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Voorwoord

Het is met inflatie als met regen: voor de meeste mensen is hij ongewenst, en zij die er
belang bij hebben weten niet wanneer hij zich aandient. Ik ben tevreden dat er de laatste
tijd regelmatig buitjes vallen op mijn akkertje waarop ik mijn inflatieneutrale belastinghef-
fing heb gezaaid.
Een voorwoord is vooral een plek voor het uitspreken van dank. In de eerste plaats ben ik
dank verschuldigd aan hen die het voor mij mogelijk gemaakt hebben de bakens te
verzetten: dr. Ch. de Neubourg, die het aandurfde met een (ex-)leraar en dr. E. Kertzman
en prof. dr. Th. Stevers, die mij in staat stelden mijn intrede te doen bij het Fiscaal
Instituut Tilburg. Dr. E. Kertzman heeft bovendien in de loop van het onderzoek
meegedacht, waarvoor ik hem zeer erkentelijk ben. Enkele onderdelen die voortkomen uit
onze gemeenschappelijke publicaties (zie literatuurlijst) dragen duidelijk zijn stempel,
zoals par. 1 van Hoofdstuk 12 en Appendix 9.
Ik prijs mij zeer gelukkig met prof. dr. L. Stevens als eerste promotor. Ik ben hem
dankbaar voor zijn zowel stimulerende alsook op het juiste moment relativerende houding.
Verder bedank ik mijn tweede promotor prof. dr. A. Rijkers en de nog niet genoemde
leden van de promotiecommissie, prof. dr. J. van Dijck, prof. dr. J. van der Geld en
prof. dr. P. Moerland. Prof. Rijkers en prof. Moerland ben ik erkentelijk voor de
opmerkingen die zij ten aanzien van het manuscript hebben gemaakt.
Zeer erkentelijk ben ik prof. dr. P. Essers voor het collegiale lezen, prof. dr. J. van der
Geld voor het helpen oplossen van tekstverwerkingsproblemen, drs. A. van der Stoep
voor zijn wiskundige ondersteuning en drs. F. Bonger, drs. J. Damen en drs. J. Frenken
van het CBS voor het ter beschikking stellen van en het wegwijs maken in hun statistie-
ken.

De wetenschap dat mijn vrouw Ineke en mijn kinderen Mirte en Metin dit proefschrift
ook als hun boek zullen beschouwen, stemt mij gelukkig.
Dit proefschrift draag ik op aan mijn vader, die het helaas niet meer vergund is dit
allemaal mee te maken.
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HOOFDSTUK 1

INLEIDING

De eerste aanzetten voor dit onderzoek over inflatieneutrale belastingheffing stammen uit
1988. In dat jaar bedroeg de inflatie, gedefinieerd als de stijging van het prijsindexcijfer
van de gezinsconsumptie, in Nederland slechts 0,6%. Alleen  in  1986  was de inflatie  nog
lager (0,3%) en het voorafgaande jaar 1987 had zelfs een lichte deflatie laten zien van
0,1%.  In dergelijke jaren wordt weinig over inflatie  in het algemeen, en inflatieneutrale
belastingheffing in het bijzonder, geschreven. Een belangrijke overweging dit onderzoek
te starten was mijn streven anti-cyclisch te werk te gaan. Het leek mij niet uitgesloten dat
de inflatie weer een stijgende ontwikkeling te zien zou geven op het moment dat dit
onderzoek afgerond zou worden, zodat het meteen een bijdrage zou kunnen vormen aan
een eventuele discussie over de vraag over nut en noodzaak van een inflatieneutrale
belastingheffing.
Er zijn tekenen die erop wijzen dat dit scenario inderdaad gerealiseerd wordt. NRC
Handelsblad publiceerde op 12 juni 1991 een artikel onder de veelzeggende titel: "De
inflatiedraak staat te wachten". Uit cijfers van het Central Bureau voor de Statistiek
blijkt bijvoorbeeld dat het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie in 1991 met 4,9% is
gestegen. Internationaal worden nog hogere inflatiepercentages waargenomen.

Drie delen
Dit proefschrift valt uiteen in drie delen. In Deel I wordt onder andere aan de hand van
een literatuurstudie een aantal keuzes gemaakt, van belang voor het verdere onderzoek. In
Deel II wordt een instrumentarium en een rekenmodel ontwikkeld om de werking van een
drietal alternatieve stelsels van inflatieneutrale belastingheffing te kunnen analyseren. In
Deel III wordt onderzocht welke de mogelijkheden tot praktische toepassing van de
alternatieve stelsels zijn.

Deel 1
Hoofdsmk 2 start met het definiBren van de begrippen inflatie en inflatieneutrale belasting-
heffing. Daarna wordt de wetenschappelijke belangstelling voor deze onderwerpen nader
onderzocht.

In hoofistuk 3 wordt een eerste afbakening van het onderwerp gemaakt. De invloed van
inflatie is op verscheidene terreinen van het belastingrecht, zoals tarief en invordering,
merkbaar. Dit onderzoek zal voornamelijk de belastinggrondslag bij materiele ondeme-
mingen tot onderwerp hebben. Het fiscale winstbegrip in de inkomsten- en de vennoot-
schapsbelasting staat centraal. Er wordt ook aandacht besteed aan de vervolgheffingen in
de inkomstenbelasting, inkomsten uit vermogen en winst uit aanmerkelijk belang, die aan
de orde komen na de heffing van de vennootschapsbelasting. Daar waar gewerkt wordt
met statistisch materiaal zal ik me, in verband met de beperkte beschikbaarheid daarvan,
beperken tot gegevens van met name naamloze en besloten vennootschappen en codpera-
ties.

In hoofistuk 4 staan het fiscale en commerciele winstbegrip tegenover elkaar. Voor beide
winstbegrippen speelt de driedeling nominalisme, realisme en substantialisme een rol.
Nominalisme houdt in dat de winstbepaling plaats vindt aan de hand van historische
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prijzen. Bij het realisme wordt rekening gehouden met de algemene, bij het substantialis-
me met de specifieke prijsontwikkeling. Het fiscale en commerciele winstbegrip verschil-
len onder andere hierin, dat de commercitle winstberekening zich nagenoeg uitsluitend
richt op de jaarwinstbepaling, terwijl voor de fiscale winstbepaling zowel totale winst als
jaarwinst van groot belang zijn. Hoewel het fiscale winstbegrip historisch voortkomt uit
het commerciale, pleit ik ervoor dat het fiscale winstbegrip de reeds ingeslagen weg van
een autonome ontwikkeling blijft volgen. Toelating van elementen uit de vervangings-
waardeleer is naar mijn opvatting uit den boze.

In hoofbmk 5 ga ik na waar en op welke wijze in de loop der tijd nominalisme, realisme
en substantialisme in literatuur, wetgeving en jurisprudentie aan de orde zijn geweest. Dit
chronologisch onderzoek mondt uit in een bespreking van het rapport Hofstra uit 1977, de
laatste mijlpaal in de literatuur over inflatieneutrale belastingheffing (hoofatuk 6). Hofstra
verdedigt een inflatieneutrale belastingheffing op basis van het realisme voor zowel de
totale winst als de jaarwinst. In het kader van het rapport zal er speciale aandacht voor de
behandeling van de financieringswinst zijn. Onder de financieringswinst wordt verstaan
het voordeel dat ontstaat doordat nominale schulden door inflatie in retle termen afnemen.
Na de bespreking van het rapport komen de reakties op het rapport in de literatuur, van
de maatschappelijke organisaties en van regeringswege aan de orde (hoofatuk 71.

In hoofbmk 8 kom ik toe aan de belangrijke vraag voor welk basissysteem van inflatie-
neutrale belastingheffing -realisme of substantialisme- gekozen moet worden voor de
berekening van jaarwinst en totale winst als alternatief voor de nominalistische bereke-
ningswijze. Mijn keuze zal vallen op het realisme; voor de totale winst op theoretische
gronden, voor de jaarwinst vooral om redenen van pragmatisme en eenvoud. Binnen het
kader van deze keuze kunnen drie systemen om de fiscale winst op inflatieneutrale wijze
te berekenen worden onderscheiden. Deze systemen zijn: de theoretisch juiste inflatie-
correctie (TIC), het systeem-Hofstra (HOF) en de vermogensaftrek (VMA). Deze drie
systemen verschillen met name in de wijze waarop rekening wordt gehouden met de
financieringswinst. De drie genoemde systemen, de theoretisch juiste inflatiecorrectie
(TIC), het systeem-Hofstra (HOF) en de vermogensaftrek (VMA), zullen in Deel II
verder worden uitgewerkt.

Deel II
In hoqtistuk 9 wordt een rekenmodel geintroduceerd. De bedoeling van dit rekenmodel is
de kwantitatieve effecten van de verschillende stelsels van inflatieneutrale belastingheffing
door te rekenen. Eerst wordt aan de hand van een onderneming met een ideaalcomplex
van uitsluitend afschrijfbare bedrijfsmiddelen onderzocht hoe fiscale en commercitle
boekwaarde en afschrijvingen zich ten opzichte van elkaar ontwikkelen onder invloed van
de inflatie. Het verschil tussen fiscale en commerciale waarde van beide wordt uitgedrukt
in kengetallen, respectievelijk de "boekwaardewig" en de "afschrijvingswig". Speciale
aandacht is er voor het verloop van boekwaarde en afschrijvingen in het systeem-Hofstra.
Vervolgens wordt onderscheid gemaakt tussen de "startende" en de "bestaande" onderne-
ming en wordt uitgelegd wat de zin is van dit onderscheid. Hierna worden de inflatie-
typen, te weten gelijkblijvende, stijgende en dalende inflatie onderscheiden en gedefi-
nieerd.

De volgende stap is de bepaling van de verschillen in de berekening van de jaarwinst.
Deze verschillen in de belastinggrondslag worden afgezet tegen de belastinggrondslag die
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berekend wordt op nominalistische wijze (winstbepaling op basis van historische kost-
prijzen). De vraag naar hoe deze verschillen zich ten opzichte van elkaar verhouden en
welke variabelen daarbij een rol spelen, is de eerste centrale probleemstelling in Deel II.
In geval van inflatie is de belastinggrondslag van de alternatieve stelsels in het algemeen
lager dan die resulteert uit de winstbepaling op basis van historische kostprijzen. Onder
bepaalde voorwaarden leveren de alternatieven echter een hogere belastinggrondslag op.
De vraag naar het wanneer en waarop van de hogere belastinggrondslag vormt de tweede
centrale probleemstelling. Tenslotte wordt in hoofdstuk 9 aandacht besteed aan de
verschillen in fiscale latentie die tussen de stelsels optreden. Deze verschillen zijn van
belang voor de totale-winstberekening.

In hoofatuk 10 worden aan de balans van de modelonderneming voorraden en monetaire
aktiva (kas) toegevoegd. Als volgende stap worden de verschillen in belastinggrondslag
uitgedrukt in procenten van het commerciele vermogen (totaal en/of eigen). Vervolgens
worden de twee centrale probleemstellingen (de verhouding van de verschillen in
belastinggrondslag ten opzichte van winstbepaling op basis van historische kostprijzen en
de eventuele hogere belastinggrondslag dan bij winstbepaling op basis van historische
kostprijzen) behandeld voor deze uitgebreidere onderneming. Daarna komen de verschil-
len in de latente belastinggrondslag aan de orde. Een groot deel van hoofiLstuk 10 bestaat
uit een analyse van een aantal casusposities. Daarbij komen achtereenvolgens aan bod: de
absolute en relatieve verschillen in jaarlijkse belastinggrondslag, de zogenoemde dempen-
de werking van het systeem-Hofstra, het liquiditeitsprobleem, verschillen in totale winst
en de introductie van een tijdsvoorkeur.

In hoofatuk 11 worden niet-afschrijfbare bedrijfsmiddelen (bijvoorbeeld grond) aan het
model toegevoegd. Daardoor wordt bereikt dat een min of meer representatieve balans
ontstaat met aan de actiefzijde monetaire activa, voorraden, afschrijfbare en niet-afschrijf-
bare bedrijfsmiddelen.

In hoofatuk 12 wordt nagegaan of de conclusies met betrekking tot de voorraden anders
zijn indien de omloopsnelheid van de voorraad niet meer gelijk is aan 66n. Ook wordt in
dit hoo tuk de invloed van groei gemeten.

Deel III
In dit deel staat de eventuele praktische toepassing van stelsels van inflatieneutrale
belastingheffing centraal. Hoofbtuk 13 begint met een analyse van de kwantitatieve
gevolgen van het ontbreken van inflatieneutrale belastingheffing en de maatstaf die daarbij
gebruikt dient te worden. De hoogte van de gevolgen blijkt afhankelijk te zijn van de
solvabiliteitsratio. De mate waarin de individuele ondernemer last heeft van het ontbreken
van inflatieneutrale belastingheffing is ook afhankelijk is van de rentabiliteit van het
commerci8le eigen vermogen. Om die reden wordt op basis van statistische gegevens de
spreiding van verschillende hoogten van rentabiliteit en solvabiliteitsratio over het Neder-
landse bedrijfsleven onderzocht. Geconcludeerd wordt dat de gevolgen van het ontbreken
van een inflatieneutrale winstberekening, zelfs bij een niet at te hoge inflatie, zo ingrij-
pend zijn dat een inflatieneutrale belastingheffing niet gemist kan worden.

In hootatuk 14 worden de voor- en nadelen van de alternatieve stelsels tegen elkaar
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afgewogen. Tegen de theoretisch juiste inflatiecorrectie wordt als belangrijk bezwaar
aangevoerd dat het met name ondernemingen met een negatief fiscaal eigen vermogen in
liquiditeitsproblemen kan brengen. Het systeem-Hofstra benadert de theoretisch juiste
inflatiecorrectie het dichst, maar is verhoudingsgewijze ingewikkeld; de vermogensaftrek
is eenvoudiger, maar werkt grover. Aansluitend worden een alternatieve vermogensaftrek
en een gewijzigd systeem-Hofstra gepresenteerd. Getoond wordt dat het ook mogelijk is
combinaties van stelsels te maken.

Tenslotte wordt in hoofbtuk 15 nagegaan welke problemen zich zullen voordoen bij de
invoering van een stelsel van inflatieneutrale belastingheffing. Met name wordt aandacht
besteed aan de vraag of bij invoering al dan niet een herwaardering van de bedrijfsmidde-
len moet plaats vinden, en zo ja, of deze waardesprong dan belast of onbelast dient te
zijn. Indien een stelsel van inflatieneutrale belastingheffing wordt opgestart na een periode
met relatief weinig inflatie, zullen de overgangsproblemen het kleinst zijn.

Hoofismk 16 heeft de vervolgheffingen -inkomsten uit vermogen en winst uit aanmerke-
lijk belang- tot onderwerp. Geconcludeerd wordt dat zowel het gestort kapitaal als de ver-
krijgingsprijs voor inflatie gecorrigeerd moeten worden, anders gaat in het klassieke
stelsel een deel van de inflatiecorrectie die gemaakt is in de vennootschapsbelasting, in de
inkomstenbelasting weer "verloren".

In hooldstuk 17 worden enkele kleine bijkomstige problemen besproken, zoals de vraag  of
na invoering van een realistisch stelsel van inflatieneutrale belastingheffing nog plaats is
voor substantialistische elementen in de jaarwinstberekening zoals het ijzeren-voorraads-
telsel en de LIFO-stelsels.

In hoofistuk 18 wordt het onderzoek afgesloten met een aantal algemene conclusies en
aanbevelingen.
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DEEL I

INTRODUCTIE

Na een periode van zeer geringe prijsstijgingen in de jaren tachtig, is de inflatie in
Nederland snel opgelopen  tot  rond  5% . Uit vergelijking van aantallen boeken met inflatie
in de titel en het inflatiepercentage blijkt, zowel nationaal als internationaal, dat de
wetenschappelijke belangstelling voor inflatie, en daaraan gekoppeld voor inflatieneutrale
belastingheffing, met slechts een kleine vertraging gelijke tred heeft gehouden met de
inflatieontwikkeling. Met de politieke belangstelling was het niet anders. Het cyclisch
patroon van de inflatie had tot gevolg dat op het moment dat de politici maatregelen

overwogen, de inflatie wegebde, zodat zij hun belangstelling verloren en er van een
systematische benadering van de fiscale winstbepaling in relatie tot inflatie niets terecht
kwam. Literatuur over het onderwerp verdween in de bureaulade. Illustratief voor deze
gang van zaken is het rapport Hofstra, dat in 1977 verscheen en dat een centrale plaats
inneemt in dit onderzoek. In de daaropvolgende jaren daalde de inflatie, met als gevolg
dat de systematische aanpak van Hofstra werd afgewezen en werd volstaan met ad-
hocmaatregelen  (met name de vermogensaftrek).
Het begrip inflatieneutrale belastingheffing kan betrekking hebben op de schulden en
vorderingen die fiscus en belastingplichtige onderling kunnen hebben (invorderings- en
heffingsrente), het tarief en de grondslag. In deze studie beperk ik me tot de belas-
tinggrondslag. Er is sprake van inflatieneutrale belastingheffing indien een inflatoire
ontwikkeling geen invloed heeft op de reele waarde van de belastinggrondslag. Zonder in-
flatiecorrectie kunnen in de belastinggrondslag schijnwinsten voorkomen. Dit houdt in dat
er in guldens voordelen worden gemeten die in re8le termen niet aanwezig zijn. Het is
ook mogelijk dat zonder inflatiecorrectie reele voordelen onbelast blijven, met name de
voordelen die ontstaan doordat de redle waarde van schulden door inflatie afneemt
(financieringswinsO. In de belastingtheorie is men vrij algemeen van mening dat deze
vertekening van de fiscale winst geelimineerd dient te worden. Dit geldt zowel voor de
inkomstenbelasting als de vennootschapsbelasting. Omdat in de Nederlandse verhoudingen
inkomsten uit vermogen (i.c. aandelen) en winst uit aanmerkelijk belang als vervolghef-
fingen van de vennootschapsbelasting gezien kunnen worden, zal ik daaraan ook aandacht
besteden. Centraal staat echter de fiscale winstbepaling bij een materitle ondememing.
Het fiscale winstbegrip is voortgekomen uit het bedrijfseconomische. Kort na de Eerste
Wereldoorlog ontstonden in Duitsland twee stromingen die het rekenen met louter
nominale grootheden (nominalisme) ter discussie stelden. Schmalenbach legde de basis
voor de koopkrachtcorrectiestelsels. Koopkrachtcorrectie is de vorm van "inflation
accounting" waarbij rekening wordt gehouden met de algemene prijsstijgingen (realisme).
Zijn landgenoot Schmidt bracht een stroom van actuele-waardesystemen op gang. In deze
systemen wordt rekening gehouden met de specifieke prijsstijgingen van de betrokken
goederen (substantialisme). In de dertiger jaren maakte de leer van de vervangingswaarde
als species van de actuele-waardesystemen vooral in Nederland opgang (Limperg). Op
deze wijze kan een grove driedeling gemaakt worden:
1) nominalisme, 2) realisme en 3) substantialisme. Toepassing van het nominalisme zorgt
voor instandhouding van het nominale eigen vermogen, het realisme voor instandhouding
van het re8le eigen vermogen en het substantialisme van het goederenkapitaal.
De internationale discussie onder bedrijfseconomen en accountants in de jaren zestig en
zeventig heeft geen communis opinio gebracht over de wijze waarop "inflation accoun-
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ting" dient te worden bedreven; het enige waarover men het eens werd, is dat louter
nominalisme in tijden met inflatie onaanvaardbaar is. Deze onzekerheid komt o.a. tot
uitdrukking in de 4e Richtlijn van de EG. Daarin is in beginsel vastgehouden aan het
nominalisme; het rekening houden met inflatie is facultatief gesteld. Als enig Europees
land heeft Nederland in de wetgeving de mogelijkheid geopend in de jaarverslaglegging te
kiezen voor waardering tegen actuele prijzen. In de praktijk wordt van deze mogelijkheid
slechts in geringe en steeds afnemende mate gebruik gemaakt (1989: 10,1% van de
ondernemingen).
De bedrijfseconomie is voornamelijk geinteresseerd in de jaarwinst ("going concern"). In
het belastingrecht staat de totale winst centraal, de jaarwinstmoten worden daarvan
afgeleid. In de fiscale theorie is men het er al enige decennia over eens dat substantialis-
me in combinatie met totale winst niet kan. Als een onderneming bij liquidatie terugkeert
naar geld, vormen de waardestijgingen van de activa ten opzichte van de boekwaarde
winst. Voor de totale winst komen dus in aanmerking: nominalisme en realisme, voor de
jaarwinst: nominalisme, realisme en substantialisme. Ook binnen de jaarwinst zijn
combinaties mogelijk: bijvoorbeeld als in een in beginsel nominalistische jaarwinstbereke-
ning ad hoc substantialistische aanpassingen voorkomen, zoals het ijzeren-voorraadstelsel.
Het huidige Nederlandse stelsel van fiscale winstbepaling kan als volgt gekarakteriseerd
worden:
totale winst: nominalisme met een realistisch element (de vermogensaftrek);
jaanvinst: nominalisme met (ad hoc) substantialistische elementen (ruilarresten, voorraad-
waardering op basis van LIFO-stelsels, ijzeren-voorraadstelsel met manco-voorziening,
vervangingsreserve ex art. 14 Wet IB 1964) en een realistisch element (de vermogensaf-
trek).
Hoewel het nominalisme (gulden-is-gulden-stelsel) nergens in de belastingwetgeving
expliciet is vastgelegd, dient het als geldend recht beschouwd te worden.
Voor een systematische alternatieve benadering zijn er twee mogelijkheden: realisme in
totale winst dn in jaarwinst en realisme in totale winst en substantialisme in de jaarwinst.
Voor de jaarwinst acht ik zowel realisme als substantialisme verdedigbaar. Desondanks
ben ik in navolging van Hofstra om een aantal redenen voor realisme in zowel totale
winst als in de jaarwinst. Allereerst hoeft mijns inziens de autonomie van het belasting-
recht niet zover te gaan dat daarin een systeem zou worden toegepast, dat in de bedrijfs-
economie nauwelijks levensvatbaar blijkt. Ten tweede gaan de voorstanders van substan-
tialisme in de jaarwinst er vaak impliciet vanuit dat de specifieke prijsstijgingen groter
zijn dan de algemene. Handhaving van het goederenkapitaal leidt dan a fortiori tot
handhaving van het reele eigen vermogen. Uit de indexcijfers van het Centraal Bureau
voor de Statistiek blijkt echter dat de algemene prijsindex sneller stijgt dan de meeste
specifieke. Ik ben van mening dat ook het reele eigen vermogen van jaar tot jaar
gehandhaafd dient te worden. Dit betekent dat, of men nu voorstander is van uitsluitend
correcties met de algemene prijsindex of met de hoogste van algemene en specifieke
index, men altijd uitkomt bij realisme in de jaarwinst. Het laatste belangrijke argument
voor realisme in de jaarwinst is de eenvoud. Correctie met specifieke prijsindexcijfers zal
waarschijnlijk aanleiding geven tot conflicten met de belastingdienst, m.n. over de vraag
welke indexcijfers op de diverse activa van toepassing zijn.
De minimum-waarderingsregel voor de jaarwinstbepaling dient mijns inziens gehandhaafd
te blijven. Toepassing van de minimum-waarderingsregel komt niet overeen met systema-
tisch waarderen op basis van lagere specifieke prijsindexcijfers. Dat zou leiden tot
jaarlijkse verliesneming, aangezien de meeste specifieke prijsontwikkelingen achterblijven
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bij de algemene.
In het vervolg van het onderzoek zal ik voortborduren op de gemaakte keuze: realisme
zowel in de totale-Winst- als in de jaarwinstbepaling. Drie alternatieve systemen, die
verschillen in de wijze waarop ze het probleem van de financieringswinst behandelen,
zullen aan de orde komen:
1. theoretisch juiste i,!flatiecorrectie    (770. Deze benaming is gekozen   voor het systeem
waarin de financieringswinst meteen aan het desbetreffende jaar wordt toegerekend. Aan
de actiefzijde vindt een realistische inflatiecorrectie ten aanzien van aUe activa plaats. Aan
de passiefzijde worden de monetaire passiva gecorrigeerd. Deze methode is de theoretisch
correcte methode, omdat deze voldoet aan de definitie van inflatieneutrale belastingheff-
ing.
2. systeem-Hofstra (HOF). De financieringswinst loopt via de met vreemd vermogen
gefinancierde activa.
3.vennogensa#rek (liMA). Het aangrijpingspunt voor de inflatiecorrectie ligt volledig aan
de passiefzijde. De financieringswinst wordt via een saldomethode verdisconteerd: alleen
over het fiscale eigen vermogen wordt een inflatiecorrectie verleend.
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HOOFDSTUK 2

INFLATIENEUTRALE BELASTINGHEFFING

1 INLEIDING

In deze studie wordt een analyse gemaakt van de invloed van inflatie op de belastinghef-
fing in verband met winst die voortkomt uit ondernemingen. Met ondememing wordt
bedoeld: een materi8le ondememing, d.w.z. een duurzaam bedoelde entiteit die gericht is
op het in het maatschappelijke verkeer behalen van voordelen. Een onderneming kan
gedreven worden door een of meer natuurlijke personen (verder aan te duiden als
ondernemers) of door een of meer rechtspersonen (verder aan te duiden als lichaam of
vennootschap).
De belastingheffing over de door/met de ondememing behaalde winst, grijpt in eerste
instantie aan bij de ondernemer respectievelijk de vennootschap. In Nederland wordt over
de winst inkomstenbelasting respectievelijk vennootschapsbelasting geheven. Zou
uitsluitend de onderneming studieobject zijn, dan kon hiermee worden volstaan. Het is
echter bovendien wenselijk de uiteindelijk tot de voordelen uit de onderneming gerechtig-
de natuurlijke personen in de beschouwing te betrekken.
Bij de combinatie onderneming/ondernemer(s) in de inkomstenbelasting vallen onderne-
ming en ondernemer(s) samen, met de belastingheffing over de winst uit de onderneming
eindigt de belastingplicht. Bij vennootschappen vallen onderneming en gerechtigden
(verder aan te duiden als aandeelhouders) niet samen. Bovendien is de belastingheffing
met de heffing over de winst nog niet ten einde.
De Finst na belasting  kan de aandeelhouders  op twee manieren bereiken: door uitdeling
vanwege de vennootschap (aan te duiden als dividend) en/of door middel van de verkoop-
opbrengst van de aandelen, die (mede) door winstinhouding een waardestijging hebben
ondergaan. In beide gevallen kan er verdere belastingheffing bij de aandeelhouders plaats
vinden. Ik duid deze aan als "vervolgheffingen"1. In NederlaRd zijn dit de inkomsten-
belasting over inkomsten uit vermogen en over de winst uit aanmerkelijk belang.
Het moge duidelijk zijn dat in de eerste plaats groot belang toekomt aan de belastinghef-
fing over de winst uit de onderneming. Daarom zal in dit onderzoek de invloed van
inflatie op het fiscale winstbegrip centraal staan. Nagegaan wordt welke methoden gehan-
teerd kunnen worden om de belastingheffing inflatieneutraal te laten verlopen.
In dit onderzoek hanteer ik de volgende definitie van het begrip inflatieneutraliteit: er is
sprake van inflatieneutraliteit als een inflatoire ontwikkeling geen invloed heeft op de
re8le waarde van de belastinggrondslag. Bij de fiscale winstberekening betekent dit bij-
voorbeeld, dat in geval van een in re8le termen gelijkblijvende balans en resultaten-

1. Vanuit draagkrachtoptiek ligt het veel meer voor de hand de inkomstenbelasting als centrale heffing te
beschouwen en de vennootschapsbelasting als een accessoire belasting. Zie L.G.M. Stevens, Belasting naar
draagkracht, Kluwer-Samsom, 1980 en J.A.G. van der Geld, De herziene deelnemingsvrijstelling, Fiscale
monografieEn, nr. 20, Kluwer, 1990.
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rekening, ook de reele belastinggrondslag gelijk blijft.

2 WEIENSCHAPPELUKE BELANGSTEI.LING VOOR INFLATIE EN INFLATIENEUTRALE
BELASTINGHEFFING

Een van de sleutelbegrippen van deze studie is inflatie. In Nederland en elders volgt de
belangstelling in de wetenschap voor het fenomeen inflatie de hoogte van die inflatie. Zie
voor het inflatieverloop in Nederland, de Europese Gemeenschap en de OECD-landen
over de periode 1967-1990 Tabel 2.1 en Grafiek 2.1.

TABEL 2.1

Prijsstijgingen ten opzichte van het voorafgaande jaar, in procenten, in Nederland, EG en
OECD, in de periode 1967-1990.

Nederland EG OECD
1967 3,5 2,9 3,1
1968 3,7 3,7 4,1
1969 7,5 4,1 4,8
1970 3,6 5,0 5,6
1971 7,9 6,3 5,8
1972 8,3 6,3 5,4
1973 8,5 9,0 8,3
1974 9,5 14,3 14,1
1975 10,1 13,3 10,9
1976 9,0 11,2 8,8
1977 6,1 11,1 8,5
1978 4,6 8,6 7,4
1979 4,4 10,2 8,7
1980 7,0 12,9 11,4
1981 6,3 11,7 9,5
1982 5,3 10,4 7,2
1983 2,8 8,1 5,5
1984 2,2 6,8 5,0
1985 2,3 5,5 4,3
1986 0,3 3,2 2,6
1987 -0,1 3,2 3,4
1988 0,6 3,4 3,4
1989 2,1 4,6 4,4
1990 2,5 4,2 4,6

Bron: Economic Outlook, July 1987 (1967 tot en met 1970) en
July 1991, OECD

2. Dit betekent niet dat de reEle belastingopbrengst ook zonder meer gelijk blijft. Dit is alleen maar het
geval bij gelijkblijvende procentuele tarieven, zo nodig in combinatie met een volledige inflatiecorrectie van
de schijven in geval van een degressief of progressief tariefstelsel.
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GRAFIEK 2.1

Prijsstijgingen ten opzichte van het voorafgaande jaar, in procenten, in Nederland, EG en
OECD, in de periode 1967-1990.
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Om de voorgaande stelling aannemelijk te maken, is in de catalogus van een universiteits-
bibliotheek (die van de Katholieke Universiteit Brabant in Tilburg, 261.791 titels per 3
november 1988) nagegaan hoeveel boektitels het woord "inflatie" of "inflation" bevatten.
Dat bleken er 410 te zijn.3 In Tabel 2.2 zijn de aantallen per jaargang weergegeven. In
Grafiek 2.2 zijn voor de periode 1961-1985 de jaarlijkse inflatie in de OECD en het
aantal boeken met inflatie/inflation in de titel grafisch afgebeeld. De inflatiepercentages
resp. aantallen titels zijn uitgedrukt in een percentage van het hoogste percentage resp.
aantal per jaar. Het verloop van beide grafieken vertoont een verrassende overeenstem-
ming. Het blijkt dat de wetenschap tamelijk snel gereageerd heeft. Tot 1974, de periode
met sterk oplopende inflatie reageerde de literatuur met een vertraging van ongeveer 66n
jaar: de inflatie bereikte haar piek in 1974, het aantal titels in 1975. Toen de inflatie ging
dalen, bleef de daling van het aantal titels hierbij achter. Bij de tweede inflatiepiek tengevolge van de tweede oliecrisis, vond ook een opleving van het aantal titels plaats;
daarna echter, daalde de belangstelling voor het onderwerp sneller dan de inflatie zelf.
In Grafiek 2.3 is hetzelfde gedaan voor alleen Nederland. Het beeld is vergelijkbaar met
dat van de OECD, hoewel aangetekend moet worden dat een aantal van 33 titels vrij klein
is, waardoor de relatieve betekenis van een titel meer of minder per jaar erg groot is.

