eraan dat van geval tot geval afwijkingen en toevoegingen moge-
lijk zouden zijn.

De wetgever heeft derhalve geen bevoegdheid tot algemene regelgeving gede-
legeerd, maar heeft bestuursbevoegdheid toegekend voor het individuele geval.

Van delegatie van wetgevende bevoegdheid is geen sprake. De in het individuele

7.  Idem, pagina 140, schrijft Hofstra immers:  '/n het hedendaagse belastingrecht komen echter
enkele gevallen van delegatie voor die tot groter verschil van mening aanleiding kunnen geven. en
in feite ook  hebben gegeven.  In  het bijzonder  betreft dit de figuur waarbij aan de Minister de  be-
voegdheid wordt toegekend om, hetzij algemeen, hetzij in concrete gevallen, de voorwaarden vast
te stellen waaronder een bepaaid ten behoeve van de belastingplichtigen geschreven artikel toepas-
sing kan vinden. Stelt de Minister daarvoor standaardvoorwaarden vast die worden gepubliceerd,
dan spreekt men wei van pseudo-welgeving.'
8. 'Fiscale rechtsbescherming', dissertatie, 1986, pagina 103 en 104.
9. RM Themis 5/6, 1984, 'Over het vertrouwensbeginsel in het belastingrecht', pagina 485.
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geval gestelde voorwaarden hebben niet de vorm van een beschikking in de zin
van de belastingwetgeving, waartegen bezwaar en beroep mogelijk is. Deze
rechtsmiddelen kunnen slechts worden ingezet naar aanleiding van de aanslag
waarin de voorwaarden werken, dus achteraf. to

Maar de voorwaarden, gepubliceerd in de vorm waarin zij gewoonlijk wor-
den gesteld, werken in de praktijk als pseudo-wetgeving.

3. Opvattingen in de literatuur

In een lezing voor de Vereniging voor Belastingwetenschap van 20 februari
1965 waarschuwde Brull tegen delegatiebepalingen in belastingwetten.11 Hij
plaatste de toeneming daarvan  in het licht  van de 'managerial revolution' 12  en
zag er het gevaar in dat aan de administratie de macht wordt gegeven hAAr visie
omtrent het algemeen belang dwingend op te leggen. Gegeven de partijdigheid
van de belastingadministratie, moet daaruit wel een zeer eenzijdige opvatting
van het 'algemeen belang' voortvloeien. Brull bepleitte daarom, wanneer de
wetgever de maatschappelijke complexiteit niet afdoende in regels kan vatten,
gebruik te maken van door de rechter uit te werken open normen, kortom, de-
legatie aan de onafhankelijke rechter.

In de daarop volgende discussie werd onder andere opgemerkt dat het soms,
met name bij eenmalige transacties, toch wel handig kon zijn, indien via de
administratie snel zekerheid zou kunnen worden bereikt. Brull achtte het ook
in deze gevallen van belang of men eventueel beroep kan instellen, maar zag
overigens geen enkel bezwaar in wat men thans met 'advance ruling' aanduidt.

Nu lijkt het alsof in artikel 18 een gelukkige mengvorm gevonden is: delega-
tie van bestuursbevoegdheid enerzijds in het eerste lid en een voor rechterlijke
toetsing vatbare norm anderzijds in het tweede lid. Maar reeds spoedig na haar
ontstaan werd de gebrekkige rechtsbescherming van artikel 18 onderkend.

10.  Daarbij  kan  men drie soorten klachten onderscheiden: op basis van artikel  18,  lid  1,  waar  een
ministeriele voorwaarde een interpretatie van de wettelijke regeling inhoudt (vergelijk BNB 1988/
218*),op basis van artikel 18, lid 2, wanneer een voorwaarde in strijd lijkt met de begrenzing aan-
gegeven in dat lid en ten slotte op basis van algemene beginselen van behoorlijk bestuur, wanneer
het gaat om een mogelijke schending van opgewekt vertrouwen door een gestelde voorwaarde ten
opzichte van gepubliceerde standaardvoorwaarden.

Van deze laatste mogelijkheid moet men geen al te hoog gespannen verwachtingen hebben, maar
het zal duidelijk zijn dat bijvoorbeeld een creditering voor materiele belasting- en premieschulden
in een individueel geval niet geweigerd kan worden. Vergelijk IJsseimuiden, FED's Fiscale Brochu-
res, 'Geruisloze omzetting', 1976, pagina 56.

Met Rijks, 'Het instituut van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting', FED's Fiscale
Brochures, 1988, pagina's 28 en 70, ben ik van mening, dat aan een beroep op de algemene begin-
selen van behoorlijk bestuur niet tekort gedaan wordt door BNB 1986/44*. Zie ook de conclusie
van de Advocaat-Generaal bij dit arrest.
11. 'De delegatiebepalingen in het wetsontwerp vennootschapsbelasting 1960', Geschrift van de
Vereniging voor Belastingwetenschap nr. 114.
12. Naar het in 1940 verschenen boek van J. Burnham, 'The Managerial Revolution'.
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Op de Belastingconsulentendag 1966 gaf debater Lanc6e blijk van pessi-
mistische verwachtingen, waarbij hij erop wees hoe onduidelijk de consequen-
ties waren na afloop van een procedure.n Van Dijck,4 stelde, dat de voor-
waarden de vorm dienden te krijgen van een beschikking waartegen normaal
beroep mogelijk is. Mijn pleidooi hierna voor de beschikkingsvorm is dus niets
nieuws. Het kan ook nauwelijks anders; voor artikel 18 heeft de tijd, 66k op
het punt van rechtsbescherming, 25 jaar stil gestaan.

In het rapport 'Delegatie van wetgeving'15 wordt helaas niet uitvoerig bij
artikel 18 stilgestaan, maar van veel belang acht ik de opmerking van de com-
missie, dat enig argument voor de 6ne delegatie nog niet inhoudt dat het tevens
betekenis heeft voor iedere Andere delegatie. Dat is zeer verhelderend. Van de
vele mogelijke argumenten die de commissie opsomt 16 treft voornamelijk de
aanpassing aan individuele gevallen doel voor artikel 18, en dan nog slechts ten
aanzien van enkele aspecten (zoals, althans in de huidige regeling, crediterin-
gen in verband met het bereiken van de gewenste kapitaalsverhouding).

Men ontkomt niet aan de vraag waarom een zo ruime bestuursbevoegdheid,
als opgenomen in het tweede lid van artikel 18, nodig was. l 7

In het geschrift van de Vereniging voor Belastingwetenschap, no. 136, 'Fisca-
le problemen rondom fusies', pagina 45, wordt daaromtrent opgemerkt: 'Het
tot heden door de regering met succes ingenomen standpunt - dat de gevallen
een te grote diversiteit vertonen - kan ten dele worden toegeschreven aan de
onbekendheid met het beleid dat in concrete gevallen wordt gevoerd. Een gro-
tere openheid bevordert niet alleen de rechtsgelijkheid doch ook dat het mate-
riaal  voor  algemene formuleringen  beschikbaar  komt.' Deze opvatting brengt
mede dat op het moment, waarop de verscheidenheid der gevallen bemeesterd
is, er een taak voor de formele wetgever ligt de materie zelf te regelen.

In laatstgenoemd rapport wordt zekerheid vooraf bepleit met een rechterlij-
ke controle die niet slechts marginaal zou moeten zijn. 18

13. 'Geruisloze overdracht en overgang van ondernemingen', Serie Belastingconsulentendagen
nr. 11, 1966, pagina 54 en 55.
14. Idem pagina 67.
15. Geschrift nr. 131 van de Vereniging voor Belastingwetenschap.
16. Idem pagina 9:
a. Slagvaardig beleid
b. Snelle aanpassing
c.       Volgen van veranderlij ke factoren
d.  Op korte termijn voorzien in leemten
e.  Aanpassen aan individuele gevallen
f.  Tegengaan van overbelasting van de Staten-Generaal
g.  Bevorderen van de leesbaarheid van de wet.
17. De commissie, pagina 22, tekent hierbij aan dat in een dergelijk geval de wet zoveel als mogelijk
is de uitgangspunten moet aangeven die bij het treffen van de gedelegeerde regelingen in acht geno-
men moeten worden, waarbij zij wijst op artikel 18, lid 2. Met die verwijzing ben ik niet zo geluk-
kig. De uiterst onduidelijke tekst van dit tweede lid kan toch niet als voorbeeld dienen van een
scherp afgebakende delegatiebevoegdheid?
18. Idem pagina 46.
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I.Tsselmuiden19 merkt op dat de rechterlijke controle weinig recht geeft en
het efficienter ware geweest zo de wet een beslissing vooraf had mogelijk ge-
maakt.

Verburg20 spreekt ten aanzien van de voorwaarden bij artikel 15 Wet Vpb
1969 - waar de problematiek hetzelfde ligt - van een 'onderontwikkelde
rechtsingang' en verwerpt de gedachte dat parlementaire controle hier effectief
zou kunnen zijn.

A.J. van Soest21 uit zich, eveneens met betrekking tot artikel 15 Wet Vpb
1969, op overeenkomstige wijze, stellende dat rechterlijke toetsing van de voor-
waarden vrijwel niet haalbaar is.

Het standpunt van Langereis vermeldde ik reeds in de aanvang van dit
hoofdstuk.

De Vries22 zoekt verbetering van rechtsbescherming in een benadering van
de standaardvoorwaarden als materiele wet. Kennelijk verwacht hij een derge-
lijke benadering van de rechter, reden waarom hij BNB 1986/44* betreurt.
Hoewel ik mij op ten lijn stel in diens bezwaren tegen de ministeriele voor-
waarden op het stuk van rechtsbescherming gaat het mij te ver van de rechter
te verlangen de parlementaire geschiedenis naast zich neer te leggen. Vindt
men dat de uitvoerende macht te veel op de stoel van de formele wetgever zit
dan kan een overeenkomstige doorbreking van de scheiding der machten door
de rechter niet de juiste remedie zijn. Ik heb daarom geen moeite met BNB
1986/44*, welk arrest inscherpt dat codificatie de enige begaanbare weg is en
behoort te zijn.

Het lijkt mij goed de in de literatuur heersende opvatting samen te vatten
met een citaat uit het handboek van Hofstra/Stevens23: 'Mijns inziens zou het
aanbeveling verdienen de voorwaarden te doen vaststellen bij een beschikking
of uitspraak van de inspecteur, over welker wettigheid afzonderlijk kan wor-
den geprocedeerd, zoals destijds, zij het tevergeefs, met betrekking tot artikel
14 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 werd bepleit.'

4. Een beschikking

Neemt men een beschikking van de inspecteur als uitgangspunt voor de ge-
dachtenvorming over wenselijk recht inzake rechtsbescherming dan rijst de
vraag waarom een departementale beschikking niet evenzeer verkozen zou
kunnen worden. Vervolgens kan men de vraag stellen welke inhoud de beschik-

19. FED's Fiscale Brochures, 'Geruisloze omzetting', 1976, pagina 52.
20. 'De fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting', Belastingconsulentendag 1977, pagina 33
en 34.

21. 'De regeling van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting', dissertatie 1983, pagina 124.
22. N.H. de Vries, 'Enkele aspecten betreffende de rechtsbescherming bij toepassing van de fiscale
eenheid', Leids Fiscaal Jaarboek 1986, pagina 189 e.v.
23. Hofstra/Stevens, 'Inkomstenbelasting', 1988, pagina 209.
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king zou moeten hebben. In de derde plaats moet dan nog worden bezien of
het ideaal - snelle zekerheid vooraf - inderdaad wordt bereikt en, zo ja, of
artikel 18 in dat geval niet positief gediscrimineerd wordt ten opzichte van de
talloos vele andere gevallen, waarin contribuabelen zekerheid vooraf zouden
wensen. Ten aanzien van dat laatste zullen mede de ontwikkelingen op het ter-
rein van 'advance ruling' moeten worden afgewacht.

In zijn studie onderscheidt Langereis24 •belastingbeschikkingen' en 'depar-
tementale beschikkingen'. Belastingbeschikkingen omschrijft hij in materiele
zin, te weten als 'het schriftelijke besluit van de inspecteur gericht op enig
rechtsgevolg, niet zijnde een besluit van algemene strekking of een rechtshan-
deling naar burgerlijk recht; een weigering of een fictieve weigering een derge-
lijk besluit te nemen wordt daarmede gelijkgesteld'.

In de Algemene wet worden thans de middelen van bezwaar en beroep ge-
koppeld aan formele termen zoals 'aanslag', 'beschikking', 'besluit' en 'uit-
spraak'.25 Langereis bepleit echter in plaats van het huidige gesloten systeem
een open systeem, waarin elke rechtshandeling van de inspecteur, die als een
'belastingbeschikking' gekwalificeerd kan worden, vatbaar is voor bezwaar en
beroep.26

De huidige regeling van artikel 18 zou, ook in het door Langereis gepropa-
geerde systeem, nog geen 'belastingbeschikking' opleveren, simpelweg omdat
de rechtshandeling van het departement uitgaat, 66k wanneer het besluit op
de voet van de Resoluties BNB 1986/272 en BNB 1988/229 door de inspecteur
wordt genomen; hij handelt immers namens de Staatssecretaris. 27

Formeel is deze hobbel eenvoudig te nemen door de wettelijke bevoegdheid
in handen van de inspecteur te leggen. Materieel is daar ook alles voor te zeg-
gen, omdat zelfs een vluchtige blik op genoemde resolutie al leert dat er (nog)
slechts weinig gevallen zijn die tot speciale departementale oplossingen
noodzaken;28 zij zouden door middel van de instructiebevoegdheid van de
Staatssecretaris gecoordineerd kunnen worden. 29

24. 'Fiscale rechtsbescherming', dissertatie, 1986, pagina 70.
25. Vergelijk de artikelen 23,25,26 en 27 AWR.
26. Idem, pagina 360.
27. De departementale beschikking omschrijft Langereis, t.a.p. pagina 102, als 'een schriftelijk
besluit van of namens de Minister van Financien gericht op enig rechtsgevolg, niet zijnde een
besluit van algemene strekking of een rechtshandeling naar burgerlijk recht; een weigering of een
fictieve  weigering  een  dergelijk   besluit   te  nemen  wordt  daarmede   gelijkgesteld:
28. Resolutie 25 juli 1986, BNB 1986/272, zoals gewijzigd bij Resolutie van 1 juli 1988,
BNB 1988/229, punt 3.1.2. a (deelnemingen), punt 3.2.2. b (deelnemingen) en c (te verrekenen
verliezen/investeringsbijdragen bij bestaande vennootschap); punt 3.3.2. b (deelnemingen), c (niet
alle maten/vennoten zijn natuurlij ke personen), d (creditering voldoet  niet  aan  de 8e voorwaarde)
en e (omzetting niet per dezelfde datum).
29. In Geschrift nr. 136 van de Vereniging voor Belastingwetenschap reduceert de commissie de
kwestie voornamelijk tot een formuleringsprobleem. Langereis, t.a.p., pagina 361, wijst erop dat
in geval van een inspecteursbeschikking tevens vermeden wordt dat - anders dan bij een (door
hem bepleite) voor beroep vatbare departementale beschikking - het departement in eerste aan-
leg zou moeten procederen.
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Uitgaande van de huidige, niet geheel in de wet vastgelegde, regeling heb ik
daarom op praktische gronden een lichte voorkeur voor een beschikking door
de inspecteur.

4. I.DE INHOUD  VAN DE BESCHIKKING; TERMIJNEN

In zijn beschikking (verder door mij aangeduid als beschikking-GO) beslist de
inspecteur op het verzoek van belanghebbende. Het verzoek van de belangheb-
bende dient gegevens te bevatten die een eenduidige beslissing mogelijk maken
(zoals de voorgenomen oprichtingsdatum, de door de BV te hanteren
boekwaarden, een verklaring omtrent de vervreemding van de aandelen en de
vervreemding van de tot de ingebrachte onderneming behorende vermo-
gensbestanddelen in de nabije toekomst e.d.). Wijst de inspecteur het verzoek
af, dan vermeldt hij de gronden waarop de afwijzing berust.

Het zal veelal niet mogelijk zijn om op relatief korte termijn, althans reeds
v66r oprichting van de BV, eenstemmigheid te bereiken ten aanzien van de
waarden der in te brengen vermogensbestanddelen. Aangezien een geruisloze
omzetting niet staat of valt met de waardebepaling en met behulp van
inbrengclausules problemen voorkomen kunnen worden kan een standpunt
daarover, zoals ook thans het geval is, buiten de beschikking blijven. Het gaat
er om dat de inspecteur vaststelt of de voorgenomen rechtshandeling, los van
de daarbij betrokken waarderingen, al dan niet voldoet aan de wettelijke eisen
van het instituut.

Het lijkt wenselijk dat een termijn gesteld wordt waarbinnen de inspecteur
op het verzoek beslist. Een termijn van twee tot drie maanden lijkt verdedig-
baar.