3.  Uiteraard zijn er ook grote aantallen artikelen verschenen. Zie voor Nederland o.a. de opsomming bijhet artikel van D.A.M. Meeles, Belastingheffing en inflatie, De Naamlooze Vennootschap, jrg. 54, nr.  12,december 1976.
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De gebruikte maatstaf (aantal boektitels met inflatie/inflation) is weliswaar enigszins
arbitrair, maar vormt toch een aardige indicatie voor de wetenschappelijke belangstelling
voor het verschijnsel.

TABEL 2.2

Aantal boeken per jaargang, periode 1921-1987, met "inflatie/inflation" in titel; catalogus
K.U.B.,  Tilburg.

Jaar Aantal Jaar Aantal Jaar Aantal Jaar Aantal

1921 1 1961 1 1970 6 1979 37
1922 1 1962 3 1971 18 1980 25
1931 1 1963 7 1972 13 1981 27
1952 2 1964 6 1973 17 1982 24
1952 2 1965 7 1974 25 1983 12
1957 1 1966 4 1975 37 1984 16
1958 1 1967 2 1976 33 1985       6
1959 2 1968 7 1977 33 1986       5
1960 2 1969 5 1978 27 1987       3

GRAFIEK 2.2

Aantal boeken per jaargang, met "inflatie/inflation" in titel; catalogus K.U.B., Tilburg;
en inflatie in de OECD, beide uitgedrukt in percentages van hoogste waarde, periode
1967-1987.

10096-

7809 -

W 7096 «
> 40%

V\\  30%-                         
6'

t-\/-gil    2096-  4   PI# ..... f2 /-\7
  10%

t: f., 25 ,4
1961 ' 1963 ' 1965 ' 1967 ' 1969 ' 1971 ' 1973 ' 1975 ' 1977 ' 19'79 ' 1981 ' 1983 ' 1985 ' 1987

1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986

- INFLATIE -e- TlTELS

11



GRAFIEK 2.3

Aantal boeken per jaargang, met "inflatie" in titel; catalogus K.U.B., Tilburg, en inflatie
in Nederland, beide uitgedrukt in percentages van hoogste waarde, periode 1967-1987.
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De belangstelling voor inflatieneutrale belastingheffing vormt geen uitzondering op de
gesignaleerde algemene tendens. Hoewel het met de vertraging in de wetenschappelijke
reacties op de inflatieontwikkeling nogal meeviel, kwam daar de vertraging in de reacties
van de politici  nog  eens  bij. Het cyclische patroon  van de inflatie leidde ertoe  dat,  op  het
moment dat zij eventuele maatregelen overwogen op basis van de door de wetenschap
aangedragen suggesties, de inflatie wegebde, met als gevolg dat de politici hun belang-
stelling verloren en er uiteindelijk (bijna) niets gebeurde. Het dossier infiatieneutrale
belastingheffing verdween in de kast (bureaulade) en de theorievorming en politieke
meningsvorming stonden stil. Het is denkbaar dat de draad spoedig weer opgenomen zat
worden, nu de inflatie opnieuw gaat aantrekken.4 Op die wijze ontstaat een schoksgewij-
ze ontwikkeling van de theorie en blijven concrete maatregelen in de praktijk veelal
achterwege.
De problematiek van de inflatieneutrale belastingheffing is er echter een van alle tijden en
verdient ook in nagenoeg inflatieloze perioden aandacht.
Als ideaal staat mij voor ogen een goed doordacht systeem van fiscale winstbepaling
waarbij rekening wordt gehouden met de invloed van de inflatie (en deflatie) en dat
ingevoerd wordt in een (nagenoeg) inflatievrije periode en dat geactiveerd zou worden

4. Tussen december 1990 en december 1991 steeg het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie van het
Centraal Bureau voor de Statistiek met 4,9 procentpunten.
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wanneer de inflatie zou gaan aantrekken.
De aanpassing aan de inflatie dient niet ad hoc, maar systematisch plaats te vinden, in
principe bij elke hoogte van die inflatie. Onder systematische aanpassing versta ik dat te
allen tijde ten aanzien van alle daarvoor in aanmerking komende activa en passiva voor
inflatie gecorrigeerd wordt. Bij ad-hocaanpassingen gebeurt dit incidenteel en/of slechts
ten aanzien van bepaalde activa en/of passiva. Voorbeelden van ad-hocaanpassingen zijn
de LIFO-stelsels of het ijzeren-voorraadstelsel. In dat opzicht deel ik niet de opvatting die
naar voren wordt gebracht in een OECD-publicatie van 19875, volgens welke een
systematische oplossing pas noodzakelijk zou zijn bij een inflatieniveau met dubbele
cijfers.6

Gezien de gesignaleerde schoksgewijze ontwikkeling zal ik voor mijn vertrekpunt terug in
de tijd moeten. Het komt mij voor dat het rapport Hofstra7 en de korte, heftige discussie
over het rapport, die als reaktie plaatsvond, de laatste noemenswaardige opleving van
wetenschappelijke aktiviteit rondom het onderwerp inflatieneutrale belastingheffing is
geweest. Een van de laatste artikelen, die over het onderwerp verschenen, droeg de
toepasselijke titel "Begin of einde van de inflatieneutrale belastingheffing?"8. Uiteraard
waren de vermogensaftrek, de voorraadaftrek, rentevrijstelling en de dividendvrijstelling
strikt genomen uitvloeisels van het rapport Hofstra en bestaan vermogensaftrek (in de
inkomstenbelasting), rentevrijstelling en dividendvrijstelling nog steeds,    maar   het   zou   te
ver gaan te beweren dat rond deze faciliteiten enige theorievorming met betrekking tot
inflatieneutrale belastingheffing heeft plaatsgevonden.

In de internationale discussie over inflatieneutrale belastingheffing kan het IFA-rapport uit
19779 als een voorlopig eindpunt worden beschouwd. Van hernieuwde belangstelling
deed in 1987 de eerder genoemde OECD-publicatie blijken.10
Recentelijk verscheen het rapport-Rudingli*

5. Measurement of profits in an inflationary environment, in: Taxation in developed countries, OECD,
1987.

6. Idem, blz. 49. Bij een inflatie tussen 5 en 10% zouden ad-hoc-aanpassingen voldoende zijn, bij een
inflatie lager   dan   5 % zouden geen inflatiecorrecties nodig   zijn. De opvatting wekt verbazing, omdat   in
hetzelfde stuk gesteld wordt, dat systematische aanpassingen door de toegenomen automatisering relatief
eenvoudig door te voeren zouden zijn.

7.    Hofstra, H.J., Inflatieneutrale belastingheffing, rapport uitgebracht  aan de minister van FinanciEn,  dec.
1977, Staatsuitgeverij, 1978.

8.   Schonis, H.M.N., Begin of einde van de inflatieneutrale belastingheffing?, TVVS 1980,nr.  1.

9.  Cahier de droit fiscal international, vol. LXIIa, Inflation and taxation, Kluwer, Deventer, 1977.

10. Measurement of profits in an inflationary environment, in: Taxation in developed countries, OECD,
1987.

11. Conclusions and Recommendations of the Committee of Independent Experts on Company Taxation,
Brussels/Luxembourg, 1992.
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3 INFLATIE

Onder inflatie wordt verstaan: prijsinflatie, hetgeen inhoudt een stijging van het algemene
prijspeil dat in de meeste gevallen tot uitdrukking wordt gebracht door een prijsindexcijfer
van de particuliere consumptie. In Nederland wordt uitgegaan van het prijsindexcijfer van
de gezinsconsumptie voor de totale bevolking (of voor werknemersgezinnen) dat berekend
en gepubliceerd wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Het woord "inflatie" wordt gereserveerd voor prijswi/gingen, in geval van prijsdalingen
zal gesproken worden van deflatie. 12

Dit onderzoek gaat uitsluitend over de invloed van de inflatie op de belastingheffing en
niet omgekeerd. Uiteraard is de invloed van de belastingheffing op de inflatie onmisken-
baar aanwezig, we hoeven maar te wijzen op de -kostprijsverhogende- indirecte belastin-
gen. Verder is er de af- terug- en voortwentelingsproblematiek. Deze valt echter, hoe
belangrijk ook, buiten het bestek van deze studie. 1314

12. Dit betekent niet dat deflatie buiten beschouwing wordt gelaten, zoals door Hofstra (zie blz. 10 van zijn
rapport).

13. Zie hierover o.a. Commissie Eizenga, blz. 16-18, A. Heertje, Inflatie en belastingheffing, Weekblad
voor Fiscaal Recht,  nr.  5359, 13/20 april   1978 en Benist, H.B., Moerland,  P.W. en Somermeyer,  W.H.,
Bedrij f en belastingen, Kluwer,  1980.

14. Ook in andere publicaties met betrekking tot inflatieneutrale belastingheffing wordt deze beperking
gemaakt: b.v. Commissie Eizenga, biz. 5 en Hofstra, blz. 9.
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HOOFDSTUK 3

EEN EERSTE INPERKING VAN HET ONDERWERP

1 BELASI1NGHEFFING

Het tweede sleutelwoord   in deze studie   na het begrip inflatie is "belastingheffing".   Bij
belastingheffing kunnen drie elementen onderscheiden worden waarbij inflatie een rol kan
spelen:
a) de invordering
b) het tarief
c) de grondslag.
Ad  a) · Hier wordt gedoeld  op de vorderingen- en schuldenverhouding die bestaat tussen
belastingplichtige en fiscus. Omdat er een zekere tijd kan verlopen tussen het ontstaan van

de vordering/schuld en de betaling, wordt een zodanige vordering/schuld in geval van
inflatie uitgehold, zodat er aanleiding kan zijn daarvoor een correctie toe te passen. In
Nederland worden dergelijke correcties aangebracht door middel van heffings- en/of
invorderingsrente. 15

De fiscaal-technische complicaties van deze problematiek worden buiten beschouwing
gelaten wordt. 16

Ad b) De invloed van inflatie op het tarief komt tot uiting bij een progressief stelsel,
zoals het schijvensysteem van de Nederlandse inkomstenbelasting. Indien er geen
inflatiecorrectie op de belastingvrije som en de tariefsschijven wordt toegepast, is het
gevolg een sluipende verhoging van de belastingdruk ("koude progressie"). Op een
proportioneel tarief in combinatie met een belastingvrije som van nul heeft inflatie geen
invloed. De Nederlandse vennootschapsbelasting kende tot voor kort een dergelijk tarief.
Sinds 1 januari 1989 is de tariefstructuur licht degressief van karakter: voor zover het
belastbaar bedrag lager  is  dan f 250.000 bedraagt het tarief 40%, erboven 35%. Voorzo-
ver dit bedrag niet aangepast wordt, is er sprake van een sluipende verlaging van de
belastingdruk. Ook dit onderwerp valt buiten het bestek van dit onderzoek.
Ad c) De belastinggrondstag is het bedrag waarover belasting geheven wordt. De hoogte
van de belastinggrondslag kan invloed ondergaan van de inflatie. Door de geldontwaar-
ding verandert de reele waarde van de rekeneenheid, waardoor schijnvoordelen kunnen
ontstaan. In nominale termen wordt een voordeel geregistreerd dat in re8le termen niet
behoeft te bestaan. De mate waarin dergelijke schijnvoordelen optreden is afhankelijk van
de vraag of rekening wordt gehouden met de inflatie, dus of al dan niet maatregelen
genomen worden de schijnvoordelen uit de belastinggrondslag te verwijderen, en zo ja, op
welke wijze dit gebeurt. Anderzijds zullen in de belastinggrondslag van een systeem dat
geen rekening houdt met inflatie, de reele voordelen ontbreken, die ontstaan als een
onderneming (gedeeltelijk) met vreemd vermogen financiert. De geldontwaarding holt

15. Zie Hoofdstuk VA van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen en Hoofdstuk V van de Invorderings-
wet 1990 .

16. Zie hierover o.a. mevr. mr. J. Ganzeveld, Heffings- en invorderingsrente, Weekblad voor Fiscaal
Recht, nr. 5830, 21 juli 1988 en mr. H. Buter, Een rentestelsel met gaatjes?, Weekblad voor Fiscaal Recht,
nr. 5979, 3 oktober 1991.
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immers de reele waarde van nominale schulden uit, waardoor voor de geldnemer financie-
ringsvoordelen ontstaan.
Er bestaat in de belastingtheorie grote overeenstemming ten aanzien van het antwoord op
de vraag of in de belastingheffing de vertekening door de inflatie g limineerd moet
worden. Dat antwoord luidt bevestigend. Een in bre(le laing aangehangen doelstelling van
de inkomstenbelasting is dat de inkomensgenieter belast dient te worden naar rato van zijn
draagkracht. Een veel gehanteerde definitie van draagkracht is die van De Langen en
Br011: "draagkracht is toegevoegde re8le koopkracht".17 Dit betekent   dat   het   inko-
mensbegrip in elk geval niet mdtr zou moeten omvatten dan de retle toeneming van de
koopkracht van het belastbare subject in de heffingsperiode. In de vennootschapsbelasting
gaat het draagkrachtargument niet op. Terecht zijn Stevensts en Van der Geld" van
mening dat in de vennootschapsbelasting niet van draagkracht van een lichaam als zodanig
gesproken kan worden. Dit neemt echter niet weg dat nu de vennootschapsbelasting als
accessoire belasting er eenmaal is, de berekeningswijze van de belastinggrondslag
uiteindelijk van invloed is op de voor uitdeling beschikbare winst na vennootschaps-
belasting. Zou men in de inkomstenbelasting wel voor inflatie corrigeren, maar in de
vennootschapsbelasting niet, dan kan de inflatiecorrectie in de inkomstenbelasting geen
soelaas meer bieden voor het belasten van een stuk schijnwinst in de vennootschapsbelas-
ting, omdat in het klassieke stelsel de vennootschapsbelasting een zelfstandige heffing is.
In een stelsel van volledige verrekening zou het belasten van schijnwinsten in de vennoot-
schapsbelasting nog wel gecorrigeerd worden in de inkomstenbelasting.
Er is nog een argument op basis waarvan verdedigd kan worden dat de belastinggrondslag
ook in de vennootschapsbelasting in termen van toegevoegde re8le koopkracht gemeten
moet worden. Het meten van fiscale winst dient naar objectieve maatstaven te geschieden.
Daarbij is niet relevant wie het belastingsubject is, een natuurlijk persoon of een rechts-
persoon. Vandaar dat de Wet vennootschapsbelasting 1969 in artikel 8 mijns inziens
terecht verwijst naar het materiele winstbegrip van de Wet inkomstenbelasting 1964. De
gelijkheid wordt -behoudens enige specifieke wettelijke bepalingen- alleen doorbroken als
het verschil in wezen tussen een natuurlijk persoon en een rechtspersoon dit rechtvaardigt.
Het gaat dus om het belastingsubject. Aangezien de inflatiecorrectie bij het belastingobject
aangrijpt, zijn er geen argumenten om op het punt van de inflatieneutrale belastingheffing
de principitle gelijkheid van het materile winstbegrip in de sfeer van de inkomsten-
belasting en in (ie sfeer van de vennootschapsbelasting te doorbreken.
In dit onderzoek staat de belastinggrondslag in de winstsfeer centraal, hetgeen wil zeggen
dat  het  gaat  om de fiscale winstbepaling, of abstracter geformuleerd: het jiscale  winstbe-
grip.

17. Langen, W.J. de, De grondbeginselen van het Nederlandse belastingrecht, Alphen a/d Rijn, 1954, blz.
92; D. Br:011, Objectieve en subjectieve aspecten van het fiscale winstbegrip, Amsterdam, 1964, blz. 221.

18. Inflatie en belastingheffing (2), Geschrift 146 van de Vereniging voor Belastingwetenschap, Kluwer,
Deventer, 1977, biz. 15.

19. Geld, J.A.G. van der, Het Hofstra-rapport uit de bureaula?, in: Van Dijck Bundel, Deventer, 1988,
blz. 138.
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2 HEr FISCALE INKOMENSBEGRIP EN HET FISCALE WINSTBEGRIP

Het in Nederland geldende fiscale winstbegrip maakt deel uit van het fiscale inkomensbe-
grip.20 Het Nederlandse fiscale inkomensbegrip is een pragmatisch begrip, dat de
resultante vormt van een historische ontwikkeling. De vormgeving werd vooral bepaald
door mogelijkheden en beperkingen van de belastingtechniek en de uitvoering, en
nauwelijks door theoretische overwegingen. Het fiscale inkomensbegrip, zoals dat gestalte
heeft gekregen in de Wet inkomstenbelasting 1964, valt uiteen in drie categorieen: de
-winst   uit  onderneming",  de  "zuivere   inkomsten"   en  de  "winst   uit  aanmerkelijk  belang".
Elke categorie heeft eigen theoretische uitgangspunten en berekeningswijzen. Winst uit
onderneming en winst uit aanmerkelijk belang zijn de zogenaamde "subjectieve bronnen".
De zuivere inkomsten komen voort uit de "objectieve" bronnen: dienstbetrekking,
vermogensbestanddelen en periodieke uitkeringen.
Bij de objectieve bronnen wordt een strikte scheiding gemaakt tussen de inkomstensfeer
en de vermogenssfeer. Voor de winst uit onderneming is dit onderscheid verdwenen, er
wordt ook belasting geheven over vermogenswinsten.
Ten aanzien van niet-gerealiseerde vermogensaanwassen is het vaak de vraag of zij ooit
tot uitdrukking zullen komen: zij kunnen door een waardedaling in een volgend jaar weer
verloren gaan. Het in de belastingheffing betrekken van deze waardemutaties zou, vooral
in geval van vermogensbestanddelen met een grillig waardeverloop, op onoverkomelijke
praktische problemen stuiten, vooral samenhangend met de jaarlijkse waardebepaling.
Daarom wordt zowel in de bedrijfseconomie als in de fiscaliteit vrij algemeen het
realisatiebeginsel aangehangen. Dit beginsel houdt in dat een waardestijging van een
aktief pas in de winstsfeer tot uitdrukking wordt gebracht op het ogenblik dat deze door
realisatie zijn definitieve karakter verkrijgt. Met name voor de belastingheffing verdient
het realisatiebeginsel de voorkeur. Zelfs bedrijfseconomen die voorstanders zijn van een
economische winstopvatting ("economic concept of profit") geent op de vermogensverge-
lijkingstheorie van Schanz-Haig-Simons21 -zoals Edwards en Bell- keren bij de fiscale-
winstbepaling weer terug naar het realisatiebeginsel. Ook uit doelmatigheidsoverwegingen
is het realisatiebeginsel te prefereren: niet gerealiseerde waardevermeerderingen scheppen

geen onmiddellijke betalingscapaciteit; belastingheffing zou bij de belastingplichtige tot
liquiditeitsmoeilijkheden kunnen leiden. Hofstra en Stevens wijzen erop 22 dat het een
reeds op Adam Smith teruggaande doelmatigheidsregel is de belasting te heffen op het
tijdstip waarop "it is most likely to be convenient for the contributor to pay it" (Wealth of
nations, Book V, Chapter II, Part II, Maxim III).
Bij de toepassing van an. 14 Wet /B 1964 en de milarresten, gaat het fiscale winstbegrip
zelfs nog een stap verder: zelfs een gerealiseerde transactiewinst wordt niet belast, indien
ten tijde van het behalen van de winst een concreet voornemen aanwezig is een vervan-

20. Hieruit blijkt dat een inflatieneutrale belastinggrondslag gezocht gaat worden binnen het bestaande
inkomensconcept. Andere mogelijke opties, zoals een consumptiebelasting of een "cash-flow'-belasting
worden buiten beschouwing gelaten.

21.   G.  Schanz, Der Einkommensbegriff und die Einkommenssteuergesetze, Finanzarchiv Band XIII,  1896;
R.M. Haig, The Federal Income Tax, New York, 1921;
H.C. Simons, Personal income taxation, Chicago and London, 1938.

22.  H.J. Hofstra en L.G.M Stevens, Inkomstenbelasting, derde druk, Kluwer, Deventer, 1988, blz. 36.

17



gend aktief aan te schaffen.23 De fiscale claim wordt doorgeschoven naar het aktief dat
in de plaats van het vervreemde of beschadigde aktief komt. Er is dan sprake van het
cominurteitsprincipe van goed koopmansgebruik, een onderdeel van het voorzichtigheids-
principe.

De toepassing van het voorzichtigheidsbeginsel leidt tot een asymmetrische behandeling
van vermogenswinsten en vermogensverliezen ("capital losses"). Op grond van het
voorzichtigheidsbeginsel is het toegestaan dat niet gerealiseerde vermogensverliezen
meteen genomen mogen worden. Deze zogenaamde minimum-waarderingsregel ("Nie-
derstwertprinzip"; historische uitgaafprijs of lagere markt- of bedrijfswaarde) wordt zowel
in de bedrijfseconomie als in het belastingrecht gehanteerd.

Indien uitgegaan wordt van een winstbegrip waarin rekening gehouden wordt met
»ancieringswinst, dient ook de vraag gesteld te worden of het realisanebeginsel hierop
eveneens van toepassing is. Gubbi 24 bijvoorbeeld is van mening dat met betrekking tot
de financieringswinst de realisatie-eis niet gesteld dient te worden. Volgens hem verschaft
realiseerbaarheid reeds draagkracht. Niettemin lijkt hem de handhaving van de realisatie-
eis ook verdedigbaar en laat hij de mogelijkheid open de financieringswinst voorlopig als
fiscale latentie te behandelen, tot realisatie plaatsvindt. Op welk tijdstip vindt de realisatie
dan plaats? Drie mogelijkheden zijn denkbaar:
a) aansluiting zoeken bij de transactiewinsten op de met het vreemde vermogen gefinan-
cierde goederen;
b) aansluiting zoeken bij de op het vreemde vermogen betaalde rente, of
c) aansluiting zoeken bij het tijdstip van terugbetaling van of aflossing op het vreemde
vermogen.

Hofstra25 kiest voor methode a); indien echter deze methode tekort schiet,   wil  hij   de
financieringswinst afzonderlijk in rekening gebracht zien, hetgeen betekent dat hij dan de
realisatie-eis laat vallen.
Aan de financieringswinst zal in dit onderzoek een centrale rol toekomen.

Bezien vanuit de Wet IB 1964 zal de nadruk in deze studie komen te liggen op de bron
"onderneming" (afdeling 2, Wet op de inkomstenbelasting 1964). Uit het bovenstaande
blijkt al dat er geen sprake (meer) is van een (objectieve) bron in de zin van de bronnen-
theorie, maar dat een stuk opgeschoven is in de richting van de vermogensvergelijkings-

23.  Er zijn enkele kleine verschillen met betrekking tot de toepassing van art. 14 IB en de ruilarresten. Zie
hierover o.a. A.C. Rijkers, De artikelen 12, 13, 14 en 15 van de wet IB'64 kunnen vervallen, in: Van
Dijck Bundel, Deventer 1988.

24. F.Th. Gubbi,  Naar een realistisch fiscaal winstbegrip,  M.B.B.,
nrs. 2 t/m 6, februari/juni 1968, blz. 99.

25.  H.J. Hofstra, Inflatieneutrale belastingheffing, rapport uitgebracht aan de minister van Financien, dec.
1977,

Staatsuitgeverij, 1978, biz. 77. Kortheidshalve zal in deze studie steeds gerefereerd worden aan het Hofstra-
rapport, het rapport Hofstra of gewoon Hofstra.

18



theorie.26 Voor de inkomensbepaling wordt in de winstsfeer niet gekeken naar de
objectieve onderneming, maar naar de persoon die het inkomen geniet.
Vervolgens zal ik ook in verband met de vervolgheffingen aandacht besteden aan de
bronnen aanmerkelijk belang en vermogen voorzover van toepassing op aandeelhouders.
De inkomstenbelasting over winst uit aanmerkelijk belang en inkomsten uit vermogen
wordt gezien als vervolgheffingen (in de tijd gezien) op de vennootschapsbelasting.

3 UrrSLUIlEND VENNOOTSCHAPPEN EN COOPERATIES MET EEN MATERIELE ONDER-
NEMING

In dit onderzoek zal ik me beperken tot materiale ondernemingen.
Het materiale winstbegrip uit de inkomstenbelasting is ook van toepassing op lichamen die
onder de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 vallen, aangezien art. 8 Wet Vpb naar
de Wet IB verwijst.27 Een gevolg hiervan is dat er in relatie tot het materiBle winstbegrip
een tweedeling ontstaat in ondernemers/natuurlijke personen, die onder de (progressieve)
inkomstenbelasting ressorteren en ondernemers/rechtspersonen, die te maken hebben met
de (nagenoeg proportionele) vennootschapsbelasting.
Krachtens de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 zijn ook belastingplichtig vennoot-
schappen die geen materiele onderneming drijven, zoals beleggingsmaatschappijen en -
instellingen. De door deze rechtspersonen behaalde voordelen vormen winst, niettegen-
staande het feit dat de rechtspersonen op basis van de ondemomen activiteiten volgens de
criteria die in de IB-sfeer gelden, niet als onderneming zouden worden aangemerkt. In de
IB zou geen sprake zijn van winst uit onderneming, maar van inkomsten uit vermogen.
Deze beleggende vennootschappen worden van het onderzoek uitgesloten.

Er is nog een praktische reden om de VpB-plichtige lichamen zonder materiale onderne-
ming uit te sluiten: in deze studie zal ik gebruik maken van statistisch materiaal dat in de
eerste plaats ontleend is aan de statistieken die geproduceerd worden door het Centraal
Bureau voor de Statistiek. Vooral de Statistiek Financien van Ondernemingen (SFO) bevat
zeer nuttige cijfers met betrekking tot (commercitle) balansen en resultatenrekeningen. De
Statistiek Financian van Ondernemingen heeft betrekking op "in Nederland gevestigde,
rechtspersoonlijkheid bezittende ondernemingen met een Nederlandse rechtsvorm in de
betekenis van naamloze vennootschap, besloten vennootschap en codperatieve verenig-
ing. "28  Dit  zijn  de drie belangrijkste vormen'. Ten behoeve  van deze statistiek  is  het
begrip ondernemingen gedefinieerd als materiele ondernemingen. Het Centraal Bureau
voor de Statistiek duidt deze aan met niet-financiele ondernemingen. De bedrijfsklassen

26.  Zie o.a. Gubbi, blz. 72.

27.  Alhoewel, ik ben van mening dat er per 1 oktober 1988 een wig is gedreven in de gelijke behandeling
en weI omdat per die datum een ander percentage vermogensaftrek geldt voor de inkomstenbelasting (1%)
dan voor de vennootschapsbelasting (0%).

28. Statistiek FinanciEn van Ondernemingen 1986, blz. 8.

29.  In 1982 waren er 104.533 belastingplichtigen voor de vennootschapsbelasting. Dit aantal was als volgt
onderverdeeld:
BV's: 98.063; NV's: 2.146; co6peraties: 2.494 en overige: 1.830.

19



81. Bankwezen, 82. Verzekeringswezen en 83. Exploitatie en handel in onroerende
goederen zijn niet opgenomen. 30

Dit tot rechtspersonen beperkte aanbod van statistisch materiaal hangt samen met het feit
dat het CBS nog maar sinds kort met de verzameling en ordening van voor mijn doel
bruikbare gegevens is gestart.31 Bovendien ziet het CBS ten aanzien van ondernemers/na-
tuurlijke personen nog een aantal technische problemen, die onder meer samenhangen met
de vermogensetikettering die bij IB-ondernemers dient plaats te vinden. Deze problema-
tiek speelt bij VpB-ondernemers in het algemeen niet, aangezien zij krachtens artikel 2,

32lid 5 VpB geacht worden hun onderneming met hun gehele vermogen te drijven.
Anderzijds leidt deze fictie tot het -eerder besproken- probleem ten aanzien van de
beleggende rechtspersonen.
In de tweede plaats zijn er fiscale gegevens in de vorm van de Statistiek Vennootschaps-
belasting van het Ministerie van Financien. Soortgelijke cijfers voor de inkomsten-
belasting zijn er niet.
Naast het materiele fiscale winstbegrip, dat IB- en VpB-ondernemers gemeen hebben, zal
aandacht worden besteed aan de aandeelhouders en de vervolgheffingen over inkomsten
uit vermogen en winst uit aanmerkelijk belang. Om te beginnen zal ik me beperken tot
het fiscale winstbegrip.

30. Anderzijds publiceert het Centraal Bureau voor de Statistiek cijfers over Openbare Nutsbedrijven,
welke ik niet in mijn studie zal betrekken.

31.    Binnen het kader   van de Statistiek FinanciEn van Ondernemingen worden sinds   1977 (het 'Hofstra-
jaar') gegevens verzameld. Aanvankelijk gebeurde dit alleen bij ondernemingen met (hoofd)aktiviteiten in de
Nijverheid. De waarneming beperkte zich toen tot nv,s en bv's en co6peratieve verenigingen met een eigen
vermogen van 2 mln of meer en/of een personeelsomvang vanaf 100 werkzame personen. Met ingang van
1980 werd de waameming uitgebreid met de bedrijfstak Handel, terwij I vanaf 1983 de Transport en
Dienstverlening aan de statistiek zijn toegevoegd. Tegelijk met de uitbreiding in 1983 werd de opnamegrens
voor deelname aan de statistiek aangepast. Deze kwam te liggen bij een balanstotaal van 10 Inln gulden. Tot
en met 1984 werden de onderzoeksresultaten opgenomen in afzonderlijke publikaties: Statistiek Financian
van Ondernemingen Nijverheid en Statistiek FinanciEn van Ondernemingen Mandel, Transport enDienstverlening. Met ingang van 1985 zijn de twee afzonderlijke publikaties samengevoegd tot 66n Statistiek
FinanciEn van Ondernemingen. Vanaf 1987 worden door middel van een steekproefonderzoek ook
ondernemingen met een balanstotaal kleiner dan 10 tnln in de waarneming betrokken. Door deze uitbreiding
bestaat de Statistiek FinanciEn van Ondernemingen met ingang van 1987 uit twee deelonderzoeken, te
weten:
a. de statistiek financiEn van grote ondernemingen (SFGO), waarin ondernemingen met een balanstotaal van
10 mln of meer, en
b. de statistiek financiEn van kleine ondernemingen (SFKO), waarin ondernemingen met een balanstotaal
van minder dan 10 mln.
Deze twee deelonderzoeken worden samen gepubliceerd als de Statistiek FinanciEn van Ondernemingen. De
statistiek omvat nu de niet-ter-beursgenoteerde, niet-financiele ondernemingen. Daarnaast wordt sinds 1987
cijfermateriaal uit deze statistiek tesamen met resultaten uit de Statistiek van balans en resultatenrekening
beurs-nv's en van de Liquiditeitsstatistiek gepubliceerd in het Samenvattend overzicht financien van
ondernemingen.