4.2. BEZWAAR EN BEROEP

Indien de 'beschikking-GO' een afwijzing van de geruisloze omzetting inhoudt
rijst de vraag of een bezwaarfase aan het beroep op de rechter vooraf moet
gaan. De bezwaarfase kan de uiteindelijke oprichting aanzienlijk vertragen.
Ervan uitgaande dat voor het verzoek ongetwijfeld modellen zullen worden
ontwikkeld en bedenkende, dat het hier niet gaat om een routinekwestie zal een
eventueel geschil zich mijns inziens toespitsen op aspecten, waaromtrent de
standpunten van partijen zich hebben uitgekristalliseerd vooraleer de inspec-
teur zijn beschikking geeft; te denken valt aan geschillen omtrent de kapi-
taalsverhouding, onttrekkingen, crediteringen, de tekst van een niet-vervreem-
dingsclausule e.d.

Ten aanzien van het beroep op de rechter rijst de vraag of, vooronderstellende
dat het bij een geruisloze omzetting van belang is dat de inbrengers snel zeker-
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heid krijgen omtrent de fiscale gevolgen, een speciale procedure zoals een 'fis-
caal kort geding' of een 'versnelde procedure' te bepleiten valt.

4.2.1. Geen fiscaal kort geding

In haar rapport van november 1986 adviseert de Commissie-Van Vucht,0,
naar aanleiding van een motie tot de invoering van een fiscaal kort geding voor
marginale toetsing van voorlopige aanslagen31, niet tot invoering daarvan
over te gaan. De commissie ziet daarbij als kenmerk van het kort geding de
gerichtheid op het verkrijgen van een voorlopige voorziening in geval van een
spoedeisend belang. De commissie baseert haar afwijzing o.a. op de werkdruk
voor de gerechtshoven, de deskundigheid van de presidenten van de rechtban-
ken en het feit dat belastingplichtigen met een voorlopige voorziening vaak
niet geholpen zijn.32 Het zal weinig betoog behoeven dat belastingplichtigen
ter zake van een geruisloze omzetting niet gediend zijn met een voorlopige
voorziening. Anders dan bij een kort geding voor de president van de recht-
bank vaak het geval is, namelijk dat de beslissing in feite vaak definitief is, mag
men dat niet verwachten van een voorlopige voorziening in een artikel 18-
kwestie.

4.2.2. Versnelde procedure

De vraag rijst of wellicht een 'versnelde procedure' uitkomst biedt. Onder een
versnelde procedure wordt verstaan een procedure die tot een eindbeslissing
leidt, maar dan binnen een aangegeven tijdsbestek, waarbij de voorzitter van
de belastingkamer op verzoek verlof verleent de zaak bij voorrang te behande-
len.

De Commissie-Van der Linde]3 ziet als gronden voor een versnelde proce-
dure grote financiele belangen van de betrokken belastingplichtige en het fre-
quent v66rkomen van een probleem. De commissie stelt bovendien voor de
versnelde procedure rechtstreeks ingevolge de wet te doen gelden (dus zonder
verzoek) voor enkele uitspraken die naar hun aard spoedeisend zijn, waarbij
zij als voorbeelden noemt artikel 40, lid 5, Wet IB 1964 en artikel 58, lid 6, Wet

30. Commissie van Advies inzake Werkwijze en Normen Belastingkamers Gerechtshoven.
31. Motie van kamerlid Vermeend c.s., Kamerstuk 17 050, nr. 48, vergaderjaar 1985-1986.
32. Zie over het fiscaal kort geding o.a. Geschrift nr. 167 van de Vereniging voor Belastingweten-
schap, 'Een beroep op de rechter', Inleiding door Langereis, 1986, met name pagina 18 e.v. en Ge-
schrift nr. 166 van de Vereniging voor Belastingwetenschap, 'Belastingrechtspraak', het rapport-
Van der Linde, 1986, pagina 65 e.v.. De Commissie-Van der Linde komt eveneens tot een afwijzing
van het fiscaal kort geding. Gewezen zij ook op geschrift nr. 170, Bespreking van het rapport-Van
der Linde, met name op de pagina's 11, 21 en 29.
33. Geschrift nr. 166 van de Vereniging voor Belastingwetenschap, 'Belastingrechtspraak', 1986,
pagina 68.
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IB 1964. Waarom zou een 'beschikking-GO' daar niet aan toegevoegd kunnen
worden?

Ook de Commissie-Van Vucht spreekt zich in positieve zin uit over de 'ver-
snelde procedure' en heeft haar rapport van 1986 vergezeld doen gaan van een
concept voor een wetsontwerp. 34

4.2.3. Verlenging voorperiode?

Een versnelde procedure biedt de mogelijkheid om de oprichting van de BV
uit te stellen totdat de beschikking-GO onherroepelijk vaststaat. Toch kan, me-
de gelet op het beroep in cassatie, nog veel tijd verstrijken, voordat de be-
lastingplichtige kan besluiten of oprichting van de BV al dan niet doorgang zal
vinden.

Naar mijn mening zou de voorperiode een bijzondere rol kunnen spelen.
Vooraf merk ik op dat de wenselijkheid van deze rol sterk afhankelijk is van

de vraag of men de voorperiode in ons belastingstelsel al dan niet een plaats
waardig acht. Extreem lange voorperioden lijken geen aan te moedigen ver-
schijnsel. Of en hoe de voorperiode in de toekomst wettelijk geregeld kan wor-
den is niet te overzien. Ik bepaal mij daarom tot de huidige situatie en stel in
dat kader de vraag waarom men, in het kader van een procedure over een
beschikking-GO, niet met oprichting van de BV zou mogen wachten totdat de
beschikking onherroepelijk vaststaat. Zelfs is denkbaar dat de rechter onder
omstandigheden in die procedure een rechtvaardiging ziet voor het uitlopen
van de voorperiode.

Een en ander zou erop neerkomen, dat de verklaring van geen bezwaar eerst
zou behoeven te worden aangevraagd nadat de 'beschikking-GO' onherroepe-
lijk is geworden, waarna de BV na ontvangst van die verklaring onverwijld zou
moeten worden opgericht. Bedacht moet worden, dat de ministeriEle verkla-
ring van geen bezwaar slechts een geldigheidsduur van drie maanden heeft. 35

Het lijkt niet zinvol de verklaring aan te vragen zolang de mogelijkheid bestaat
dat de oprichting om fiscale redenen niet doorgaat.

Zodra men de termijn van totstandkoming van de BV afhankelijk stelt van de
onherroepelijkheid van de beschikking kan gedurende de voorperiode de in te
brengen onderneming reeds voor rekening van de BV i.0. worden gedreven.
Wint de belastingplichtige de procedure dan kan hij tot oprichting en inbreng

34. Rapport november 1986, bijlage E. Blijkens een gezamenlijk persbericht van de Ministeries van
Justitie en Financien van 25 november 1988, V-N 12 maart 1988, nr. 7, punt 7, pagina 595, was
het streven erop gericht in het eerste kwartaal van 1989 een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer in
te dienen. Uit de voortgangsrapportage Misbruik en Oneigenlijk gebruik, Tweede Kamer, Ka-
merstuk 17 050, nr. 100, vergaderjaar 1988-1989, blijken de plannen te zijn verschoven naar het
tweede kwartaal 1989; V-N 27 april 1989, nr. 20, punt 1, pagina 1175.
35. Artikelen 64, lid 3 en 175, lid 3, Boek 2 BW.
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overgaan, zonder dat hij materiele schade ondervindt van de (langere) voor-
periode. Verliest hij de procedure dan kan hij, desnoods, afzien van oprichting.

Tegen dit denkbeeld pleit dat de fiscus niet kan heffen over de voorperiodere-
sultaten, zolang de BV nog niet tot stand gekomen is. De vraag is echter of om
die reden het denkbeeld verworpen moet worden dan wel of niet eerder het
heffingsprobleem ten aanzien van de voorperiode als zodanig oplossing ver-
dient.36

Ook zou men kunnen tegenwerpen dat de belastingplichtige uitsluitend met
het oog op belastinguitstel zou kunnen procederen, daarbij weinig kansrijke
stellingen innemend. In dergelijke gevallen zou de inspecteur zich o.a. op het
standpunt kunnen stellen, dat een omzetting kennelijk niet wordt beoogd; hij
legt dan over de periodewinsten aanslagen op aan de belastingplichtige Boven-
dien dient te worden bedacht dat een dergelijke kwestie bij voorzittersbe-
schikking als bedoeld in artikel 18a Wet ARB kan worden afgedaan.

De enkele invoering van een beschikking-GO garandeert dus nog niet dat een
belastingplichtige op redelijke termijn zekerheid kan krijgen. Gelet op de
werkdruk van de belastingkamers kan, zeker indien na een versnelde procedure
nog een cassatieprocedure volgt, geruime tijd verstrijken voordat de belasting-
plichtige kan beslissen al dan niet tot oprichting van de BV over te gaan.

Kortom, het is mijns inziens een afweging tussen twee kwaden.
Indien een voor beroep vatbare beschikking-GO wordt ingevoerd en de on-

derneming kan inmiddels niet voor rekening van de BV  i.o.  gedreven  worden

bestaat de mogelijkheid dat de belastingplichtige 2 tot 3 jaar of langer moet
wachten alvorens hij definitief kan vaststellen of hij zijn onderneming al dan
niet in BV-vorm kan gaan drijven.

Indien gedurende een dergelijke procedure de voorperiode al kan aanvangen
loopt men daarentegen het risico van een lange voorperiode.

5. Samenvatting

Verbetering van de rechtsbescherming is een eerste vereiste.
Invoering van een voor beroep vatbare 'beschikking-geruisloze overdracht'

voorafgaande aan de oprichting van de BV is daartoe een geeigend middel.

36. Het probleem van het heffingsvacuum in de voorperiode wordt behandeld door Essers, 'Voor-
overeenkomst en Vpb-heffing', Van Dijck-bundel, 1988, pagina 113. De auteur stelt voor om in de
voorperiode Vpb-aanslagen op te leggen ten name van de toekomstige BV, te voldoen door de
oprichters, welke aanslagen na oprichting met de BV kunnen worden verrekend of, indien de
oprichting niet doorgaat, kunnen worden verrekend met de inkomstenbelasting die zij verschul-
digd worden over de voorperioderesultaten.
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Het verdient aanbeveling dat een dergelijke beschikking in aanmerking komt
voor de zogenaamde 'versnelde procedure'.

Aangezien de rechtsgang niettemin geruime tijd in beslag kan nemen ware
in overweging te nemen de voorperiode mede een rol te laten spelen, in die zin
dat de onderneming voor rekening van de BV i.0. gedreven kan worden zolang
de beschikking niet onherroepelijk vaststaat.

Ook in de door mij voorgestelde integrate wettelijke regeling van de geruisloze
omzetting blijft behoefte bestaan aan een beschikking vooraf. Weliswaar zijn
er geen ministeri8le voorwaarden, maar er resteren voldoende aspecten waar-
omtrent zekerheid vooraf wenselijk is. Ik wijs op de vraag of de onderneming
feitelijk voor rekening van de belastingplichtige wordt gedreven, of sprake is
van een zelfstandig onderdeel, of sprake is van een over te dragen objectieve
onderneming, of een belastingplichtige alle aandelen bezit in een overnemende
bestaande BV, aan welke regels men zich te houden heeft bij verrekening van
verliezen of investeringsbijdragen en of de prestatie van de BV naar verhou-
ding37 overeenstemt met de waarde van de overgedragen onderneming of van
het zelfstandig onderdeel.

37. De bepaling van de waarde in het economisch verkeer van het overgedragene zal om praktische
redenen niet in zo'n beschikking begrepen kunnen zijn.
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Hoofdstuk 9. Samenvatting tekstvoorstellen

1. Overzicht

In de vorige hoofdstukken heb ik, stap voor stap, suggesties voor wetteksten
gedaan, welke een nieuwe regeling van de geruisloze omzetting gestalte zouden
kunnen geven. Geleidelijk zijn elementen van de bestaande regeling weggeval-
len om plaats te maken voor elementen die een meer soepele, mijns inziens
meer moderne vorm geven aan de mogelijkheden tot wijziging van de rechts-
vorm van een onderneming.

Dit korte hoofdstuk vat de teksten samen.
Zo werden, afgezien van louter tekstuele verbeteringen, voorstellen gedaan

tot een 'partiele' geruisloze omzetting, tot overdracht aan bestaande BV, tot
het laten vervallen van de in de huidige tekst vervatte eis van overdracht uitslui-
tend tegen aandelen, tot een 'semi-geruisloze omzetting' en voorts tot teksten,
die de relevante onderwerpen van de huidige standaardvoorwaarden vervan-
gen. Daarnaast werden voorstellen gedaan om enkele leemten in de huidige
wetgeving te dichten.

In de volgende paragraaf heb ik alle tekstsuggesties bijeen gebracht in hun
laatste versie.

Hoewel ik gepoogd heb een tekst te concipieren die zo compleet mogelijk
in alle eventualiteiten voorziet, vlei ik mij niet met de gedachte een perfecte
tekst te hebben kunnen creeren. Dat is ook niet mijn voornaamste streven ge-
weest. Voorop staat de vernieuwing van het instituut als zodanig.

Zijdelings is van belang dat het mogelijk lijkt een moderne versie van de ge-
ruisloze omzetting in een niet al te omvangrijke tekst, in vergelijking met de
huidige tekst te zamen met de standaardvoorwaarden, neer te leggen.

2. Nieuwe tekst van artikel 18 Wet IB 1964

Lid 1

Ingeval een onderneming of een zelfstandig onderdeel van een onderneming,
welke feitelijk voor rekening van de belastingplichtige wordt gedreven, wordt
overgedragen aan een naamloze of besloten vennootschap met beperkte aan-
sprakelijkheid, wordt, op verzoek van de belastingplichtige, winst behaaid met
de vervreemding van vermogensbestanddelen aan de vennootschap tot het in
de tweede volzin bedoelde bedrag niet in aanmerking genomen, wordt, op ver-
zoek, voor toepassing van de artikelen 13 en 14 van de wet de vennootschap
geacht in de plaats te zijn getreden van de belastingplichtige, worden voor de
toepassing van Hoofdstuk VA de desbetreffende zaken geacht niet te zijn ver-
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vreemd en zijn de artikelen 8, letter d, 19 en 57, eerste lid, letters a en b, van
de wet, behoudens ten aanzien van het overeenkomstig de tweede volzin wel
in aanmerking te nemen bedrag, niet van toepassing, mits de waarde van de
prestatie van de vennootschap overeenstemt met de waarde van de door de
belastingplichtige overgedragen onderneming of met de waarde van het overge-
dragen zelfstandig onderdeel.

De niet in aanmerking te nemen winst bedraagt het verschil tussen de waarde
in het economisch verkeer van de overgedragen onderneming of van het
zelfstandig onderdeel en de boekwaarde, waarvoor de vennootschap de overge-
nomen activa en passiva in haar fiscale balans te boek stelt.

De vennootschap stelt de overgenomen activa en passiva in haar fiscale ba-
lans te boek hetzij voor de waarde, waarvoor deze activa en passiva op het
tijdstip van vervreemding te boek zijn gesteld in de fiscale balans van de over-
drager, hetzij op een hogere waarde, welke laatste waarde de waarde in het
economisch verkeer van de overgenomen onderneming of van het overgeno-
men zelfstandig onderdeel niet mag overtreffen.

Indien de vennootschap de activa en passiva niet te boek stelt naar de waarde
in het economisch verkeer worden zij, respectievelijk, geactiveerd en gepassi-
veerd naar evenredigheid van de boekwaarden in de fiscale balans van de
overdrager op het tijdstip van vervreemding.

Tot het verschil tussen de waarde in het economisch verkeer op het tijdstip van
vervreemding van aan de vennootschap overgedragen vermogensbestanddelen
en de boekwaarde, waarvoor de vennootschap deze vermogensbestanddelen in
haar fiscale balans te boek stelt, vindt artikel 13 van de Wet op de vennoot-
schapsbelasting 1969 in geval van vervreemding van deze vermogensbestandde-
len door de vennootschap geen toepassing.

Lid 2

Het eerste lid is slechts van toepassing ingeval wordt overgedragen aan een
daartoe opgerichte naamloze of besloten vennootschap met beperkte aanspra-
kelijkheid, dan wel aan een naamloze of besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid waarvan de belastingplichtige middellijk of onmiddellijk
alle aandelen bezit.

Lid 3

Ingeval wordt overgedragen aan een vennootschap als bedoeld in het tweede
lid, laatste zinsdeel en de vennootschap op het tijdstip waarop de over te dra-
gen onderneming of het over te dragen zelfstandig onderdeel van de onderne-
ming voor haar rekening wordt gedreven aanspraak heeft op verrekening van
verliezen dan wel van investeringsbijdragen behouden wij Ons voor bij algeme-
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ne maatregel van bestuur nadere regelen te geven met betrekking tot de verreke-
ning van verliezen dan wel van investeringsbijdragen door die vennootschap.

Lid 4
Het eerste lid is mede van toepassing indien wordt overgedragen aan een

naamloze of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en tevens,
met inachtneming van het verschil in wezen tussen belastingplichtige en de des-
betreffende vennootschap, is voldaan aan het eerste lid, eerste en derde volzin,
of aan het tweede lid in verbinding met het vierde lid van artikel 14 van de Wet
op de vennootschapsbelasting 1969.

Lid 5

Met betrekking tot bedrijfsmiddelen, die op de voet van het eerste lid aan
haar zijn overgedragen, treedt voor de toepassing van artikel 61b de vennoot-
schap in de plaats van de belastingplichtige.

Lid 6

De voorgaande leden zijn niet van toepassing indien ten gevolge van transac-
ties verricht door de belastingplichtige tot drie jaren na totstandkoming van
de naamloze of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of na
een overdracht als bedoeld in het tweede en derde lid de bij overdracht niet in
aanmerking genomen winst hem anders dan als aandeelhouder in een kalen-
derjaar voor meer dan  ( . . . ) %i n vrij besteedbare vorm ter beschikking staat
of daarover door hem op een daarmee gelijk te stellen wijze is beschikt. Reeds
met toepassing van bedoelde leden vastgestelde aanslagen worden volgens
door Onze Minister te stellen regelen herzien.

Aan het tweede lid van artikel 16 AWR wordt toegevoegd:

e. niet voldaan is aan bij of krachtens artikel 18 van de Wet op de inkomstenbe-
lasting 1964 op belastingplichtige rustende verplichtingen.

Aan het eerste lid, letter a, van artikel 23d Wet Vpb 1969 wordt toegevoegd:

of met toepassing van 18 Wet IB 1964
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Deze studie heeft de maagdelijk gebleven regeling van artikel 18 Wet IB 1964
tot onderwerp. Ten aanzien van artikel 18 is 'maagdelijkheid' echter niet stig-
ma van absolute perfectie, maar van onvolwassenheid. Men kan zich immers
niet aan de indruk onttrekken dat de wetgever in 1964 geen behoefte heeft ge-
voeld om de regeling systematisch te doordenken. Zij werd voor haar vorming
te veel overgelaten aan de bevoogding door de administratie. Deze gang van
zaken is haar ontwikkeling niet ten goede gekomen.

De regeling beoogt van origine te voorkomen dat heffing van inkomsten-
belasting wijziging van rechtsvorm van een onderneming in de weg zou staan.
Gedoeld is op transformatie van een door de Wet IB 1964 geregeerde onderne-
mingsvorm in een door de Wet Vpb 1969 beheerste vorm: de NV of BV.

De geruisloze omzetting is gevat in twee typen bepalingen: wettelijke ener-
zijds, ministeriele voorwaarden anderzijds. De contouren van het instituut zijn
in hoofdstuk 1 uiteengezet. In dat hoofdstuk is tevens het historisch perspectief
geschetst. Het blijkt dat v66r WO II fiscus en wetgever nogal afwijzend ston-
den tegenover de besloten NV, hetgeen door de systematiek van de DTB 1917
en door het bronnenfictiestelsel van de Wet IB 1914 veroorzaakt werd. NA de
oorlog, toen het Besluit IB 1941 en het Besluit Vpb 1942 de oorzaken van de
vroegere aversie tegen de besloten NV hadden weggenomen, verscheen evenwel
een resolutie, waarin voor het eerst de mogelijkheid werd geboden zonder afre-
kening een onderneming in te brengen in een NV. In die regeling stond de
ontwikkeling van de onderneming als entiteit centraal.

Bij de totstandkoming van de Wet IB 1964 werd eigenlijk niet meer beoogd dan
aan deze, nogal beperkt uitgevallen, ministeriele regeling een wettelijke basis
te geven. Weliswaar bracht de parlementaire behandeling mede, dat de ministe-
riele invloed op de wettelijke regeling vatbaar werd voor rechterlijke controle,
maar in de praktijk heeft dat niet tot tastbare resultaten geleid.

Voor de grondslag van de geruisloze omzetting, in positiefrechtelijke zin,
bracht de samenhang tussen de vroegere resolutie en de wettelijke regeling me-
de, dat ook voor de toepassing van artikel 18 de onderneming als entiteit cen-
traal is blijven staan. In de literatuur beluistert men dan ook algemeen, zoals
beschreven in hoofdstuk 2, dat geruisloze omzetting stoelt op het wel-
vaartsbeginsel. Consequentie van deze opvatting is o.a. geweest dat het Depar-
tement tot BNB 1988/218' heeft volgehouden, dat bij omzetting van een ven-
nootschap onder firma Alle firmanten geruisloos dienden om te zetten, in be-
ginsel in 6tn en dezelfde BV. Al heeft de Hoge Raad deze interpretatie in
BNB 1988/218' doorbroken, de zogenaamde objectieve onderneming blijft
het fundament waarop artikel 18 is gebouwd. Daarmede is niet gezegd dat dit
het meest wenselijke of meest logische fundament is. In de systematiek van de
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inkomstenbelasting was reeds v66r 1964 het zwaartepunt verschoven van objec-
tieve naar subjectieve onderneming - de fiscaal relevante onderneming van
een belastingsubject. Bij de geruisloze omzetting zou laatstgenoemde onderne-
ming, en daarmede de ondernemer systematisch centraal moeten staan.
Besproken is hoe in de Bondsrepubliek Duitsland een met artikel 18 verge-
lijkbare regeling ontwikkeld werd uitgaande van de werking van de ruilgedach-
te bij de winstbepaling. Daar is derhalve het subject wel aanstonds tot
uitgangspunt genomen. Voorts is erop gewezen hoe de ondernemer in het
Nederlandse belastingstelsel, zijns ondanks, geplaatst wordt voor een tarief-
kloof tussen inkomsten- en vennootschapsbelasting. Deze onvolmaaktheid in
het belastingstelsel vormt mede een argument om, zeker wanneer het gaat om
de vraag of en in hoeverre de regeling zich leent voor uitbreiding, zich los te
maken van de historie van artikel 18.

In hoofdstuk 3 is artikel 18 tegenover het systeem van de Wet IB 1964 ge-
plaatst. Geconcludeerd wordt dat het artikel niet in strijd is met het reele inko-
mensbegrip waaraan de wet uitdrukking geeft, maar eerder beschouwd kan
worden als een uitdrukking daarvan.

In hoofdstuk 4 zijn, voorafgaande aan een bespreking van wettelijke ver-
eisten en ministeriele voorwaarden, de begrippen voorperiode en v66r-voorpe-
riode uiteengezet, waarbij kort werd stilgestaan bij mogelijke alternatieven
voor de voorperiode. Daarnaast zijn vennootschapsrechtelijke bepalingen ten
aanzien van de inbreng van een bestaande onderneming in een BV in de be-
schouwing betrokken, alsmede de begrippen voorovereenkomst en intentie-
verklaring. Daarna zijn de vele aan de voorperiode klevende bijzonderheden
gettaleerd.

In hoofdstuk 5 is nader beschreven hoe het systeem van de Wet IB 1964 is
geevolueerd in de richting van de subjectieve onderneming als centraal
ondernemingsbegrip in de wet, terwij 1 artikel 18 Wet IB 1964 in wetshistorisch
perspectief, uitgaande van het welvaartsbeginsel, de onderneming als entiteit
als vertrekpunt nam. De wetgever heeft zich niet gerealiseerd, dat de door hem
gekozen formulering niet meer paste in de voortgeschreden ontwikkeling van
het ondernemingsbegrip, noch dat hij met de wettelijke formulering in strijd
kwam met het welvaartsbeginsel. De Hoge Raad bracht in BNB 1988/218' het
ondernemingsbegrip van artikel 18 op het niveau van de evolutie van de
Wet IB 1964. Uiteengezet is hoe door dit arrest het belang van de objectieve
onderneming en het belang van de belastingplichtige ondernemer thans hand
in hand kunnen gaan.

Ten aanzien van onttrekkingen voert de analyse tot de conclusie, dat hand-
having van de identiteit van de over te dragen onderneming als richtsnoer dient
te worden genomen. In het verlengde daarvan is gesteld, dat de wet niet de
mogelijkheid biedt tot geruisloze overdracht van een gedeelte van een onderne-
ming. V66r een particle geruisloze omzetting wordt evenwel gepleit.

Het begrip 'omzetting' van artikel 18 Wet IB 1964 kan slechts als tijdstip-
grootheid zijn bedoeld. In de tekst van de wet is echter geen rekening gehouden
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met uiteenlopen in de tijd van stakings- en omzettingstijdstip en evenmin ade-
quaat geformuleerd om desinvesteringsbetalingen bij een geruisloze omzetting
te verhinderen. De tijdsaanduiding 'in het kalenderjaar van omzetting' dient
daarom uit de tekst van de wet te worden verwijderd. Maar overigens ziet 'om-
zetting' louter op vormwijziging en raakt de fiscale essentie niet. In de plei-
dooien voor verruiming van de regeling wordt 'overdracht' van de onderne-
ming als uitgangspunt verkozen.

De wettelijke regeling laat overdracht aan een bestaande BV niet toe. Uitbrei-
ding van de regeling in die richting wordt bepleit, met dien verstande dat on-
derscheid gemaakt wordt tussen overdracht aan een 'eigen' BV en aan een BV
van derden. In het eerste geval zullen aanvullende regels in verband met be-
staande verrekeningsrechten van de BV nodig zijn; voor het laatste geval wordt
aansluiting gezocht bij de regeling van artikel 14 van de Wet Vpb 1969.

De in de wet neergelegde eis dat, in geval van omzetting door firmanten, de
laatsten in het kapitaal van de BV in gelijke verhouding gerechtigd moeten zijn
als in het vermogen van de omgezette onderneming, is door de rechter uitge-
legd als een verbod tot middellijke verschuiving van stille reserves zonder in-
komstenbelastingheffing. Achter het vereiste verschuilt zich echter de vraag of
overdracht uitsluitend tegen aandelen moet geschieden. Geconcludeerd wordt,
dat de tekst van de wet deze beperking inderdaad oplegt, maar dat de ontwik-
kelingen na totstandkoming van de wet - de commerciele herwaardering - de
strekking van de regeling een overdracht uitsluitend tegen aandelen niet impli-
ceert.

In hoofdstuk 5 is voorts het formele kader besproken van de wettelijke eis,
dat ministeriele voorwaarden moeten zijn vervuld. De methode van de wetge-
ver om de uitwerking van de regeling in handen van de Minister te leggen is
in het algemeen aanvechtbaar en heeft bij artikel 18 in het bijzonder tot ver-
starring bijgedragen. De invloed van de uitvoerende macht op de regeling kan
niet gedragen worden door complexiteit van in de praktijk voorkomende geval-
len, al werd zulks destijds door de regering gesuggereerd. Mede door de
gebrekkige rechtsbescherming heeft de ruime delegatie van bestuursbe-
voegdheid geleid tot een onnatuurlijk overwicht van de administratie bij de
interpretatie van de regeling.

Geruisloze omzetting geschiedt op verzoek. Wordt geruisloze omzetting  niet
dwingend door de liquiditeitspositie van de ondernemer ingegeven dan zal be-
cij ferd moeten worden of een verzoek al dan niet opportuun is. Deze cij ferma-
tige benadering heeft een plaats gekregen in hoofdstuk 6. Uit de becijferingen
komt naar voren dat, anders dan in de literatuur wel eens wordt gesuggereerd,
geruisloze omzetting uit oogpunt van belastingdruk niet in het merendeel der
gevallen nadeliger uitvalt dan een ruisende omzetting. Wel kan worden
geconstateerd dat, globaal gesproken, tot een stakingswinst van i f 500 000
de verschillen tussen de ene en de andere methode niet extreem zijn. Bij hogere

stakingswinsten zal geruisloze omzetting doorgaans voordeliger zijn; naarmate
de stakingswinsten stijgen worden de verschillen extremer.
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Van bijzondere betekenis blijkt de werking van de stamrechtvrijstelling, me-
de door de daarin besloten liggende vrije vermogensvorming. Zij wijst, vooral
bij omzetting op relatief jonge leeftijd, in de richting van ruisende omzetting.
Niet-bedingen van rente en/of salaris door de directeur-aandeelhouder blijkt
geen overwegende invloed te hebben op het break-evenpunt. Rentestand, inf'la-
tie en een verschil tussen een marginaal inkomstenbelastingtarief van 50 of
60(70 hebben evenmin indrukwekkende invloed op het break-evenpunt. De leef-
tijd van de ondernemer is daarentegen van dominante betekenis, voornamelijk
in verband met naar leeftij d verschillende bedragen van de stamrechtvrijstel-
ling van artikel 19 Wet IB 1964. Dit geldt ook voor het afschrijvingspercenta-
ge, dat naarmate het lager is wijst in de richting van een geruisloze omzetting.
Een WIR-desinvesteringsbetaling verhoogt nagenoeg voor het volle bedrag de
belastingdruk bij een ruisende omzetting, waardoor het evenwichtspunt ten
gunste van een geruisloze omzetting verschuift. Een fiscale oudedagsreserve
werkt in het algemeen in het voordeel van een geruisloze omzetting. Afgewacht
zal moeten worden welke invloed zal uitgaan van het wetsvoorstel 'Brede Her-
waardering' - gelet op de voorgestelde ongelimiteerde lijfrentepremie-af-
trek - op toepassing van de geruisloze omzetting in de toekomst.

Na de rekenexercities in hoofdstuk 6 zijn in hoofdstuk 7 de ministeriele stan-
daardvoorwaarden gedetailleerd besproken. Als uitgangspunt geldt, dat de
strekking van het tweede lid van artikel 18 Wet IB 1964 voor alle te stellen
voorwaarden beperkt is tot handhaving van de fiscale claims bestaande ten tij-
de van omzetting.

Ten aanzien van de eerste standaardvoorwaarde wordt gesteld dat de ver-
plichting tot overdracht van alle activa en passiva alsmede de uitsluiting van
de overdracht van WIR-vorderingen en -verplichtingen onverbindend is. Voor
onttrekkingen is een geclausuleerde onttrekking aanbevolen. De modaliteiten
van door de Staatssecretaris aan de geruisloze omzetting verbonden voortzet-
tingseis zijn uitvoerig besproken. De eis lijkt niet in strijd met arti-
kel 18 Wet IB 1964, maar verdient op onderdelen verduidelijking en zou voorts
beter in de tekst van de wet kunnen worden vastgelegd. In het kader van de
le standaardvoorwaarde is de wettelijke niet-stakingsfictie nader in de be-
schouwing betrokken en geconstateerd dat zij ondeugdelijk is. Nadere aan-
dacht is besteed aan de uitwerking van een geruisloze overdracht aan een be-
staande BV. Ter gelegenheid van door de overdrachtsbelasting opgeworpen
problemen wordt geconstateerd dat onduidelijk is of inbreng van economische
eigendom al dan niet in overeenstemming is met artikel 18 Wet IB 1964.

Ter gelegenheid van de bespreking van de 2e standaardvoorwaarde is vooral
gepleit voor verruiming van de geruisloze omzetting tot 'semi-geruisloze om-
zetting'. Anders dan de alles-of-niets-keuze welke de wet thans biedt, zou de
wet de mogelijkheid moeten openen een onderneming gedeeltelijk geruisloos
door te schuiven. Semi-geruisloze omzetting zou in mijn ogen de mooiste en
belangrijkste verbetering van het instituut vormen.
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De bepalingen in de standaardvoorwaarden inzake de WIR zijn ten dele on-
juist en ten dele voor verbetering vatbaar. Beperking van de verliescompensa-

tiemogelijkheden bij de BV door de ministeriele voorwaarden lijkt niet op de
wet te steunen en evenmin te verdedigen.

Bij de bespreking van de 8e standaardvoorwaarde is geconcludeerd, dat be-

perking van crediteringen niet functioneel is voor een goede werking van arti-
kel 18 Wet IB 1964. Wel worden blokkeringsregelingen verdedigd. Het ministe-
riele crediteringsverbod moet in nauw verband met de in de 9e standaardvoor-
waarde geregelde commerciele herwaardering worden gezien. De historie lijkt
uit te wijzen dat hetgeen in deze voorwaarde is geregeld ten onrechte niet in
de tekst van de wet is neergelegd. De wetgever lijkt, kennelijk zonder de conse-
quenties daarvan te hebben overzien en te hebben gewild, ervan uit te zijn ge-

gaan, dat bij geruisloze omzetting de fiscale balans bepalend zou zijn voor het
te plaatsen aandelenkapitaal. Maar aangezien de wetgever alleen een vennoot-
schapsbelastingclaim wenste te creeren wordt de eis, dat uitsluitend tegen aan-
delen kan worden overgedragen, onverklaarbaar. Daar komt bij dat 'commer-
ciele herwaardering' buiten artikel 18 Wet IB 1964 tot stand komt. Ook het
agioverbod kan niet steunen op enige grondslag van artikel 18 Wet IB 1964.