32. Dit geldt niet voor de zgn. beperkt belastingplichtigen uit artikel  2,  lid  1,  sub d,e en f. Geconstateerd  is
echter al dat het hierbij om zeer kleine aantallen gaat.

20



HOOFDSTUK 4

DE ONTWIKKELING VAN HET FISCALE WINSTBEGRIP IN RELATIE TOT DE
BEDRIJFSECONOMISCHE WINSTBEPALING

1 DE BEDRIJFSECONOMISCHE W]NSIBEPALING

Indien het Hofstra-rapport en de door het rapport uitgelokte discussie gezien worden als
het voorlopige eindpunt in Nederland ten aanzien van de theorievorming met betrekking
tot de inflatieneutrale belastingheffing, is het nuttig na te gaan van welke ontwikkeling dit
rapport het eindpunt is. Om tot een goed begrip te komen van de ontwikkeling van het
fiscaal winstbegrip is het min of meer noodzakelijk eerst de ontwikkeling van het
bedrijfseconomische winstbegrip in relatie tot het optreden van inflatie te schetsen.
Daarvoor zijn zeker twee goede redenen te noemen: in het algemeen kan gesteld worden
dat het fiscale winstbegrip voortkomt uit het bedrijfseconomische winstbegrip en in het
bijzonder, toegespitst op het onderwerp van dit onderzoek is het zo, dat de belangstelling
voor de invloed van het verschijnsel inflatie op de fiscale winstbepaling van betrekkelijk
recente datum is, terwijl de aandacht van bedrijfseconomen en accountants al eerder
uitging naar de invloed van inflatie op de bedrijfseconomische of commercile 3 winst-
bepaling, zoals tot uitdrukking komt in de jaarrekeningen. Daarvan ging een sterke
invloed uit op het denken over inflatieneutrale belastingheffing.

Het startpunt van de discussie ligt vlak na de Eerste Wereldoorlog. De gierende inflatie
die tot 1924 Duitsland (de Weimarrepubliek) teisterde34, bracht de bedrijfseconoom
Schmalenbach ertoe een systeem van winstbepaling te ontwikkelen dat aangemerkt kan
worden als een koopkrachtcorrectiestelseL Uitgangspunt van een dergelijk stelsel is dat
men rekening wenst te houden met de fluctuaties in de waarde van het geld. Reeds vddr
1900 trachtte men door middel van prijsindexcijfers de schommelingen in de waarde van
het geld weer te geven. De waarde van het geld was in die tijd afhankelijk van de waarde
van het goud. Bij de samenstelling van de jaarrekeningen werden deze schommelingen
niet in de overwegingen betrokken, met als belangrijkste argument, dat de jaarrekening
slechts een korte periode besloeg, en dat de schommelingen in de waarde van het goud
over zo'n korte perio(le niet zo groot waren. Schmalenbach betoogde dat dit argument
onjuist was en pleitte ervoor wel rekening te houden met prijsfluctuaties. Hiertoe
introduceerde hij een stabiele waardemeter, de zogenaamde Festmark. Hij nam het jaar
1913 als uitgangspunt en bepaalde aan de hand van de ontwikkeling van de Duitse
groothandelsprijzen de fluctuaties in de waarde van het geld. Hiermee was een methode
van "inflation accounting" geintroduceerd, waarvan de grondgedachte dezelfde is als die
die later naar voren komt uit de systemen van algemene koopkrachtcorrectie of geW-
waardecorrectiemethoden. Deze stelsels hebben gemeenschappelijk dat geld alleen maar

33.  Slot en Vijn noemen deze benaming "minder gelukkig: Zie:
Slot,  R.  en  Vijn,  R.M., De ontwikkeling van het winstbegrip, Van nominalisme naar " inflation accounting;
Tweede gewijzigde druk, Leiden, 1979, biz. 1.

34. Ter illustratie: voor de goudswaarde van 1 mark uit 1914 konden in december 1923 1.000.494.971.000
marken gekocht worden.
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als een geschikte waardemeter wordt gezien als er gecorrigeerd wordt voor waardefluctua-
ties aan de hand van Wn bepaald soort prijsindexcijfers. In tegenstelling tot Schmalen-
bach, die uitging van groothandelprijzen, gaan de modernere systemen uit van het
algemene prijspeil, dat bepaald wordt aan de hand van de prijzen van de particuliere
consumptie.

35

In dezelfde periode ontwikkelde een andere Duitser, Schmidt het vervangingswaar-
desysteem36. Bij deze lijn sloot o.a. Limperg zich aan. Uit dit concept kwam een verza-
meling van acmele-waardesystemen voort.37 Dit zijn systemen die gemeenschappelijk
hebben dat voor de waardering en winstbepaling de actuele waarden als uitgangspunt
worden genomen en dat rekening wordt gehouden met de specifieke prijsbewegingen van
de in de onderneming gebruikte goederen. Van zowel het koopkrachtcorrectiesysteem als
het actuele-waardesysteem is in de loop van de tijd een groot aantal varianten ontwikkeld,
die voor deze studie niet zo van belang zijn. Van belang is dat beide systemen een vorm
van "inflation accounting" zijn en alternatieven vormen voor het gulden-is-gulden-stelsel.
In een dergelijk stelsel wordt in het geheel geen rekening gehouden met prijsfluctuaties en
de daarmee samenhangende waardeschommelingen van het geld. Inflatieneutrale belasting-
heffing is een begrip dat in het kader van een dergelijk systeem niet past.
Op deze wijze zijn we aangekomen bij een grove drie-deling die in de literatuur algemeen
aanvaard is: 38

1) het nominalisme
2) het realisme en
3) het substantialisme.

Onder het nominalisme wordt verstaan het gulden-is-gulden-systeem, waarbij de winstbe-
rekening (jaarwinst en/of totale winsO gericht is op de handhaving van het in guldens
uitgedrukt ondernemingsvermogen.
Het realisme bij de winstbepaling is gericht op handhaving van de algemene koopkracht
van het in de onderneming gestoken eigen vermogen ("de Schmalenbach-lijn"). Evenals

35. In de Angelsaksische literatuur spreekt men over 'general price level accounting", 'current/general
purchasing power accounting", "adjusted historical cost system" of "constant/common dollar accounting:

36. Het ontstaan van twee stromingen behoeft geen verbazing te wekken, indien we de ondernemings-
praktijk uit die jaren bezien. De ondernemers gebruikten de vervangingswaarde als basis voor hun dagelijkse
calculaties met betrekking tot af te sluiten transacties, een geldwaardecorrectiemethode werd gebruikt bij het
opstellen van de jaarstukken. De goudmark werd verondersteld een constante koopkracht te hebben en een
verandering in zijn papiermark-equivalent betekende een verandering in de koopkracht van de papieren
geldeenheid. Elke post op de balans op basis van historische kosten werd omgerekend in goudmarken. Een
reden voor het gebruik van deze methode was zijn eenvoud. Een andere reden was de weigering van debelastingautoriteiten de daling van de waarde van het geld te erkennen. Dit betekent dat jaarstukken op basis
van historische kosten nodig waren om de belastbare winst vast te stellen. Het lag dan voor de hand een
gecorrigeerde balans aan deze jaarstukken toe te voegen.
In Frankrijk ontwikkelde zich een gelijksoortige praktijk, hoewel dat land een minder dramatisch inflatie-
verloop kende.

37. In de Angelsaksische literatuur spreekt men van "current cost accounting" of "current value accoun-
ting:

38. Dit geldt althans voor de fiscale literatuur. In de bedrijfseconomie is het gebruikelijk de geldwaarde-
correctiemethode aan te merken als een vorm van substantialisme, en niet als een realistische methode.
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bij het nominalisme wordt gedacht en gemeten in geld, maar wordt rekening gehouden
met fluctuaties in de reele waarde van dat geld.
Bij het substantialisme wordt daarentegen in goederen gedacht. Het gaat om de handha-

ving van het goederenkapitaal (het bedrijfscomplex); de winstbepaling is gericht op
handhaving van de specifieke koopkracht van de samenstellende delen van het ondeme-

mingsvermogen ("de SchmidULimperg-lijn"). De nadruk ligt dus op de specifieke prijs-
ontwikkelingen, en niet bijvoorbeeld op normale hoeveelheden die alleen maar een rol
spelen bij een bijzondere vorm van het substantialisme namelijk de theorie van de vervan-
gingswaarde.
In de drie systemen worden dus verschillende instandhoudingseisen gehanteerd. Nomina-
lisme, realisme en substantialisme willen respectievelijk in stand houden: het nominale
eigen vermogen, het reBle eigen vermogen en het goederenkapitaal.

Na het werk van de pioniers werd het vrij snel rustig rondom het inflatieprobleem voor de
jaarrekening, althans in Duitsland. Daar keerde men volledig terug naar de historische
kosten.
"The Great Depression" met chronische prijsdalingen leidde volgens Burgert niet tot de
opkomst van "deflation-accounting", hetgeen volgens hem vermoedelijk  toe te schrijven
was aan het feit dat in die situatie niet de substantiehandhaving maar de vermogenshand-
having het grote probleem vormde. Tegen dat probleem was volgens hem de traditionele
jaarrekening dankzij het "Niederstwertprinzip" wel opgewassen.

39

De Verenigde staten
In de Verenigde Staten had zich ondertussen een wetenschappelijke discussie ontsponnen
met als gangmakers Middleditch, die een koopkrachtcorrectiesysteem voorstond40 en
Patton, die zich uitsprak voor gebruik van de vervangingswaarde4:
In 1936 pleitte Sweeney voor correctie van de historische kosten op basis van een
algemene prijsindex.42 Bij het ontwikkelen van zijn ideeen steunde Sweeney sterk op de
Duitse "inflation accounting"-literatuur.
Het resultaat van deze discussie was in elk geval dat tegen het einde van de jaren dertig
de meeste Amerikaanse accountants zich bewust waren van het feit dat monetaire
instabiliteit de financi8le berichtgeving kan beinvloeden.

Na de Tweede Wereldoorlog ontstond hernieuwde belangstelling voor "inflation accoun-

ting".
In de Verenigde Staten was in 1938 het lifostelsel voor voorraden, een vorm van
substantialisme, aanvaard (ook fiscaa143), maar handhaafde   men de afschrijvingen   op

39.   Prof. Drs. R. Burgert, Ontwikketingen in "inflation accounting", MAB juli/augustus 1976, blz. 353.

40.  L.  Middleditch, 'Should Accounts Reflect the Changing Value of the Dollar?', Journal of Accountancy,
February 1918.

41. W.A. Patton, 'Depreciation, Appreciation and Productive Capacity', Journal of Accountancy, July
1920.

42.   Sweeney, H.W., Stabilized accounting, Harper, New York,  1936.

43. Zie Commissie Tinbergen, blz. 16.

23



basis van historische uitgaafprijzen (nominalisme).44 Wel werd aanbevolen bij een groot
verschil tussen historische kostprijs en vervangingswaarde een vervangingsreserve te
vormen. De realisering van de wenselijkheid van het nastreven van een zekere substantie-
handhaving, vindt derhalve niet via winstbepaling maar via de winstbestemming plaats. In
1953 werd de genoemde aanbeveling herhaald door de "Committee on Accounting
Procedures" en deze verwierf in 1965 officiele status in Opinion nr. 6 van de "Accoun-
ting Principles Board"
Vanaf het begin van de jaren vijftig nam de belangstelling voor "general price level
accounting" (realisme) sterk toe. In 1963 verscheen de "Statement No. 3" van de
"Accounting Principles Board", getiteld "Financial Statements restated for general price-
level changes". Een "Exposure Draft" van de "Financial Accounting Standards Board"
(FASB), getiteld "Financial Reporting in Units of General Purchasing Power" kan
beschouwd worden als een bevestiging van genoemde Statement No. 3. Een en ander
betekende niet dat het pleit beslecht was ten gunste van het realisme. In het voorwoord
van het "Financial Reporting in Units of General Purchasing Power" wordt opgemerkt dat
het realisme en het substantialisme "should be evaluated on its own merits" en dat de
bespreking van het realisme "would not in any way prelude FASB considerations of
current value accounting". Beide citaten zijn kenmerkend   voor   de meer fundamentele
discussie over de toepassingsmogelijkheden van beide methoden, die ondertussen op gang
was gekomen. Als een eerste uiting van deze discussie kan het in 1973 verschenen
Trueblood report45 beschouwd worden. In dit rapport wordt geen duidelijke keuze ten
faveure van een van beide methoden gemaakt; beide methoden kunnen hun nut hebben,
afhankelijk van de omstandigheden. De door middel van het Trueblood-rapport ingeslagen
weg werd vervolgd door de publicatie van een ruim 350 pagina's omvattende "discussion
memorandum", dat de FASB eind 1976 publiceerde, te zamen met een aanvullende
notitie.46 Alle bovengenoemde fundamentele beschouwingen ten spijt maakte de Securi-
ties and Exchange Commission (SEC) in 1976 een eenzijdige keuze: bij de gedeponeerde
jaarrekening diende in een apart onderdeel aanvullende informatie verschaft te worden
met betrekking tot de vervangingswaarden. Deze koersverlegging naar een specifiek koop-
krachtcorrectiesysteem noopte de FASB de procedure ten aanzien van laatstgenoemd
discussiememorandum    stop te zetten.    Na een nieuw discussiememorandum   en   een
Exposure Draft, verscheen in 1979 uiteindelijk FASB-Statement No. 33, getiteld
"Financial Reporting and Changing Prices", waarin werd voorgesteld dat bepaalde
ondernemingen aanvullende informatie geven zowel op substantialistische als op realisti-
sche basis (ten aanzien van de realistische benadering werd de term "constant dollar
accounting' gebruikt).

Het Verenigd Koninkrijk
Het inflatiebewust denken is in het Verenigd Koninkrijk in vergelijking met de Verenigde

44. Accounting Research Bulletin Nr. 29 over "Inventory Pricing" en Nr. 33 over "Depreciation and HighCosts..

45. Objectives of Financial Statements, Report of the Study Group on the Objectives of Financial
Statements, AICPA, oktober 1973.

46. Financial Accounting Standards Board, An analysis of issues related to conceptual framework for
financial accounting and reporting: elements of financial statements and their measurements, resp. Tentative
conclusions on objectives of financial statements of business enterprises, 2 december 1976.
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Staten pas laat op gang gekomen. Eerst in 1968 publiceerde het (ICA) een geschrift'i
waarin de aandacht gevestigd werd op de gevolgen van inflatie voor de jaarrekening. In
deze aanbeveling treft men zowel elementen van substantialisme als van realisme aan. Het
realisme leek een voorsprong te nemen op het substantialisme toen de Engelse accountants
zich in 1973 door middel van de "Exposure Draft No. 8" bij de Amerkaanse voorstanders
van het realisme aansloten. In mei 1974 verscheen de "provisional" SSAP (Statement of
Standards Accounting Practice). Ook hierin wordt een voorkeur voor het realisme
uitgesproken, hoewel het niet uitgesloten wordt geacht, dat de vervangingswaardemethode
soms geschikte informatie kan geven. Het ontwerp leidde tot grote meningsverschillen en

verwarring, hetgeen de Engelse regering ertoe bracht in september 1974 een Staatscom-
missie in te stellen om het totale probleemveld te bestuderen en aanbevelingen te doen.
Deze Sandilands-commissie bracht in juni 1975 een lijvig ram)ort48 (364 p.) uit waarin
een draai van 180 graden plaats vond. Tot veler verrassing werd Current Cost Accounting
(vervangingswaarde, substantialisme) aanbevolen.
De belangrijkste conclusies van de commissie luidden: 49

1) bij het opstellen van de jaarrekening moet rekening worden gehouden met veranderin-
gen in kosten en prijzen,
2) de gevestigde accountantsopvattingen doen dat niet adequaat; zij geven de stand van
zaken misleidend weer in tijden van stijgende kosten,
3) de meest vruchtbare lijn van ontwikkeling van "inflation accounting" is een systeem
gebaseerd "on the principles of value accounting, which shows the specific effect of
inflation on individual companies". Het hoofdargument voor de afwijzing van het realisme
is even verrassend als merkwaardig. Toepassing van koopkrachtcorrectie wordt afgewezen
omdat dd inflatie onmeetbaar zou zijn; iedereen, natuurlijke persoon of ondememing,
beleeft zijn eigen inflatie. Hiermee wordt een volkomen subjectief inflatiebegrip naar
voren gebracht. Echter, een volledig individuele benadering gaat de commissie kennelijk
toch Ook weer te ver, aangezien er klassen van individuen en "eenheden" geintroduceerd
worden. Per klasse zou dan het verloop van het prijspeil van het voor die klasse relevante
goederenpakket berekend moeten worden: "The concept of 'general price changes' in the
abstract, unrelated to the purchasing pattern of any class of individuals or entities, is
unquantifiable. Price changes can only be measured by reference to the purchasing pattern
of some class of individuals or 'entities'....5051

47.   Accounting for stewardship in a period of inflation.

48. Inflation Accounting Committee (voorz. F.E.P. Sandilands), Inflation Accounting, Her Majesty's
Stationery Office, Londen, 1975.

49. Zie Commissie Eizenga, biz. 46.

50. Inflation Accounting Committee, Inflation Accounting, Her Majesty's Stationery Office, Londen, 1975,
blz. 12.

51. Het komt mij voor dat door deze benadering het probleem niet alleen verlegd werd, maar zelfs
vergroot. Ook de bepaling van het prijsniveau van een goederenpakket, van belang voor een bepadde klasse
zal een abstracte bezigheid zijn; daarenboven zullen er grote praktische problemen onstaan bij het vaststellen
en afbakenen van de klassen en goederenpakketten. Zie ook: Geld, J.A.G. van der, Het Hofstra-rapport uit
de bureaula?, in: Van Dijck Bundel, Deventer, 1988.
Burgert merkt in voetnoot 6 op pagina 355 van zijn artikel Ontwikkelingen in "inflation accounting" (MAB,

(Wordt vervolgd...)
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De voorstellen van de commissie Sandilands hebben niet in hun oorspronkelijke vorm hun
weg naar een accounting standaard gevonden, maar na een aantal nadere voorstellen52
slaagde men erin op basis van de grondgedachten van de commissie Sandilands een
accounting standaard tot stand te brengen. In 1980 kwam de Statement of Standards
Accounting Practice No. 16 (SSAP 16), getiteld "Current Cost Accounting" gereed. SSAP
16 betekende uiteindelijk een overwinning voor de aanhangers van het substantialisme.
In 1982 volgt het Green Paper'; een overheidspublicatie waarin de nadruk lag op het
potentiele gebruik van "current cost accounting" voor de "corporation tax".

Duitsland
Duitsland laat als het land van de pioniers verder geen opzienbare ontwikkeling zien ophet punt van de theorievorming met betrekking tot de winstbepaling. De enige noemens-
waardige publikatie verschijnt in mei 1974: "Entwurf einer Verlautbarung: Zur BerOck-
sichtigung der Substanzerhaltung bei der Rechnungslegung". Hieruit komt een zekere
voorkeur voor het vervangingswaardestelsel naar voren.

Nederland
In Nederland verdedigde 0. Bakker vlak voor en na de Tweede Wereldoorlog een
systeem van winstbepaling dat beschouwd kan worden als een toepassing van het
realisme54 op het terrein van de jaarwinstberekening.55 De essentie van zijn stelsel kan
als volgt worden samengevat: indien een onderneming uitsluitend beschikt over activa in
de nominale sfeer (kas, debiteuren), dan volgt een correctie op de nominaal berekende
winst ter grootte van de wijziging in de koopkracht van het in de onderneming geinves-
teerde eigen vermogen gedurende het betreffende jaar. Zijn er tevens activa in de niet-
nominale sfeer (duurzame produktiemiddelen, deelnemingen, effecten), dan vindt een
correctie voor de koopkrachtfluctuatie van het eigen vermogen plaats, indien en voor
zover deze koopkrachtfluctuatie niet wordt goedgemaakt door de specifieke (niet-gereali-
seerde) waardestijging (actuele waarde dit wil zeggen vervangingswaarde of de vermoede-
lijke lagere verkoopprijs) van de ondernemingsactiva buiten de guldenssfeer. Indien de

51. (...vervolg)
juli/augustus   1976)   op,   dat de lezer   op   biz.   228   van het Sandilands-rapport de indruk krijgt,   dat   decommissie op grond van van het NIVRA ontvangen informatie meende dat het CBS (indertijd al, CC) op
bevredigende wijze specifieke indexcijfers kon leveren. Burgert betwijfelde of deze mening juist was.
Verderop in deze studie zal ik nagaan hoe het vandaag de dag gesteld is met de beschikbaarheid van
specifieke indexcij fers.

52. Onder andere:
Accounting Standards Committee, Proposed statement of standard practise, Current cost accounting,
Exposure Draft 18, 30-11-1976; Inflation Accounting, an interim recommendation by the AccountingStandards Committee, 4-11-1977.

53. HMSO, 1982.

54. B.v. Commissie Eizenga, blz. 47. Verdedigbaar is ook het stelsel-Bakker als een "kruising", eencombinatie van realisme en substantialisme te typeren, zoals Burgert doet in:
Burl:ert, R., Ontwikkelingen in inflation accounting, MAB juli/augustus  1976,  blz.   354.  Ik  stem  in  met  dezetypering.

55.  0. Bakker, Prijsregeling en de theorie van de vervangingswaarde, Muusses, Purmerend, 1939 en
Bedrijfshuishoudkunde, deel III, Muusses, Purmerend,  1947,  biz.  192 e.v..
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specifieke waardestijgingen de waardecorrectie die op basis van de algemene prijsont-
wikkeling zou moeten plaats vinden, overtreft, vormt het meerdere winst. Een dergelijke
aanpak betekent een doorbreking van het realisatiebeginsel.
Anders omschreven: Bakker waardeert de materiele activa tegen hun actuele waarde. Het
eigen vermogen aan het eind van een periode dat hieruit resulteert vergelijkt hij met het
eigen vermogen aan het eind van de periode, nadat dit laatste is gecorrigeerd voor de
verandering in het algemene prijspeil. Indien het aanwezige eindvermogen het gecorri-
geerde beginvermogen overtreft, wordt het verschil als winst beschouwd, in de omgekeer-
de situatie is er een verlies.
De idean van Bakker vonden in die jaren weinig weerklank, Burgert spreekt van "een
roepende in de woestijn".5657
De discussie kwam weer eerst goed op gang rond 1950. De namen die genoemd kunnen
worden zijn Meyis, Pruytg, Van Straaten60 en Kreiken61. Laatstgenoemde auteur
beval het realisme aan.
In 1967 wordt op de Accountantsdag van het Nederlands Instituut voor Register Accoun-
tants (NIVRA) een belangrijk preadvies uitgebracht van de hand van R. Burgert.62
Burgert sluit zich aan bij de opvatting van Van Straaten 3 dat het zoeken naar dE
bedrijfseconomische grondslagen voor de winstbepaling gelijk te stellen is aan het zoeken
naar "de steen der wijzen".64  Hij   wil de keuze  uit de verschillende winstbepalingsstelsels
laten afhangen van de functie die de winstbepaling dient te vervullen. Hij ontwikkelt een
meervoudig, etappegewijze opgezet winstbegrip onder het motto "different concepts of

56.   Burgert, R., Ontwikkelingen in inflation accounting,
MAB juli/augustus 1976 , blz. 354.

57.  Zie ook L.G.M. Stevens, Belasting over schijnwinst, Weekblad voor Fiscaal Recht, nr. 5271, 13 mei
1976; Stevens doet een poging het stelsel (weer) onder de aandacht te brengen, omdat hij mogelijkheden ziet
het aan te passen voor toepassing in de fiscale sfeer met het oog op het vermijden van belastingheffing over
schijnwinsten. Als belangrijkste reden dat het stelsel niet zonder meer geschikt is om voor de fiscale
winstbepaling over te nemen noemt Stevens dat het stelsel in strijd is met het voorzichtigheidsbeginsel,
waarbij de eis gesteld wordt dat winst moet zijn gerealiseerd.

58.    Mey, J.L., Beschouwingen  over aard en omvang  van de winst, Delwel, 's-Gravenhage,   1948.

59. B. Pruyt, Subjectieve schattingen en beleidselementen bij winstbepaling en winstbestemming, Diesrede
N.E.H. 1954, Jaarboek N.E.H. 1953-1954. Pruyt zag een absoluut winstbegrip als een onbereikbaar ideaal.

60. Straaten, H.C. van, Inhoud en grenzen van het winstbegrip, Stenfert Kroese, Leiden, 1957. Van
Straaten keerde zich tegen subjectieve elementen in de winstbepaling.

61.  J. Kreiken, Objectieve winstberekening, Haarlem, 1957.

62.   Burgert, R., Bedrij fseconomisch aanvaardbare grondslagen    voor de gepubliceerde jaarrekening,
Preadvies voor de Accountantsdag 1967 van het N.I.V.R.A., gepubliceerd als bijlage bij 'de Accountant'
nr. 4, september 1967.

63.  Straaten, H.C. van, Inhoud en grenzen van het winstbegrip, Stenfert Kroese, Leiden, 1957, blz. 96.

64.  Burgert, R., Bedrijfseconomisch aanvaardbare grondslagen   voor de gepubliceerde jaarrekening,
Preadvies  voor de Accountantsdag   1967  van het N.I.V.R.A., gepubliceerd als bijlage  bij   "de  Accountant'
nr. 4, september 1967, biz. 187.
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profit for different purposes".65 Tijdens de eerste etappe, waarin de winst bepaald wordt,
waardeert hij de activa tegen actuele waarde, dus substantialistisch.
Deze ontwikkeling naar een "meervoudig winstbegrip" paste in het bredere kader van de
discussie over het ondernemingsdoel. De doelstelling van louter winststreven evolueerde
in de richting van een "meervoudig" ondernemingsdoel. Naast een bepaalde (minimale)
omvang van de winst werden als sub-doelen genoemd: een bepaalde groei van de omzet,
een bepaald marktaandeel, een bepaald aandeel in de technische ontwikkelingen, een
bepaalde werkgelegenheid.66

In zijn in 1975 posthuum verschenen studie Bedrijfseconomische grondslagen van de
winstbepaling, presenteerde H.J. van der Schroeff een "synthese" tussen de (klassieke)
vervangingswaardeleer van Limperg en de geldwaardecorrectiemethode, met andere
woorden tussen substantialisme en realisme. In tegenstelling tot Burgert ging Van der
Schroeff weer uit van 6dn bepaalde handhavingsdoelstelling en 66n winstbegrip. Aan de
andere kant ontwikkelden de opvattingen van Burgert zich ook in de richting van een
combinatie van substantialisme en realisme. In zijn artikel Ontwikkelingen in "inflation
accounting"67 komt hij tot de conclusie dat "alleen het huidige- (actuele-, CC)waardesys-
teem aangevuld met koopkrachtcorrectie tot goed interpreteerbare uitkomsten leidt" (blz.
360) en dat het erop lijkt dat "de twee tegenover elkaar staande stromingen, de Schmalen-
bach-lijn tegenover de Schmidt-Limperg-lijn, zullen moeten samenvloeien om tot goede
oplossingen te komen" (blz. 365). Hieruit leidt hij met enig voorzichtigheid af dat "het
Sandilands-rapport vermoedelijk niet het verlossende woord inhoudt" (blz. 364). Burgert
merkt op dat bedoelde combinatie niet nieuw is, maar onder meer te vinden is bij Bakker
en bij Edwards & Bell68 (blz. 364).

2 HET FAILLIET VAN ACTUELE-WAARDESYSTEMEN IN DE BEDRIJFSECONOMIE?

Samenvattend kunnen we stellen dat er in de jaren  '60 en '70 onder bedrijfseconomen en
accountants geen sprake  is  van een "communis opinio". Het enige  waar  men  het  over
eens is, is dat louter nominalisme in tijden met inflatie onaanvaardbaar is; echter over de
wijze waarop "inflation accounting" dient te worden bedreven, verschilt men van mening.
Rond 1960 bestaat er een sterke voorkeur voor het substantialisme, toegespitst op de
theorie van de vervangingswaarde.69 Deze voorkeur bestaat in het begin van de jaren

65. Dit devies is een variant op het klassiek geworden adagium "Different costs for different purposes", dat
J.M. Clark in 1923 formuleerde voor de kostenberekening.

66.   Zie o.a. H.W. Lambers,  Over het ondernemingsdoel, in: T.V.V.S., 10e jaargang, nr. 10/11. Lambers
omschrijft de onderneming als "een combinatie van produktiemiddelen, georganiseerd met het doel door
markthandelingen een blijvend inkomen te verwerven.

67. MAB, juli/augustus 1976, blz.352-365.

68. E.0. Edwards en P.W. Bell, 'The Theory and Measurement of Business Income", University ofCalifornia Press, Berkeley en Los Angeles,  1965.

69.  Tot de theorie van de vervangingswaarde laat ik behoren zowel de klassieke variant als de variant die
door Stevens in zijn artikel "Belasting over schijnwinst" (WFR/5271) aangeduid wordt als de financierings-variant.
De klassieke variant werkt met "normale' hoeveelheden, zowel voorraden als bedrijfsmiddelen, en houdt

(Wordt vervolgd...)
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zeventig alleen nog maar in het Verenigd Koninkrijk; in de VS en Nederland ziet men
ondertussen meer in een combinatie van substantialisme en realisme, alhoewel we
verderop zullen zien dat de totstandkoming van de Wet IB 1964 voornamelijk onder
invloed stond van het substantialisme.