Het vervreemdingsverbod van de 10e standaardvoorwaarde is louter als een
anti-misbruikbepaling aan te merken. Daarvan uitgaande is de werking van de
voorwaarde bij verschillende vervreemdingsvormen onderzocht.

Indien voorwaarden achteraf niet worden vervuld rijst de vraag of de fiscus
bevoegdheid tot navordering bezit. Gesteld is dat de eis, dat voorwaarden moe-
ten worden geaccepteerd, geen geschikt middel is om die bevoegdheid zeker te
stellen. De wet zal de bevoegdheid uitdrukkelijk moeten regelen.

In hoofdstuk 8 is aandacht gevraagd voor de immer gebrekkig gebleven
rechtsbescherming bij artikel 18. Verdedigd wordt invoering van een voor be-
roep vatbare 'beschikking-geruisloze overdracht' voorafgaande aan de oprich-
ting van de BV. In de toekomst kan deze beschikking wellicht in aanmerking
komen voor de, mogelijk, in te voeren 'versnelde procedure'. Ook wordt de
suggestie gedaan, zij het slechts tegen de achtergrond van de voorperiode naar

huidig recht, dat de onderneming voor rekening van de BV i.0. gedreven kan
worden zolang deze beschikking niet onherroepelijk vaststaat.

In hoofdstuk 9 is ten slotte de slotversie van tekstvoorstellen tot verbetering

en verruiming van de regeling weergegeven. Het lijkt mogelijk de geruisloze
omzetting, inclusief verbeteringen en verruimingen, in een niet al te omvangrij-
ke wettekst neer te leggen. Uit de voorgestelde tekst treedt een meer volwassen

regeling naar voren, welke overeenkomt met de fundamentele plaats die ge-
ruisloze omzetting in het huidige belastingstelsel, als brug tussen inkomsten-
en vennootschapsbelasting, dient in te nemen. De nakomelinge van de vroege-

re, wat benepen uitgevallen, ministeriele gunstregeling behoeft zelf geen genoe-
gen meer te nemen met een behandeling als gunstregeling of faciliteit. Zij be-
hoort een volwaardige plaats in de wet in te nemen en in die hoedanigheid te
worden benaderd.

357



Summary

In the Netherlands, the profit derived from the operation of a business is sub-
ject to individual income tax or corporate income tax, depending on the nature
of the entity which earns it. Following the imposition of the corporate tax, dis-
tributions to the individual shareholders are further subject to income tax,
whilst the capital gain derived from the disposition of shares by an individual
can also result in the imposition of a tax charge.

The difference in tax burden between the two systems of taxation may mo-
tivate an individual to incorporate his business and form a limited company
(Besloten vennootschap, BV).

Such a chance in legal form would bring about the imposition of income tax
in respect of the transfer to the corporate entity of the current hidden reserves,
fiscal reserves and goodwill. The resulting tax burden would have to be met
Out of the individual's available funds and this could be a real obstacle to the
desired change in legal form.

The creation of such an obstacle was not the intention of the legislators. For
this reason, Article 18 of the Income tax law 1964 (Wet IB 1964) offers the
possibility of changing an unincorporated business into a corporation, without
imposition of income tax. The underlying motives for the change in legal form
are  therefore not relevant.

The legislation was the formal expression of a ministerial concession which
existed prior to 1964. At the time the law was implemented, the legislator's in-
tention was not much more than the provision of a regulatory basis for the
ministerial concession. As a result of this background, the law inherited the
limitations of the concession.

Because the legislation was not thoroughly thought out, it is too limited in
its possible applications within the current tax system, and it provides too
much authority to the Minister with respect to its application in individual
cases.

The legislative ruling therefore came to be established by reference to the de-
velopment of the business as an entity, whereas, by virtue of the implemen-
tation of the Income tax law, the individual entrepreneur was of central im-
portance.

This meant, for example, that in the case of co-operatives, the ruling could
only be used if all the participating individuals agreed to its application. This
was in accordance with the Minister's interpretation. This interpretation was
the subject of discussion in the courts and was eventually overturned in 1988.

Another aspect of the ruling is that it is impossible to transfer only a portion
of the individual business (assets) to a corporation, without incurring a cur-
rently payable tax liability. It is also not possible to transfer all or a portion
of the assets of a business into an existing corporation, without tax conse-
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quences and neither is it possible to make a partial tax-free/taxable transfer.
This latter problem means that the individual entrepreneur must abandon

a number of the beneficial legislative provisions which he would normally be
able to use for making settlement of the tax charge.

The strong influence of the administration on the method of applying the
regulation is attributable to the fact that the ruling has two different bases: on
the one hand, the legal provisions, and on the other, the ministerial conditions
which are applicable to individual entrepreneurs.

The legal provisions of the regulation dictate that a business can only trans-
fur its assets to a new corporation, on the condition that hidden reserves are
not transferrred to another individual without the imposition of income tax,
and that the ministerial conditions are fulfilled.

This summary shows us that the method of applying the ruling is more or
less entirely in the Minister's hands. The conditions which are generally re-
quired by the Minister have been published and are known as 'standard con-
ditions'. 'Exceptional conditions', which are only applicable in certain situ-
ations, are not made public.

Certain of the standard conditions are not considered to be open to dis-
cussion, and for this reason should be laid down in the law.

It is beyond doubt that there should continue to be a liability to tax. The
way in which this is achieved is for the assets transferred to the corporate entity
to retain the same basis as they had in the unincorporated business. This is a
technique which is commonly used in The Netherlands in tax-free transfer
regulations. Logically, there should be no possibility for further tax claims to
arise subsequent to the date on which the change in legal form took place.

Certain other ministerial conditions are open to discussion. For instance
whether, in principle, assets may be retained outside the transfer, which is not
currently possible; whether, the assets must be transferred only in return for
delivery of shares, and whether the company can utilise unlimited start-up
losses in exceptional cases. A discussion point is also whether the ministerial
conditions must be accepted equally by the transferring individual and the
company.

The already strong ministerial influence is further strengthened by the lack
of protection from the courts against interpretations of the administration. It
is certainly true that the ministerial conditions are subject to judicial controls
within limits. However, this protection does not function in practice, since the
judge's opinion can only be given after completion of a law action concerning
the tax assessment for the year in which the transfer took place.

This means that, if the taxpayer loses the case, a number of irreversible con-
sequences arise and therefore, this cumbersome and dangerous route is not fol-
lowed.

From this study, it is obvious that the possibility for tax-free transfers (i.e.
postponement of the tax charge) by virtue of Article 18 Income tax law 1964
has a place in the overall Dutch tax legislation as well as specifically in the
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Income tax law. The condition governing the tax-free transfer should be outli-
ned in the law.

The provisions of the ruling should be broadened in many areas. For
example, there is an appeal that the possibility of a tax-free transfer may also
be available for the transfer of a portion of a business, as well as for a regular
tax-free transfer to an existing company. It is questionable whether tax-free
transfers should only be possible in return for an issue of shares.

The current ruling indicates that the individual entrepreneur, in many cases,
must perform very careful and complicated calculations, to determine the
most beneficial method of making the transfer i.e. whether to make a taxable
or tax-free transfer.

A discussion of these complicated computations, and of the 'all-or-nothing'
choice are contained in this study, and the influence of many variables on the
choice analysed.

The problem of making the choice would, however, be considerably reduced
if the law were to allow partial tax-free/taxable transfers; the individual entre-
preneur could then, simultaneously, make use of the beneficial legislative pro-
visions, to meet the partial tax charge.

Ministerial definitions which are in opposition to the literal intention of the
ruling are also analysed. The conclusion is that their effectiveness can become
doubtful, that unacceptable methods are adopted by the Minister to achieve
the requirements of the law and that the consequences of nullifying a pre-
viously completed tax-free transfer have not been assessed. In addition, the
system of legal protection via the courts should be improved.

Prior to changing the legal form of an unincorporated individual entrepre-
neur, to provide the individual with some security, the tax authorities should
issue a formal decision, which the individual could review and would be able
to contest in the courts, if necessary.

This study provides a proposal for a revised version of Article 18 of the In-
come tax law 1964. The revised version contains, on the one hand, improve-
ments to the existing text, and on the other, removes some of its limitations.
It is therefore a more concise and comprehensive text than the current one and
it combines the relevant legal and standard conditions.
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Bijlage 1. B 8462 Resolutie van 2 juni 1947,
No. 1

De Minister heeft op 2 juni 1947 onder no. 1 de volgende aanschrijving tot de
directeurs gericht:
'(1) Naar aanleiding van de daaromtrent gestelde vragen heb ik de eer u mede

te delen, dat ik van oordeel ben, dat bij inbreng in een bedrijf in een n.v.
sprake is van overdracht van het bedrijf en dat als overdrachtsprijs, be-
doeld in art. 20, derde lid, I.B.'41, in aanmerking moet worden genomen
de geldswaarde van de verkregen aandelen.

(2) Hieruit volgt, dat ik het beginsel voor het bepalen van de overdrachts-
winst niet van belang acht of de inbreng van het bedrijf in de n.v. is ge-
schied tegen de boekwaarde, voor welke de verschillende activa en passiva
in de (laatste) winstbepalende balans van de(n) inbrenger(s) te boek ston-
den.

(3) Voorts dient in deze zienswijze het aandeel van den inbrenger in de gelds-
waarde van den inbreng evenzeer als kosten van verkrijging der aandelen
in den zin van art. 21, tweede lid, I.B.'41 te worden beschouwd.

(4)   Ik ben echter bereid om in de gevallen, waarin naar mijn oordeel de ny.-
vorm  voor een bedrij f als de meest geschikte moet worden aangemerkt -
daaronder begrepen de gevallen, waarin een n.v. met gebruikmaking van
het Liquidatiebesluit 1941 is geliquideerd, hoewel de onderneming naar
haar aard op dezen rechtsvorm was aangewezen - bij inbreng van dat
bedrij f in een n.v., op daartoe strekkend verzoek van allen, voor wier reke-
ning het ingebrachte bedrijf werd uitgeoefend, de heffing van inkomsten-
en ondernemingsbelasting achterwege te laten, mits de latere heffing van
(vennootschaps-, ondernemings- en inkomsten-)belasting over deze winst
op den voet van het in de volgende leden bepaalde is verzekerd.

(5)   Het ligt in mijn voornemen om verzoeken als in de vorige alinea zijn be-
doeld, alleen in overweging te nemen, indien de oprichters in het aande-
lenkapitaal der n.v. gerechtigd zijn in verhouding tot hun aandeel in het
vermogen der vennootschap onder firma of commanditaire vennoot-
schap, met dien verstande nochtans, dat zeer geringe afwijkingen in deze
verhouding, welke onvermijdelijk zijn omdat de aandelen in ronde bedra-
gen luiden, zullen worden voorbijgezien.

(6)   Aan de inwilliging van zodanige verzoeken zullen de volgende voorwaar-
den worden verbonden:

le.   de n.v. verplicht zich de overgenomen activa en passiva in haar openings-
balans te boek te stellen voor dezelfde waarde als waarvoor deze zijn op-
genomen in de laatste (fiscale) winstbepalende balans van de(n) inbren-
ger(s) en verplicht zich voorts het stelsel van waarderen, dat door de(n)
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inbrenger(s) werd toegepast, te blijven volgen in de gevallen waarin ook
de inbrenger(s) niet van stelsel zou(den) mogen veranderen;

2e.   de oprichters verbinden zich om als kosten van verkrijging, in den zin van
art. 21, tweede lid, I.B.'41, van de bij oprichting verworven aandelen aan
te merken de verkrijgingsprijs, bepaald aan de hand van de openingsba-
lans der n.v. (100 pCt, bij uitgifte der aandelen A pari). Deze laatste voor-
waarde is voor wijziging vatbaar, indien bij de oprichting winstbewijzen
worden uitgegeven.'
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Bijlage 2. Tekst Memorie van Toelichting op
artikel 17 (later artikel 18) Wet IB 1964

'Dit artikel bevat de legalisatie van de onder de naam 'geruisloze overgang' be-
kend staande faciliteit welke reeds sinds 1947 krachtens administratief voor-
schrift wordt toegepast.

In de loop der jaren is de behoefte gebleken aan een bijzondere regeling voor
gevallen, die het midden houden tussen werkelijke overdracht van een onderne-
ming en fictieve overdracht van de bestanddelen van het vermogen van een
onderneming tegen de waarde welke daaraan in het economische verkeer kan
worden toegekend. Wanneer een vennootschap onder firma of een comman-
ditaire vennootschap wordt omgezet in een naamloze vennootschap, wordt de
onderneming, juridisch beschouwd, overgedragen, doch blijft in werkelijkheid
vaak alles bij het oude, ook in de boekhouding. Is dit laatste het geval, dan
blijven de verschillen tussen de boekwaarde van de vermogensbestanddelen en
de waarde welke daaraan in het economische verkeer kan worden toegekend,
evenals de ten laste van de winst gevormde reserves, op de duur toch hun in-
vloed behouden op de heffing van de belasting, zij het in de vorm van vennoot-
schapsbelasting. Er kan dan zonder schade voor de Schatkist van worden afge-
zien een gerechtvaardigde wijziging van de juridische vorm van de onderne-
ming te belemmeren door het onmiddellijk heffen van vaak grote bedragen aan
inkomstenbelasting. Daar echter de feiten te zeer uiteen kunnen lopen om alle
complicaties in een wettelijke regeling te voorzien, is het nodig geval voor geval
na te gaan of het verlenen van de hierbedoelde faciliteit mogelijk is. Zij is daar-
om gebonden aan de voorafgaande beslissing van de Minister van Financien,
die aan een gunstige beslissing voorwaarden kan verbinden welke ook de
naamloze vennootschap zullen betreffen. Deze voorwaarden zullen voor een
belangrijk deel gericht zijn op het verzekeren van de invloed welke de hierbo-
ven aangeduide fiscale claims op de belastingheffing dienen te behouden. Aan-
gezien deze voorwaarden, als gevolg van het doel waartoe zij worden gesteld,
afwijkingen kunnen bevatten van de wettelijke bepalingen inzake de winstbere-
kening - o.a. met betrekking tot de vervroegde afschrijving en investerings-
aftrek - is aan deze voorwaarden in artikel 7, eerste lid, van het ontwerp van
Wet op de vennootschapsbelasting 1958 een wettelijke grondslag verleend.

De uitwerking van de faciliteit is in deze vorm gegoten dat, voor het bepalen
van de in het kalenderjaar van omzetting genoten winst, de ondernemingen
welke in de naamloze vennootschap worden ingebracht, geacht worden niet te
zijn gestaakt. Het gevolg hiervan is dat slechts de winst voortvloeiend uit de
normale uitoefening van de onderneming voor belastingheffing in aanmerking
komt. Desinvesteringsbijtelling op grond van artikel 11, vindt niet plaats. Stille
reserves komen niet aan het licht omdat de vermogensbestanddelen van de on-
derneming hun boekwaarde behouden.
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De reserves welke op de voet van de wettelijke voorschriften waren gevormd
worden niet aan de winst toegevoegd. Dit geldt ingevolge artikel 57, tweede lid
van het ontwerp echter, evenals bij de geruisloze voortzetting geregeld in het
derde lid van artikel 15, niet voor de onbelaste reserve bedoeld in artikel 3 van
de Wet Belastingherziening 1950. In dit verband zij er voorts nog op gewezen
dat de fictie van niet-staken ook mede brengt, dat de aftrek van f 7500 krach-
tens artikel 8, letter c, niet kan worden toegepast.

Artikel 17 spreekt van het omzetten van een onderneming in een naamloze
vennootschap. Dit betekent niet dat het niet mogelijk zou zijn enkele vermo-
gensbestanddelen van de inbreng uit te sluiten, mits datgene wat overblijft nog
een onderneming is. De belastingplichtigen kunnen dan ook alvorens de
ondernemingsvorm te wijzigen de bedoelde vermogensbestanddelen aan de on-
derneming onttrekken. Uiteraard zal een ter zake tot uiting komende reserve
belastbaar worden.

In het voorgaande is in het bijzonder gesproken over de omzetting van een
vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap in een naamlo-
ze vennootschap. De tekst van de voorgestelde bepaling is evenwel iets ruimer
geformuleerd. Gedacht is daarbij aan de mogelijkheid, dat het in sommige ge-
vallen wenselijk kan zijn de faciliteit van 'geruisloze overgang' ook toe te laten
bij omzetting van een eenmanszaak in een naamloze vennootschap en wel in
die gevallen, waarin door de medeoprichter(s) van de naamloze vennootschap
slechts een relatief gering gedeelte van het aandelenkapitaal gefourneerd
wordt. De voorwaarde, dat de oprichters geheel of nagenoeg geheel in dezelfde
verhouding gerechtigd moeten zijn in het kapitaal van de naamloze vennoot-
schap als zij gerechtigd waren in het vermogen van de omgezette onderneming,
heeft dan ook niet alleen betrekking op het verwaarlozen van afrondingsver-
schillen maar in het bijzonder ook op de hier bedoelde gevallen.'
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Bijlage 3. Eenzijdige intentieverklaring;
Infobulletin 87/758

Sinds 1 januari 1987 kan een NV of BV worden opgericht door een (enkele)
oprichter. Mij bereiken regelmatig vragen welke vorm een voorovereenkomst in
dergelijke gevallen dient te hebben. Het antwoord hierop is in het bijzonder
van belang indien belanghebbenden gebruik wensen te maken van de goedkeu-
ring aan deze voorovereenkomst terugwerkende kracht te verlenen, zoals neer-
gelegd in het tiende lid van de aanschrijving van 25 juli 1986, nr. 286-8574, in-
zake de geruisloze overgang. Na overleg met het Ministerie van Justitie deel ik
vooruitlopend op een wijziging van de vermelde aanschrijving het volgende
mee.

Het is denkbaar dat een overeenkomst gesloten wordt tussen de oprichter en
de op te richten vennootschap, waarbij de oprichter zich verbindt tot een zeke-
re inbreng op de door hem aan te nemen aandelen. Deze inbrengverplichting
kan worden neergelegd in een overeenkomst waarbij de oprichter handelt ener-
zijds voor zichzelf en anderzijds namens de op te richten vennootschap. Daar-
naast is het mogelijk dat de oprichter eenzijdig een intentieverklaring opstelt,
waarin hij zijn voornemen tot uitdrukking brengt. Beide mogelijkheden acht
ik aanvaardbaar. Het heeft mijn instemming als de Inspecteurs aan een eenzij-
dige intentieverklaring of een voorovereenkomst als hiervoor bedoeld, dezelfde
gevolgen verbinden als aan een voorovereenkomst zoals die tot 1 januari j.1.
gebruikelijk was. De overige voorwaarden die in het vermelde tiende lid zijn
opgenomen ( tijdige registratie, geen incidenteel fiscaal voordeel), blijven uiter-
aard van kracht.

Hierbij merk ik nog het volgende op. In het vijfde lid van de eerdervermelde
aanschrijving is voor de geruisloze overgang de eis neergelegd dat bij omzet-
ting van een eenmanszaak in een nieuwe BV de ondernemer, behoudens bij-
zondere omstandigheden, voor ten minste 99% in het geplaatste en gestorte
aandelenkapitaal deelneemt. Hieruit volgt dat de mogelijkheid blijft bestaan
dat een derde voor ten hoogste  1%  in het kapitaal van de vennootschap deel-
neemt. Dit heeft echter niet mijn voorkeur. Ik overweeg dan ook in een volgen-
de aanschrijving inzake de geruisloze overgang de eis op te nemen dat de in-
brenger van een eenmanszaak voor 100% in het geplaatste en gestorte aande-
lenkapitaal deelneemt.
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Bijlage 4. Resolutie 25 juli 1986,
no. 286-8574 (BNB 1986/271)
(art. 18 Wet IB 1964)

Geruisloze overgang. Toelichting standaardvoorwaarden

Inzake bovenvermeld onderwerp heeft de Staatssecretaris de volgende aan-
schrijving tot de directeurs gericht.

INLEIDING

1. Hierbij deel ik u mede, dat in de Nederlandse Staatscourant van 25 juli 1986,
nr. 141, ter vervanging van de bestaande standaardvoorwaarden voor de toe-
passing van art. 18 I.B.'64 (hierna: de Wet) nieuwe standaardvoorwaarden zijn
gepubliceerd. Ter toelichting van de nieuwe voorwaarden, welke in de bij deze
aanschrijving behorende bijlage zijn opgenomen, merk ik het volgende op.

ALGEMEEN

2. Art. 18 van de Wet bevat de wettelijke regeling voor de onder de naam 'ge-
ruisloze overgang' bekend geworden tegemoetkoming bij omzetting van een
maatschap, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap of een-
manszaak in een naamloze of besloten vennootschap. Waar hierna kortheids-
halve wordt gesproken van besloten vennootschap wordt tevens naamloze ven-
nootschap bedoeld. Belanghebbenden hebben recht op vrijstelling van in-
komstenbelasting, zij het dat voor iedere geruisloze overgang de voorwaarden
waaronder de geruisloze overgang kan plaatsvinden, door of namens mij wor-
den vastgesteld. De standaardvoorwaarden zullen door mij naar behoefte wor-
den gewijzigd of aangevuld. Bij de vaststelling van de voorwaarden voor de ge-
ruisloze overgang wordt niet getreden in een beoordeling van de waarde welke
ten tijde van de overgang van de heffing van inkomstenbelasting naar de hef-
fing van vennootschapsbelasting - het overgangstijdstip - in het economi-
sche verkeer aan de ingebrachte vermogensbestanddelen is toe te kennen.

Een verzoek tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de geruisloze
overgang kan geschieden, wordt in ieder geval niet ingewilligd indien blijkt dat
in de periode voorafgaande aan de datum van overgang van de heffing van in-
komstenbelasting naar de heffing van vennootschapsbelasting zodanige ont-
trekkingen hebben plaatsgevonden dat de balans van de onderneming per bo-
venbedoelde datum niet het normaliter in de onderneming werkzame eigen
vermogen representeert.
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GEHELE ONDERNEMING

3. Geruisloze overgang kan - behoudens het onder punt 13 hierna vermelde
- alleen plaatsvinden indien de gehele onderneming wordt overgedragen aan
de besloten vennootschap en door deze wordt voortgezet.

Van voortzetting is bij de toepassing van de geruisloze overgang slechts spra-
ke indien de bedrijfsvoering gedurende ten minste drie jaren na de totstandko-
ming van de besloten vennootschap door deze, of met inachtneming van het
hiernavolgende door een andere besloten vennootschap, wordt gecontinueerd.

Van voortzetting kan worden gesproken indien
- de overdracht wordt gevolgd door de vervreemding van de gehele overge-

dragen onderneming aan een derde met toepassing van art. 14 Vpb'69;
- de overdracht wordt gevolgd door de vervreemding van (een deel van) de

overgedragen onderneming aan een vennootschap die met toepassing van
art. 15 Vpb' 69 wordt geacht in de vennootschap te zijn opgegaan.

Van voortzetting kan niet worden gesproken indien
-  (een wezenlijk deel van) een over te dragen onderneming wordt vervreemd

aan een derde tussen het overgangstijdstip en het tijdstip van totstandko-
ming van de besloten vennootschap, tenzij deze vervreemding geschiedt in
het kader van een bij de aard en omvang van de onderneming passende nor-
male bedrijfsuitoefening.

- een overdracht van de onderneming wordt gevolgd door de vervreemding
aan een derde van (een wezenlijk deel van) de overgedragen onderneming
indien aannemelijk is dat het vaste voornemen daartoe reeds voor de over-
dracht bestond, tenzij deze vervreemding geschiedt in het kader van een bij
de  aard en omvang  van de onderneming passende normale bedrij fsuitoe-
fening.

De aan de geruisloze overgang ten grondslag liggende gedachte brengt mede,
dat de inbreng van de onderneming in de besloten vennootschap geheel of vrij-
wel geheel tegen aandelen plaatsvindt.

Belanghebbenden zullen dan ook - afgezien van de creditering ter zake van
de op het tijdstip van overgang van de heffing van inkomstenbelasting naar de
heffing van vennootschapsbelasting zonder toepassing van Hoofdstuk VA van
de Wet materieel verschuldigde belastingen en premies volksverzekeringen (zie
punt 4) - in beginsel slechts voor een relatief gering bedrag mogen worden
gecrediteerd (zie punt 6). Indien de ondernemer een oudedagsreserve heeft
bestaat voorts de mogelijkheid tot het bedrag van die reserve een stamrecht te
bedingen (zie punt 7).

UITZONDERING INBRENG

4. Uitgangspunt voor de geruisloze overgang is dat het gehele vermogen van
de onderneming in de besloten vennootschap wordt ingebracht. De beslissing

367



RESOLUTIE BNB I986/27I

van de Hoge Raad in zijn arrest van 11 januari 1984, BNB 1984/230*, dat aan-
spraken op investeringsbijdragen tot het verplichte ondernemingsvermogen be-
horen, heeft mij evenwel om uitvoeringstechnische redenen aanleiding gegeven
in standaardvoorwaarde 1 te bepalen dat de ten tijde van het overgangstijdstip
bij belanghebbenden tot gelding te brengen investeringsbijdragen en desin-
vesteringsbetalingen van bedoelde inbreng worden uitgezonderd.

In verband hiermede is in voorwaarde 8 opgenomen dat bij de vaststelling
van de aldaar bedoelde creditering rekening wordt gehouden met de in de voor-
waarde 1 bedoelde investeringsbijdragen en desinvesteringsbetalingen.

Deze verplichtingen vergroten de ruimte voor creditering terwijl vorenbe-
doelde bijdragen in mindering dienen te worden gebracht op de creditering. In-
dien het saldo van deze investeringsbijdragen en de desinvesteringsbetalingen
groter is dan de krachtens de eerste volzin van standaardvoorwaarde 8
toegestane creditering zal een debitering van de desbetreffende inbrenger(s) bij
de besloten vennootschap dienen plaats te vinden.

De afschaffing negatieve aanslag in het kader van de WIR per 1 mei 1986
bij Wetten van 29 april 1986, Stb. 215 en 216 heeft geleid tot wijzigingen van
voorwaarde 6. De wijzigingen betreffen
- de overgang op de besloten vennootschap van de aanspraak op ingevolge

art. 61, eerste lid, letter b van de Wet nog te verrekenen investeringsbijdra-
gen. Deze investeringsbijdragen kunnen uitsluitend worden verrekend met
de door deze besloten vennootschap op de voet van Hoofdstuk V Vpb.'69
verschuldigde vennootschapsbelasting.

- de termijnen van art. 23b Vpb.'69 voor de besloten vennootschap. Deze
termijnen kunnen door deze vennootschap slechts worden benut voor zover
zij zouden gelden bij belanghebbenden indien de onderneming niet zou zijn
ingebracht.

Het systeem van art.  18 van de Wet belet achterwaartse verrekening van investe-
ringsbijdragen opgekomen bij de besloten vennootschap met de verschuldigde
inkomstenbelasting bij belanghebbenden over de voorafgaande jaren.

AANDELEN

5.   Bij  omzetting  van een eenmanszaak  in een nieuwe besloten vennootschap
moet de ondernemer, behoudens bijzondere omstandigheden, voor ten minste
99% in het geplaatste en gestorte aandelenkapitaal deelnemen.

Bij omzetting van een maatschap, een vennootschap onder firma of een
commanditaire vennootschap in een besloten vennootschap wordt desverlangd
bij het bepalen van de verhouding, waarin de maten of vennoten in het ge-
plaatste en gestorte aandelenkapitaal van de besloten vennootschap deelne-
men, niet slechts op de kapitaalverhouding, doch in plaats daarvan of mede
ook op de winstverhouding gelet.
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GEBLOKKEERDE CREDITERING

In verband met het laatste zal in bijzondere gevallen aan 6tn of meer maten
of vennoten een hogere creditering kunnen worden toegestaan dan met punt
6 in overeenstemming is. In daartoe aanleiding gevende gevallen wordt echter
wel de voorwaarde gesteld, dat de desbetreffende vordering wordt geblokkeerd
gedurende de termijn van het vervreemdingsverbod (zie punt 15).

CREDITERINGSGRENS

6. Met betrekking tot de in standaardvoorwaarde 8 bedoelde crediteringsgrens
van  5 % zij voorts opgemerkt,  dat  de aan de geruisloze overgang ten grondslag
liggende gedachte medebrengt, dat bij de inbreng de verhouding tussen eigen
en vreemd vermogen van de onderneming geheel of vrijwel geheel dezelfde
blijft.

Bij inbreng van een eenmanszaak zal dan ook aan het percentage van 5 moe-
ten worden vastgehouden.

Wat de inbreng van een in maatschaps- of vennootschapsverband gedreven
onderneming betreft, zij opgemerkt dat de 5070-grens niet voor iedere maat of
vennoot afzonderlijk geldt.

Zij geldt voor alle maten of vennoten te zamen, zodat de maximale credite-
ring naar eigen keus kan worden verdeeld. Is het niet mogelijk aan de credite-
ringseis te voldoen, dan pleegt dezerzijds van geval tot geval naar een aan-
vaardbare oplossing te worden gezocht.

OUDEDAGSRESERVE

7. Indien een belastingplichtige zijn onderneming geruisloos omzet in een
besloten vennootschap neemt ingevolge art. 44f, eerste lid, letter b, van de Wet
de oudedagsreserve (na eventuele toepassing van art. 44f, eerste lid, letter a)
met haar volle bedrag af in het kalenderjaar aan het eind waarvan de in te
brengen onderneming niet meer tot het ondernemingsvermogen van belang-
hebbende behoort. De belastingheffing over de afneming van de oudedagsre-
serve geschiedt op de voet van art. 57, tweede lid, van de Wet, omdat de onder-
neming - gelet op het arrest H.R. 28 april 1982, BNB 1982/184* - voor de
toepassing van dit artikel is gestaakt.

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid deze heffing te voorkomen door
op de voet van art. 44f en 44 j van de Wet een stamrecht te bedingen.
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COMMERCIELE HERWAARDERING VERPLICHT. AGIOVERBOD

8. Het geplaatste en gestorte aandelenkapitaal wordt gebaseerd op de waarde
welke ten tijde van de overgang van de heffing van inkomstenbelasting naar de
heffing van vennootschapsbelasting in het economische verkeer aan het vermo-
gen van de besloten vennootschap kan worden toegekend.

Bij de bepaling van de waarde in het economische verkeer dient rekening te
worden gehouden met alle van belang zijnde economische factoren, zoals de
omstandigheid dat de gebouwen duurzaam bij de onderneming in gebruik
zijn. Het boeken van agio ter zake van deze inbreng is niet toegestaan. Opge-
merkt zij dat - zoals uit de standaardvoorwaarden blijkt - bij de berekening
van de waarde in het economische verkeer van het vermogen van de besloten
vennootschap uiteraard rekening moet worden gehouden met de op de door de
besloten vennootschap van belanghebbenden overgenomen fiscale en stille re-
serves drukkende vennootschapsbelasting. Deze wordt thans gesteld op ten
minste twintig percent. Het vaste percentage van twintig dat aansluit bij
art. 35, eerste lid, van de Wet op belastingen van rechtsverkeer, kan op verzoek
van belanghebbenden hoger worden gesteld.

Ik merk op dat niet zal worden teruggekomen op de vaststelling van het ge-
plaatste en gestorte aandelenkapitaal in de gevallen waarin ter zake een per-
centage ter grootte van het nominale tarief van de vennootschap is voorge-
schreven.

Indien van een te hoge waarde van het in de besloten vennootschap inge-
brachte vermogen is uitgegaan en in verband daarmede tot een te hoog bedrag
aandelen zijn uitgegeven c.q. tot te hoge bedragen crediteringen hebben plaats-
gevonden, kan de geruisloze overgang geen doorgang vinden en kan worden
aangenomen, dat de besloten vennootschap in het jaar van haar totstandko-
ming een uitdeling aan belanghebbenden heeft gedaan.

DEELNEMINGEN

9. Voor zover de storting van aandelen in de besloten vennootschap bestaat in
aandelen in een andere besloten vennootschap, wordt - in overeenstemming
met het bepaalde in art. 44 van de Wet - in het algemeen volstaan met een
voorwaarde inhoudende dat laatstbedoelde aandelen niet voor een hoger be-
drag in aanmerking mogen worden genomen dan voor het op die aandelen
fiscaal gestorte kapitaal. In daartoe aanleiding gevende gevallen zal een verder-
gaande voorwaarde kunnen worden gesteld, hetgeen onder meer zal kunnen
inhouden dat de fiscale boekwaarde van de ingebrachte aandelen tot uit-
gangspunt wordt genomen bij de vaststelling van de verkrijgingsprijs in de zin
van art. 39 van de Wet van de ter zake van de inbreng uitgegeven aandelen.
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OVERGANGSTIJDSTIP

10. Het tijdstip van overgang van de heffing van inkomstenbelasting naar de
heffing van vennootschapsbelasting wordt in beginsel overeenkomstig de wet
en jurisprudentie bepaald.

Wanneer evenwel de voorovereenkomst is gesloten en - voor zover het be-
treft een geruisloze overgang waarvan het overgangstijdstip ligt na de dagteke-
ning van deze aanschrijving - geregistreerd binnen negen maanden na het
laatste volledige boekjaar van belanghebbenden, wordt om praktische redenen
desverlangd medewerking verleend aan omzetting met terugwerkende kracht
per de eerste dag van het op het laatste volledige boekjaar volgende boekjaar,
mits het verlenen van deze terugwerkende kracht niet tot gevolg zou hebben dat
een incidenteel fiscaal voordeel wordt behaald. Terugwerkende kracht naar een
andere datum wordt in dit kader aan een voorovereenkomst niet verleend.