Op Europees niveau mondt e.e.a. tenslotte uit in de 4e Richtlijn van de EG. Hieruit blijkt
dat de discussie uiteindelijk weinig vruchten heeft afgeworpen. Op Europees niveau werd
in beginsel vastgehouden aan het nominalisme (artikel 32 van de richtlijn). Waardering op
basis van de vervangingswaarde of volgens andere methoden "ten einde rekening te
houden met de inflatie" werden facultatief gesteld (artikel 33 van de richtlijn).
Volgens Burgert sloot de 4e Richtlijn geheel aan bij de internationaal heersende onzeker-
heid over de meest gewenste waarderingsgrondslag en het meest gewenste systeem van
"inflation accounting".70
In Nederland werd de 4e Richtlijn in 1984 verwerkt door middel van een aanpassingswet,
waarbij het jaarrekeningrecht werd herzien en ondergebracht in titel 8 van Boek 2 BW.
Momenteel staat het jaarrekeningenrecht in Titel 9 Boek 2 BW.
Het in dit verband toepasselijke artikel is artikel 384. Lid 1 bepaalt dat de aktiva in
beginsel tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs gewaardeerd moeten worden (nomina-
lisme). Voor materiele en financiele vaste aktiva en voorraden mag ook gekozen worden
voor actuele waarde. Alleen het substantialisme is dus facultatief in de wet terecht
gekomen. In lid 2 en 3 zijn het realisatiebeginsel en de "going concern"-gedachte
vastgelegd. In het Besluit waardering van activa van 22 december 198371, ter uitvoering
van artikel 384 lid 4 BW, is de toepassing van het substantialisme nader geregeld.72
Over het belang en de effectiviteit van de vormgeving van het substantialisme in de
Nederlandse wetgeving wordt verschillend gedacht. De MvT maakt gewag van de "uiterst
belangrijke plaats,     die de theorie    van de vervangingswaarde in Nederland heeft";

69.  (...vervolg)
gddn rekening met de financieringsstructuur. Illustratief voor deze variant is de voordracht van Van der
Schroeff voor de Vereniging voor Belastingwetenschap uit 1958 (Fiscaalrechtelijke toepassing der theorie
van de vervangingswaarde), waarin hij stelde: "De totale waarde van het gehele complex van middelen,
waarover het bedrijf beschikt, vormt het vermogen  van het bedrijf, onverschillig  of dit nu eigen  dan  wet
vreemd vennogen is. (cursief, CO De onderscheiding in eigen en vreemd vermogen -ik heb reden om dit
nadrukkelijk te stellen-   is   ten deze zonder betekenis......... Het winstvraagstuk   is   in   zijn   kern   geen
financieringsvraagstuk, maar een waardevraagstuk."(blz. 14).
De financieringsvariant, die onder andere gepropageerd werd door de Commissie Tinbergen, houdt wel
rekening met de financieringsstructuur en erkent de mogelijkheid van financieringswinsten. Maar ook deze
variant werkt met normatieve hoeveelheden. Deze norm is subjectief, waardoor de winstbepaling afglijdt
naar winstbesternming 
Uitdrukkelijk zij vermeld, dat ik de vorm van substantialisme waarbij alleen maar met specifieke prijsfluctu-
aties rekening gehouden wordt, niet tot de leer van de vervangingswaarde reken. De OECD-indeling
parafraserend, zal ik in dit geval spreken van systematisch substantialisme in tegenstelling tot ad hoc-
substantialisme, waarmee bedoeld wordt substantialisme in de vorm van het ijzeren-voorraadstelsel,
vervangingsreserve  e. d..

70.    R.   Burgert, MAB, februari   1972,   blz.   34  e.v.,   MAB,   mei   1974,   blz.  205, MAB, juli/augustus  1979,
biz. 291.

71.  Stb. 665 van 30 december 1983.

72. Nederland is de enige EG-Iidstaat die de optie van artikel 33 van de richtlijn voor toepassing van
actuele waarde in de jaarrekening heeft benut.
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LTsselmuiden stelt daarentegen, dat de bepaling van vervangingswaarde in het KB zich
nauwelijks verheft boven het niveau van de overbodige tautologie8n.73 Het beeld dat de
praktijk biedt  is  al niet anders.  In 1975 bleek  bij een onderzoek  van het economisch
instituut van de Rijksuniversiteit Utrecht 4, dat 38 van de 50 onderzochte ondernemingen
(76%) zich "nog"! volledig baseerde op de historische kostprijs. Sedertdien is het gebruik
van actuele-waardesystemen alleen maar minder geworden. Slechts 345 van de 3016
(11,4%) van de door het Centraal Bureau voor de Statistiek in het kader van de Statistiek
Financien van Ondememingen 1986 ondervraagde "grote" (balanstotaal groter dan 10
mln) ondememingen bleken zich ten aanzien van hun waarderingsgrondslag te bedienen
van een actuele-waarde systeem.75 In 1989 waren er dat nog maar 317 van de 3144
(10,1%).76
Zelfs bij ter beurze genoteerde, in het algemeen grote ondernemingen is het zelden het
geval dat zij uitsluitend informatie verstrekken op basis van actuele waarden, zoals blijkt
uit de onderzoeken naar de wijze van verslaggeving door het Nederlands Instituut voor
Register Accountants (NIVRA).77
Zou men eventueel nog kunnen volhouden, dat de de actuele-waardesystemen als
theoretische concept nog bestaan, voor de bedrijfseconomische praktijk lijken zij m.i. als
afgeschreven te moeten worden beschouwd. Voor de leer van de vervangingswaarde geldt
dit   a   fortiori.

· Op zijn zachts gezegd   is  dit een schamel resultaat  van een decennialange discussie.   In
internationaal verband is het al niet anders: genoemd OECD-rapport uit 1987 constateert:
"The accounting profession and the business community, however, have not been able to
develop a generally acceptable inflation- adjusted accounting system.

'78

Uit de kring van Nederlandse bedrijfseconomen zijn soortgelijke geluiden te horen. Van
der Zanden79 constateert dat de toepassing van de vervangingswaardeleer en/of het
hanteren van een substantialistische instandhoudingsdoelstelling (het handhaven van het
(produktieve) vermogen van de onderneming) in de tachtiger jaren in Nederland aan-
zienlijk terrein heeft verloren. Het is hem niet geheel duidelijk of dit wordt veroorzaakt
door 1) theoretische overtuiging, 2) de afnemende inflatie, die het belang van opwaarde-
ren verkleint, 3) de invloed van de intemationalisering van de financiele verslaggeving

73.  Usselmuiden, Th. S., Grondslagen van winstberekening naar burgerlijk en belastingrecht, M.B.B. no.
1, januari 1985, biz. 9.

74. Vijftig jaarverslagen. Gewogen  en te licht bevonden!

75. Statistiek FinanciEn van Ondernemingen 1986, Tabel 10, blz. 22.

76. Statistiek FinanciEn van Ondernemingen 1989, Tabel 10, blz. 18.

77.  Uit het Onderzoek Jaarverslaggeving 1986 blijkt dat van de 120 onderzochte ondernemingen er 4 voor
zowel de materiele vaste activa als de voorraden actuele waarden voor de balanswaardering en voor de
resultaatbepaling hanteren. 61 ondernemingen gebruiken voor een deel van de posten actuele waarden. 55
ondernemingen passen uitsluitend verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijzen toe. Uit het onderzoek van 1988
blijkt dat  5 %  van de onderzochte ondernemingen hun activa uitsluitend op actuele waarde waarderen.

78.  Measurement of profits in an inflationary environment, in: Taxation in developed countries, OECD,
1987, blz. 50.

79.   P.M. van der Zanden, Maatschappelijk aanvaardbare normen voor de jaarrekening en goed koopmans-gebruik, Kluwer Bedrijfswetenschappen, Deventer,  1991,  biz.   19 e.v..
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waarbij de Nederlandse opvattingen met betrekking tot de vervangingswaardeleer elders

geen wortel hebben geschoten of 4) dat er sprake is van een samenspel van deze drie
invloeden.

3 HEr FISCALE WINSIBEGRIP EN DE DRIEDELING

Wanneer we het bovenstaande overzien zou de indruk kunnen ontstaan dat het bij het
fiscale winstbegrip ook zal gaan om een keuze tussen nominalisme, realisme, substantia-
lisme of een combinatie van diverse systemen. Zo eenvoudig ligt het niet. Er dient op
gewezen te worden dat de bedrijfseconomie nagenoeg uitsluitend geinteresseerd is in het
"going concern". Dat betekent dat, wanneer in de bedrijfseconomie over winstbepaling
gesproken wordt, men de jaarwinstbepaling op het oog heeft. Wanneer in het leader van
de bedrijfseconomische winstbepaling een combinatie van systemen wordt voorgesteld,
dan dienen we te beseffen dat het een combinatie binnen het jaarwinstbegrip betreft.
Een dergelijke beperking tot de jaarwinst zou echter voor de behandeling van het fiscale
winstbegrip leiden tot een onvruchtbare aanpak. Bij het fiscale winstbegrip dient onder-
scheid gemaakt te worden tussen de totale winst en de jaarwinst.
Alvorens in te gaan op de invloed van het bedrijfseconomische winstbegrip op de fiscale
winstbepaling met betrekking tot de invloed van de inflatie, is het nuttig eerst aan dit
onderscheid enige woorden te wijden.

4 DE TOTALE WINST EN DE JAARWINST

Winst uit onderneming is een subjectieve bron. Als winst is te beschouwen al hetgeen
meer uit de onderneming wordt verkregen dan daarin als vermogen werd ingebracht.
Voor de vaststelling daarvan wordt gebruik gemaakt van de techniek van de vermogens-
vergelijking. Deze omschrijving heeft betrekking op de totale winst (het winstbegrip ten
principale). In de Wet IB 1964 is dit totale winstbegrip vastgelegd in art. 7. Het begrip
totale winst heeft betrekking op de vraag wat in beginsel winst is. Het totale bedrag kan
strikt genomen pas definitief vastgesteld worden nadat de onderneming haar einde heeft
gevonden. De fiscus is niet bereid daarop te wachten: de belastingwetgever heeft een
jaarlijkse afrekening voorgeschreven. Dit brengt ons bij het begrip jaarwinst. De totale
winst dient in jaarlijkse moten te worden gehakt, waarover belasting kan worden geheven.
De fiscus neemt als het ware voorschotten op de over de totale winst verschuldigde
belasting. Bij de jaarwinst gaat het om de vraag wanneer voor de winst relevante voor- en
nadelen in aanmerking genomen moeten of kunnen worden. Het jaarwinstbegrip wordt
geregeerd door art. 9 van de Wet IB 1964. De daarin genoemde grondslagen zijn goed
koopmansgebruik en bestendige gedragslijn.
In het belastingrecht is in beginsel de totale winst het uitgangspunt, en zijn de jaarwinsten
daarvan afgeleid; daarentegen staat in de bedrijfseconomie de jaarwinst centraal, omdat
men zoals gezegd (nagenoeg) uitsluitend geinteresseerd is in levenskrachtige "going con-
cerns".

Fiscaal hebben we dus enerzijds te maken met de totale winst en de jaarwinst, en
anderzijds met het nominalisme, het realisme en het substantialisme. De eerste vraag die
(verderop) beantwoord zal moeten worden, is of voor totale winst en jaarwinst steeds
hetzelfde stelsel van toepassing moet of kan zijn. Indien het antwoord op deze vraag
ontkennend luidt, m.a.w indien bij de totale-winstbepaling een ander stelsel gebruikt kan
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worden dan bij de jaarwinstbepaling, dan lijkt het theoretisch zo te zijn, dat er zowel voor
de totale-winstbepaling als voor de jaarwinstbepaling apart een keuze mogelijk is uit de
drie beschikbare stelsels of een combinatie ervan. Voor de jaarwinst zijn nominalisme,
realisme en substantialisme mogelijk, maar bij nadere beschouwing is bij de totale-
winstbepaling de combinatie totale winst-substantialisme niet denkbaar. Immers de
instandhoudingseis van het substantialisme is gericht op de handhaving van een complex
goederen (voorraden en bedrijfsmiddelen), nodig voor de voortzetting van de onderne-
ming. Het substantialisme denkt in goederen. Wanneer de ondernemingsactiviteiten
betindigd worden, dus de gehele objectieve onderneming gestaakt wordt, vindt het
omgekeerde plaats van het starten van een onderneming. Bij de start van een onderneming
wordt in het algemeen (afgezien van inbreng in natura) geld (gedeeltelijk) omgezet in
goederen. Bij liquidatie worden de voorraden en bedrijfsmiddelen, voor zover nog
aanwezig, omgezet in geld. De onderneming keert als het ware voor de ondernemer terug
tot geld. Een gevolg hiervan is, dat er voor "denken in goederen" geen plaats meer is,
alleen nog maar voor "denken in geld".
De hieruit voortvloeiende conclusie, dat voor de totale winst alleen maar het realisme in
aanmerking komt -uiteraard op voorwaarde dat het nominalisme principiBel afgewezen
wordt- is reeds sinds geruime tijd algemeen aanvaard (zie verderop).
Dit was niet altijd al zo. In zijn voordracht voor de Vereniging voor Belastingwetenschap
in 1958, brengt Van der Schroeff het "probleem van de eindafrekening", toegespitst op
het saldo van het bij liquidatie nog aanwezige herwaarderingsfonds, ter sprake. Hij vraagt
zich af of dit saldo als winst zal worden beschouwd. Hij concludeert, dat de fiscus moet
heffen,  zo  hij wil heffen  -hij  is in dezen autonoom-"....,  maar  dan niet onder het etiket
van winstbelasting. Het is niet wenselijk deze heffing onder de winstbelasting te bren-
gen.„80 Deze stellingname is begrijpelijk indien men bedenkt  dat  in die jaren "winst  uit
onderneming", ook door Van der Schroeff (zie blz. 14), nog als een zuivere objectieve
bron gezien werd, met een strikte scheiding tussen de "kip" en de "gouden eieren". Zoals
we hebben geconstateerd, is deze strikte scheiding tussen inkomenssfeer en vermogens-
sfeer voor winst uit onderneming in de loop der jaren verlaten.
Twee jaar later al schrijft de commissie-Tinbergen: "Als tijdens de levensduur van een
bedrijf genoten winst wordt aangemerkt al hetgeen in guldens gerekend meer wordt
genoten dan oorspronkelijk aan kapitaal is ingebracht, met dien verstande dat ingeval van
veranderingen van de geldwaarde een zodanige herleiding plaats vindt dat met guldens
van dezelfde koopkracht wordt gerekend". 81
De commissie-Eizenga sluit hierbij aan: "Instandhouding van het ondernemingsvermogen,
gerelateerd aan de specifieke waardestijgingen van de samenstellende delen ervan (de
substantialistische benaderingswijze), wijst de commissie met betrekking   tot het winstbe-
grip ten principale (de zgn. totale winst) unaniem af. Dit leidt immers tot het ten onrechte
buiten beschouwing laten van rents of frictiesurplussen (reale waardestijgingen, CC) bij

80.  Schroeff, H.J. van der, en Kooiman, J., Fiscaairechtelijke toepassing der theorie van de vervangings-
waarde, Inleidingen  voor de Vereniging voor Belastingwetenschap  ( + stenografisch verslag  van het debat  in
de vergadering) van 25 januari 1958, Geschriften nrs. 97 en 98, Alphen a/d Rijn, 1958, blz. 22.

81. Commissie Tinbergen, blz. 20.
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„82de heffing naar (winst)-inkomen.
Vervolgens neemt Hofstra deze conclusie over. 83

Dit leidt tot de conclusie dat in beginsel voor de jaarwinstbepaling beschikbaar zijn
(combinaties van) nominalisme, realisme en substantialisme, voor de totale-winstbepaling
alleen maar (combinaties van) nominalisme en realisme. We dienen in het oog te houden
dat er aldus twee soorten combinaties kunnen optreden. Ten eerste is het mogelijk dat
verschillende stelsels worden gebruikt ten aanzien van de jaarwinst en ten aanzien van de
totale winst, ten tweede is het denkbaar dat binnen de jaarwinstbepaling of de totale-
winstbepaling combinaties van stelsels worden aangewend. Beide soorten combinaties
sluiten elkaar niet uit, maar kunnen naast elkaar bestaan binnen een stelsel van fiscale
winstbepaling.
Onder een stelsel van fiscale winstbepating wordt verstaan het totaal der regels van
toepassing op de totale-winstbepaling dn de jaarwinstbepaling. In het kader van een studie
over inflatieneutrale belastingheffing zal vervolgens binnen een stelsel bezien moeten
worden welke impliciete of expliciete keuzes er gemaakt zijn met betrekking tot nomina-
lisme, realisme en substantialisme. Aan de hand van deze vaststellingen kan dan 66n om-
schrijving, n.1. die vanuit de gezichtshoek van inflatieneutrale belastingheffing, van het
stelsel van fiscale winstbepaling gegeven worden.
Met behulp van het tot nu toe gepresenteerde begrippenarsenaal kan het huidige Neder-
landse stelsel van fiscale winstbepaling als volgt gekarakteriseerd worden:

totale winst: nominalisme met een realistisch element (de vermogensaftrek)8485;
jaarwinst: nominalisme met (ad hoc) substantialistische elementen (ruilarresten,
voorraadwaardering op basis van LIFO-stelsels, ijzeren-voorraadstelsel met manco-
voorziening, vervangingsreserve ex art. 14 Wet IB 19645 en een realistisch
element (de vermogensaftrek).

82. Commissie Eizenga, blz. 51. Op dezelfde pagina wordt in voetnoot 34 vermeld, dat deze conclusie
blijkens de opvattingen van vooraanstaande aanhangers van de vervangingswaardeleer niet met dem leer in
strijd is. De vervangingswaardeleer heeft geen oordeel omtrent de waardeverschillen welke blijken bij de
bdindiging van de onderneming.
Er zij nog op gewezen dat de Commissie Eizenga het substantialisme in de totale winst expliciet afwijst.

83.  Hofstra, o.a. biz. 79-81.

84.  Gezien de vormgeving zou ook gesteld kunnen worden dat de vermogensaftrek niets van doen heeft met
inflatieneutrale belastingheffing. Vgl. D.W. Feenstra en H.J. Meijer, Het fiscale winstbegrip in relatie tot
de grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat in BW 2, Titel 8, Maandblad Bedrijfsadmi-
nistratie en Organisatie 89, nr. 1065, 1985, blz. 323: vermogensaftrek en voorraadaftrek kunnen 'bezwaar-
lijk als inflatieneutrale voorzieningen worden gekarakteriseerd'.

85.  In de totale winst is zo men wil een indirekl substantialistisch element te onderkennen voor zover de
jaarwinstberekening een langdurig uitstel van belastingheffing over de nominale totale winst impliceert.

86. Verder kan er nog een vorm van substantialisme met betrekking tot onroerend goed onderscheiden
worden. Twee arresten zijn in verband hiermee van belang:
HR 20 juni  1962, BNB 1962/294: afschrijving is geoorloofd op een nieuwe verdieping van een flatgebouw,
indien de kostprijs van de nieuwe verdieping de boekwaarde van het flatgebouw niet doet uitgaan boven de
restwaarde;
HR 26 juni 1963, BNB 1963/266: doorgaan met afschrijving is geoorloofd als de boekwaarde kleiner of
gelijk is aan de (door inflatie gestegen) restwaarde van de ondergrond als de ondememer van plan is te
zijner tijd het pand te gaan slopen om op dezelfde plaats nieuw te gaan bouwen.
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Dat voor de totale winst het nominalisme van kracht is, kan niet rechtstreeks uit de tekst
van artikel 7 van de Wet IB 1964 worden afgelezen. Desondanks dient als geldend recht
worden beschouwd dat de strekking van artikel 7 is, dat voor de berekening van de totale
winst geldt, dat winst is al hetgeen in guldens gerekend meer wordt genoten dan oor-
spronkelijk aan kapitaal is ingebracht, ongeacht de waardeveranderingen die de gulden
kan hebben ondergaan.87 Deze strekking wordt onder meer geformuleerd in de Korte
Toelichting op de Wet IB 1964, par. 8, lid 4: "Het winstbegrip verschilt dan ook niet van
het onder het Besluit geldende. Met name is het gulden-is-gulden-stelsel onverkort
gehandhaafd". De Wet IB 1964 baseerde zich op het Besluit op de Inkomstenbelasting
1941 (Besluit 1941). In de Toelichting en de Leidraad hierbij kan men in par. 12, lid 5,
lezen: "Het Besluit staat op het standpunt, dat een gulden een gulden is, en voorts, dat
men een bedrij f aanvangt en eindigt met waarden in dezelfde guldens uitgedrukt."
Hieruit spreekt een sterke vanzelfsprekendheid. Uit de Duitse rechtsgeschiedenis blijkt dat
dit immanente karakter burgerlijk-rechtelijke wortels heeft. In het belastingrecht wordt
deze vanzelfsprekendheid overgenomen. Eerst in de jaren '60 en '70, als belasting-
plichtigen ertoe overgaan m.n. een re 1 rentebegrip te verdedigen, ziet de Duitse
belastingrechter zich voor de opgave geplaatst te expliciteren dat het "Nominalprinzip"
(D-Mark=D-Mark) een grondbeginsel van het Duitse belastingrecht is. In een arrest van
27 juli 1967" overweegt het "Bundesfinanzhof' (BFH), verkort weergegeven:
-uitgaande van een economische beschouwingswijze zou het mogelijk zijn bij het
berekenen van fiscaal genoten rente rekening te houden met de waardevermindering van
de vordering;
-een dergelijk rentebegrip is op zichzelf verenigbaar met de aan het "Einkommensteuerge-
setz" ten grondslag liggende scheiding tussen vermogenssfeer en inkomenssfeer;
-indien men tekst en systematiek van de inkomstenbelasting apart beschouwt is een
beperkter rentebegrip denkbaar, echter, de mogelijkheid tot een dergelijke beperking is er
niet in zover het begrip door andere normen uit het belastingrecht eenduidig vastgelegd
wordt;
-er bestaat dan een rechtstoestand, vergelijkbaar met die waar in geval van verscheidene
mogelijke interpretaties die interpretatie gekozen moet worden die in overeenstemming is
met de grondwet (verfassungskonforme Auslegung);
-dit dient eveneens te gelden met betrekking tot niet-grondwettelijke normen die zich naar
hun aard naar meerdere deelrechtsorden uitstrekken;
-het nominalisme is een dergelijke norm;
-ofschoon het nergens uitdrukkelijk is voorgeschreven is het nominalisme een vanzelfspre-
kend, niet aan beperkingen onderhevig ordeningsbeginsel van het civiele recht;
-het nominaliteitsbeginsel zelf kan rechtens niet ter discussie gesteld worden; zelfs het
"Reichsgericht" liet in de na-eerste-wereldoorlogse rechtspraak dit beginsel onaangetast
(vgl. Nussbaum, Das Geld in Theorie und Praxis des deutschen und auslandischen Rechts,
1925, pag. 125);
-het D-Mark=D-Mark-beginsel strekt zich uit tot alle rechtsnormen die betrekking hebben
op in geld meetbare economische grootheden, dus ook tot die van het belastingrecht.

87.  Zie ook Commissie Eizenga, blz. 48.

88. BFH, 4. Senat, 27-07-1967, IV 300/64. Vergelijk verder: BFH, 4. Senat, 12-06-1968, IV 254/62 en
BFH, 8. Senat, 14-05-1974, VIII R 95/72.
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Volgens het BFH vereist de eenheid der rechtsorde dus dat het nominalisme, dat imma-
nent is in het burgerlijke recht, ook in het belastingrecht geldt.

De Nederlandse rechtsgeschiedenis laat een parallelle ontwikkeling zien. Royer 9
concludeert dat het nominaliteitsbeginsel een burgerrechtelijke rechtsregel is daar waar de
gulden dienst doet als rekeneenheid. Ook in Nederlandse verhoudingen heeft deze regel
een zekere vanzelfsprekendheid gekregen. De rechtsliteratuur heeft wel veel aandacht
besteed aan de fluctuaties in de externe koerswaarde van het geld, maar het interne koop-
krachtsaspect is goeddeels of volledig verwaarloosd.90 Het in het civiele recht gewortelde
belastingrecht heeft het nominaliteitsbeginsel als het ware "stilzwijgend" overgenomen. In
theorie ware het natuurlijk denkbaar geweest dat in de eerst jaren van de "moderne"
belastingwetgeving (eind 19e eeuw) gekozen zou zijn voor een ander beginsel dan het
nominaliteitsbeginsel. Daartoe was echter nauwelijks aanleiding.  In de periode  1892  en
1914 was inflatie  geen real probleem  91. De stelling,   die naar voren werd gebracht  bij
de parlementaire behandeling van de Wet IB 1964, luidende dat de gulden-is-guldenregel
altijd heeft gegolden is dus juist, zowel redenerend op basis van de Nederlandse rechtsge-
schiedenis als op basis van de Duitse. In de vooroorlogse belastingrechtspraak is het
nominaliteitsbeginsel nauwelijks geexpliciteerd. Van belang is het arrest van de Hoge
Raad van 20 juni 1923 (B 3263). In dit arrest besliste de Hoge Raad, dat ter bepaling van
de belastbare som geen rekening mocht worden gehouden met de waardevermindering van
de gulden.
Belanghebbende, die door verkoop van huizen een nominalistische winst van f 14.200,-
had behaald, stelde zich op het standpunt, dat hij door de daling van de waarde van het
geld in werkelijkheid geen winst had gemaakt. De Hoge Raad verwierp deze stelling en
beriep zich daarbij op artikel 37 van de Wet op de Inkomstenbelasting 1914, het artikel
waarin het belastingtarief was opgenomen. De redenering van de Hoge Raad komt in het
kort op het volgende neer: omdat het tarief, aanduidende de belastbare som en de belas-
ting, is uitgedrukt in guldens, dient de belastbare som op nominalistische wijze berekend
te worden.
Op deze redenering is het volgende aan te merken: natuurlijk is het zo dat het tarief
toegepast moet worden op een bedrag in guldens, de gulden wordt immers als rekeneen-
heid gebruikt. Het betreft dan guldens met de waarde die geldt in het onderhavige
belastingjaar. De HR heeft in dit arrest echter in het geheel geen oog gehad voor een
andere functie van de gulden, namelijk die van waardemeter. In de relatie tussen de
belastbare som en het belastingbedrag speelt deze functie geen rol, omdat de faktor tijd
niet van belang is, er is sprake van gelijktijdigheid. Bij het bepalen van de belastbare som
als zodanig speelt de faktor tijd echter meestal wel mee: de belastbare som kan samenge-
steld zijn uit bedragen in guldens die op verschillende momenten in de tijd geregistreerd
zijn, er is sprake van volgtijdelijkheid. Indien er inflatie optreedt, is de waarde van de

89. S. Royer en F.J.W. L.6wensteyn, Verbintenissenrechtelijke aspecten van de geldontwaarding, Prae-
adviezen voor de Jaarlijkse algemene vergadering van de Broederschap der notarissen in Nederland, 12
october 1967, in het bijzonder Hoofdstuk III.

90. Blz. 25.

91. Het Centraal Bureau voor de Statistiek beschikt over inflatiecijfers vanaf 1900. In de periode 1901-
1914 bedroeg de gemiddelde jaarinflatie 1,08%.
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gulden in de loop van de tijd niet constant. Indien men een inflatieneutrale belasting-
heffing tot stand wil brengen, zal de waarde van de volgtijdelijke guldensbedragen
gecorrigeerd moeten worden tot guldens met de waarde van het belastingjaar, waarna het
tarief toegepast kan worden. Voor dit cruciale onderscheid tussen de functie van het geld
als waardemeter en als rekeneenheid heeft de Hoge Raad in 1923 geen oog gehad.
Impliciet wordt ook verwezen naar de eenheid van de rechtsorde in de overweging "dat
met deze guldens geen andere bedoeld zijn, dan een meervoud van den gulden, die
volgens artikel 1 van de Muntwet 1901 de rekeningseenheid van het Nederlandsche
muntstelsel is, en waarop men, wanneer men de geldwaarde van baten en schulden hier te
lande in guldens uitdrukt, het oog heeft". Het belastingrecht dient zich hieraan de
conformeren "bij gebreke van eenige aanwijzing  van het tegendeet".
B 3263 is naar mijn mening een qua motivering niet overtuigend arrest. Vergelijkbaar met
Duitsland volgt pas in de rechtspraak van de jaren '70 een nadere explicitering van het
nominaliteitsbeginsel. Opvallend is dat deze rechtspraak uitsluitend de inkomsten uit
vermogen betreft. In een uitspraak van de Raad van Beroep I te Rotterdam van 28
februari 1952 (B 9444) leek het erop dat het realisme een kans zou laijgen. Met realisme
in het leader van inkomsten uit vermogen bedoel ik dat alleen retle rente als voordeel
wordt beschouwd en dat het in koopkracht gemeten op peil houden van de hoofdsom nooit
inkomen is, en dat dit laatste geldt, ongeacht de juridische vonngeving. De vormgeving
waarover de Duitse en Nederlandse rechter zich uit te spreken had, was niet dezelfde. In
de Duitse gevallen had belastingplichtige een nominale rente bedongen en wenste het
bedrag dat nodig was om de koopkracht van de hoofdsom buiten het belastbare rentevoor-
deel te houden. In de Nederlandse gevallen was naast een rentevergoeding overeen-
gekomen dat de hoofdsom geindexeerd werd voor de daling van de koopkracht van de
gulden, welke bijschrijving de belastingplichtigen niet als rente aangemerkt wensten te
zien. Vanuit een economische benadering is dit verschil in vormgeving niet relevant,
vanuit een juridische benadering wel.  Na de bespreking van de Nederlandse jurisprudentie
dienaangaande zal ik hierop terugkomen.
De Raad besliste in B 9444 dat de waardestijging van een geldvordering -geen deel
uitmakende van een bedrijfs- of beroepsvermogen- ten gevolge van een in de overeen-
komst van geldlening opgenomen clausule omtrent vergroting van het geleende bedrag
omgekeerd evenredig aan de daling van de goederenwaarde van de gulden, geen inkomen
vormt. Deze weg werd, om te beginnen, door BNB 1972/50 en BNB 1974/52 afgesneden.
Voor winst uit onderneming achtte men de weg naar een andere dan een nominalistische
benadering afgesloten door de tekst van par. 12, lid 5 van de Leidraad bij het Besluit '41.
In B 9444 voerde de inspecteur aan "dat het Besluit op de Inkomstenbelasting 1941 op het
standpunt 'gulden is gulden" staat, zoals o.m. blijkt   uit  par.    12   van de Leidraad".   De
belastingplichtige stelde hier tegenover "dat par. 12 van de Leidraad handelt over de
winstberekening, hetgeen iets heel anders is dan de berekening van inkomen uit roerend
kapitaal, waar een onderscheid moet worden gemaakt tussen dat inkomen en de bron
waaruit het inkomen voortvloeit".    De Raad stelde de belastingplichtige   in het gelijk,
overwegende "dat het niet juist is, dat het Besluit op de Inkomstenbelasting 1941 steeds
uitgaat van de gedachte "gulden is gulden" en zulks in ieder geval niet geldt ten aanzien
van de waardevermeerdering van vermogensobjecten, die nia in bedrilf of beroep
(cursief, CC) worden gebruikt". Het onderscheid tussen bedrijf/beroep en anderszins
verklaart dat in BNB 1974/52 de vraag centraal stond of een voor de kosten van levenson-
derhoud geindexeerde schuld ge8tiketteerd diende te worden als ondernemingsvermogen
of als privdvermogen. Het Hof overwoog dienaangaande "dat, indien de aanspraken van
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belanghebbende ter zake der lening zouden worden gerekend tot aan haar toekomend
bedrijfsvermogen, dan tot haar winst zou behoren hetgeen wegens de indexclausule op de
lening werd bijgeschreven, zoals belanghebbende kennelijk niet wil betwisten voor dit
geval" (cursief, CC). Belastingplichtige ging er dus van uit, dat indien zijn vordering als
ondernemingsvermogen aangemerkt zou worden, dat de bijschrijving dan in elk geval
winst zou zijn. Het Hof besliste vervolgens dat, "indien de vordering tot haar priv6-
vermogen wordt gerekend, de bijschrijving . . . . . . . . .behoort tot de voordelen uit rechten,

welke krachtens artikel 24 I.B. '64 vallen onder de inkomsten uit vermogen, . . . . . . . ". In

BNB 1974/263 hield de Hoge Raad, ondanks een andersluidende conclusie van A-G Van
Soest, vast aan deze opvatting.92 Ik kom hier terug op de vormgeving. A-G Van Soest
benadert het begrip rente juridisch: in de vaste jurisprudentie van de Hoge Raad is rente
"een "conventioneel", geen economisch begrip: wat rente is, wordt bepaald door de
partijen bij de verbintenis, uit hoofde waarvan (al dan nieO rente betaald wordt. H93

Volgens Van Soest gaat het niet om de aanvaarding of afwijzing van het gulden-is-gulden-
stelsel, maar om de fiscaalrechtelijke kwalificatie van de bijschrijving in guldens ter
uitvoering van de indexeringsclausule. Naar zijn opvatting is de bijschrijving geen rente,
een zienswijze die hij "zeer wel verenigbaar (acht) met de omstandigheid, dat naar ons
positieve inkomstenbelastingrecht rente ten volle belast is"94, met andere woorden: dat
zijn opvatting niet de verwerping van het gulden-is-gulden-stelsel inhoudt. Dit acht ik
juist, maar nu de Hoge Raad zijn opvatting niet aanvaard heeft, ben ik van mening dat de
Hoge Raad hiermee a fortiori de vorm, waarbij rente in juridische zin wordt gesplitst in
een component voor geldontwaarding en een component reele rente, heeft verworpen, met
andere woorden het gulden-is-gulden-stelsel heeft bevestigd. Vermelding verdient nog dat
bij Van Soest even sprake is van een economische getinte benadering, naast de juridische,
als hij het de als voordeel te beschouwen bijschrijving als een "schijnwinst" kwalifi-
ceert95.
Er kan dus geen twijfel over bestaan dat het nominaliteitsbeginsel geldend recht is en dat
de kracht van de gulden-is-guldenregel nog steeds voelbaar is.
Dit blijkt mijns inziens expliciet uit de regeling van de vermogensaftrek sinds 1 oktober
1988. Per deze datum werd de vermogensaftrek in de vennootschapsbelasting op 0%
gesteld,   in de inkomstenbelasting bleef het percentage   1. De vermogensaftrek is hierdoor
een faciliteit voor de IB-ondernemer geworden, op een lijn te stellen met bijvoorbeeld de
zelfstandigenaftrek. Deze asymmetrische benadering betekent een volledige miskenning
van het feit dat inflatieneutrale belastingheffing het totale-winstbegrip raakt en dat een
vorm van inflatiecorrectie voor zowel de winstbepaling in de inkomstenbelasting als die in
de vennootschapsbelasting dient te gelden.
In de jaarwinstberekening is ten aanzien van de voorraden het substantialisme toegestaan.
De bedrijfsmiddelen dienen echter nominalistisch benaderd te worden; dit ligt verankerd

92. Zie hierover nog zeer recentelijk: FinanciEle instrumenten, Rapport van de Commissie ter bestudering
van fiscale aspecten van nieuwe financiBle instrumenten, Geschriften van de Vereniging voor Belasting-
wetenschap, no. 187, Kluwer, Deventer, 1991, biz. 53.