ONDERNEMERSFACILITEITEN IN DE VOOR-VOORPERIODE

Wellicht ten overvloede zij erop gewezen dat belanghebbenden bij een omzet-
ting met terugwerkende kracht geen aanspraak kunnen maken op onderne-
mersfaciliteiten met betrekking tot de zgn. voor-voorperiode aangezien in
voorwaarde 11 uitdrukkelijk wordt vastgesteld dat de onderneming wordt
geacht rechtstreeks voor rekening van de besloten vennootschap te zijn uitge-
oefend vanaf de aldaar bedoelde datum.

Op 9 juli 1981 is in werking getreden de Wet van 24 juni 1981 (Stb. 387) waar-
bij o.a. de voorraad- en vermogensaftrek zijn ingevoerd. In art. 8, tweede lid,
Vpb.'69 is onder meer bepaald dat de besloten vennootschap met betrekking
tot het boekjaar waarin de geruisloze overgang zich voordoet, niet in aanmer-
king komt voor de voorraadaftrek en de vermogensaftrek behoudens in de ge-
vallen waarin het laatste boekjaar van de onderneming voor de overgang ten
minste twaalf maanden omvat. Aangezien deze bepaling een dubbele tege-
moetkoming voorkomt behoeft in de standaardvoorwaarden dienaangaande
niets te worden opgenomen. Het tijdsverloop tussen de datum van waaraf de
onderneming voor rekening van de besloten vennootschap wordt gedreven,
enerzijds en de datum van totstandkoming van de besloten vennootschap en
inbreng van de onderneming in de besloten vennootschap anderzijds, kan er
toe leiden dat 66n maal geen voorraad- en/of vermogensaftrek wordt genoten.
Ik merk op dat verzoeken om hieraan tegemoet te komen niet zullen worden
gehonoreerd. Overigens kan bedoeld tijdsverloop in beginsel door belangheb-
benden zelf worden beinvloed.

371



RESOLUTIE BNB I986/27I

1 ERMIJN TUISTANDKOMING EN INBRENG

11. De besloten vennootschap dient tot stand te komen - en de inbreng dient
te geschieden - binnen vijftien maanden na het met inachtneming van het vo-
rige lid bepaalde tijdstip van de overgang van de heffing van inkomstenbe-
lasting naar de heffing van vennootschapsbelasting.

De aandacht wordt er op gevestigd, dat aan deze termijn strikt de hand zal
worden gehouden, ook in die gevallen waarin de voorwaarden waaronder de
geruisloze overgang kan plaatsvinden, niet zijn vastgesteld voor het verstrijken
van bedoelde termijn.

Belanghebbenden dienen dan ook ingeval zij een geruisloze inbreng van hun
onderneming in een besloten vennootschap overwegen, tijdig maatregelen te
treffen.

Met name zullen zij ervoor moeten zorgdragen, dat de voor het ontwerpen
van de statuten van de besloten vennootschap en de voor het verkrijgen van
de in art. 64, tweede lid c.q. 175, tweede lid, van Boek 2 NBW bedoelde verkla-
ring van geen bezwaar te verrichten werkzaamheden zoveel mogelijk gelijktij-
dig worden verricht met de werkzaamheden, die voor de geruisloze overgang
moeten plaatsvinden.

Moeilijkheden voortvloeiende uit late indiening van het verzoekschrift zijn
voor rekening van belanghebbenden. In verband hiermede wordt dringend ver-
zocht het volledige verzoekschrift zo spoedig mogelijk bij de inspecteur der di-
recte belastingen  in te dienen.

VOOR WINSTBEPALING GEEN STAKING

12. Bij geruisloze overgang wordt de onderneming voor de winstbepaling
geacht niet te zijn gestaakt. Het gevolg hiervan is dat slechts de winst voort-
vloeiend uit de normale uitoefening van de onderneming voor belastingheffing
in aanmerking komt. Stille reserves komen niet aan het licht omdat de
vermogensbestanddelen van de onderneming hun boekwaarde houden. De re-
serves welke op de voet van de wettelijke voorschriften zijn gevormd, worden
niet aan de winst toegevoegd, met uitzondering evenwel van de voordelen als
zijn bedoeld in art. 16 van de Wet. De belastingheffing over de in de vorige vol-
zin bedoelde voordelen geschiedt op de voet van art. 57, tweede lid, van de
Wet.

Desinvesteringsbijtelling ter zake van de geruisloze overgang vindt niet
plaats. Evenmin komt een desinvesteringsbetaling aan de orde.

De standaardvoorwaarde 6 brengt mede dat in een voorkomend geval art. 33
Vpb '69 toepassing kan vinden ten aanzien van de besloten vennootschap.
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ONTTREKKINGEN

13. Belanghebbenden mogen alvorens de onderneming wordt omgezet, vermo-
gensbestanddelen die geen functie meer vervullen in de onderneming, onttrek-
ken.

De fictie dat bij geruisloze overgang de onderneming niet wordt gestaakt,
brengt mede, dat wanneer in verband met een zodanige onttrekking stille reser-
ves tot uitdrukking moeten worden gebracht, met betrekking tot deze voorde-
len art. 8, eerste lid, letter d, van de Wet niet van toepassing is. De afrekening
over deze reserves geschiedt echter - gelet op het eerdervermelde arrest
BNB 1982/184* - wel op de voet van art. 57, tweede lid, van de Wet.

VERKRIJGINGSPRIJS AANMERKELIJK BELANG

14. Belanghebbenden behoeven voor de toepassing van de bepalingen inzake
het aanmerkelijk belang de verkrijgingsprijs in de zin van art. 39 van de Wet
van de bij de oprichting verworven aandelen niet te bepalen aan de hand van
de fiscale openingsbalans van de besloten vennootschap.

De verkrijgingsprijs van bedoelde aandelen is gelijk aan de waarde welke in
het economische verkeer aan de aandelen kan worden toegekend, uitgaande
van het vermogen van de besloten vennootschap ten tijde van de overgang van
de heffing van inkomstenbelasting naar de heffing van vennootschapsbelasting
en rekening houdende met de druk van de vennootschapsbelasting op de door-
geschoven reserves.

Ik acht het gewenst, dat de inspecteurs der directe belastingen, belast met
de aanslagregeling van de inbrengers er naar streven - zulks in overleg met de
inspecteur belast met de aanslagregeling van de besloten vennootschap - een
bindende vaststellingsovereenkomst te sluiten met betrekking tot de waarde
van de bij de oprichting verworden aandelen.

 ERVREEMDINGSVERBOD

15. Om te voorkomen dat van de geruisloze overgang misbruik wordt gemaakt,
wordt de voorwaarde gesteld, dat belanghebbenden tot drie jaren na de tot-
standkoming van de besloten vennootschap slechts na voorafgaande toestem-
ming van mij hun aandelen zullen mogen vervreemden. Het gevolg van niet-
nakoming van deze voorwaarde zal ook hier zijn, dat bij de definitieve aanslag
- of zo deze reeds is opgelegd bij een navorderingsaanslag - het belastbare
inkomen over het jaar waarin de onderneming is ingebracht, wordt berekend
alsof inbreng tegen afrekening heeft plaatsgevonden.

Ik stel mij voor in reele gevallen ontheffing van het vervreemdingsverbod te
verlenen, bijvoorbeeld in geval van een aandelenfusie in de zin van art. 40 van
de Wet.
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CERTIFICERING

Ingeval belanghebbenden aandelen waarop het vervreemdingsverbod rust,
overdragen aan een administratiekantoor tegen afgifte van certificaten op
naam, keur ik hierbij voor zoveel nodig goed dat deze overdrachten niet wor-
den gezien als overtreding van het vervreemdingsverbod indien deze certifica-
ten kunnen worden vereenzelvigd met de aandelen. Dit brengt mee dat een
vervreemdingsverbod op de certificaten alsdan in de plaats treedt van het
vervreemdingsverbod op de aandelen die in administratie zijn gegeven. Het be-
grip vereenzelviging moet worden opgevat als omschreven in de aanschrijving
van 23 maart 1962, nr. B2-3678, BNB 1962/207.

Het vervreemdingsverbod vervalt bij overlijden van degene aan wie het is op-
gelegd.

OVER TE LEGGEN STUKKEN

16. Belanghebbenden dienen hun verzoek om toepassing van art. 18 van de
Wet in bij de inspecteur onder overlegging in tweevoud van:
a.  de geregistreerde voorovereenkomst, en
b.   de fiscale eindbalans van de onderneming, alsmede de winst- en verliesre-

kening over het aan de oprichting van de besloten vennootschap vooraf-
gaande boekjaar, en

c.   een gespecificeerde berekening van het te plaatsen aandelenkapitaal en de
verdeling hiervan over de belanghebbenden, en

d.   de fiscale en commerciele openingsbalans van de besloten vennootschap.
Opgemerkt zij dat de bovenvermelde commerciele openingsbalans niet de defi-
nitieve balans behoeft te zijn. Voldoende is dat een concept-openingsbalans
wordt overgelegd.

BERICHT EN RAAD

17. De inspecteurs behoeven voor het uitbrengen van bericht en raad aan het
ministerie op de voet van het bepaalde in onderdeel 5 van de aanschrijving 286-
8575 de uitslag van een eventueel in te stellen boekenonderzoek niet af te wach-
ten, terwijl het evenmin nodig is dat zij met belanghebbenden reeds over-
eenstemming over de grootte van de in het ondernemingsvermogen schuilende
stille reserves (met inbegrip van goodwill) hebben bereikt.
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 ERKINGSSFEER

18. De aanschrijving van 22 april 1985, nr. 284-8575 blijft van kracht voor ver-
zoeken tot geruisloze overgang, waarbij het overgangstijdstip ligt voor 1 mei
1986, die nog door het ministerie van Financien worden afgehandeld.

BIJLAGE

Standaardvoorwaarden voor geruisloze overgang van maatschappen, vennoot-
schappen onder firma of commanditaire vennootschappen. Deze voorwaarden
gelden behoudens aanpassing op enige ondergeschikte punten ook voor ge-
ruisloze overgang van eenmanszaken.

1. Alle tot het ondernemingsvermogen van belanghebbenden behorende activa
en passiva worden ingebracht in de naamloze vennootschap of de besloten ven-
nootschap met beperkte aansprakelijkheid (beide hierna te noemen: de beslo-
ten vennootschap), met uitzondering van de tot het tijdstip van overgang van
de heffing van inkomstenbelasting naar de heffing van vennootschapsbelasting
bij belanghebbenden tot gelding te brengen investeringsbijdragen en desin-
vesteringsbetalingen.

2. De besloten vennootschap verplicht zich de overgenomen activa en passiva
in haar fiscale openingsbalans te boek te stellen voor de waarde waarvoor deze
zijn opgenomen in de fiscale eindbalans van de ingebrachte onderneming, wel-
ke waarde zij voor de berekening van haar totale winst als uitgangspunt zal ne-
men. Zij zal als aanschaffingskosten van de overgenomen activa en passiva
aanmerken de bedragen welke voor belanghebbenden als zodanig golden. De
door belanghebbenden gevormde fiscale reserves in de zin van de artt. 13 en
14 IB '64 (hierna: de Wet) alsmede de bij art. 84 van de Wet met die reserves
gelijkgestelde reserves worden door de besloten vennootschap aangemerkt als
rechtens door haar gevormde reserves.

3. De bij belanghebbenden nog bestaande aanspraken op vervroegde afschrij-
ving als bedoeld in art. 10, derde lid, (zoals dit artikel luidde tot 24 mei 1978)
van de Wet gaan over op de besloten vennootschap.

4. Een bij belanghebbenden nog niet uitgewerkte dan wel latente verplichting
tot bijtelling op de voet van art. 11, jo. art. 73 ( zoals deze artikelen luidden
tot 24 mei 1978) van de Wet gaat voor de resterende jaren op de vennootschap
over.

De inbreng wordt voor de toepassing van bovenbedoeld art. 11, jo. 73 van
de Wet niet aangemerkt als een vervreemding door belanghebbenden.
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5. De inbreng wordt voor de toepassing van Hoofdstuk VA van de Wet niet
aangemerkt als een vervreemding door belanghebbenden.

Voor de toepassing van Hoofdstuk VA Vpb '69 wordt de inbreng van de be-
drijfsmiddelen niet beschouwd als een werving van die bedrijfsmiddelen door
de besloten vennootschap.

6. Een aanspraak op investeringsbijdragen die bij belanghebbenden nog niet
in aanmerking is genomen ingevolge art. 61a, eerste lid, tweede en derde vol-
zin, van de Wet dan wel een aanspraak op nog te verrekenen investeringsbijdra-
gen ingevolge art. 61, eerste lid, letter b, van de Wet gaat over op de besloten
vennootschap, evenals voor de resterende jaren een latente verplichting tot
desinvesteringsbetaling. De termijn van voorwaartse verrekening als is bedoeld
in art. 23b, tweede lid, eerste volzin, Vpb '69 en de termijnen als zijn bedoeld
in art. 23b, tweede lid, tweede volzin, Vpb '69, gelden slechts voor de besloten
vennootschap indien en voor zover de overeenkomstige termijnen als zijn be-
doeld in art. 61, tweede lid, van de Wet zouden gelden bij elk der belangheb-
benden indien de onderneming niet in een besloten vennootschap zou zijn in-
gebracht.

7. Door de besloten vennootschap geleden verliezen worden slechts aange-
merkt als aanloopverliezen in de zin van art. 20, derde lid, Vpb '69 voor zover
zij, indien de onderneming niet in een besloten vennootschap zou zijn inge-
bracht, bij elk der belanghebbenden zouden worden aangemerkt als
aanloopverliezen in de zin van art. 51, derde lid, van de Wet.

8. Afgezien van creditering ter zake van de op het tijdstip van overgang van
de heffing van inkomstenbelasting naar de heffing van vennootschapsbelasting
zonder toepassing van Hoofdstuk VA van de Wet materieel verschuldigde be-

lastingen en premies volksverzekeringen mogen belanghebbenden boven de ter
zake van het ingebrachte vermogen te ontvangen aandelen in de besloten ven-
nootschap voor een bedrag van ten hoogste 5% van hetgeen op de aandelen
is gestort, worden gecrediteerd.

Rekening wordt gehouden met de in voorwaarde 1 bedoelde investe-
ringsbijdragen en desinvesteringsbetalingen in die zin dat bedoelde investe-
ringsbijdragen de ruimte voor creditering verminderen en bedoelde desinveste-

ringsbetalingen die ruimte vergroten.

9. De ter zake van het ingebrachte vermogen uit te geven aandelen worden a
pari bij belanghebbenden geplaatst. De aandelen moeten worden volgestort.
Het nominaal geplaatste aandelenkapitaal wordt bepaald aan de hand van de
waarde welke ten tijde van de overgang van de heffing van inkomstenbelasting
naar de heffing van vennootschapsbelasting in het economische verkeer aan
het vermogen van de besloten vennootschap kan worden toegekend.
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Bij de berekening van bedoelde waarde wordt de vennootschapsbelasting die
drukt op de door de besloten vennootschap overgenomen fiscale reserves in de
zin van de artt. 13 en 14 van de Wet alsmede de bij art. 84 van de Wet met die
reserves gelijkgestelde reserves en op de door belanghebbenden op de commer-
ciele openingsbalans van de besloten vennootschap opgevoerde stille reserves,
als een negatief vermogensbestanddeel aangemerkt behoudens voor zover
bovenbedoelde fiscale reserves niet in aandelenkapitaal worden omgezet. De
druk van vorenbedoelde vennootschapsbelasting wordt gesteld op ten minste
twintig percent.

10. Belanghebbenden zullen tot drie jaren na de totstandkoming van de beslo-
ten vennootschap de bij de oprichting van de besloten vennootschap en daarna
verkregen aandelen slechts na voorafgaande toestemming dezerzijds vervreem-
den.

Met vervreemding van aandelen worden in ieder geval gelijkgesteld het ver-
vreemden van claims, het verlenen van een koopoptie, het inkopen van eigen
aandelen door de besloten vennootschap, alsmede het gedeeltelijk terugbetalen
van hetgeen op de aandelen is gestort, nadat de statuten dienovereenkomstig
zijn gewijzigd.

11. Met betrekking tot de heffing van de vennootschaps- en inkomstenbe-
lasting wordt de onderneming geacht rechtstreeks voor rekening van de beslo-
ten vennootschap te zijn gedreven van... af, mits de besloten vennootschap
binnen vijftien maanden na die datum tot stand komt en de inbreng eveneens
binnen die termijn plaatsvindt.

12. Belanghebbenden en de besloten vennootschap verklaren ieder voor zich
binnen twee maanden na de totstandkoming van de besloten vennootschap of
indien de besloten vennootschap reeds is tot stand gekomen, binnen twee
maanden na de dagtekening van dit besluit schriftelijk aan de Inspecteur der
directe belastingen t e. . . . , dat zij de bovenstaande voorwaarden en beperkin-
gen - voor zover deze hun of haar aangaan - aanvaarden. Deze termijn kan
in bijzondere gevallen door voornoemde inspecteur worden verlengd.
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Bijlage 5. Symbolenlijst behorende   bij
hoofdstuk 6 en tabellen

Alfabetische volgorde

a afschrijvingspercentage goodwillg

ar         afschrijvingspercentage stille reserves

ABS slotwaarde meerdere aanmerkelijk-belangwinst
B materiele belasting- en premieschulden ten tijde van omzetting

Cg         rekening-courant bij een geruisloze omzetting
Cr        rekening-courant bij een ruisende omzetting
DGOr reele belastingdruk geruisloze omzetting

DROr reele belastingdruk ruisende omzetting
F               franchise
Fd           FOR-dotatie
FOR oudedagsreserve bij aanvang van het jaar
IAB contante waarde inkomstenbelastingdruk aanmerkelijk-belang-

winst bij geruisloze omzetting
IRg inkomstenbelasting rente bij geruisloze omzetting
IRr inkomstenbelasting rente bij ruisende omzetting

ISt inkomstenbelasting stamrecht bij geruisloze omzetting
ISr contante waarde van de inkomstenbelasting ter zake van het

stamrecht bij ruisende omzetting
IW inkomstenbelasting winst

Kb verschil in kapitaalsbelastingdruk

Kbg       kapitaalsbelasting bij geruistoze omzetting
Kbr kapitaalsbelasting bij ruisende omzetting
Kg        te plaatsen kapitaal bij geruisloze omzetting
K,        te plaatsen kapitaal bij ruisende omzetting
n            afschrijvingsperiodea

n         afschrijvingsperiode ter zake van goodwill
ag

nar        afschrijvingsperiode ter zake van stille reserves
r               marktrentevoetm

rw         netto-disconteringsvoet ter zake van inkomstenbelastingdruk
r          netto-disconteringsvoet ter zake van vennootschapsbelastingdruknv

S stamrecht artikel 19
S maximaal mogelijk stamrechtmax

S bedongen stamrecht bij geruisloze omzettingg

Sr bedongen stamrecht bij geruisloze omzetting
ta  tarief aanmerkelij k-belangwinst
tim marginale tarief inkomstenbelasting
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tis       = tarief stakingswinst
tk      = tarief kapitaalsbelasting
tv       = tarief vennootschapsbelasting
V      = fiscale eigen vermogen van de onderneming
VA = vennootschapsbelastingdruk ter zake van verschil in afschrij-

vingen
VAg = vennootschapsbelasting ter zake van afschrijvingskosten bij

geruisloze omzetting
VAr = vennootschapsbelasting ter zake van afschrijvingskosten bij

ruisende omzetting
VR = vennootschapsbelastingdruk ter zake van verschil in rente-last

rekening-courant
VRg   = vennootschapsbelasting ter zake van rekening-courantrentekosten

bij geruisloze omzetting
VR, = vennootschapsbelasting ter zake van rekening-courantrentekosten

bij ruisende omzetting
Vsg    = vennootschapsbelasting stamrecht bij geruisloze omzetting
Vsr = vennootschapsbelasting stamrecht bij ruisende omzetting
VS = vennootschapsbelastingdruk ter zake van verschil in oprenting

stamrecht
W     = stakingswinst, c.q. stille reserves, fiscale reserves en goodwill
Wg    = winst bestaande uit goodwill
Wr     = winst bestaande uit stille reserves in onroerend goed
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TABEL I

Tabel 1

Zie grafiek in § 4.1 van hoofdstuk 6, omzetting op 35-jarige leeftijd met ge-
bruikmaking van stamrechtvrijstelling.
Stakingswinst in stappen van f 100 000.
Belastingdruk aanmerkelijk-belangwinst is relatief uitgedrukt.

Leeftijd bij staking                                35      35      35      35      35      35      35      35
Leeftijd bij pensionering                          65      65      65      65      65      65      65      65
Goodwill 50000  100000  150000  200000 250000  300000  350000 400000

Stille reserves 50000  100000  150000  200000 250000  300000  350000  400000

Stakingswinst 100000  200000  300000 400000  500000  600000  700000  800000

Afschrijvingspercentage goodwill 20% 20% 20% 20070 2090 20% 20% 20%
Afschrijvingspercentage reserves 20/0 20/0 2% 2% 20/0 2% 20/0 2%
FOR bij aanvang jaar 00000000
Fiscaal vermogen IB-onderneming 00000000
Disconteringsvoet IB 3.200/0 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20%
Disconteringsvoet Vpb 4.80% 4.80% 4.80% 4.80% 4.80% 4.80% 4.800/0 4.80%
Franchise 20000 20000   20000   20000   20000   20000   20000   20000

Toegepast stamrecht 80000  152778  152778  152778  152778  152778  152778  152778

FOR-stamrecht                                                        0           0           0           0           0           0           0           0
Totaal bedongen stamrechten 80000  152778  152778  152778  152778  152778  152778  152778

Stamrecht geruisloos = FOR - franchise 0 0 0 0 0 0 0 0
iB-latentie stamrecht ruisend 48000 91667 91667 91667 91667 91667 91667 91667

IB-latentie stamrecht geruisloos 00000000
Kapitaal geruisloos 40000  104762  180952  257143  333333  409524  485714  561905

Belasting stakingswinst - art.19-stamrecht 0 12250 57250  102250  147250  192250  237250  282250

Belasting stakingswinst zonder stamrecht 00000000
Rekening-courant ruisend -20000 -5028 49972  104972  159972  214972  269972  324972

Rekening-courant geruisloos 40000 55238 59048 62857 66667 70476 74286 78095

Rente-inkomen ruisend -1600 -402 3998 8398 12798 17198 21598 25998

Rente-inkomen geruisloos 3200 4419 4724 5029 5333 5638 5943 6248

IB-latentie rente-inkomen ruisend -18339 -4610 45822 96255  146688  197120  247553  297986

IB-latentie rente-inkomen geruisloos 36678 50651 54144 57637 61130 64624 68117 71610

C.W. rentekostenaftrek ruisend -10067 -2531 25153 52836 80520  108203  135886  163570

C.W. rentekostenaftrek geruisloos 20133 27803 29721 31638 33556 35473 37391 39308

C.W. extra rentekostenaftrek ruisend -30200 -30334 -4568 21198 46964 72730 98496  124262

Afschrijving goodwill ruisend 10000   20000   30000   40000   50000   60000   70000   80000

Afschrijving boekwaarde + reserves ruisend 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Afschrijving geruisloos 00000000
C.W. Vpb over afschrijving ruisend 23706 47412 71117 94823  118529  142235  165940  189646

C.W. Vpb over afschrijving geruisloos 00000000
C.W. Vpb over hogere afschrijving 23706 47412 71117 94823  118529  142235  165940  189646

Oprentingskosten stamrecht ruisend 6400 12222 12222 12222 12222 12222 12222 12222

Oprentingskosten stamrecht geruisloos 0 0 0 0 0 0 0 0
Hogere oprentingskosten stamrecht ruisend 6400 12222 12222 12222 12222 12222 12222 12222

C.W. Vpb over oprenting stamrecht ruisend 40267 76899 76899 76899 76899 76899 76899 76899

C.W. Vpb over oprenting stamrecht geruist. 0 0 0 0 0 0 00
C.W. Vpb over hogere oprenting stamrecht 40267 76899 76899 76899 76899 76899 76899 76899

Kapitaalsbelasting ruisend 240 240 240 240     240     240     240     240

Kapitaalsbelasting geruisloos 240 629 1086 1543 2000 2457 2914 3371

C.W. AB-latentie geruisloos 4791 22039 34158 46276 58395 70513 82632 94750

Belasting over FOR geruisloos 00000000
Reele druk ruisende omzetting -24005 -22233 21810 65854  109897 153941 197984  242028

Reele druk geruisloze ornzetting 21576 45516 59667 73818 87970 102121 116272  130424

DROr in 5 van DGOr 00 0% 37% 89070 125% 1510/0 170% 1860/0

Drukverschil DROr en DGOr in guldens 45581 -67749 -37857 -7964 21928 51820 81712  111604
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TABEL 2

Tabel 2

Zie grafiek in § 4.1 van hoofdstuk 6, omzetting op 45-jarige leeftijd met ge-
bruikmaking van stamrechtvrijstelling.
Stakingswinst in stappen van f 100 000.
Belastingdruk aanmerkelijk belang-winst is relatief uitgedrukt.

Leeftijd bij staking                             45      45      45      45      45      45      45      45
Leeftijd bij pensionering                        65      65      65      65      65      65      65      65
Goodwill 50000  100000  150000  200000  250000  300000  350000 400000

Stille reserves 50000  100000  150000  200000  250000  300000  350000 400000

Stakingswinst 100000 200000  300000  400000  500000  600000  700000  800000

Afschrijvingspercentage goodwill 20070 20% 20% 205 20% 200/0 20% 200/0

Afschrijvingspercentage reserves 20/0 20/0 2% 20/0 20/0 2% 2% 2%
FOR bij aanvang jaar 0 0 0 0 0 0 00
Fiscaal vermogen IB-onderneming 00000000
Disconteringsvoet IB 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20%
Disconteringsvoet Vpb 4.80% 4.80% 4.80% 4.805 4.80070 4.80% 4.8040 4.800/0
Franchise 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000

Toegepast stamrecht 80000  152778  152778  152778  152778  152778  152778  152778

FOR-stamrecht 00 0 0 0 0 0 0
Totaal bedongen stamrechten 80000  152778  152778  152778  152778  152778  152778  152778

Stamrecht geruisloos = FOR - franchise 0 0 0 0 0 0 0 0
IB-latentie stamrecht ruisend 48000 91667 91667 91667 91667 91667 91667 91667

IB-latentie stamrecht geruisloos 00000000
Kapitaal geruisloos 40000  104762  180952  257143  333333  409524  485714  561905

Belasting stakingswinst - art.19-stamrecht 0 12250 57250  102250  147250  192250  237250  282250

Belasting stakingswinst zonder stamrecht 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekening-courant ruisend -20000 -5028 49972  104972  159972  214972  269972  324972

Rekening-courant geruisloos 40000 55238 59048 62857 66667 70476 74286 78095

Rente-inkomen ruisend -1600 402 3998 8398 12798 17198 21598 25998

Rente-inkomen geruisloos 3200 4419 4724 5029 5333 5638 5943 6248

IB-latentie rente-inkomen ruisend -14022 -3525 35035 73595  112155  150715  189275  227835

IB-latentie rente-inkomen geruisloos 28044 38727 41398 44069 46739 49410 52081 54752

C.W. rentekostenaftrek ruisend -8113 -2040 20271 42581 64891 87202  109512  131822

C.W. rentekostenaftrek geruisloos 16226 22407 23952 25497 27043 28588 30133 31679

C.W. extra rentekostenaftrek ruisend -24338 -24446 -3681 17084 37849 58613 79378  100143

Afschrijving goodwill ruisend 10000   20000   30000   40000   50000   60000   70000   80000

Afschrijving boekwaarde + reserves ruisend 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Afschrijving geruisloos 0 0 0 0 0 0 00
C.W. Vpb over afschrijving ruisend 22485 44969 67454 89938  112423  134908  157392  179877

C.W. Vpb over afschrijving gemisloos 00000000
C.W. Vpb over hogere afschrijving 22485 44%9 67454 89938  112423  134908  157392  179877

Oprentingskosten stamrecht ruisend 6400 12222 12222 12222 12222 12222 12222 12222

Oprentingskosten stamrecht geruisloos 0 0 0 0 0 0 0 0
Hogere oprentingskosten stamrecht ruisend 6400 12222 12222 12222 12222 12222 12222 12222

C.W. Vpb over oprenting stamrecht ruisend 32451 61973 61973 61973 61973 61973 61973 61973

C.W. Vpb over oprenting stamrecht geruisl.         0        0        0        0        0        0        0        0
C.W. Vpb over hogere oprenting stamrecht 32451 61973 61973 61973 61973 61973 61973 61973

Kapitaalsbelasting ruisend 240     240 240 240     240     240     240     240

Kapitaalsbelasting geruisloos 240 629 1086 1543 2000 2457 2914 3371

C.W. AB-latentie geruisloos 3311 15208 23558 31908 40257 48607 56956 65306

Belasting over FOR geruisloos 00000000
Reele druk ruisende omzetting -12605 -4271 34494 73259  112024  150790  189555  228320

Reele druk geruisloze omzetting 15369 32157 42089 52022 61954 71886 81818 91750

DROr in % van DGOr 0010 0% 82% 1415 181% 210% 232% 249070

Drukverschil DROr en DGOr in guldens -27974 -36428 -7595 21238 50071 78904  107737  136570
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TABEL 3

Tabel 3

Zie grafiek in § 4.1 van hoofdstuk 6, omzetting op 55-jarige leeftijd met ge-
bruikmaking van stamrechtvrijstelling.
Stakingswinst in stappen van f 100 000.
Belastingdruk aanmerkelijk-belangwinst is relatief uitgedrukt.
Leeftijd bij staking                             55      55      55      55      55      55      55      55
Leeftijd bij pensionering                        65      65      65      65      65      65      65      65
Goodwill 50000  100000  150000  200000 250000  300000  350000  400000
Stille reserves 50000  100000  150000 200000 250000  300000  350000 400000

Stakingswinst 100000  200000 300000  400000  500000  600000  700000  800000
Afschrijvingspercentage goodwill 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Afschrijvingspercentage reserves 2% 2% 2% 2% 20/0 2% 20/0 2%
FOR bij aanvang jaar 00000000
Fiscaal vermogen IB-onderneming 00000000
Disconteringsvoet IB 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20%
Disconteringsvoet Vpb 4.805 4.80% 4.80% 4,80% 4.80% 4.80% 4.80% 4.80%
Franchise 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000

Toegepast stamrecht 55000  155000 253000  305553  305553  305553  305553  305553

FOR-stamrecht 00000000
Totaal bedongen stamrechten 55000  155000 255000  305553  305553  305553  305553  305553

Stamrecht geruisloos = FOR - franchise 00000000
IB-latentie stamrecht ruisend 33000 93000  153000  183332  183332  183332  183332  183332

IB-latentie stamrecht geruisloos 00000000
Kapitaal geruisloos 40000  104762  180952  257143  333333  409524 485714  561905

Belasting stakingswinst - art. 19-stamrecht           0        0 0 22251 67251  112251  157251  202251

Belasting stakingswinst zonder stamrecht 00000000
Rekening-courant ruisend 5000 5000 5000 32196 87196  142196  197196  252196

Rekening-courant geruisloos 40000 55238 59048 62857 66667 70476 74286 78095

Rente-inkomen ruisend 400 400 400 2576 6976 11376 15776 20176

Rente-inkomen geruisloos 3200 4419 4724 5029 5333 5638 5943 6248

IB-latentie rente-inkomen ruisend 2027 2027 2027 13049 35341 57632 79924  102216

IB-latentie rente-inkomen geruisloos 16212 22388 23932 25476 27020 28564 30108 31652

C.W. rentekostenaftrek ruisend 1248 1248 1248 8033 21757 35480 49203 62926

C.W. rentekostenaftrek geruisloos 9981 13783 14733 15684 16634 17585 18535 19486

C.W. extra rentekostenaftrek ruisend -8733 42535 -13486 -7650 5122 17895 30668 43440

Afschrijving goodwill ruisend 10000   20000   30000   40000   50000   60000   70000   80000
Afschrijving boekwaarde + reserves ruisend     1000    2000    3000 4000 5000 6000 7000 8000

Afschrijving geruisloos 00000000
C.W. Vpb over afschrijving ruisend 20533 41066 61599 82132  102665  123198  143731  164264

C.W. Vpb over afschrijving geruisloos 0 0 0 0 0 0 0 0
C.W. Vpb over hogere afschrijving 20533 41066 61599 82132  102665  123198  143731  164264

Oprentingskosten stamrecht ruisend 4400   12400  20400   24444   24444   24444   24444   24444

Oprentingskosten stamrecht geruisloos 00000000
Hogere oprentingskosten stamrecht ruisend 4400   12400  20400   24444   24444   24444   24444   24444

C.W. Vpb over oprenting stamrecht ruisend 13723 38675 63626 76239 76239 76239 76239 76239

C.W. Vpb over oprenting stamrecht geruist.         0        0        0        0        0        0        0        0
C.W. Vpb over hogere oprenting stamrecht 13723 38675 63626 76239 76239 76239 76239 76239

Kapitaaisbelasting ruisend 240 240 240 240 240 240 240 240
Kapitaalsbelasting geruisloos 240 629 1086 1543 2000 2457 2914 3371

C.W. AB-latentie geruisloos 1746 9055 17347 23695 28057 32420 36782 41145

Belasting over FOR geruisloos 0 0 0 0 0 0 0 0
Reele druk ruisende omzetting -237 14278 28794 52467 85503  118538  151573  184609

Reele druk geruisloze omzetting 8218 18289 27631 35030 40443 45857 51270 56683

DROr in % van DGOr 05 78% 1040/0 1500/0 211% 258% 296% 326%
Drukverschil DROr en DGOr in guldens -8455 -4011 1163 17437 45059 72682  100304127926

382



TABEL 4

Tabel 4

Zie grafiek in § 4.3 van hoofdstuk 6, omzetting op 45-jarige leeftijd z6nder
gebruikmaking van stamrechtvrijstelling.
Stakingswinst in stappen van f 100 000.
Belastingdruk aanmerkelijk-belangwinst is relatief uitgedrukt.