93. BNB 1974/263, biz. 1072, regels 53-55.

94.  Biz. 1074, regels 37-38.

95.  Blz. 1074, regels 12-14. Een eventuele afboeking merkt hij aan als een schijnverlies (regel 20).
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in artikel 10 Wet IB 1964. Op grond van artikel 10 geldt voor de bedrijfsmiddelen, dat de
jaarlijkse afschrijving dient plaats te vinden op basis van de historische aanschaffingsprijs
of voortbrengingskosten. Fiscale afschrijving op basis van (voor koopkrachtdaling)
gecorrigeerde aanschaffingsprijzen resp. actuele waarden is niet toegestaan.
De wetsgeschiedenis van artikel 10 is interessant. Deze gaat terug naar de Wet op de
bedrijfs- en beroepsbelasting 1893. Het voorstel van deze wet voorzag in art. 4, par. 1,
aanhef en onder f in: "de noodzakelijke afschrijvingen op eigendommen of bO'schr(/Wngen
op   reserve-,    herstellings-   vernieuwingsfondsen   en   dergelijke."    (cursief,   CC).   Dem
formulering zou de weg hebben kunnen openen naar een afschrijving op basis van vervan-
gingswaarde.
De Tweede Kamer was echter bevreesd dat vooral grote kooplieden en fabrikanten hun
winsten  zouden  kunnen  drukken.m  Om die reden nam minister Pierson een gewijzigde
tekst op. De tekst die terecht kwam in de wetgi, die werd aangenomen op 2 oktober
1893, luidde: "Ter berekening van haar zuiver bedrag wordt de winst of belooning
verminderd  met:  (...) de afschrijvingen noodzakelijk tegenover vermoedelijke waardever-
minderingen van eigendommen uitsluitend voor bedrijf, beroep  of ambt aangewend."  Men
koos uiteindelijk dus voor de historische prijs.
Art. 10 van de Wet op de inkomstenbelasting 1914" bepaalde dat van de onzuivere
opbrengst van een bdrijf of beroep werden afgetrokken, de afschrijvingen op zaken, die
voor  de  uitoefening  van   het  bedrij f  of  beroep   werden   gebruikt . . . . . . . . ., een en ander
volgens goed koopmansgebruik (cursief, CC). L. Stil geeft in 196199 een overzicht van
de jurisprudentie die onder deze wet is ontstaan:

"Geen verder afschrijving op bedrijfsmiddelen boven de aanschaffingsprijs
(HR in 1923'05, doch wel afschrijving tot het beloop van het volle daarin
geinvesteerd kapitaal, ook al zullen de kosten van vervanging minder
bedragen (Res. in 1922). Geen afschrijving wegens een algemene prijsda-
ling in het verkeer van de bestanddelen; stijgen de prijzen van de hulpmid-
delen   in een bedrij f,   dan   is  er geen afschrijving toegelaten wegens  de
vorming van een reservefonds, waaruit bij vernieuwing de nieuwe hulpmid-
delen moeten worden aangeschaft; alleen voor waardevermindering in het
jaar, waarvan de bedrijfsinkomsten moeten worden vastgesteld, is afschrij-
ving toegelaten (HR in 1921). "lot

Uit deze jurisprudentie blijkt dat afschrijving naar vervangingswaarde niet toelaatbaar
was. Het was ook geen goed denkbare optie; in de parlementaire behandeling is de

96.  "Terwijl de kleine koopman geene bijschrijvingen op fondsen doet, zullen de maatschappijen en groote
industrieelen door dem bepaling de gelegenheid hebben, om groote winsten te verbergen, en zodoende de
belasting op eene door hen zelven te bepalen hoogte te houden. " Voorlopig Verslag.

97.  Art. 3, par. 2, aanhef en onder e.

98.  Wet van den 19den December 1914, tot heffing eener inkomstenbelasting, No. 563.

99.  L. Stil, De toekomst der fiscale afschrijvingen, Weekblad voor Fiscaal Recht 4567/1961, biz. 869-876.

100. B 3263 (CC).

101.  Idem blz. 869.
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vervangingswaarde niet aan de orde geweest.
Art. 11, lid 1 van het Besluit op de Inkomstenbelasting 1941, staat afschrijving toe op de
werkelijke aanschaffings- of voortbrengingskosten. Stil schrijft over de afschrijvingen
onder het Besluit: "ruim geinterpreteerd kwam het in hoofdzaak neer op een continuering
van de onder de wet 1914 gevormde jurisprudentie.

H 102

Voor de Hoge Raad bleef ook na de Wet Belastingherziening 1950 de ruimte bestaan het
lifostelselim en het ijzeren-voormadstelse1104 in overeenstemming met goed koopmansge-
bruik te verklaren. Afschrijving op de bedrijfsmiddelen naar vervangingswaarde kreeg
deze kans niet105 , omdat de wetgever de wettelijk voorgeschreven afschrijving op
werkelijke aanschaffings- of voortbrengingskosten handhaafde. Dit is verklaarbaar omdat

de wetgever zich op het standpunt stelde dat er weinig of niets veranderde; de wetgever
deed niet meer dan codificeren van de onder de Wet op de inkomstenbelasting 1914
ontstane jurisprudentie. De doorbraak op het terrein van de voorraden heeft hij niet
voorzien.
Was de afschrijvingsbepaling van 1950 min of meer argeloos in de wet opgenomen, art.
10 van de Wet inkomstenbelasting 1964 was de uitkomst van een felle strij d met als inzet

van regeringswege het buiten de deur houden van de theorie van de vervangingswaar-
de. 106

5 DE REIATIE lUSSEN BEDRIJFSECONOMISCHE EN FISCALE WINSTBEPALING

In het denken over de winstbepaling bestond aanvankelijk de neiging te zoeken naar dd
juiste wijze van winstberekening en balanswaardering. 107 Limperg bijvoorbeeld zag zijn
stelsel als algemeen geldig en universeel en ook Van Muiswinkel en Van der Schroeff
poneren algemene geldigheid. De bedrijfseconomen gingen ervan uit, dat deze algemene
geldigheid zich ook tot de fiscale winstbepaling uitstrekte: "Goed koopmansgebruik is een
begrip, waarvan de inhoud wordt bepaald door de bedrijfseconomie als normatieve
wetenschap. '108 Deze opvatting wordt   in   1958 zeer duidelijk verwoord   door   Van   der
Schroeff als hij in een gloedvolle voordracht voor de Vereniging voor Belastingweten-
Schap 109 de fiscaalrechtelijke toepassing der theorie van de vervangingswaarde aan-

102.  Idem blz. 869.

103. BNB 1953/271 jo. BNB 1954/128.

104. BNB 1956/121.

105. Vergelijk L. Stil, De toekomst der fiscale afschrijvingen, Weekblad voor Fiscaal Recht, 4567/1961,
biz. 870.

106. Zie verder de bespreking van de totstandkoming van de Wet IB 1964 in par.  1.4.6.

107.   Brezet,  J.C., Het winstbepalingsstelsel-Hofstra, De Naamloze Vennootschap,  56/5,  mei 1978, spreekt
van monotheorien.

108.  J.J. Hof, Raakpunten bedrijfseconomie en belastingen naar de winst, FED 1957, bk 19.

109.  Schroeff, H.J. van der, en Kooinlan, J., Fiscaalrechtelijke toepassing der theorie van de vervangings-
waarde, Inleidingen voor de Vereniging voor Belastingwetenschap (+stenografisch verslag van het debat m
de vergadering) van 25 januari 1958, Geschriften nrs. 97 en 98, Alphen a/d Rijn, 1958.
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prijst. In stelling 4 zegt hij: "Een economisch verantwoorde fiscale heffing van de winst
dient   op het bedrij fseconomische winstbegrip   te zijn gebaseerd." Hij besluit   met   in
stelling 17 de toepassing van de theorie van de vervangingswaarde voor een economisch
verantwoord en rechtvaardig fiscaal beleid tot een "dwingende eis" te verklaren.
Langzamerhand echter, breekt het inzicht door dat een absoluut winstbegrip een onbereik-
baar ideaal is. 110 Subjectieve schattingen en beleidselementen belemmeren het vaststel-
len van eenduidige bedrijfseconomische grondslagen voor de winstberekening.111 Dit
inzicht voert tot de eerder genoemde opvatting, dat er verschillende winstopvattingen
(dienen te) zijn voor verschillende doeleinden. A fortiori geldt deze benaderingswijze met
betrekking tot de fiscale winstbepaling. Al in een vroeg stadium, waarbij  1941, het jaar
van het Besluit Inkomstenbelasting 1941, als een belangrijk jaartal geldt,112 heeft de
fiscale winstbepaling zich losgeweekt van de bedrijfseconomische en is een min of meer
parallelle ontwikkeling gaan doorlopen113. Wel is een sterke wisselwerking blijven
bestaan. Bedacht dient te worden, mede op grond van het onder 3. besprokene, dat het in
de bedrijfseconomie met name gaat om de jaarwinstbepaling, alhoewel dat zelden expliciet
wordt uitgesproken. In het bedrijfseconomisch denken is de beperking tot de jaarwinst
haast een zelfevidentie geworden.
Gegeven deze wisselwerking, dringt zich meteen de vraag naar de verhouding tussen
fiscale en bedrijfseconomische winstbepaling op. In 1956 zei Hofstra hierover: "Zolang
derhalve niet blijkt dat de desbetreffende wetenschap -in casu dus de bedrijfseconomie-
van veronderstellingen uitgaat die met het doel van de fiscale winstberekening bepaalde-

1 10.      B. Pruyt, Subjectieve schattingen en beleidselementen bij winstbepaling en winstbestemming,Diesrede N.E.H. 1954, Jaarboek N.E.H. 1953-1954.

111.       Burgert, R., Bedrijfseconomisch aanvaardbare grondslagen   voor de gepubliceerde jaarrekening,Preadvies  voor de Accountantsdag  1967  van het N.I.V.R.A., gepubliceerd als bijlage  bij   'de  Accountant'
nr. 4, september 1967.

112.  Voor de berekening van de fiscale jaarwinst heeft de fiscus tot genoemd jaar kunnen volstaan met
aansluiting bij de commerciile administratie, mits dit voldeed aan goed koopmansgebruik. Commissie
Eizenga, blz. 5. De Commissie Eizenga vervolgt: "De vraag of dit goed koopmansgebruik andere systemenvan jaarwinstbepaling toeliet dan die, welke destijds in de commerciBle administratie gebruikelijk waren
(waarbij nagenoeg algemeen werd uitgegaan van de z.g. historische-kostprijsmethode -ook toen al, ondanks
Limpberg, CC-), is voor 1941 nauwelijks aan de orde gekomen. Het hier te lande over een wat langereperiode genomen niet al te zeer fluctuerend prijsniveau, het zich eerst geleidelijk ontwikkelen van debedrijfseconomische theorie en de naar huidige begrippen zeer lage belastingtarieven kunnen daarvoor als
voornaamste oorzaken worden genoemd.
Juist op een tijdstip, waarop wijziging in de hier genoemde faktoren tot verandering der inzichten aanleiding
had kunnen geven, sloten de de toenmalige fiscale autoriteiten de mogelijkheid om in het fiscale winstbegripbedrijfseconomische beginselen te introduceren uit, door met ingang van 1941 voor de activa in de fiscale
winstbepalende balans een minimum waardering op historische kostprijs imperatief voor te schrijven en deafschrijving op duurzame produktiemiddelen te koppelen aan de historische aanschaffingsprijs. Hierdoor
ontstond een divergentie tussen de ontwikkeling   van het fiscale   en   die   van het bedrij fseconomische
winstbegrip,......'

113. Een voorwaarde voor een zelfstandige ontwikkeling werd al in 1914 geschapen. Het vooralsnog "lege"begrip goed koopmansgebruik werd geintroduceerd bij de Wet op de Bedrijfsbelastingen, d.w.z. in een tijdwaarin volgens Hofstra "de bedrijfseconomie nog niet of nauwelijks bestond en de fiscus met het winstbe-
grip generlei ervaring  had".
H.J. Hofstra en L.G.M. Stevens, Inkomstenbelasting, Derde druk, Kluwer, Deventer, 1988, biz. 130.
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lijk in strijd zijn, zal ook de fiscale winstberekening zich naar mijn mening bij de
opvattingen van de bedrijfseconomie dienen aan te sluiten:114 Het daaropvolgende jaar

sprak de Hoge Raad zich in gelijke zin uit over de relatie tussen goed koopmansgebruik
en bedrijfseconomische opvattingen bij in zijn arrest van 8 mei 1957, BNB 1957/208. De
HR achtte een stelsel van winstbepaling in overeenstemming met goed koopmansgebruik,
indien het strookt met bedrijfseconomische opvattingen, tenzij hierdoor strijdigheid zou
ontstaan met een voorschrift, de strekking of enig beginsel van de toepasselijke belasting-
wetgeving. Hierdoor begonnen zich de contouren af te tekenen van een autonoom
fiscaalrechtelijk winstbegrip met een eigen inhoud. Veel schrijvers hebben zich in de loop
der jaren in gelijke zin uitgesprokenits, zodat gesteld kan worden dat deze opvatting
momenteel algemeen aanvaard is.
Deze algemene opvatting komt erop neer dat gestreefd moet worden naar een winstbepa-
ling die fiscaal acceptabel is, waarbij men zich zoveel mogelijk door bedrijfseconomische
overwegingen laat leiden. Echter, over wat bedrijfseconomisch verantwoord is kan op
sommige punten overeenstemming bestaan, op andere punten kunnen de meningen sterk
uiteenlopen. Vergaande overeenstemming bestaat bijvoorbeeld ten aanzien van het
realisatiebeginsel en het "Niederstwertprinzip" (minimumwaarderingsregeD, zoals

besproken in par. 2. van hoofdstuk 3. Beide zijn fiscaal acceptabel, sterker nog, fiscaal
onmisbaar. Andere voorbeelden van bedrijfseconomische concepten, die fiscaal aanvaard-
baar bleken, zijn: het ijzeren-voormadstelsel met mancovoorziening'16 en het LIFO-
stelselin , beide elementen uit een substantialistische (jaar-)winstopvatting. Met name de
Commissie Tinbergen heeft zich sterk gemaakt om te komen tot een uitbouw van het
substantialisme in de jaarwinstbepaling. Daarbij werd gedacht aan het uit de weg ruimen
van de door de Hoge Raad aangebrachte beperkingen met betrekking tot de toepassing van
het ijzeren-voorraadstelsel en de introductie van een vervangingswaardesysteem ten
aanzien van de bedrijfsmiddelen.

114. H.J. Hofstra, De economische aspecten van goed-koopmansgebruik, Voordracht Belastingconsulen-
tendag 1956, Amsterdam, 1956, blz. 52.

115. 1959: Smeets; 1968: Gubbi; 1977: Commissie Eizenga; 1983: Br011 en Zwemmer. Afwijkende
opvatting: Usselmuiden.
Bij Hofstra kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat hij zich in de loop der tijd verder van de
bedrijfseconomie verwijderd heeft, getuige de bepaaldelijk niet vleiende opmerking: 'Daargelaten dat ik
enige moeite heb met de door de bedrijfseconomie veelvuldig gehanteerde kwalificatie 'normatieve
wetenschap', berusten haar pretenties mijns inziens mede op een overschatting van de tot dusver door haar
bereikte resultaten:    In: H.J. Hofstra   en L.G.M. Stevens, Inkomstenbelasting, Derde druk, Kluwer,
Deventer, 1988, blz. 131.

116.  Door de Hoge Raad in principe aanvaard bij HR 7 maart 1956, BNB 1956/121.

117. Door de Hoge Raad als goed-koopmansgebruik aanvaard bij HR 18 oktober 1961, BNB 1961/350.
Reeds m.i.v. 1950 of 1951 was de toepassing ervan onder zekere voorwaarden door de Minister van
FinanciEn goedgekeurd.
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6 VERGELIJKING VAN HET FISCALE WINSTBEGRIP EN DE VOORSCHRIFTEN MEr BETREK-
KING TOT DE JAARREKENlNG

Feenstra en Meijerils komen na een vergelijking van het fiscale winstbegrip en de
voorschriften met betrekking tot de jaarrekening toen opgenomen in BW 2, Titel 8 (nu
Titel 9), tot de conclusie, enkele ondergeschikte punten daargelaten, dat er van principi8le
strijdigheid tussen de fiscale en bedrijfseconomische grondslagen van waardering en van
bepaling van het resultaat geen sprake is. Slechts ten aanzien van de toelaatbaarheid van
waardering en winstbepaling op basis van actuele waarden valt een principieel verschil
aan te merken. 119 Welnu, uitgerekend dit verschil valt binnen het kader van deze studie.

7 DE COMMISSIE RUDING

In het voorjaar van 1992 is de samenvatting van het rapport van de Commissie Ru-
ding'20 verschenen. Dit rapport is geschreven op verzoek van de Europese Commissie
met als opdracht te onderzoeken in welke mate verschillen in de heffing van vennoot-
schapsbelasting in de lidstaten de werking van de interne markt verstoren en welke
mogelijke maatregelen voorhanden zijn om deze verstoringen tegen te gaan.
In het onderdeel dat handelt over de belastinggrondslag ("corporation tax base")121
besteedt de commissie, na zich op het standpunt gesteld te hebben dat de commerciele
jaarrekening het uitgangspunt behoort te zijn voor de berekening van de belastbare winst,
aandacht aan de vraag op welke wijze eventueel rekening gehouden dient te worden met
de invloed van inflatie. Deze aandacht spitst zich toe op de afschrijvingen van de
bedriifsmiddelen, de voorraadwaardering en de behandeling van vermogenswinsten.
De commissie beveelt aan de historische kostprijs als afschrijvingsbasis te nemen. De
commissie erkent dat er goede redenen zijn om rekening te houden met de invloed van
inflatie, maar ziet geen noodzaak hiervoor speciale faciliteiten te cre8ren, op voorwaarde
dat de inflatie niet excessief hoog is, omdat de bestaande systemen van 'inflation
accounting' nogal verschillen, " inter alia because of disagreement on the issue within the
accounting profession. „122

Ook met betrekking tot de voorraadwaardering beveelt de commissie aan de historische
kostprijs als uitgangspunt te nemen. Daarnaast beveelt de commissie aan de ondernemin-
gen te laten kiezen tussen FIFO, LIFO, gemiddelde inkoopprijs en het ijzeren-voorraad-
stelsel; deze keuze dient onherroepbaar te zijn. De introductie van deze vrije keuze dient

118. D.W. Feenstra en H.J. Meijer, Het fiscale winstbegrip in relatie tot de grondslagen van waardering en
van bepaling van het resultaat in BW 2, Titel 8, Maandblad Bedrijfsadministratie en Organisatie 89, nr.
1065, 1985, biz.326.

119. Feenstra en Meijer verbinden hieraan verder de conclusie dat de wetgever met name kleinere
ondernemingen onnodig heeft opgescheept met twee jaarrekeningen. Volgens deze schrijvers is de wetgever
toch wel enigszins "snel door de bocht" gegaan bij zijn afuvijzing van fiscale grondslagen voor de bepaling
van het vermogen en het resultaat (blz. 327).

120.  Conclusions and Recommendations of the Committee of Independent Experts on Company Taxation,
Brussels/Luxembourg, 1992.

121. Blz. 36.e.v.

122. Blz. 38.
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vergezeld te gaan met intrekking van (eventueel reeds gebezigde) speciale maatregelen

gericht op de eliminatie van de invloed van inflatie. De commissie denkt dat de LIFO-
optie de meeste ondernemingen voldoende in staat stelt rekening te houden met inflatie.
Met betrekking tot de vermogenswinsten overweegt de commissie dat het doel dient te
zijn uitsluitend reele winsten in de belastingheffing te betrekken, en nia de itt/latiecompo-
nent. De commissie stelt zich voor dit doel op twee manieren te bereiken: door door-
schuiving van de vermogenswinst naar een stille reserve in het vervangende aktief in
geval van herinvestering en indexering van de verkrijgingsprijs ("cost of acquisition") van
bedrijfsmiddelen, deelnemingen ("controlling shareholdings") en financiele activa, niet
zijnde deposito's en andere korte-termijn monetaire activa, indien geen herinvestering
plaats vindt.

8 CONCLUSIE MET BETREKKING TOT DE RELATIE TUSSEN BEDRUFSECONOMISCHE EN
FISCALE WINSIBEPALING

Vastgesteld is dat onder bedrijfseconomen absoluut geen consensus bestaat over de wijze
waarop de winstbepaling op niet uitsluitend nominalistische wijze dient plaats te vinden.

Sterker dan op welk punt dan ook geldt in dit opzicht nog steeds de uitspraak van Pruyt,
dat de bedrijfseconomie de fiscus niet zal kunnen helpen aan het "juiste winstbegrip".123
Bij het incorporeren van de inflatieneutraliteit in het fiscale winstbegrip zal de fiscaliteit
haar eigen verantwoordelijkheid dienen te nemen en dit te doen in overeenstemming met
fiscale uitgangspuntent24. Uiteraard kan zij te rade gaan bij de bedrijfseconomie en
eventueel gebruik maken van de aldaar aanwezige denkbeelden. Veel bedrijfseconomische
denkbeelden hebben hun weg gevonden naar het fiscale winstbegrip, maar niet die op het
punt van de actuele waarde- en de vervangingswaardestelsels, ten aanzien waarvan ik in
het  voorafgaande de vraag heb opgeworpen  of zij bedrij fseconomisch niet dienen failliet
verklaard te worden.
Daar waar twee lijnen samenkomen, namelijk het lot van de actuele waarde in de
bedrijfseconomie en de autonomie van het fiscale winstbegrip ten opzichte van diezelfde
bedrijfseconomie, doet zich de vraag voor of de zelfstandigheid van het fiscale winstbe-
grip daarin zou moeten bestaan, dat een concept dat in de bedrijfseconomie weinig
toegepast wordt, wel in het fiscale winstbegrip geincorporeerd zou moeten worden. Het
antwoord dient mijns inziens ontkennend te luiden.125 De argumenten voor deze ontken-

123.  B. Pruyt, Subjectieve schattingen en beleidselementen bij winstbepaling en winstbestemming, Diesrede
N.E.H. 1954, Jaarboek N.E.H. 1953-1954, blz. 103.

124. Ook internationaal is er een tendens waarneembaar waarbij zoniet autonomie, maar dan toch prioriteit
wordt verleend aan de fiscale winstberekening. Zie: P.M. van der Zanden, Maatschappelijk aanvaardbare
normen voor de jaarrekening en goed koopmansgebruik, Kluwer Bedrijfswetenschappen, Deventer, 1991,
blz.  57.

125. Hieruit moet niet afgeleid worden dat bedrijfseconomische toepassing van een concept (nog steeds)
een conditio sine qua non is voor fiscale toepassing. Het is m.i. best mogelijk dat fiscaal bepaalde

uitgangspunten toepassing vinden, b.v. realistische, zonder dat daarvan bedrijfseconomisch sprake is. Gezien
de ontwikkelingen die zich in de bedrijfseconomie hebben voorgedaan, hoeft m. i. de fiscaliteit nia meer te
votgen, zij kan onderhand ook voorgaan. In die zin ben ik het niet eens met het OECD-rapport (Measure-
ment of profits in an inflationary environment, in: Taxation in developed countries, OECD, 1987, blz. 50,

(Wordt vervolgd...)
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nende beantwoording zal ik in hoofdstuk 8 bespreken.
In de volgende paragraaf zal ik allereerst nagaan welke idee8n met betrekking tot
nominalistische, substantialistische en realistische fiscale winstbepaling naar voren
gebracht zijn en in hoeverre zij geleid hebben tot toepassing bij de fiscale winstbepaling,
zowel op het terrein van de totale winst als op dat van de jaarwinst. Een aantal hiervan is
in het voorafgaande al wel aan de orde geweest, bij deze bespreking echter zal ik vooral
een chronologische volgorde aanhouden.

125.   (...vervolg)
2e alinea), waarin tussen de regels gelezen kan worden, dat terughoudendheid betracht moet worden met
uitsluitend fiscale toepassing van inflatiecorrecties.
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HOOFDSTUK 5

DE FISCALE WINSTBEPALING

1 HEr EERSTE RUILARREST

HR 21 juni 1932, B 5237, vormde het eerste ruilarrest in de fiscale rechtspraak. Dit
arrest had verrassenderwijze -althans vanuit huidig perspectief- betrekking op handels-
voorraden. Hiermee werd een eerste (ad hoc) substantialistisch element geintrodu-126

ceerd.

2 DE RAMPENRESERVE EN DE VERVANGINGSRESERVE

lien volgend ( ad hoc) substantialistisch element in de jaarwinstbepaling was de rampenre-
serve, waarvan de vorming door art. 11 Besluit 1941 werd mogelijk gemaakt. Stille
reserves die vrijkwamen ten gevolge van brand, onteigening en andere dergelijke
gebeurtenissen, mochten doorgeschoven worden naar het vervangende bedrijfsmiddel. Uit

127

deze rampenreserve is de vervangingsreserve ex art. 14 Wet IB 1964 voortgekomen.

3 HE:r SIELSEL-BAKKER

In 1947 propageerde Bakker zijn stelsel, zijnde een toepassing van het realisme op het
terrein van de jaarwinstberekening.128 Zoals reeds vermeld vonden zijn denkbeelden
weinig weerklank. Zijn stelsel heeft jarenlang steeds in de schaduw gestaan van het onder
Nederlandse bedrijfseconomen en registeraccountants meer aanhang hebbende vervan-
gingswaardestelsel (toepassing van het substantialisme).129 Pas jaren later werd hij
"herontdekt" o.a. door Gubbil3o en Stevens13:

4 LASr-IN-FIRST-OUT EN HET UZEREN-VOORRAADSTEISEL

Tot en met 1949 gold dat ingekochte voorraden naar keuze konden worden gewaardeerd
op hun aanschaffingsprijs, hun aktuele marktwaarde, of de laagste van die twee en verder
dat slechts het fifo-systeem toelaatbaar was, hoewel om praktische redenen ook het
systeem van gemiddelde aanschaffingsprijs wel werd aanvaard. Na de wetswijziging van

126. Zie o.a.: A.C. Rijkers, Beleggingsmaatschappij en ruilarresten, Weekblad voor Fiscaal Recht, 10
maart 1988, nr. 5812, biz. 291.

127.  Zie: Th. S. Usselmuiden, Het begrip vervanging in art. 14 Wet op de inkomstenbelasting, Weekblad
voor Fiscaal Recht, 4732-4733/1964.

128.   0. Bakker, Bedrij fshuishoudkunde, deel  III,  1947,  blz.  192 e.v..

129.  Zie ook Commissie Eizenga, blz. 47.

130. Gubbi, biz. 97.

131.    Stevens, L.G.M., Belasting over schijnwinst, Weekblad voor Fiscaal Recht,  nr.  5271,  13  mei  1976.
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1950 (Wet Belastingherziening 1950), schreef de wet alleen nog maar voor dat waarde-
ring moest geschieden naar goed koopmansgebruik met inachtneming van een bestendige
gedragslijn. De regering ging ervan uit dat hiermee alles bij het oude bleef, maar de
rechtspraak beoordeelde al spoedig ook andere systemen als "niet strijdig met goed
koopmansgebruik": het lifo-stelsel  en het ijzeren-voorraadstelsel.132 Beide systemen  zijn
vormen van (ad hoc) substantialisme in de fiscale jaarwinstbepaling.

5 DE COMMISSIE TINBERGEN

Op de mogelijkheden die door deze jurisprudentie werden geschapen, borduurde de
Commissie Tinbergen voort. De commissie adviseerde de door de Hoge Raad aangebrach-
te beperkingen op te heffen, met name de eis van soortgelijkheid. Een zekere technische
verwantschap zou voldoende moeten zijn. Deze wens is begrijpelijk, omdat de Commissie
Tinbergen sterk onder invloed stond van de vervangingswaardeleer, sterker nog, de
theorie van de vervangingswaarde werd verpersoonlijkt door twee leden van de commis-
sie, Van der Schroeff en Kooiman, die in 1958 -in aanwezigheid van de bijna tachtig-jarige Limperg- de fiscaalrechtelijke toepassing van de theorie van de vervangingswaarde
hadden aangeprezen bij gelegenheid van voordrachten voor de Vereniging voor Belasting-
wetenschap. 133 Vooral het betoog van Van der Schroeff had diepe indruk gemaakt
("applaus!"). Genoemde invloed blijkt vooral uit haar standpunt ten aanzien van de
bedrijfsmiddelen. Hiervoor wenste de commissie de bepaling van een "normale" hoeveel-
heid en een correctie van de jaarlijkse afschrijvingen op basis van de vervangings-
waarde. 134
Realisme in de jaarwinstbepaling was niet een optie, die in die jaren serieus werd
overwogen. Een enkele poging n.1. die Van Kreiken in 1957, kan vermeld worden. 135

In die periode heerste er een sfeer waarin het substantialisme als het enige alternatief voor
het nominalisme werd gezien.

6 WEr INKOMSIENBELASTING  1964

In deze sfeer is de Wet IB 1964 tot stand gekomen. De vraag of een realistisch stelsel te
verdedigen  zou  zijn,  is  toen   niet  eens  aan  de orde geweest.136  Het  komt  mij  voor  dat  de
beperking van de keuzemogelijkheden die aldus ontstond, een belangrijke reden is
waarom uiteindelijk het nominalisme onverkort gehandhaafd is, ook ten aanzien van de
totale-winstbepaling. Het lijkt erop dat de stap die genomen moest worden te groot was.
Een amendement van het kamerlid Lucas om afschrijving van bedrijfsmiddelen op basis

132. BNB 1953/271 juncto BNB 1954/128; HR 18 oktober 1961, BNB 1961/350 resp. HR 7 maart 1956,BNB 1956/121.

133.    Schroeff,  H.J.  van  der, en Kooiman, J., Fiscaalrechtelijke toepassing der theorie  van de vervangings-waarde, Inleidingen voor de Vereniging voor Belastingwetenschap (+stenografisch verslag van het debat in
de vergadering) van 25 januari 1958, Geschriften nrs. 97 en 98, Alphen a/d Rijn, 1958.

134. Idem, biz. 25.

135.  J. Kreiken, Objectieve winstberekening, Haarlem, 1957.

136. Comnussie Eizenga, blz. 43.
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van vervangingswaarde toe te laten stuitte dan ook af op het onaanvaardbaar van staats-
secretaris Van den Berge. Bij zijn afwijzing van de fiscaalrechtelijke toepassing van de
vervangingswaardeleer heeft de belastingwetgever zich vooral op de twee volgende
argumenten beroepen: 137

a. de invoering van dit stelsel zou een bevoorrechting betekenen ten opzichte van de
overige belastingplichtigen (bevoorrechtingsargument). Dit argument hield in dat de
bewindslieden van Financin van mening waren dat de economisch sterksten (de onderne-
mingen) bevoordeeld zouden worden ten opzichte van de andere sectoren in de maat-
schappij, waarin volgens    hen    nog met nominale bedragen werd gerekend.    Uit    het
Voorlopig Verslag bleek al dat dit argument onterecht gehanteerd werd, omdat in andere
sectoren inflatiecorrecties werden aangebracht, bijvoorbeeld in de loononderhandelingen
werden prijscompensaties verleend.

De Commissie Eizenga concludeert met betrekking tot dit argument dat "-zo het ooit
terecht gehanteerd is- het anno 1977 in elk geval geen geldigheid meer heeft. „138

b. het verlaten van het nominalistische stelsel zou betekenen het afstand doen van een
conjunctureel instrument, onmisbaar door het automatisme van zijn werking 139 (con-
junctuurpolitiek argument).
We stuiten hier op de ongelukkige vervlechting van belastingpolitiek en conjunctuurpoli-
tiek, die in de jaren zestig -jaren van hoogconjunctuur-naar mijn opvatting de discussie
over de juiste belastinggrondslag heeft vertroebeld. In die jaren zocht men naar "automati-
sche", ingebouwde conjunctuurstabilisatoren in goed-Keynesiaanse traditie, die een anti-
cyclisch effect op het conjunctuurverloop dienden te hebben. Deze vervlechting was
daarom ongelukkig omdat de conjunctuurpolitiek binnen het bestek van de belastingpoli-
tiek een oneigenlijk element vormde met als belangrijk gevolg dat voorstellen met
betrekking tot het verbeteren van de belastinggrondslag niet (volledig) op hun eigen
merites beoordeeld werden.
Een zeer principieel punt van kritiek op deze vorm van conjunctuurpolitiek was reeds
naar voren gebracht door de Commissie Tinbergen'40, met name op het automatische
karakter ervan. De commissie was van oordeel "dat aan een juiste conjunctuurpolitiek
zowel de eis gesteld moet worden, dat zij met open ogen wordt bedreven als dat zij in een
democratische staat langs parlementaire weg tot stand moet komen", hetgeen een pleidooi
inhield   voor een niet-automatisch instrument. '41 Deze kritiek   nam    niet   weg   dat   de
commissie nog ontzettend haar best deed duidelijk te maken dat de winstbepaling op
substantialistische basis een veel beter conjunctuumivellerend effect zou kunnen hebben
dan de "built-in stabilizer" van de nominalistische winstberekening.142 Ook Gubbi, die
in zijn artikelenserie uit 1968 relatief veel aandacht aan genoemd argument besteedt,

137. Zie Gubbi, blz. 24 en Commissie Eizenga, blz. 41.

138. Commissie Eizenga,biz. 42.

139.  Memorie van Antwoord Wetsontwerp inkomstenbelasting 1960 (5380)

140. Commissie Tinbergen, blz. 36.

141.  Dat is er gekomen in de vorm van de wiebeltax.

142. Commissie Tinbergen,  blz.   34  en  35.
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verwerpt niet de conjunctuurpolitieke overwegingen als zodanig, maar komt ook tot de
conclusie dat het door hem voorgestane stelsel (realisme) uiteindelijk de conjunctuur ten
goede zal komen. Op blz. 59 schrijft hij: "Daar men kan stellen dat een realistischer
wijze van winstberekening de investeringen, en hierdoor tevens de economische groei, zal
bevorderen, kan men mede met een beroep op het welvaartsbeginsel tot stelselwijziging
overgaan."
Het conjunctuurpolitieke argument heeft onder de huidige omstandigheden zijn betekenis
allang verloren. Hieraan is zeker mede debet geweest het feit dat de praktijk zich niet
naar de theorie gedroeg, los van de vraag of de theorie wel juist was. Dit blijkt o.a. uit
de toelichting die de Commissie Eizenga gebruikte om duidelijk te maken waarom zij het
conjuncturele argument niet meer aanhing. De theorie luidde, dat de bedrijvigheid beperkt
kon worden, als de overheid de baten boven de reele winsten die tevoorschijn komen op
basis van het nominalisme zou afromen en deze extra middelen zou blokkeren. Ze zouden
beslist niet in de consumptieve sfeer gebracht mogen worden. Het bleek echter dat de
overheid haar uitgaven richtte naar haar inkomsten, met andere woorden, de volle op
basis van het nominalisme ontvangen meeropbrengst werd in uitgaaf gebracht. De
ondernemers hebben daarnaast volgens de Commissie Eizenga het geld voor de uitgaven,
waarvan de overheid meende dat die door afroming onmogelijk waren gemaakt, rustig bij
de banken en andere financieringsinstellingen geleend. Dit betekende dat uitgaven die op
grond van het conjuncturele argument niet zouden mogen worden gedaan, uiteindelijk
tweemaal gepleegd zijn. De praktijk van de conjunctuurpolitiek heeft op deze wijze eerder
tot aanwakkering dan tot beperking van de conjunctuur geleid. 143
Hofstra rept in zijn rapport, dat een jaar later verscheen, al met geen woord meer over
het conjuncturele argument.

De twee belangrijkste argumenten van de toenmalige regering blijken dus volledig hun
betekenis verloren te hebben. Daarnaast waren er nog overwegingen met betrekking tot de
uitvoerbaarheid en de beschikbaarheid van betrouwbare prijsindices. Hierop kom ik nog
terug, aangezien dergelijke overwegingen onder de huidige omstandigheden nog van
belang zijn.
Tenslotte veronderstelde de Commissie Eizenga dat ook overwegingen van budgettaire
aard een belangrijke rol gespeeld zullen hebben 144, overwegingen die om zo te zeggen
"van alle tijden" zijn.

7 DE ARTIKELENREEKS VAN GUBBI

In 1968 verschijnt in het M.B.B. een belangwekkende artikelenserie van F. Th. Gubbi,
getiteld:   "Naar een realistisch fiscaal winstbegrip",    met als ondertitel: "Een onderzoek
naar de billijkheid van de eliminatie van monetair veroorzaakte schijnwinsten bij defiscale winstberekening".
Deze artikelen ontlenen mijns inziens hun belang aan het feit dat hiermee met betrekkingtot het naar voren brengen van altematieven voor het nominalisme als algemene methode
voor het bepalen van de fiscale jaarwinst een nieuwe weg wordt ingeslagen. Nadat de

143. Inflatie en belastingheffing (2), Geschrift 146 van de Vereniging voor Belastingwetenschap, Kluwer,
Deventer, 1977; biz. 26 en 27.

144.  Idem, biz. 41.
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Commissie Tinbergen het reeds voor de totale winst had gepropageerd, stelde Gubbi nu
ook voor de jaarwinst het realisme voor. Hiermee zette een ontwikkeling in het denken
over inflatieneutrale belastingheffing door, die via het rapport van de Commissie Eizenga,
uiteindelijk uitmondde in het rapport-Hofstra.
Gubbi schreef zijn serie als een evaluatie-na-drie-jaar van het parlementaire debat dat

voorafging aan de invoering van de Wet IB 1964.
Het belangrijkste punt van kritiek dat hij daarbij naar voren brengt is dat "bij het afwijzen
van de fiscaalrechtelijke toepassing van de vervangingswaardeleer onvokkende aandacht
is geschonken aan andere stelsels dan dit stelsel en het traditionele".145

Zich op het standpunt stellende dat moet worden gestreefd naar een winstbepaling welke

bedrijfseconomisch verantwoord en tegelijk fiscaal acceptabel is, komt Gubbi tot de
uitspraak dat, zo de koopkrachtcorrectiemethoden bedrijfseconomisch aanvaardbaar
worden geacht, en deze methoden in hun analyse van de verschillende delen van de
vermogensaanwas niet in strijd komen met het beginselrecht, met andere woorden tot een
redelijke belastingheffing komen, men de rangschikking van deze methoden onder fiscaal
goed koopmansgebruik dient te overwegen.146 Bij zijn beargumentering van de wense-

lijkheid van invoering van het realisme, maakt Gubbi gebruik van het onderscheid tussen
"monetair veroorzaakte vermogensaanwassen", d.w.z. vermogensaanwassen ten gevolge
van de algemene prijsstijgingen en "niet-monetair veroorzaakte vermogensaanwassen",
d.w.z. ten gevolge van boven de algemene prijsstijgingen uitgaande specifieke prijsstijgin-
gen. Gubbi stelt:

"Zou men de monetair veroorzaakte vermogensaanwassen in de ondememingssector buiten
de belastinghelling Eaten, zoals uit het realisme zou voortvloeien, dan blijven alleen de
niet-monetaire veroorzaakte vermogensaanwassen voor helling over. Bij toepassing van de
vervangingswaardeleer blijven ook de laatste vermogensaanwassen buiten de helling,
indien en voor zover zij onder de klem van de vervangingsverplichting liggen. Het
realisme  neemt  dus  een  tussenpositie  in:  een positie  die,  uit  een oogpunt  van allocatie  van

 147de belastinghefing  over winstinkomen, het meest juiste moet worden geacht.

Vervolgens stelt Gubbi de vraag aan de orde of een ander stelsel van winstberekening dan
het nominalistische in overeenstemming is te brengen met de aan de belastingheffing ten
grondslag liggende beginselen, welke door De Langen naar voren zijn gebracht.

148

In dit verband constateert hij eerst dat de zuivere bronnentheorie m.b.t. het inkomensbe-
standdeel winst uit onderneming, zowel nationaal als internationaal is losgelaten. De vraag
die hieraan gekoppeld wordt is of dan het aan de vervangingswaardeleer ten grondslag
liggende instandhoudingscriterium (d.i. de handhaving van de onderneming als inkomens-
bron) zich verdraagt met de beginselen van de belastingheffing naar inkomen. Gubbi kiest
er  in  navolging van Bakker  voor  om  uit  te  gaan  van de eigenaar/vermogensverschaffer(s).
Na onderscheid gemaakt te hebben tussen monetair en niet-monetair veroorzaakte

145. Gubbi, blz. 23.

146.  Gubbi, blz. 55-57.

147.  Gubbi, blz. 70.

148.  Gubbi, biz. 72.
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schijnwinsten dn na draagkracht gedefiniterd te hebben als toegevoegde reele koopkracht
(conform De Langen, Br011 en Musgrave), komt Gubbi tot de vaststelling dat het
draagkrachtbeginsel geen grond oplevert voor het belasten van de ten gevolge van de
muntontwaarding ontstane monetaire schijnwinsten; echter geen dragend beginsel van
onze winstbelastingen verzet zich tegen belastingheffing over de niet-monetair veroorzaak-
te vermogensaanwassen -in navolging van o. a. de Langen en Brull rents genoemd- en dat
derhalve de vraag of de vervangingswaardeleer zich leent voor fiscaalrechtelijke toepas-
sing, ontkennend moet worden beantwoord. Volgens Gubbi is op deze grond het onaan-
vaardbaar van staatssecretaris Van den Berge met betrekking tot het amendement-Lucas,
dat beoogde de vervangingswaarde als basis voor de fiscale afschrijvingen in de Wet IB
1964 te introduceren, vanuit beginselrechtelijk oogpunt te verdedigen. 149

Vervolgens betrekt Gubbi het voorzichtigheidsprincipe in zijn overwegingen en komt tot
de conclusie dat gerealiseerde re8le vermogenswinsten en gerealiseerde dn ongerealiseerde
vermogensverliezen meteen in de belastingheffing betrokken dienen te worden, maar
ongerealiseerde vermogenswinsten (nog) niet.150

Vervolgens stelt Gubbi de financieringswinst aan de orde en verdedigt de opvatting dat de
in de waardestijging van de activa begrepen waardedaling van de geldeenheid w61 een
draagkrachtvermeerdering voor de ondernemer oplevert, indien een gedeelte van de activa
met, in nominale bedragen luidend, vreemd vermogen is aangeschaft.151 Hij kwalificeert
de financieringswinst als een bevoorrechte verkrijging die voor belastingheffing in
aanmerking dient te komen.
Alhoewel Gubbi de mening is toegedaan dat reeds realiseerbaarheid draagkracht verschaft,
laest hij ten aanzien van het tijdstip waarop de financieringswinst in de fiscale jaarwinst
moet vallen, voor het moment van realisatie. Hij baseert deze realisatie-eis op het
welvaartsbeginsel (gelet op het liquiditeitsprobleem) alsmede op het uitvoeringsbeginsel.
Over welk tijdstip als realisatietijdstip aangemerkt dient te worden, met andere woorden,
op welk moment de financieringswinst ophoudt ficale latentie te zijn, doet hij geen
eenduidige uitspraak. Als mogelijkheid noemt hij het moment van aflossing op, of
terugbetaling van het desbetreffende vreemd vermogen. 152

Gubbi hecht er waarde aan te benadrukken dat zijn uitwerking van het realistisch
winstbegrip niet moet worden verstaan als (16 uitwerking, maar als Wn uitwerking van dat
winstbegrip.
Tevens wijst hij erop dat het toestaan van een beperkt substantialisme (ad hoc-substantia-
lisme) het realistisch totaal winstbegrip in wezen niet aantast, aangezien "de uit deze
beperkte substantialistische faciliteiten voortvloeiende jaarlijkse winstverschuiving, niet zat
verhinderen dat bij uiteindelijke -al dan niet geconstrueerde realisatie- de totale reale
winst belast wordt, zoals onder het vigerende gulden-is-guldenstelsel, uiteindelijk over de
totale nominale winst belasting wordt geheven. "153 Deze benadering keert later  ook  bij

149. Gubbi, blz. 73.

150. Gubbi, blz. 74.

151. Gubbi, biz. 74.

152. Gubbi, blz. 99 en 100.

153. Gubbi, biz. 100.
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Hofstra terug.
Het slotartikel van zijn serie wijdt Gubbi aan belastingtechnische overwegingen. Hij komt
daarbij tot de slotsom dat een realistisch stelsel van winstbepaling gldn zware administra-
tieve verplichtingen op de ondernemers zal leggen. Bovendien kan het voldoen aan de
gelijkheidseis, in die zin, dat het zowel voor grotere als kleinere ondernemingen met niet
al te veel moeite toe te passen zal zijn, omdat aangesloten kan worden op het traditionele
stelsel, waarbij men zich kan baseren op de historische uitgaafprijzen en de toe te passen
"conversiefactoren" (= de inflatiecorrectie op basis van het prijsindexcijfer van het
levensonderhoud).
In zijn slotbeschouwing maakt Gubbi de nog steeds behartenswaardige opmerking dat de
oplossing van de door inflatie veroorzaakte problemen niet ligt in een tariefsreductie,
maar in een andere berekeningswijze van de fiscale winst. 154

8 EEN AANTAL ANDERE AUTEURS

Mede ten gevolge van de inflatiegolf, die veroorzaakt werd door de eerste oliecrisis,
verscheen halverwege de jaren zeventig een betrekkelijk groot aantal (tijdschrift)publica-
ties, die inflatie en belastingheffing tot onderwerp hadden (vgl. par. 2. van hoofdstuk 2.).
Zij vormden als het ware een aanloop naar een tweetal rapporten uit 1977, te weten het
rapport van de Raad van het Midden- en Kleinbedrijf en het rapport van de Commissie
Eizenga. Het Hofstra-rapport verscheen uiteindelijk in 1978.
Om het tijdsbeeld vollediger te maken, kan ook nog opgemerkt worden dat in 1976 het
reeds besproken belangrijke artikel van Burgert, getiteld "Ontwikkelingen in inflation
accounting", verscheen.
Aan enkele van bovengenoemde publicaties155 wil ik in deze paragraaf aandacht
besteden, ondere andere aan de artikelen van Van der Heeden en Stevens. Aan het werk
van de Raad voor het Midden- en Kleinbedrijf, de Commissie Eizenga en vanzelf Hofstra
zullen aparte paragrafen gewijd worden.
Giele presenteerde een eenvoudig basisconcept voor een fiscaal winstbegrip waarbij
rekening zou worden gehouden met inflatie. Hij ging hierbij uit van waardering op
vervangingswaarde, dus substantialisme.
Bartel daarentegen beschouwde correctie op basis van het algemene inflatiepercentage als
een noodzakelijke vereenvoudiging. Hij hechtte er waarde aan dat het toepassen van de
algemene index in plaats van de specifieke indices voor de verschillende activa admini-
stratief belangrijk minder bewerkelijk is. Afboeking tot lagere bedrijfswaarde diende
volgens Bartel wel mogelijk te zijn.
Van der Heeden besteedt in zijn artikel eerst aandacht aan de geringe toepassing van de
theorie van de vervangingswaarde in de praktijk van de bedrijfseconomische rapportering,
waaruit hij de conclusie trok dat er voor de fiscale wetgever weinig reden was om die

154. Gubbi, blz. 115.

155. J.F.M. Giele, Inflatie en belastingen naar de winst, In: Cyns en Dyns, opstellen aangeboden aan Prof.
Mr. H.J.Hofstra, Kluwer, Deventer, 1975.
K. van der Heeden, Inlatiebestendige winstberekening, Weekblad voor Fiscaal Recht, 19 juni 1975, nr.
5230.

L.G.M. Stevens, Belasting over schijnwinst, Weekblad voor Fiscaal Recht, nr. 5271, 13 mei 1976.
J.C.K.W. Bartel, Fiscaal winstbegrip en inflatie, Bedrijfskunde 1976/2.
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kant op te gaan.
Van der Heeden toont zich een voorstander van het realisme in de jaarwinst. Het lijkt
hem redelijk uit te gaan van handhaving van het bedrag aan ongedifferenti rde koop-
kracht, dat in voorraden en bedrijfsmiddelen wordt geinvesteerd. Deze ongedifferenti8erd-
heid wordt volgens hem het best benaderd door de algemene consumptieprijsindex.
Als andere argumenten voor het hanteren van de algemene consumptieprijsindex noemt hij
dat werkelijke schaarsteresultaten in de winst worden betrokken, dat wordt benadrukt dat
produktie een middel is tot het bevredigen van consumptieve behoeften en niet een doel
op zich en dat de eenvoud van toepassing ten zeerste is gediend met 66n index voor alle
ondernemingen.
Anderzijds acht hij het gebruik van specifieke prijsindices in de jaarwinstbepaling
verdedigbaar. Afboeking tot lagere vervangingswaarde zou in elk geval mogelijk moeten
zijn.
Een groot deel van het artikel is gewijd aan de financieringswinst. De bespreking hiervan
stel ik uit tot de speciale, aan de financieringswinst gewijde paragraaf.
Stevens rekent om te beginnen af met de in die jaren sterk levende veronderstelling dat de
substantialistische elementen binnen het fiscale winstbegrip, zoals het ijzeren-voormadstel-
sel  en de vervangingsreserve (ad hoc-substantialisme), de voortekenen zouden  zijn  van
een toekomstig, volwaardig substantialistisch fiscaal winstbegrip op basis van de leer van
de vervangingswaarde (structureel substantialisme).
Na gewezen te hebben op het gebrek aan uniformiteit binnen de bedrijfseconomie, komt
Stevens tot een principiele afwijzing van de (klassieke) vervangingswaardetheorie als
grondslag voor de fiscale winstberekening. Zijn belangrijkste bezwaar geldt de grote
waarde   die   aan de continuiteitseis wordt toegekend. Hierin zit volgens Stevens   een
element van ondernemersbeleid, waardoor de problematiek van de winstbepaling afglijdt
tot die van de winstbestemming. Een dergelijk door subjectieve inzichten van de onderne-
mer bepaald winstbegrip is minder geschikt om als fiscaal winstbegrip te fungeren.
Verder noemt hij een aantal complicaties, waardoor de theorie van de vervangingswaarde
fiscaal onvoldoende operationeel gemaakt kan worden, zoals de vaststelling wat een
normale voorraad is, en wat een gelijkwaardige vervanging en hoe ten aanzien van de
produktiemiddelen de vervangingswaarde moet worden bepaald.
Tegen de financieringsvariant handhaaft Stevens dezelfde bezwaren, ondanks het feit dat
de accentverschuiving van winstbepaling naar winstbestemming wordt geremd door dat
gedeelte van de herwaarderingsreserve dat gefinancierd is met vreemd vermogen w61 als
winst tot uitdrukking te brengen.
Omdat de particle benadering van het ad hoc-substantialisme geen afdoende oplossing
biedt voor het totale probleem van de belasting over schijnwinsten, dient gezocht te
worden naar een integraal acceptabel systeem. Met als doel een dergelijk systeem te
vinden, toetst Stevens het stelsel-Bakker op fiscale toepasbaarheid. Als grote voordeel van
dit stelsel vergeleken met de vervangingswaardetheorie, ziet hij de afwezigheid van de
noodzaak het begrip "normale voorraad" te concretiseren, omdat de substantiehandha-
vingsgedachte wordt vervangen door de koopkrachthandhaving.Als bezwaar tegen het stelsel-Bakker op het terrein van de jaarwinstbepaling brengt
Stevens naar voren dat het strijdig is met het voorzichtigheidsbeginsel, omdat het volgens
Bakker kan voorkomen dat ook niet-gerealiseerde herwaarderingswinsten tot de jaarwinst
gerekend worden. Hij is er derhalve een voorstander van, dat binnen het fiscale winstbe-
grip in de financieringssfeer mogelijkheden worden geschapen de nog niet gerealiseerde
herwaarderingswinsten onbelast aan een waardevaste reserve te kunnen toevoegen.
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Stevens erkent dat het geschetste systeem complicaties met zich mee kan brengen, vooral
het noodzakelijke opsporen van de actuele waarden ziet hij als een tijdrovende bezigheid.
Anderzijds zal volgens hem de vaststelling van het vigerende inflatiepercentage weinig
problemen opleveren. Deze is eenvoudig bij wet te regelen en aan een onafhankelijk

orgaan  op te dragen.
Stevens besluit met een voorzichtige aanbeveling van een behoedzame voortgang naar een
winstbegrip op basis van koopkrachthandhaving. Hierbij acht hij het echter van groot
belang dat de eenvoud van toepassing niet at te sterk onder druk komt te staan.

9 HET RAPPORT VAN DE RAAD VAN HET MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF

Begin 1977 verschijnt er een advies van de Raad voor het Midden- en Kleinbedrijf,
getiteld "Fiscaal winstbegrip en financieringsfaciliteiten". Als uitgangspunt    voor    de
formulering van een nieuw fiscaal winstbegrip wordt gekozen voor het stelsel-Bakker
(realisme). Kern van het in het advies neergelegde stelsel is, dat jaarlijks de waarde van
de duurzame activa wordt aangepast aan de koopkrachtdaling. Om praktische redenen
worden als duurzame activa aangemerkt de activa met een te verwachten levensduur van
10 jaar of meer. Ook de afschrijvingen op deze bedrijfsmiddelen zouden moeten worden

gendexeerd  en de ijzeren voorraad zou worden aangepast  aan het actuele  peil  op  de
inkoopmarkt. De waardestijging die correspondeert met de koopkrachtdaling van het in de
duurzame activa geinvesteerde eigen vermogen, zou door middel van een objectieve
vrijstelling uit de winst getlimineerd dienen te worden. Over de financieringswinst op het
vreemde vermogen, zou geen directe belastingheffing plaatsvinden. Het zou de belasting-
plichtige toegestaan worden -naar keuze- een financieringsreserve te vormen, waaraan

jaarlijks het bedrag gelijk aan de indexatie van de schulden wordt gedoteerd. Deze finan-
cieringsreserve zou gefaseerd, namelijk in gelijke bedragen gedurende 20 jaar, worden
afgebroken.
Als inflatiecorrectiefactor werd voorgesteld de ongezuiverde tabelcorrectiefactor, zoals
omschreven in art. 54, lid 2, Wet IB 1964.
Om het realisme in de totale winst tot zijn recht te laten komen, stelt de raad een variant
voor op de in de Leidraad Belastingherziening 1950 voorkomende formulering:

"Winst is al hetgeen wordt genoten boven het in de onderneming ingebrachte
vermogen in de periode vanaf de oprichting tot en met de liquidatie van die
ondememing, nadat dit ingebrachte vermogen is gecorrigeerd voor de waardever-
anderingen van de  geldseenheid."  (cursief,  CC).

Intussen had Hofstra zijn opdracht gekregen. Al in een vroeg stadium (23 april 1976)
stelde de raad hem op de hoogte van zijn belangrijkste desideratum in het kader van een
herziening van het fiscale winstbegrip, namelijk het toestaan van een belastingvrije
correctie gelijk aan het koopkrachtverlies op het eigen vermogen van de onderneming.
Kort samengevat kiest de raad dus voor realisme in de totale-winst- en in de jaarwinstbe-
paling.

10 DE COMMISSIE EIZENGA

De laatste "voorloper" van het rapport-Hofstra was het in 1977 verschenen rapport
"Inflatie en belastingheffing" van de Commissie Eizenga, geschreven in opdracht van de
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Vereniging voor Belastingwetenschap. Hoofdstuk III behandelt inflatie en winst uit
ondememing 156.
Ten aanzien van de totale winst (winstbegrip ten principale) kiest de commissie unaniem
voor het realisme (in casu het koopkrachtcorrectiestelsel), met als argument dat de
commissie de instandhouding van het geinvesteerde eigen vermogen in overeenstemming
acht met de algemeen gangbare definitie van draagkracht -draagkracht is toegevoegde
re8le koopkracht- en dienovereenkomstig een centraal uitgangspunt voor de belasting-
heffing in de winstsfeer. Dit dient volgens haar de navolgende consequenties te hebben
(blz. 51):

a. het in de onderneming geinvesteerde eigen vermogen dient in het kader van de
fiscale winstberekening belastingvrij te worden gecorrigeerd voor fluctuaties in de
koopkracht van de gulden;
b. dienovereenkomstig dienen de tijdens de levensduur van de onderneming
ontstane voordelen, doordat een specifieke waardestijging van de bedrij fsactiva de
nominale waardestijging door koopkrachtdaling overtreft, in de belastingheffing te
worden betrokken;
c. evenzeer geldt dit voor de financieringswinsten of -verliezen op monetaire (dat
wil zeggen in nominale bedragen luidende) activa en passiva.

De opvattingen van de commissie ten aanzien van de jaarwinstbepaling zijn niet scherp
omlijnd.
Het rapport maakt gewag van de unanieme mening van de commissie dat het aanbeveling
verdient de realistische winstopvatting ook op het terrein van de jaarwinstbepaling te
hanteren. Dit principe wordt niet verder concreet uitgewerkt; de commissie geeft
"slechts" een "mogelijke uitwerking van de jaarwinstberekening op basis van koopkracht-
correctie onder handhaving van de bestaande (ad hoc) substantialistische elementen in de
jaarwinstberekening" (blz. 55). De commissie kiest daarbij voor de volgende uitgangspun-
ten:

1. De ondernemingsactiva worden steeds gewaardeerd op basis van historische
uitgaafprijzen, resp. voortbrengingskosten, omgerekend tegen actuele guldens op
grond van een jaarlijks door de overheid vast te stellen algemene conversiefactor,
welke gebaseerd zal zijn op de algemene prijsindex van de gezinsconsumptie.
2. Ingeval de specifieke prijsstijging van een bepaald ondernemingsactivum ten
achter blijft bij de algemene prijsstijging, mag de minimum-waarderingsregel
(Niederstwertprinzip) worden toegepast; d.w.z. waardering tegen lagere vervan-
gingswaarde of bedrijfswaarde is toegestaan.
3. Aan de passiefzijde van de balans wordt alleen het in de onderneming geinves-
teerde eigen vermogen gecorrigeerd aan de hand van de onder 1 bedoelde conver-
siefactor.
4. Het saldo van de monetaire activa en passiva wordt niet gecorrigeerd. Dit
betekent dat in geval er sprake is van een negatief saldo een hieraan te relateren
positieve financieringswinst op de fiscale balans verschijnt.