Leeftijd bij staking                             45      45      45      45      45      45      45      45
Leeftijd bij pensionering                        65      65      65      65      65      65      65      65
Goodwill 50000  100000  150000 200000 250000  300000  350000 400000

Stille reserves 50000  100000  150000 200000 250000  300000  350000 400000

Stakingswinst 100000 200000  300000 400000  500000 600000  700000  800000

Afschrijvingspercentage goodwill 20% 20% 205 20% 205 20% 20% 205
Afschrijvingspercentage reserves 25 25 2% 2% 25 2% 2% 2%
FOR bij aanvang jaar 0 0 0 0 0 0 0 0
Fiscaal vermogen IB-onderneming 00000000
Disconteringsvoet IB 3.20% 3.20% 3.20% 3.205 3.20% 3.20% 3.20% 3.20%
Disconteringsvoet Vpb 4.80070 4.800/0 4.80% 4.80070 4.805 4.80070 4.80% 4.800/0
Franchise 20000   20000   20000  20000  20000   20000   20000   20000

Toegepast stamrecht 00000000
FOR-stamrecht 00000000
Totaal bedongen stamrechten 00000000
Stamrecht gemisloos = FOR - franchise 00000000
IB-latentie stamrecht ruisend 00000000
IB-latentie stamrecht geruistoos 00000000
Kapitaal geruisloos 40000  104762  180952  257143  333333  409524  485714  561905

Belasting stakingswinst - art.19-stamrecht 00000000
Belasting stakingswinst zonder stamrecht 36000 81000  126000  171000 216000  261000  306000  351000

Rekening-courant ruisend 24000   79000  134000  189000  244000 299000  354000 409000

Rekening-courant geruisloos 40000 55238 59048 62857 66667 70476 74286 78095

Rente-inkomen ruisend 1920 6320 10720 15120 19520 23920 28320 32720

Rente-inkomen geruisloos 3200 4419 4724 5029 5333 5638 5943 6248

IB-latentie rente-inkomen ruisend 16826 55386 93946  132506  171066 209626  248186  286746

IB-latentie rente-inkomen geruistoos 28044 38727 41398 44069 46739 49410 52081 54752

C.W. rentekostenaftrek ruisend 9735 32046 54356 76666 98976  121287  143597  165907

C.W. rentekostenaftrek gemisloos 16226 22407 23952 25497 27043 28588 30133 31679

C.W. extra rentekostenaftrek ruisend -6490 9639 30404 51169 71934 92699  113464  134229

Afschrijving goodwill ruisend 10000   20000   30000  40000   50000   60000   70000   80000

Afschrijving boekwaarde + reserves ruisend 1000   2000   3000   4000   5000   6000   7000   8000

Afschrijving geruisloos 00000000
C.W. Vpb over afschrijving ruisend 22485 44969 67454 89938  112423  134908  157392  179877

C.W. Vpb over afschrijving geruisloos 00000000
C.W. Vpb over hogere afschrijving 22485 44969 67454 89938  112423  134908  157392  179877

Oprentingskosten stamrecht ruisend 00000000
Oprentingskosten stamrecht geruisloos 00000000
Hogere oprentingskosten stamrecht ruisend          0        0        0        0        0        0        0        0
C.W. Vpb over oprenting stamrecht ruisend         0        0        0        0        0        0        0        0
C.W. Vpb over oprenting stamrecht geruist.         0        0        0        0        0        0        0        0
C.W. Vpb over hogere oprenting stamrecht          0         0         0         0         0         0         0         0
Kapitaalsbelasting ruisend 240 240 240 240 240 240 240 240
Kapitaalsbelasting geruisloos 240 629 1086 1543 2000 2457 2914 3371

C.W. AB-latentie geruisloos -2649 3828 12177 20527 28876 37226 45575 53925

Belasting over FOR geruisloos 00000000
Reele druk ruisende omzetting 20846 59611 98377  137142  175907  214672  253437  292202

Reele druk geruisloze omzetting 9409 20776 30709 40641 50573 60505 70437 80370

DROr in 5 van DGOr 222% 2875 320070 337% 3485 3555 3605 364%

Drukverschil DROr en DGOr in guldens 11437 38835 67668 96501  125334  154167  183000  211833
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TABEL 5

Tabel 5

Zie grafiek in § 4.3 van hoofdstuk 6, omzetting op 45-jarige leeftijd met ge-
bruikmaking van een 'ongelimiteerde stamrechtvrijstelling'.
Stakingswinst in stappen van f 100 000.
Belastingdruk aanmerkelijk-belangwinst is relatief uitgedrukt.

Leeftijd bij staking                             45      45      45      45      45      45      45      45
Leeftijd bij pensionering                        65      65      65      65      65      65      65      65
Goodwill 50000  100000  150000  200000 250000  300000  350000 400000

Stille reserves 50000  100000  150000  200000 250000  300000  350000  400000

Stakingswinst 100000  200000 300000  400000  500000 600000  700000  800000

Afschrijvingspercentage goodwill 2040 20070 205 20% 205 205 20% 200/0

Afschrijvingspercentage reserves 2% 2% 2% 20/0 20/0 2% 20/0 25
FOR bij aanvang jaar 00000000
Fiscaal vermogen IB-ondememing 00000000
Disconteringsvoet IB 3.209 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.205

Disconteringsvoet Vpb 4.800'0 4.80% 4.80% 4.80% 4.800/0 4.80% 4.80% 4.80%
Franchise 20000   20000  20000   20000  20000   20000   20000   20000

Toegepast stamrecht 80000  180000 280000  380000 480000  580000  680000  780000

FOR·stamrecht 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal bedongen stamrechten 80000  180000 280000  380000 480000  580000  680000  780000

Stamrecht geruistoos = FOR - franchise           0        0 0 0 0 0 0 0
IB-latentie stamrecht ruisend 48000  108000  168000  228000 288000  348000 408000  468000

IB-latentie stamrecht geruisloos 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitaal geruisloos 40000  104762  180952  257143  333333  409524  485714  561905

Belasting stakingswinst - art.19-stamrecht 00000000
Belasting stakingswinst zonder stamrecht 00000000
Rekening-courant ruisend -20000  -20000  -20000  -20000  -20000  -20000  -20000  -20000

Rekening-courant geruisloos 40000 55238 59048 62857 66667 70476 74286 78095

Rente-inkomen ruisend ·1600 -1600 -1600 -1600 -1600 -1600 -1600 -1600

Rente-inkomen geruisloos 3200 4419 4724 5029 5333 5638 5943 6248

IB-l:itentie rente-inkomen ruisend -14022 -14022 -14022 -14022 -14022 -14022 -14022 -14022
IB-latentie rente-inkomen geruisloos 28044 38727 41398 44069 46739 49410 52081 54752

C.W. rentekostenaftrek ruisend -8113 -8113 -8113 -8113 -8113 -8113 -8113 -8113

C.W. rentekostenaftrek geruisloos 16226 22407 23952 25497 27043 28588 30133 31679

C.W. extra rentekostenaftrek ruisend -24338  -30520 -32065 -33610  -35156 -36701 -38246  -39791

Afschrijving goodwill ruisend 10000 20000  30000  40000  50000  60000  70000  80000
Afschrijving boekwaarde + reserves ruisend 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Afschrijving geruisloos 00000000
C.W. Vpb over afschrijving ruisend 22485 44969 67454 89938  112423  134908  157392  179877

C.W. Vpb over afschrijving geruisloos 0 0 0 0 0 0 00
C.W. Vpb over hogere afschrijving 22485 44969 67454 89938  112423  134908  157392  179877

Oprentingskosten stamrecht ruisend 6400   14400   22400   30400   38400   46400   54400   62400

Oprentingskosten stamrecht geruisloos 0 0 0 0 0 0 00
Hogere oprentingskosten starnrecht ruisend 6400   14400   22400   30400   38400   46400   54400   62400

C.W. Vpb over oprenting stamrecht ruisend 32451 73015  113580  154144  194708  235272  275836  316400

C.W. Vpb over oprenting stamrecht geruisi. 0 0 0 0 0 0 00
C.W. Vpb over hogere oprenting stamrecht 32451 73015  113580  154144  194708  235272  275836  316400

Kapitaalsbelasting ruisend 240 240 240 240 240 240 240     240

Kapitaalsbelasting geruisloos 240 629 1086 1543 2000 2457 2914 3371

C.W. AB-latentie geruisloos 3311 17236 33035 48834 64632 80431 96230  112028

Belasting over FOR geruisloos 00000000
Reele druk ruisende omzetting -12605 -15654 -18702 -21751 -24800 -27848 -30897 -33946
Reele druk geruisloze omzetting 15369 34185 51566 68948 86329  103710  121092  138473

DROr in 5 van DGOr 05 05 0070 0070 05 0No 0079 0%
Drukverschil DROr en DGOr in guldens -27974 -49838 .70269 -90699 -111129 -131559 -151989 -172419
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Bijlage 6. Inbrengclausules; variant B

Tekst van de voorbeeld-inbrengclausule voor een geruisloze omzetting op-
gesteld door een werkgroep van vertegenwoordigers van de Ministeries van
Justitie en Financien, van de Koninklijke Notariele Broederschap, van deskun-
digen uit het notariaat, de belastingadviespraktijk en de accountancy.

Namens de bij deze akte opgerichte vennootschap (hierna te noemen: de ven-
nootschap) is met de oprichter A omtrent de storting op de bij hem bij de
oprichting geplaatste aandelen een overeenkomst gesloten van de volgende in-
houd:

1. Ter storting op de aandelen zal de oprichter A op de voet van artikel 18 van
de Wet op de inkomstenbelasting 1964 en de in dat artikel bedoelde nader
gestelde voorwaarden (hierna te noemen: de Voorwaarden), in de vennoot-
schap inbrengen zijn gehele t e. . . gevestigde onderneming, die hij voor eigen

rekening onder de naam:... drijft - echter vanaf... negentienhonderd...,
(hierna te noemen: de aanvangsdatum), voor rekening en risico van de ven-
nootschap -, omvattende deze inbreng derhalve alle activa van gemelde
onderneming onder de verplichting voor de vennootschap alle passiva van die
onderneming voor haar rekening te nemen, zulks met uitzondering van de tot
de aanvangsdatum bij de oprichter A in aanmerking te nemen investerings-
bijdragen en verplichtingen tot desinvesteringsbetalingen.

Indien uit de sub 2 gemelde beschrijving blijkt, dat het saldo van de activa
en passiva lager is dan het bedrag van de stortingsplicht, in geld uitgedrukt,
waaraan met de inbreng moet worden voldaan (hierna te noemen: de stor-
tingsplicht) zal de oprichter A uiterlijk bij de oprichting het verschil in geld
storten. Indien het saldo van de activa en passiva hoger is dan de stor-
tingsplicht zal de oprichter A voor het verschil in de boeken van de vennoot-
schap worden gecrediteerd tot ten hoogste het bedrag hetwelk toelaatbaar is
volgens de Voorwaarden. De oprichter A heeft het recht op de voet van de
artikelen 44f en 44j van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 een periodieke
uitkering of verstrekking (hierna te noemen: stamrecht) te bedingen.

2. Van de sub 1 gemelde activa en passiva zullen de oprichters een beschrijving
opstellen. Indien het saldo van de activa en passiva hoger dan wel lager is dan
de stortingsplicht zal uit de beschrijving tevens de grootte van het verschil blij-
ken.

3. De sub 2 bedoelde beschrijving van hetgeen wordt ingebracht zal bovendien
vermelden de daaraan toegekende waarde en de toegepaste waarderingsmetho-
den, welke zullen voldoen aan de normen die in het maatschappelijk verkeer
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INBRENGCLAUSULES

als aanvaardbaar worden beschouwd, en zal betrekking hebben op de toestand
van de activa en passiva op de aanvangsdatum.

4. Ingeval wegens tijdsverloop de sub 2 bedoelde beschrijving bij de oprichting
van de vennootschap niet kan dienen als beschrijving in de zin der wet, zullen
de oprichters een nieuwe beschrijving van hetgeen wordt ingebracht opstellen
per een datum die wel toelaatbaar is ingevolge de wet en overigens met overeen-
komstige toepassing van het sub 2, tweede zin en 3 bepaalde.

5. Indien bij het opmaken van de sub 4 gemelde tweede beschrijving blijkt dat
de waarde van hetgeen wordt ingebracht - vermeerderd met de verplichtingen
uit hoofde van een bijstorting, dan wel verminderd met de verplichtingen uit
hoofde van een stamrecht en/of creditering, als hiervoor in deze overeenkomst
bedoeld - lager is dan de stortingsplicht zal de sub 1 bedoelde creditering -
zo mogelijk - tot het beloop van dat verschil worden verminderd. Indien ook
dan nog een verschil blijft bestaan, zal de oprichter A uiterlijk bij de oprich-
ting het verschil in geld storten.

6. Indien na oprichting van de vennootschap onherroepelijk komt vast te staan
dat de oprichter A per de aanvangsdatum fiscaalrechtelijk een hogere waarde
aan hetgeen wordt ingebracht moet toekennen dan de waarde, bedoeld sub 3
juncto 1, zal die hogere waarde ook tussen de oprichter A voor een daarna nog
resterend verschil in de boeken der vennootschap worden gecrediteerd, echter
ten hoogste tot het bedrag hetwelk toelaatbaar is volgens de Voorwaarden.
Resteert ook dan nog een verschil, dan is de vennootschap verplicht ten laste
van dezelfde inbreng onverwijld een zodanig aantal aandelen a pari aan de
oprichter A uit te geven dat wordt voldaan aan de Voorwaarden.

Het hierv66r onder 6 bepaalde is slechts van toepassing indien een accoun-
tant die op grond van de wet bevoegd is de verklaring over de beschrijving van
de inbreng af te leggen, verklaart dat de waarde van hetgeen wordt ingebracht
- vermeerderd met de verplichtingen uit hoofde van een bijstorting, dan wel
verminderd met de verplichtingen uit hoofde van een stamrecht en/of credite-
ring, als hiervoor in deze overeenkomst bedoeld - per de wettelijke beschrij-
vingsdatum, bij toepassing van in het maatschappelijk verkeer als aanvaard-
baar beschouwde waarderingsmethoden, ten minste beloopt het bedrag van de
stortingsplicht ten aanzien van zowel de bij de oprichting geplaatste, als de op
grond van het onder dit nummer 6 bepaalde aan de oprichter A uit te geven
aandelen, in geld uitgedrukt, waaraan met de inbreng moet worden voldaan.

7. Indien na oprichting van de vennootschap onherroepelijk komt vast te staan
dat de oprichter  A  per de aanvangsdatum fiscaalrechtelij k een lagere waarde
aan de inbreng moet toekennen dan de waarde, bedoeld sub 3 juncto 1, zal de
sub 1 bedoelde creditering en/of de waarde van het sub 1 bedoelde stamrecht
tot het beloop van dat verschil worden verminderd, dan wel zal de oprichter

386



INBRENGCLAUSULES

A onverwijld een zodanig aantal aandelen om niet aan de vennootschap in ei-
gendom overdragen, die verplicht is die aandelen om niet te aanvaarden, als
overeenkomst met dat verschil.

Het hiervoor onder nummer 7 bepaalde wordt toegepast met inachtneming
van de Voorwaarden.

Deze overeenkomst is thans voor de vennootschap verbindend. De beschrijving
in de zin der wet van hetgeen wordt ingebracht is thans opgesteld en door de
oprichters ondertekend. Over de beschrijving heeft een daartoe op grond van
de wet bevoegde accountant verklaard dat de waarde van hetgeen wordt inge-
bracht, bij toepassing van in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar be-
schouwde waarderingsmethoden, ten minste beloopt het in de verklaring ge-
noemde bedrag van de stortingsplicht, in geld uitgedrukt, waaraan met de in-
breng moet worden voldaan. De waarde van hetgeen wordt ingebracht is daar-
bij bepaald met inachtneming van het in de overeenkomst sub 5 bepaalde.

De beschrijving, waarbij de verklaring behoort, heeft nog niet wegens tijds-
verloop wettelijk haar bruikbaarheid verloren. De oprichters is niet bekend dat
de waarde na de beschrijving aanzienlijk is gedaald.

Voor zover de storting op aandelen bestaat uit storting in geld heeft deze
storting plaatsgevonden, welke storting de vennootschap aanvaardt. Voor zo-
ver de storting op aandelen bestaat uit inbreng anders dan in geld is de oprich-
ter A tot onverwijlde inbreng verplicht. De stukken, waarvan de wet aanhech-
ting aan deze akte voorschrijft, worden aan deze akte gehecht.
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