De commissie stelt voor deze financieringswinst belastingvrij te reserveren en telkenjare
een nader vast te stellen gedeelte aan de fiscale winst toe te voegen. De commissie dacht

156.  Inkomsten uit vermogen en winst uit aanmerkelijk belang komen in hoofdstuk 16 aan de orde.
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hierbij aan een periode van ten minste tien en ten hoogste twintig jaren.

Een aantal leden van de commissie (minderheidsstandpunt) gaf de voorkeur aan een
fiscale jaarwinstberekening die in overwegende mate op substantialistische grondslagen
zou zijn gebaseerd (een structureel substantialisme dus). Deze voorkeur was gebaseerd op
de navolgende overwegingen (zie blz. 53):
a. uit een oogpunt van instandhouding van het ondememingsvermogen geven veel
bedrijfseconomen en registeraccountants de voorkeur aan een correctie op basis van
specifieke prijsindices van (groepen van) ondernemingsactiva boven een correctie aan de
hand van an algemene prijsindex, welke geen recht doet aan de soms zeer sterk daarvan

afwijkende specifieke prijsbewegingen van bedrijfsactiva;
b. waardering op basis van actuele waarden maakt het opstellen van een commerci8le
balans, naast de fiscale balans overbodig;
c. de gebleken uitholling van het in de ondernemingen geinvesteerde vermogen wettigt,
met een beroep op het welvaartsbeginsel, een additionele faciliteit ten behoeve van het
bedrijfsleven.

Bedoelde leden bepleitten een aansluiting bij de eertijds door de Commissie Tinbergen
gedane aanbevelingen, echter met een actualisering op het punt van de financieringswinst.
Op dit punt zal ik nader ingaan in de speciale aan de financieringswinst gewijde para-
graaf.

De betreffende leden hadden de volgende hoofdlijnen voor de uitwerking voor ogen:
a. voorraadwaardering op basis van het ijzeren-voorraadstelsel met inachtneming van een
ruimere opvatting met betrekking tot de economische vervanging;
b. waardering van en afschrijving op duurzame produktiemiddelen op basis van de actuele
waarde; deze produktiemiddelen dienden conform de aanbeveling van de Commissie
Tinbergen onderscheiden te worden in verschillende categori8n, voor elk waarvan door
middel van indexcijfers de specifieke prijsbeweging zou worden weergegeven. Aangezien
de bedoelde leden van mening waren dat een jaarlijkse afschrijving op basis van de
actuele waarde naar bedrijfseconomisch inzicht de juiste indicatie geeft van de ten laste
van de winst te brengen kosten, zouden zij zich kunnen voorstellen dat de wetgever een
dergelijk, op handhaving van de fysieke kapitaalgoederenvoorraad gericht criterium ook
voor de fiscale jaarwinstbepaling zou willen aanvaarden.

Geconcludeerd kan worden dat de Commissie Eizenga met betrekking tot de duurzame
bedrijfsmiddelen nog niet volledig afstand neemt van de (substantialistische) denkbeelden
van de Commissie Tinbergen. Hofstra doet dit vervolgens wel.
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HOOFDSTUK 6

DE VOORSTELLEN VAN DE COMMISSIE HOFSTRA

1 HEr RAPPORT-HOFSTRA

De zienswijze van de commissie Hofstra (hierna aan te duiden met Hofstra) ten aanzien
van winst uit onderneming, die hij in Hoofdstuk 5 van zijn rapport behandelt, kan als
volgt worden samengevat.
Uitgangspunt moet de totale winst zijn, te berekenen op realistische wijze. Van de
daarvan afgeleide, noodzakelijke jaarlijkse afrekeningen dienen de berekeningen ook op
realistische wijze plaats te vinden, onder handhaving van de (reeds bestaande) substantia-
listische ad hoc-verzachtingen, zoals LIFO, het ijzeren-voorraadstelsel en de vervangings-
reserve van artikel  14.
De totale winst is de over de gehele duur van de onderneming berekende werkelijke
winst, die wordt gevormd door het bedrag, waarmee de som van de onttrekkingen en de
liquidatie-uitkering het voor koopkrachtverlies gecorrigeerde ingebrachte ondernemings-
vermogen overtreft.
Hofstra kiest dus voor de instandhouding van het eigen vermogen ("de richting Schmalen-
bach-Bakker"). De instandhoudingseis die betrokken is op de omvang van de voor de
voortzetting van de onderneming noodzakelijke voorraden en bedrijfsmiddelen ("de
richting Schmidt-Limpberg") wijst Hofstra nadrukkelijk af. Hij stelt op blz. 80 van zijn
rapport: "Doordat zij hun uitgangspunt bij de jaarwinst zoeken vermogen echter deze
systemen de oplossing voor het inflatieprobleem niet te geven. Zij kunnen daarvoor -
soms- een tijdelijke noodmaatregel opleveren, doch in wezen komen zj aan het infatie-
vraagstuk zelf niet toe. "

(cursief, CC.) Een verantwoorde oplossing kan volgens Hofstra
slechts worden gevonden door van de noodzaak tot instandhouding van het eigen
vermogen en door van het begrip "totale winst" uit te gaan (blz. 81).
Hofstra erkent dat de substantialistische ad hoc-verzachtingen in de jaarwinstbepaling een
niet te verwaarlozen tegenwicht vormen tegen de uit de (toen en nu nog bestaande)
wettelijke regeling voortvloeiende belastbaarheid van inflatoire schijnwinsten. Desondanks
acht Hofstra een herziening noodzakelijk vanwege de theoretische en praktische bezwaren.
Theoretisch past het nominalisme niet in een periode van structurele inflatie. De inflatoire
toename van bestaand vermogen is geen winst. De tijdelijke vrijstelling van inflatoire
schijnwinsten miskent het karakter van de inflatie, die daarvoor een definitieve belasting-
vrijstelling vraagt. Praktisch leidt het stelsel van incidentele maatregelen volgens Hofstra
tot een rechtsongelijkheid tussen belastingplichtigen die daarvan wel, en de belastingplich-
tigen die daarvan niet gebruik kunnen maken. "Slechts een principiBle, rechtstreeks op het
inflatieverschijnsel toegespitste, en voor alle ondernemers geldende, regeling kan aan het
algemene karakter van de inflatie recht doen wedervaren."  (Blz.  83.)

Na de principiele stellingname werkt Hofstra de consequenties voor de jaarwinst verder
uit. Een redelijke toerekening van de totale winst aan de opvolgende jaren eist immers
ook dat de van jaar tot jaar optredende inflatie reeds bij de berekening van de jaarwinsten
in aanmerking wordt genomen.
Hij wenst 66n systeem dat zowel door de kleine ondernemer met een eenvoudige
boekhouding als door het grote concern kan worden toegepast. Aan een theoretisch niet
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volledig gaaf systeem, dat op redelijke wijze kan worden uitgevoerd, zal de voorkeur
moeten worden gegeven boven een theoretisch fraaier systeem dat in de praktijk at te
grote uitvoeringsbezwaren oplevert (blz. 84).
Aanvaarding van de gedachte dat de gevolgen van een ingetreden inflatie reeds in de
jaarwinsten moeten worden verwerkt brengt mede, dat telkenmale de voor een kalender-
jaar in aanmerking te nemen inflatiefactor wordt vastgesteld, en dat voor de berekening
van de jaarwinst het eigen vermogen van de onderneming  aan het begin van het kalender-
jaar met inachtneming van deze inflatiefactor wordt herrekend. De toevoeging aan het bij
het begin van het jaar in aanmerking te nemen vermogen, wordt onttrokken aan de op
nominalistische grondslag berekende totale winst, en heeft tevens voor de jaarwinst-
berekening onmiddellijke gevolgen, die afhankelijk zijn van het dienaangaande te kiezen

systeem. Ten aanzien van het laatste zag Hofstra twee oplossingen:
1. het aanbrengen van 66n ongedifferentieerde correctie op de op nominalistische wijze
berekende winst, ongeacht de vraag of de inflatoire schijnwinst al dan niet reeds in de
jaarwinst tot uitdrukking is gekomen. Zij ziet uitsluitend naar het eigen vermogen van de
onderneming en brengt het bedrag dat nodig is om de koopkracht van het eigen vermo-
gen op peil te houden onmiddellijk en volledig ten laste van de jaarwinst. Vanuit het
huidig perspectief kan deze methode gekwalificeerd worden als vermogensaftrek met een
aftrekpercentage ter grootte van de inflatie.

De administratieve aantrekkelijkheid van deze methode ligt volgens Hofstra in haar
eenvoud, haar belangrijkste bezwaar is echter gelegen in de winstverschuivingen, die met
een redeljke toerekening van de totale winst aan de opeenvolgende jaren in strijd komen.
De (mogelijke) strekking van dit bezwaar kan duidelijk gemaakt worden met behulp van
een voorbeeld met 66n afschrij fbaar aktief. 157

VOORBEELD  6.1:

Stel een machine wordt aan het begin van periode 1 aangeschaft voor een prijs waarvan
zowel de nominale als de reEle index 100 bedraagt. De machine wordt in 5 jaar lineair
afgeschreven naar 0. De inflatie bedraagt 10% per jaar. Dan resulteert het volgende
overzicht:

Jaar:                      1     2     3     4     5    Totaal
a.Afschrijving op basis
van historische prijs 20 20 20 20 20 100
b.Vermogensaftrek over
boekwaarde begin jaar 10             8             6             4             2             30

c.Nominale
kostenpost (a + b) 30 28 26 24 22 130

d.Redle kostenpostus 27,27 23,14 19,53 16,39 13,66 100

157. Dit voorbeeld is ontleend aan Serensen, Christen, Real indkomstbeskatning, Nationalekonomisk
Tidsskrift,  bind  123  (1985),  nr.  2.,  die  het  op zijn beurt ontleent aan Jungenfeldt,  K.G.  og R. Lindgren.
1983. Real beskattning - Praktisk utformning och konsekvenser. Ekonomisk debatt 1983:2:113-21.

158. 30/1,10; 28/1,102; 26/1,103; 24/1,104; 22/1,105.
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De laatste regel laat zien dat de verdeling van de voor inflatie gecorrigeerde kostenpost
(afschrijving plus vermogensaftrek) niet gelijkmatig over de jaren is verdeeld; er vindt
een winstverschuiving plaats naar de latere jaren.
Het is van belang hier alvast op te merken dat het mechanisme, waarop Hofstra's bezwaar
gebaseerd is, optreedt per kapitaalgoed; in hoofdstuk 2 en 3 zal aangetoond worden, dat
dit bezwaar voor een groot deel wegvalt indien er sprake is van een samenstel van
kapitaalgoederen met een spreiding in levensduur (b.v. een ideaalcomplex).

2. de toevoeging aan het ondememingsvermogen wordt verwerkt in dienovereenkomstige
herwaarderingen van de ondememingsactiva. Ten aanzien van de bedrijfsmiddelen leidt
deze methode tot hogere afschrijvingen gedurende de resterende levensduur van het
bedrijfsmiddel. Met deze eis het effect van de inflatiecorrectie parallel te doen lopen met
de mate waarin de inflatoire waardestijgingen als inflatoire schijnwinst in de jaarwinsten
te voorschijn komt, wordt het bezwaar van de eerste methode ondervangen.

Het is deze twee(le methode die Hofstra verder uitwerkt; de regering koos uiteindelijk
voor de eerste methode.
Op blz. 86 gaat Hofstra in op de verhouding tussen enerzijds het door hem voorgestelde
systeem en anderzijds de lifomethode en het ijzeren-voorraadstelsel. De laatste systemen
kunnen slechts in beperkte mate van toepassing zijn; het systeem-Hofstra werkt ten gunste
van alle ondernemingen, hetgeen de rechtsgelijkheid bevordert. Het systeem-Hofstra is
ook ruimer dan de lifomethode en het ijzeren-voorraadstelsel, doordat het definitief afziet
van de belastingheffing over inflatievoordelen, in plaats van daarvoor slechts een belastin-
guitstel te verlenen. Omdat het bij de inflatiecorrectie in beginsel gaat om de vraag wat
winst is, en niet om de vraag welk bedrag, binnen de totale-winstconceptie, aan een
bepaald jaar kan worden toegerekend, bestaat er volgens Hofstra geen reden lifostelsel en
ijzeren-voorraadwaardering bij het invoeren van inflatieneutrale belastingheffing te
verbieden. Wel zal de feitelijke betekenis verminderen. Immers, in een nominalistische
winstconceptie kunnen de winstverschuivingen zowel inflatoire schijnwinsten als prijsstij-
gingen door andere oorzaken, b.v. gewijzigde marktverhoudingen omvatten (vgl. Gubbi).
Indien de schijnwinsten buiten het winstbegrip gehouden worden, zijn voor de winstver-
schuivingen alleen nog maar de reele vermogensvermeerderingen relevant.
Hofstra wenste ook de minimum-waarderingsregel gehandhaafd te zien. Hoewel Hofstra
dit zelf niet opmerkt, is het duidelijk dat de feitelijke betekenis hiervan zal toenemen. Bij
nominalistische waardering komt deze regel pas aan de orde als de specifieke prijsdaling
de algemene prijsstijging overtreft m.a.w. als de waarde in guldens daalt in weerwil van
de geldontwaarding. Bij een realistische waardering is een specifieke prijsstijging die
achterblijft bij de algemene voldoende om de minimum-waarderingsregel te activeren (zie
later).

Hofstra wijdt relatief veel tekst aan het onderbouwen van zijn stelling dat de leer van de
vervangingswaarde geen inflatietheorie is.
(Blz. 88 e.v.). Hij begint met voorop te stellen dat de uitdrukking "de" vervangingswaar-
detheorie een eufemisme lijkt en dat van een uniforme toepassing tot dusver niet is
gebleken. In de uiteenlopende interpretaties plegen subjectieve elementen en inzichten een
overwegende rol te spelen; de belastingheffing eist een objectief systeem.
Na fijntjes opgemerkt te hebben dat het voor het aan de orde zijnde probleem niet nodig
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lijkt de bedrijfseconomische verdiensten en tekortkomingen van de leer van de vervan-

gingswaarde aan een onderzoek te onderwerpen, somt Hofstra de tekortkomingen op die
de vervangingswaardetheorie ongeschikt maken als inflatietheorie. Zij gaat zijns inziens in
wezen aan het inflatieverschijnsel voorbij, aangezien zij geen onderscheid maakt tussen
inflatoire prijsstijgingen en andere prijsstijgingen.
Verder schiet de theorie tekort ten aanzien van ondernemingen welker vermogen
uitsluitend of hoofdzakelijk uit monetaire activa bestaat en ten aanzien van ondernemingen
welker financiering in sterke mate op vreemd vermogen steunt. Hofstra doelt hier op de
problematiek van de financieringswinst, die door de klassieke leer van de vervangings-
waarde niet onderkend werd. Hofstra erkent dat sommige opvattingen over de vervan-

gingswaardetheorie recentelijk oog hadden gekregen voor de betekenis van de financie-
ringsstructuur voor de winstbepaling, daarmee refererend aan de financieringsvariant van
de leer van de vervangingswaarde.

159

Naast de theoretische, heeft Hofstra een groot aantal praktische bezwaren tegen de
vervangingswaardetheorie. De bezwaren met betrekking tot de uitvoerbaarheid liggen in
het bijzonder in de economische vervanging van voorraden en bedrijfsmiddelen, in de
subjectiviteit van de waarderingen, in de administratieve complicaties en in de onmoge-
lijkheid van een effectieve controle door de belastingdienst. Hofstra vreesde dat de
subjectieve schattingen van actuele waarden, waarop controle door de belastingdienst
vrijwel onmogelijk is, tot een eindeloos aantal procedures zou leiden.
Ook het middel van dwingend door de overheid voorgeschreven specifiek vermenigvuldi-
gingsfactoren voor afzonderlijke groepen van ondernemingsactiva zou de oplossing niet
kunnen bieden. De gebruikswaarde voor de afzonderlijke onderneming kan immers
afwijken van de aldus vastgestelde index. 160 Daarnaast missen specifieke indices de
samenhang met de algemene stijging van het prijsniveau, zodat ingewikkelde constructies
nodig zouden zijn om de vrijgestelde inflatoire prijsstijgingen af te scheiden van de relle
specifieke prijsstijgingen.
Tenslotte is de vervangingswaardetheorie dermate ingewikkeld, dat zij voor minder grote
en kleine ondernemingen in feite onuitvoerbaar is, waardoor rechtsongelijkheden
geschapen worden.
Hofstra maakt dus op niet mis te verstane wijze duidelijk dat er weinig aanleiding is de
leer van de vervangingswaarde in het fiscale winstbegrip te introduceren, noch als
alternatief voor het realisme, noch als uitbouw van het voor hem aanvaardbare ad hoc
substantialisme.

2 DE BEHANDELING VAN DE FINANCIERINGSWINST

Zowel in de bedrijfseconomie als in de fiscaliteit is het tegenwoordig algemeen aanvaard
dat bij een inflatieneutrale winstberekening rekening gehouden dient te worden met
financieringswinsten die ontstaan doordat nominale schulden ten gevolge van de inflatie
tot lagere re8le verplichtingen leiden.
Voor bedrijfseconomen was dit niet altijd vanzelfsprekend. In zijn inleiding voor de

159. Vergelijk L.G.M. Stevens, Belasting over schijnwinst, Weekblad voor Fiscaal Recht, nr. 5271, 13
mei 1976.

160. Hofstra gaat hier voorbij aan het grote aantal procedures over afbakeningen en onderbrenging in de
groepen, die een dergelijke aanpak mijns inziens ongetwijfeld met zich mee zou brengen.
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Vereniging voor Belastingwetenschap  in 1958 wijst  Van der Schroef het rekening houden
met de financieringsstructuur bij de winstbepaling van de hand. Hij stelt: "De onderschei-
ding in eigen en vreemd vermogen.... i s. . . zonder betekenis. •161   Voor   Van   der
Schroeff hield dit in dat het volledige "agio", zijnde het verschil tussen de vervan-
gingswaarde en de historische aanschaffingsprijs van de activa, onder de klem van de
vervangingsverplichting diende te liggen, ook indien de activa gedeeltelijk met vreemd
vermogen gefinancierd waren.
In een na zijn overlijden verschenen publicatie'62 komt Van der Schroeff op deze
opvatting terug.   Op  blz. 73 schrijft   hij:   "Er  valt een . . . . . . omstandigheid aan te wijzen,

waarbij het agio het winstkarakter aanneemt. Dit is het geval indien de financiering met
vreemd vermogen heeft plaatsgevonden. Alsdan staat tegenover de waardestijging van het
produktiemiddel een nominale verplichting, waardoor het agio als een bijzondere winst
aan het bedrij f toevloeit."
Ankum had reeds enige jaren eerder een dergelijke opvatting vertolkt en daarbij zelfs een
relatie gelegd met de belastingheffing: "dat naar onze mening de financieringswinsten tot
het inkomen behoren en derhalve ook bij de invoering van een substantialistisch fiscaal
winstbegrip aan belastingheffing onderhevig dienen te zijn."163164
Stevens maakte in dit verband onderscheid tussen de klassieke variant en de financierings-
variant    van de vervangingswaardeleer.165 De financieringsvariant brengt dat gedeelte
van de herwaarderingsreserve dat gefinancierd is met vreemd vermogen wel als winst tot
uitdrukking.
In de jiscale literatuur besteedt Gubbi in een vroeg stadium aandacht aan de financierings-
winst. Financieringswinsten vormen re8le vermogens-winsten, welke als bevoorrechte
verkrijgingen van de ondernemer voor belastingheffing in aanmerking dienen te ko-
men. 166

Hofstra zegt in verband met de financieringswinst dat een realistisch inkomensbegrip
gevolgen moet hebben naar twee kanten: "Enerzijds moet het bewerkstelligen dat
inflatoire schijnvoordelen, die geen reele welvaartsvermeerdering vertegenwoordigen,
buiten het inkomensbegrip worden gehouden. Anderzijds kan het de ogen niet sluiten voor
het feit dat de koopkrachtwinst, die wordt behaald door de schuldenaar van een in
nominale bedragen luidende schuld die in tengevolge van de inflatie in waarde verminder-
de guldens kan worden terugbetaald, voor hem een re8le welvaartsvermeerdering
betekent, die in een realistisch inkomensbegrip niet buiten beschouwing kan worden

161.  Van der Schroeff en Kooiman, blz. 14.

162.  Schroeff, H.J. van der, Bednjfseconomische grondslagen van de winstbepaling, Kosmos, Amsterdam,
1974.

163.    Ankum, L.A., Prusinflatie, kostprijsberekening en winstbepaling,   1969,  blz.  281.

164. Zie hierover ook K. van der Heeden, Inflatiebestendige winstberekening, Weekblad voor Fiscaal
Recht,  19 juni  1975,  nr.  5230,  biz.  563 e.v..

165.   Stevens, L.G.M., Belasting over schijnwinst, Weekblad voor Fiscaal Recht,  nr.  5271,   13  mei  1976,blz. 428-429.

166. Gubbi, biz. 74.
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gelaten.
'167

Ten aanzien van de wijze waarop de financieringswinst in de winstberekening betrokken
dient te worden heeft nooit enige algemene overeenstemming bestaan. Hofstra onder-
scheidt drie benaderingen:
1. aansluiting zoeken bij de transactiewinst op de met vreemd vermogen gefinancierde

goederen.

2. de financieringswinst is een afzonderlijke categorie; deze opvatting is naar de mening
van Hofstra theoretisch het best te verdedigen.
3. aansluiting zoeken bij de door belastingplichtige ter zake van de opgenomen gelden
verschuldigde rente: slechts de reele, en niet de nominale rentelast wordt op de winst in
mindering gebracht.

De onder 3. genoemde opvatting wijst Hofstra (voor de ondernemingssfeer, in de
privdsfeer werd deze methode voorgestaan) af op basis van psychologische en praktische
overwegingen.
Als psychologisch bezwaar brengt Hofstra naar voren dat dit in ondernemingen die ten
gevolge van een slechte gang van zaken diep in de schulden zijn geraakt, nauwelijks zal
worden begrepen, ook al is deze aftrekbaarheid niet meer dan de tegenhanger van een
elders te hoog toegerekende tegemoetkoming.
Belangrijker echter acht hij de praktische bezwaren: "De monetaire passiva plegen uit
uiteenlopende posten te bestaan: van renteloze voorzieningen en veelal renteloze handels-
debiteuren tot de langlopende leningen van verschillend rentetype en de wellicht nog
duurdere bankschuld. Tussen de in totaal betaalde rente en de op de vreemde middelen
behaalde koopkrachtwinst bestaat derhalve geen rechtstreekse relatie. "168 Na gewezen  te
hebben op de onmogelijkheid de re8le rente van de totale rente af te scheiden, aangezien
de inflatie slechts ten dele in de feitelijke rentestand blijkt door te werken, vervolgt
Hofstra: "Bovendien ontbreken gegevens omtrent hetgeen als reele rente kan worden
aangemerkt, en mist de correctie effect voor zover de schulden renteloos zijn (leveran-
cierskrediet). Om een volledige correctie te bereiken zou herhaaldelijk met een negatieve
reele rente moeten worden gerekend, wat de weerstand tegen de regeling versterkt. Ten
slotte leidt de ten behoeve van een hanteerbare uitvoering van de regeling wenselijke
saldering van de monetaire activa en passiva bij de rentecorrectie tot de vraag welke
ontvangen en betaalde renten in de saldering zijn betrokken. Bij een monetair tekort moet
dan worden beslist of eerst de laag- dan wel de hoogrentende schulden met de vorderin-
gen zijn gesaldeerd."
Ik sluit me bij de afwijzing van deze methode aan. De financieringswinst op renteloze
schulden zou dan inderdaad aan belastingheffing ontsnappen. Het relatief belang van
dergelijke schulden is groot, hetgeen blijkt uit onderstaande tabel.

167. Rapport Hofstra, blz. 74.

168. Hofstra, blz. 103.
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TABEL 6.1

Aandeel niet-rentedragend  vreemd vermogen  in totale vreemd
vermogen,  in de bedrijfstakken Nijverheid en Handel over de
periode 1980-1988 (in procenten).

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Nijverheid 54 55 55 57 59 59 57 55 53
Handel 59 -- 60 59 59 59 58 57 61

BRON: CBS, Statistiek Financi8n van Ondernemingen.

Hofstra kiest uiteindelijk voor de eerste benadering, waarbij de financieringswinst als
verhoging van de goederenwinst tot uitdrukking komt. Deze keuze vormt een uniek
element in de Hofstra-voorstellen en is een breuk met de opvattingen zoals die tot dan toe
in de fiscale169 literatuur naar voren waren gekomen, voornamelijk opvattingen waarin
de financieringswinst als afzonderlijke categorie behandeld werd.
De praktische uitwerking van de Hofstra-benadering is als volgt: (onbelaste) herwaarde-
ring van de ondernemingsactiva vindt plaats voor zover de financiering geacht kan
worden met eigen vermogen te hebben plaatsgevonden. De financieringswinst   komt   dan
tot uitdrukking in een hogere winst op niet-geherwaardeerde voorraden en in lagere
afschrijvingen op niet-geherwaardeerde bedrijfsmiddelen dan bij een volledige herwaarde-
ring het geval zou zijn. Een volgende noodzakelijke stap in zijn voorstellen was dan een
regeling voor de toerekening van het eigen vermogen aan die ondernemingsactiva. 170

Zoals vermeld, had tot Hofstra de tweede benadering, de financieringswinst als afzonder-
lijke categorie ("expliciete winstcomponent"171) geprevaleerd. Deze methode roept de
vraag op aan welke jaarwinst de financieringswinst moet worden toegerekend. Dient dit
onmiddellijk van jaar tot jaar te gebeuren of dient uitstel verleend te worden tot het
realisatiemoment? En wat is dat realisatiemoment dan? Op basis van het voorzichtigheids-
beginsel heeft de literatuur zich in het algemeen gekeerd tegen onmiddellijke belast-
baarheid en zich voorstander getoond van een behandeling als fiscale latentie. Men
voorzag met name liquiditeitsproblemen voor de ondernemingen. In de Hoofdstukken 2 en
3 zullen berekeningen uitgevoerd worden om te bezien of deze vrees gegrond was, en zo
ja onder welke omstandigheden.
Gubbi maakte nog geen definitieve keuze; hij schreef: "De vraag rijst alleen of deze
financieringswinst reeds belast moet worden vddr realisatie, m.a.w. of reeds bij realiseer-
baarheid belastingheffing moet plaats vinden. " En vervolgens: "Reeds realiseerbaarheid
verschaft draagkracht. Niettemin lijkt mij handhaving van de realisatie-eis, vanuit het
welvaartsbeginsel (gelet op het liquiditeitsprobleem) alsmede het uitvoeringsbeginsel, zeer
wel verdedigbaar, zodat ik in mijn presentatie van het realistisch winstbegrip de mogelijk-
heid wit openlaten dat de financieringswinst voorlopig als fiscale latentie behandeld

169.  In de bedrijfseconomische literatuur was deze grondgedachte wel aanwezig. Van der Schroeff schreef:
"Geen winst zonder ruil. '

170.   Voor een verdere technische beschrijving van de Hofstravoorstellen wordt verwezen naar Appendix 1.

171.    Stevens,  L.G.M.,  De fiscale techniek en methodiek  in de winstsfeer, Weekblad voor Fiscaal  Recht,
nr. 5359, 13/20 april 1978, biz. 432.
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wordt, tot realisatie plaatsvindt. "172

Band pleitte voor de vorming van een voorziening, opdat: "Op deze wijze wordt
voorkomen, dat onderneming die de activa met vreemd vermogen financieren . . . . .door

directe belastingheffing over de herwaardering in liquiditeitsmoeilijkheden worden

gebracht
i, 173

Ook Stevens toonde zich een voorstander van het scheppen van mogelijkheden nog niet
gerealiseerde herwaarderingswinsten onbelast te reserveren. Deze reserve zou bovendien
waardevast gemaakt moeten worden. 174

Ten aanzien van de afbraak van een dergelijke fiscale latentie bestond tot dan toe nog
weinig duidelijkheid. Gubbi had gesuggereerd dat als realisatiemoment het moment van
aflossing of terugbetaling van het vreemde vermogen te beschouwen, maar een dergelijke

aanpak is in de literatuur nauwelijks serieus uitgewerkt, omdat grote uitvoertechnische
problemen voorzien werden.
In het algemeen stelt Hofstra dat verantwoorde criteria voor het afwikkelen van de reserve

niet gevonden kunnen worden. De methode volgens welke de herwaarderingsreserve175  „

moet worden afgewikkeld, moet immers passen in het aan de berekening van de jaarwinst
ten grondslag liggende begrip goed koopmansgebruik, dat grote betekenis toekent aan het
ogenblik waarop voordelen worden gerealiseerd. De in dit opzicht van belang zijnde
omstandigheden lopen echter zodanig uiteen, dat een "abstracte" formulering, waarvan de
beslissing in de individuele gevallen afhankelijk wordt gesteld, alleen maar tot eindeloze

geschillen kan leiden. De enige mogelijke oplossing zou bestaan in een dwingende
wettelijke regeling, (cursief,  CC)    die  de  afwikkeling  aan  bepaalde  termijnen  bindt."
Een dergelijke oplossing werd naar voren gebracht in de voorstellen van de Raad voor het
Midden- en Kleinbedrij f, alsmede  door de Commissie Eizenga.   De   Raad   voor  het
Midden- en Kleinbedrijf stelde een fortaitaire periode van 20 jaar voor, daarbij aansluiting
zoekend bij de looptijd van de financiering van duurzame bedrijfsmiddelent76; de
Commissie Eizenga dacht aan een periode van tenminste 10 en ten hoogste 20 jaar. 177

Hofstra uit kritiek op afwikkeling aan de hand van een dwingende wettelijke regeling.
Volgens Hofstra werkt een uniforme wijze van afwikkeling van de reserve in de individu-
ele gevallen hoogst onbevredigend. Voorts zou een dergelijke regeling weliswaar
gedurende enkele jaren enig belastinguitstel bewerkstelligen, maar het zou voor de jaren
daarna slechts leiden tot een voortdurend heen en weer rekenen van toevoegingen en
onttrekkingen aan de herwaarderingsreserve zonder veel praktisch resultaat voor de jaar-
winsten.

172. Idem, blz. 99.

173. J.C.K.W. Bartel, Fiscaal winstbegrip en inflatie, Bedrijfskunde 1976/2, blz. 131.

174. Stevens, L.G.M., Belasting over schunwinst, Weekblad voor Fiscaal Recht, nr. 5271, 13 mei 1976,
blz. 431. Hierbij dient overigens opgemerkt te worden dat de eventueel te reserveren bedragen niet
uitsluitend uit financieringswinst zouden bestaan. De bedragen zouden ook onder invloed staan van de
specifieke prijsfluctuaties van de activa.

175. Idem, blz. 104.

176. Idem, blz. 14.

177. Idem, biz. 55.

63



Alhoewel de reakties op de Hofstra-voorstellen in principe in het volgende onderdeel aan
de orde komen, memoreer ik hier toch het artikel van Barrel uit het themanummer van het
Weekblad voor Fiscaal Recht,178 gewijd aan het Hofstra-rapport, en wel om twee
redenen. Allereerst herhaalt Bartel de voorstellen van de Raad voor het Midden- en Klein-
bedrijf, bij de opstelling waarvan hij betrokken was, en ten tweede is zijn artikel
voornamelijk gewijd aan de problematiek van de financieringswinst. Hij stelt dat in het
verschil in beide uitwerkingen (die van Hofstra en die van de Raad voor het Midden- en
Kleinbedrijf) de centrale vraag besloten ligt of de financieringswinst in beginsel in het jaar
van   optreden   van in flatie mag worden belast. 179 Volgens Bartel wordt die vraag   in   het
advies van de Raad bevestigend beantwoord; in het rapport-Hofstra ontkennend. Bartel
vindt de argumentatie van Hofstra: dat indien de financieringswinst onmiddellijk wordt
belast, terwijl de (onbelaste) herwaardering van de bedrijfsmiddelen slechts tot een
dienovereenkomstig verhoogde afschrijving leidt, het resultaat kan zijn een verhoging van
de jaarwinst, in vergelijking met het huidige stelsel, over welke verhoging belasting moet
worden betaald waartoe de liquide middelen niet onmiddellijk beschikbaar behoeven te
zijn, niet overtuigend. 180

Deze kritiek is opvallend, omdat Bartel zelf in een artikel in 1976131 het liquiditeits-
argument aangevoerd had, en omdat uiteindelijk (mede) dit argument de Raad voor het
Midden- en Kleinbedrijf deed voorstellen een tegemoetkoming te verlenen in de vorm van
een reserve voor de financieringswinsten.
Ik interpreteer de kritiek van Bartel zo, dat hij veronderstelt dat Hofstra een andere
principiele keuze maakt, namelijk dat hij de financieringswinst niet als een aparte
categorie erkent. Deze veronderstelling zou versterkt kunnen zijn door de nevenschikking
waarin Hofstra drie benaderingen van de financieringswinst presenteerde. Het komt mij
echter voor dat ook Hofstra de financieringswinst in beginsel als een aparte grootheid ziet
en dat de door hem uiteindelijk gekozen benadering gezien moet worden als een alterna-
tieve uitwerking van het voo,zichtigheidsbeginsel. Hij zegt dat zelf ook met zoveel
woorden: "Van beide andere opvattingen (na uitsluiting van de methode die de rente als
aangrijpingspunt neemt, CC) lijkt theoretisch de tweede -de financieringswinst als
afzonderlijke categorie- het beste te verdedigen. •182 Maar: "Niettemin pleit een aantal,
ten dele praktische argumenten (cursief, CC) ertegen deze opvatting als het algemene
uitgangspunt  voor  de   in de ondernemingssfeer  voor te stellen oplossing te kiezen."   Het
afzonderlijk in rekening brengen van de financieringswinst wil hij beperken tot die
gevallen waar naar zijn opvatting zijn methode tekort schiet,183 de gevallen met negatief
fiscaal eigen vermogen in de sfeer van de vennootschapsbelasting. Verderop zal de vraag
gesteld worden of de methode-Hofstra in dit soort situaties inderdaad tekort schiet.

178.  Weekblad voor Fiscaal Recht, No. 5359, 13/20 april 1978.

179.   Bartel, J.C.K.W., Midden- en kleinbedrijf, Weekblad voor Fiscaal Recht,  nr.  5359, 13/20 april  1978,blz. 450.

180.  Idem, biz. 451.

181. J.C.K.W. Bartel, Fiscaal winstbegrip en inflatie, Bedrijfskunde 1976/2.

182. Hofstra, blz. 76.

183. Hofstra, blz. 77.
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Het lijkt nuttig in deze samenhang ook alvast aan te geven hoe de financieringswinst
behandeld wordt in een systeem met vermogensaftrek (VMA).
In beginsel wordt de financieringswinst benaderd als een afzonderlijke categorie, maar
deze gaat vervolgens op in een saWobenadering. In de methode zonder saldering, die later
uitvoerig besproken zal worden als de theoretische juiste inflatiecorrectie (TIC), vinden
enerzijds tot een verlaging van de belastinggrondslag leidende correcties ten aanzien van
alle activa plaats, anderzijds wordt de financieringswinst bij de belastinggrondslag geteld.
Bij de vermogensaftrek (VMA) worden slechts correcties ten aanzien van de activa

uitgevoerd voorzover er fiscaal eigen vermogen aanwezig is. Verderop zal vastgesteld
worden  dat de nagelaten correcties  op de activa  en de nagelaten bijtelling van financie-
ringswinst slechts onder uitzonderlijke omstandigheden precies tegen elkaar wegvallen.

3 EEN KORTE SAMENVATrING VAN DE HOFSTRA-VOORSTELLEN

In theoretische zin kunnen de Hofstra-voorstellen als volgt zeer beknopt worden samenge-
vat: 184

realisme in de totale winst en de jaarwinst -onder handhaving van de bestaande (ad hoc)
substantialistische elementen in de jaarwinst- en verwerking van de financieringswinst via
de activa, tenzij dit niet mogelijk is. Dan wordt overgegaan op onmiddellijke bijtelling.

184.  Voor de technische uitwerking zie Appendix 1.
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HOOFDSTUK 7

NA HET HOFSTRA-RAPPORT

Dit hoofdstuk valt uiteen in drie delen: de reakties op Hofstra in de literatuur, die van de
belangenverenigingen en het regeringsstandpunt, met daaraan gekoppeld de door de
regering op basis van dit standpunt onmiddellijk genomen maatregelen en de in de loop
der jaren genomen vervolgmaatregelen. Deze maatregelen betreffen voornamelijk de
vermogensaftrek en de voorraadaftrek.

1 DE LITERATUUR NA HOFSTRA

Het Weekblad voor Fiscaal Recht van 13/20 april 1978 is volledig gewijd aan de het
rapport van Hofstra.

185Meeles vindt het jammer dat Hofstra het gebrekkige, achterhaalde inkomensbegrip
niet ter discussie heeft gesteld' . Ook heeft hij er grote moeite mee dat Hofstra zo
gemakkelijk over de invloed van de belastingheffing op de inflatie heenstapt. 157 Als een
belangrijk bezwaar beschouwt Meeles het bedrijfseconomisch niet realistische gehalte van
de balansbedragen, waardoor de "opvoedende werking" gemist wordtil" de partitle
opt)oeking van de activa volgens Hofstra leidt tot een gebrekkig inzicht in de werkelijke
waarde van de ondememing.189 De meeste moeite heeft Meeles met het ontbreken van
terugwerkende kracht in de voorstellen van Hofstra; hij spreekt van "moeilijk ver-
teerbaar en "onbegrijpelijk••19: Dit is volgens Meeles "niet minder dan de bestaan-./90

de onrechtvaardigheid in het kwadraat verheffen" en een gevestigde ondememer slechts
een fractie van de inflatiecorrectie te geven die zijn startende collega met een gelijk reael

185.  Meeles, D.A.M., Enkele fiscale en bedrijfseconomische aspecten van het rapport-Hofstra, blz. 411-
423 (WFR).
Meeles heeft zich ook nog op andere plaatsen geuit over het Hofstra-rapport:
Meeles, D.A.M., Inflatieneutrale belastingheffing, De Naamlooze Vennootschap, 56/5, mei 1978 (NV) en
"Het rapport Hofstra; Verslag van de bijeenkomst rond het rapport 'Inflatieneutrale belastingheffing", 21-
4-1978, Brochure van het Fiscaal Instituut van de Erasmus Universiteit Rotterdam, EUR no. 13; m.m.v.
prof. mr. H.J. Hofstra, prof. D.A.M. Meeles, prof. drs. R. Burgert, prof. dr. S. Cnossen, prof. dr. J.H.
Christiaanse, Drs. M.A. van Hoepen (EUR).

186. WFR: blz. 411; NV: blz. 84; EUR: blz. 20.

187.  NV: biz. 83; EUR: blz. 19. Zie hierover ook:
D.A.M. Meeles, Inflatoire belastingheffing, inaugurale rede, uitgave FED, 1976;
Heertje, A., Inflatie en belastingheffing, Weekblad voor Fiscaal Recht, nr. 5359, 13/20 april 1978.

188. WFR: blz. 421.

189.  EUR: blz. 25. Zie hierover ook:
Giele, J.F.M., Het Hofstra-rapport, TVVS, 1978, nr. 6, blz. 175.

190. WFR: biz. 422.

191. NV: blz. 90.
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bedrijfsvermogen krijgt, wil zeggen dat " het ontbreken van een inflatiecorrectie in het
verleden  nu  ook  nog  in de toekomst wordt gestraft!„192 Meeles  acht het wenselijk  dat  op
het overgangstijdstip een herwaardering naar actuele waarden zal plaats vinden. Of hij
deze herwaardering belast of onbelast wil laten zijn, blijkt niet duidelijk.

Stevens193 is van mening dat de keuze voor een uniforme inflatiecorrectie op basis van
de gemiddelde prijsstijging matr om praktische redenen dan om theoretische redenen te
verdedigen is:94 Als praktische voordelen noemt hij:
-betrouwbaar en berustend op degelijke feitelijke waarneming;
-snel ter beschikking en
-achteraf niet tezeer aan correcties onderhevig. 195

Dit praktische argument geldt ook bij de hantering van het fiscale vermogen in plaats van
de actuele waarde als waarderingsmaatstaf.

196

Stevens is het niet eens met het afzien van bijtelling van de financieringswinst in geval
van negatief fiscaal eigen vermogen (in de sfeer van de inkomstenbelasting), omdat dit
zou kunnen verlokken tot oneigenlijk gebruik door directeuren-grootaandeelhouders. 197

Met betrekking tot de verplichte toerekeningsvolgorde van het fiscale eigen vermogen aan
de activa, voorziet Stevens dat de beoordelingspunten de kans op meningsverschillen
tussen de inspecteur en de ondernemer niet onbelangrijk doet toenemen. Bovendien
voorziet hij een aanzienlijke toename van het administratieve werk voor de kleine
ondememers.198 De fictie van Hofstra dat de realisatie van de financieringswinst parallel
loopt met de realisatie van de herwaarderingswinst van de activa, beschouwt Stevens als
een belangrijk voordeel, omdat "derhalve geen continuiteitsproblemen ontstaan wegens de
belastingheffing over deze winsten, welke nog niet uit het bedrijf zijn vrijgemaakt. „199

Van Hoepen200 heeft grote moeite met de asymetrische behandeling van monetair over-
schot en monetair tekort201. Hij ziet niet in waarom er geen onmiddellijke bijtelling van
de financieringswinst kan plaats vinden. Van Hoepen is van opvatting dat het met een der

192. NV: blz. 91.

193.  Stevens, L.G.M., De fiscale techniek en methodiek in de winstsfeer, blz. 423-435.

194. Idem, blz. 426.

195. Idem, blz. 425.

196. Idem, blz. 428.

197. Idem, blz. 429.

198. Idem, blz. 433.

199. Idem, blz. 433.

200.  Hoepen, M.A. van, Enige niet neutrate aspecten van een inflatieneutrale belastingheffing, Jeugdpuist-
jes of schoonheidsgebreken van het rapport-Hofstra, M.B.B., nr. 5, mei 1978.

201. Hofstra spreekt van een monetair overschot indien het vreemd vermogen kleiner is dan de monetaire
aktiva; aan het totaal der overige aktiva kan dan eigen vermogen als financieringsbron toegerekend worden.
Is het vreemde vermogen groter dan de monetaire aktiva, dan is er sprake van een monetair tekort.
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Hofstra-argumenten n.1. een mogelijk liquiditeitsprobleem, niet zo'n vaart zal lopen. In
veel gevallen zal de oorzaak van de de liquiditeitsproblemen niet gezocht moeten worden
in de onmiddellijke belasting van de financieringswinst, maar in een overigens ontoerei-
kende winst, hetgeen geillustreerd wordt aan de hand van een aantal voorbeelden. 202
Van Hoepen vindt het beroep van Hofstra op het goed koopmansgebruik om het gebruik
van een bijzondere reserve voor de financieringswinsten te verwerpen, niet zo voor de
hand liggen. Ten hoogste zou een beroep mogelijk zijn op het adagium, dat winst203   

niet mag/kan worden belast voordat  ze is gerealiseerd. " Het probleem ontstaat volgens
Van Hoepen niet "door het al dan niet als afzonderlijke categorie beschouwen van de
financieringswinst. Het probleem ontstaat doordat men de financieringswinst niet
onmiddellijk wil belasten."
Deze opvatting komt overeen met hetgeen ik eerder betoogde in hoofdstuk 6 n.1. dat de
Hofstra-aanpak een andere manier is, naast het creeren van een reserve, om de financie-
ringswinst niet meteen te belasten, en niet een andere theoretische benadering naast het
beschouwen van de financieringswinst als een aparte categorie.
Het is Van Hoepen in dit verband niet duidelijk geworden waarom een arbitraire
toerekeningsregel bezwaarlijk is wanneer het de afwikkeling van de financieringswinst-
reserve betreft, maar niet bezwaarlijk is wanneer een toerekening van het eigen vermogen
aan de onderscheidenlijke activa moet plaats vinden, zoals in het Hofstra-systeem. Het
praktische bezwaar van Hofstra tegen de financieringswinst als aparte categorie met
herwaarderingsreserve, n.1. dat het zou leiden tot een voortdurend heen en weer rekenen,
zonder veel resultaat voor de jaarwinsten, zal zich volgens Van Hoepen op een andere
wijze manifesteren bij de behandeling van de financieringswinst als onderdeel van de
goederenwinst.
Op blz. 174 toont Van Hoepen zich omwille van de continuiteit een voorstander van het
substantialisme in de jaarwinstbepaling. Hij zou graag ook voorzieningen zien ter
handhaving van de specifieke koopkracht van het eigen vermogen, voorzover dat in
bedrijfsmiddelen is geinvesteerd; Hofstra voorziet alleen in (handhaving van de) voorzie-
ningen met betrekking tot de voorraden. Hofstra doet elk mogelijk pleidooi in de richting
van actuele waarde af met een beroep op de subjectiviteit, maar, vraagt Van Hoepen zich
af, is "de subjectiviteit rond de bepaling van de economische levensduur, de restwaarde,
en het verloop van de waarde van de werkeenheden die bepalend is voor het afschrij-
vingssysteem, niet vele malen groter?"

Breze1204 ziet in het stelsel Hofstra een vereenvoudigde vorm van het "moederstelsel":
het stelsel van de "adjusted historical costs . Hij stelt vast dat Hofstra van de leer1, 205

van de vervangingswaarde niet veel moet hebben.206 Brezet beschouwt de voorstellen
van Hofstra een uit doelmatigheidsoogpunt voor de fiscale toepassing alleszins ver-

202.  Hoepen, M.A. van, Enige niet neutrale aspecten van een inflatieneutrale belastingheffing, Jeugdpuist-
jes of schoonheidsgebreken van het rapport-Hofstra, M.B.B., nr. 5, mei  1978, blz.  171.

203.  Idem, blz. 173.

204.  Brezet, J.C., Het winstbepalingsstelsel-Hofstra, De Naamloze Vennootschap, 56/5, mei 1978.

205.  Idem, blz. 94.

206.  Idem, blz. 92.
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dedigbare, zeer praktische combinatie van drie soorten winstbepaling, namelijk
-winstbepaling op koopkrachtbasis (voor zover eigen vermogen aanwezig);
-winstbepaling op nominalistische basis (voorzover vreemd vermogen);
-winstbepaling op substantialistische vervangingsbasis (LIFO, ijzeren-voorraadstelseD.
Als praktische pro-argumenten noemt Brezet: het werken met 66n gepubliceerde prijsin-
dex voor alle ondernemingen, het aanknopen bij de in de administratie geregistreerde
historische aanschafprijzen en het bij voorbaat vermijden (CC: in vergelijking met de
toepassing van de vervangingswaardetheorie) van discussies over de omvang van normale
voorraden, inhaalafschrijvingen en problemen van economische vervanging.

207

Ook de keuze voor algemene in plaats van specifieke koopkrachthandhaving, alsmede het
niet meteen bij de winst tellen van de financieringswinst acht Brezet niet op theoretische,
maar veel meer op praktische gronden verdedigbaar.208

Ten aanzien van de algemene prijsindex vraagt Brezet zich af waarom Hofstra niet de
prijsindex van de nationale bestedingen als inflatiemaatstaf heeft gekozen.

209

Tenslotte vermeld ik de veronderstelling van Brezet dat inflatiecorrectie van de afschrij-
vingskosten volgens het stelsel-Hofstra praktisch niet aan de orde zou komen, omdat het
eigen vermogen geheel zou moeten worden toegerekend aan de deelnemingen en aan de
voorraden. Deze veronderstelling is gebaseerd op de van het CBS afkomstige verza-
melbalans van Nederlandse beurs-NV's per ultimo 1975. lien dergelijke veronderstelling
werd ook gemaakt door het Nederlands Instituut voor Register Accountants (NIVRA) (zie
hierna).
Zowel Brezet als het NIVRA gaan hier geheel voorbij aan de mogelijke spreiding van
balansposities. Dat er indertijd geen statistisch materiaal was, dat inzicht in de mate van
spreiding kon verschaffen doet aan het tekort schieten van deze zienswijze niets af. In het
hiemavolgende zal blijken dat er momenteel wel dergelijk statistisch materiaal beschikbaar
is.

2 DE REAKTIES VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES 210

Hieronder volgen de meest opmerkelijke elementen uit de commentaren van de maat-
schappelijke organisaties op de voorstellen van Hofstra met betrekking tot de winstsfeer.

De Raad van Nederlandre Werkgeversbonden achtte het systeem goed uitvoerbaar, ook
voor kleinere ondernemingen. De Raad pleitte voor indexatie van de compenseerbare
verliezen.

De Raad voor het Midden- en Kleinbedrlf bracht op 16 mei 1979 een "Nader advies

207. Idem, bk 93.

208.  Idem, blz. 94 resp. 97.

209.  Idem, biz. 99.

210. Dit overzicht is ontleend aan Bijlage B van Nota inzake regeringsstandpunt over het rapport
inflatieneutrale belastingheffing, Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 14932, nr. 4, Samenvatting van de
commentaren uit de samenleving, blz. 47-51.
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inzake de herziening van het fiscale winstbegrip en uitbreiding van de financierings-
faciliteiten voor de zelfstandige ondernemers in het midden- en kleinbedrijf" uit. De Raad
kwam tot de conclusie dat aan zijn eerdere voorstellen de voorkeur moest worden
gegeven. De Raad wees opnieuw op het verschil in behandeling van de financierings-
winst.
Verder twijfelde de Raad eraan of de Hofstra-voorstellen voor minder administratief
geschoolden uitvoerbaar zouden zijn. Tenslotte werd uit een onderzoek afgeleid dat in het
Midden- en Kleinbedrijf gemiddeld genomen bij toerekening van het eigen vermogen aan
de activa, aan herwaardering van duurzame activa in het algemeen niet zou worden
toegekomen.

Het landbouwschap zag ernstige administratieve bezwaren. Verder stelde het schap
belastingvrije herwaardering tot aan actuele waarde en indexatie van de verliescompensa-
tie voor.

Het Algemeen Orgaan Voedrelvooiziening wenste een vereenvoudiging in de vorm van
een algemene correctie op het eigen vermogen (een vermogensaftrek dus).

Zoals reeds eerder vermeld, leidde het Nederlands Instituut voor Register Accountants
(NIVRA)  uit het op pagina 252 van het Hofstra-rapport opgenomen overzicht van de
gemiddelde balansstructuur van beurs-NV's af, dat het eigen vermogen gemiddeld
genomen de voorraden niet zou overtreffen. Dit zou betekenen dat het rapport geen of
nauwelijks soelaas zou bieden in de sfeer van de duurzame activa. Het NIVRA deed
daarom nadere voorstellen voor een fiscale winstbepaling op basis van actuele waarden.
Er is reeds op gewezen, dat dit een onjuiste conclusie is, omdat aan de variatie in de
balansstructuren voorbij werd gegaan. Het NIVRA was verder van mening dat, zouden de
voorstellen van Hofstra ingevoerd worden, een herwaardering  van de activa niet achter-
wege mocht blijven.
Als een minder wenselijk gevolg van het Hofstra-stelsel werd gezien dat de fiscale
jaarrekening uitsluitend betekenis zou krijgen (houden) voor het bepalen van de fiscale
jaarwinst en onbruikbaar zou zijn als maatstaf ter beoordeling van de werkelijke (commer-
citle) gang van zaken in de desbetreffende onderneming. Deze kritiek snijdt geen hout: de
fiscale jaarrekening is er uitsluitend voor de berekening van de jaarwinst, niet voor de
beoordeling van de commerciele gang van zaken.

De Vereniging van Impecteurs van 's R(/ks belastingen tenslotte besteedde met name
aandacht aan de uitvoerbaarheidsaspecten. De vereniging was beducht voor een taakver-
zwaring van de belastingdienst; met name in de winstsfeer voorzag men knelpunten. Al
met al achtte de vereniging het niet verantwoord de door Hofstra voorgestelde maatrege-
len in te voeren.

3 HEr REGERINGSSrANDFUNT EN DE IIIERUIT VOORTVLOEIENDE MAATREGELEN

Op 20 februari 1978 doet de regering twee brieven uitgaan aan de Tweede Kamer. 211

211. Tweede Kamer, zitting 1977-1978, 14932, nr. 1 en Tijdelijke belastingmaatregelen meit ingang van
1978.
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In de eerste brief delen de Minister van Financiian Andriessen en de Staatssecretaris van
Financi8n Nooteboom mee, dat het kabinet meent pas een beslissing te kunnen nemen
over de inflatieneutrale belastingheffing (lees: het rapport-Hofstra) na een zorgvuldige
analyse van de problematiek en afweging van alle daaraan verbonden aspecten. Het
kabinet was voorts van mening dat het noodzakelijk was de reacties uit de samenleving te
kennen.

Aangezien reeds voor 1978 gelden gereserveerd waren voor aanwending in de sfeer van
de inflatieneutrale belastingheffing, werden in de tweede brief voorstellen gedaan voor
tijdelijk werkende maatregelen.212 Deze voorstellen mondden uiteindelijk uit in de zgn.
pr6-Hofstra-maatregelen, die voor de winstsfeer bestonden uit een algemene winst€#rek
(AWA), ter grootte van 3% van de fiscale winst zelf (1979 en 1980: 0%) en een
bi/zondere  winsta#rek  (BWA) ter grootte  van   1,4 %  van het fiscale eigen vermogen  (1979

en   1980:   1,4%   in de sfeer   van de inkomstenbelasting   en   1,15 %   in de sfeer   van   de

vennootschapsbelasting).
De bijzondere winstaftrek kan achteraf aangemerkt worden als een voorloper van de
vermogensaftrek, de algemene winstaftrek had met inflatieneutrale belastingheffing niets
van doen, maar moet gekwalificeerd worden als een maatregel die materiel gelijk te
stellen  is aan een tariefsverlaging  met 1,44 procentpunt. 213

Het definitieve regeringsstandpunt volgt ruim anderhalf jaar later   op 18 september
1979.214 Bij de discussie over deze brief tijdens de algemene politieke en financiBle
beschouwingen over de Rijksbegroting 1980, werd de wens uitgesproken om over de
Hofstra-voorstellen op een later tijdstip van gedachten te wisselen aan de hand van een
nota. In de inleiding van deze Nota inzake regeringsstandpunt over het rappon Matie-
neutrale belastinghe#ingn; werd medegedeeld dat deze nota als een meer uitgebreide
versie van de voorafgaande brief gezien diende te worden. Om die reden zal ik brief en
nota als een samenhangend geheel behandelen.

Het kabinet komt tot de slotsom dat de voorstellen van prof. Hofstra niet moeten worden
overgenomen. Het geeft de voorkeur aan "een meer pragmatische benadering van de
problematiek door een andere, minder ver reikende en minder diep ingrijpende aanpak die
gericht is op het wegnemen van duidellike knelpunten, welke door de inflatie in de
belastingheffing teweeg worden gebracht." (cursief:  CC)
Ter onderbouwing van dit beleid besteedt de regering om te beginnen veel aandacht aan
de kritiek uit de samenleving. Deze kritiek (van belang voor de winstsfeer) is volgens vier
invalshoeken geordend:
a. de economische betekenis van de voorstellen:
- tezeer een fiscaal-technische benadering;
- te weinig aandacht voor de wederzijdse betrekkingen tussen inflatie en belastingheffing;

212. Het hiertoe dienende wetsvoorstel werd op 6 juli 1978 bij de Tweede Kamer ingediend.

213.  48% - (1 - 0,03).48%.

214. Tweede Kamer, zitting 1977-1978, 14932, nr. 2.

215. Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 14932, nr. 4.
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- fiscale balans geeft onvoldoende inzicht in commerciale gebeuren 216.

b. het keurslijf van het fiscale inkomensbegrip:
- het is (te) moeilijk binnen het bestaande fiscale inkomensbegrip op een evenwichtigewijze inflatieneutraliteit te bereiken;
- correctie binnen winstsfeer in beginsel volledig, binnen de privd-sfeer niet.
c. de techniek en de uitvoerbaarheid van de voorstellen:
- vraagtekens bij de behandeling van de financieringswinst;
- stelsel erg ingewikkeld, vooral voor kleinere ondememingen.
d. de overgang naar een nieuw stelsel:
- herwaardering activa nodig.

Bij haar argumentering van de afwijzing van de Hofstra-voorstellen, kent de regering veel
gewicht toe aan de onder a. en b. opgenomen kritiek.
De teneur van het betoog met betrekking tot de economische betekenis van de voorstellen
is, dat inflatie een dusdanig ingewikkeld meer (dan belastingheffing) omvattend verschijn-
sel is, dat het maar beter is de inflatie zelf te lijf te gaan, waardoor de door de inflatie
veroorzaakte problemen zich van zelf oplossen. Dit is op zijn zachts gezegd een curieus
argument, omdat Nederlandse regeringen onder andere omstandigheden niet zullen nalaten
te    betogen    dat    zij de inflatie niet kunnen beteugelen, omdat deze grotendeels    uit   het
buitenland geimporteerd wordt. Gegeven dit autonome karakter van het infiatieverschijn-
sel, zou de Nederlandse belastingwetgever zich wel degelijk geroepen moeten voelen
structurele maatregelen ter bestrijding van de door de inflatie opgeroepen onevenwichtig-
heden in de belastingheffing te nemen.

Het fiscale inkomensbegrip is door mij al eerder ter sprake gebracht in hoofdstuk 3. Het
onderwerp van dit onderzoek werd daar beperkt tot de winstsfeer en een gedeelte van de
privdsfeer. Problemen met betrekking tot aansluitingsproblemen, sfeerovergangen en
mogelijk oneigenlijk gebruik blijven daardoor buiten het gezichtsveld. Dit betekent niet
dat ik het niet eens zou zijn met de stelling dat er voor een stelsel dat in de praktijk zou
moeten werken een onverbrekelijke samenhang tussen winst- en privtsfeer vereist is om
oneigenlijk gebruik van regimeverschillen te voorkomen. Ik ben het ook eens met de
stelling dat het fiscale inkomensbegrip herziening behoeft, maar het aangrijpingspunt dient
dan mijns inziens vooral in de privdsfeer te liggen. Het is alleen maar zeer te betreuren
dat we nu ruim een decennium verder zijn en dat nog geen enkel initiatief van enige
regering is uitgegaan om te komen tot een herziening die in 1979 kennelijk zo hoognodig
werd geacht. Dit bevestigt alleen maar de indruk dat dit argument een politieke dood-
doener was die thuishoort in de categorie: de voorstellen zijn niet perfect, dus we laten
alles maar bij het oude. De problemen van de regimeverschillen werden niet door de
voorstellen van Hofstra geintroduceerd, die waren er al en bestaan nog steeds.

Over de kritiek onder d. behoefde de regering geen mening te vormen, aangezien zij
besloten  had het stelsel-Hofstra  niet  in te voeren.

216. Vergelijk de reaktie van het NIVRA en van D.A.M. Meeles, Enkele fiscale en bedrijfseconomische
aspecten van het rapport-Hofstra,
Weekblad voor Fiscaal Recht, nr.5359, 13/20 april 1978. Laatstgenoemde vreest op blz. 421 het tekort aan
"opvoedende werking" van het systeem-Hofstra. Ik heb al betoogd dat dit een argument is dat geen hout
snijdt.
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Dan blijven over de uitvoerbaarheid en de financieringswinst.
Ten aanzien van de uitvoerbaarheid stemde de regering in met diegenen die praktijk-
problemen verwachtten voor met name de kleinere ondernemingen. Een andere factor die
de regering in dit verband zwaar liet wegen was een verwachte taakverzwaring voor de
belastingdienst.

De kritiek op de behandeling van de financieringswinst was niet technisch van aard, maar
spitste zich toe op de winstbijtelling voor ondernemingen met een negatief fiscaal eigen

vermogen in de sfeer van de vennootschapsbelasting. Volgens de regering zou hierdoor
een niet te rechtvaardigen verdeling van de inflatiecorrectie over de verschillende
ondememingen ontstaan: "Deze vormgeving . . . . . .heeft . . . . .tot gevolg dat de inflatie-

correctie vooral voor die bedrijven die er tot nu toe het best in geslaagd zijn hun eigen
vermogen, ondanks de inflatie, op peil te houden, effectief zou zijn. Tevens doet zich de
situatie voor dat de ondernemingen die, onder meer vanwege de inflatie, een negatief
eigen vermogen hebben door de voorgestelde correctie een extra last te dragen krij-
gen.•217 In de Nota wordt Hoofdstuk 4 hieraan gewijd. Cijfers, ontleend aan de aangif-

ten Vpb. 1976, laten zien dat de invoering van een stelsel van inflatieneutrale belasting-
heffing voor 1 op de 5 ondernemingen geleid zou hebben tot winstbijtelling (of afneming
van het fiscale verlies). Het grootste   deel   van de belastingverlichting    (25 %)   zou   aan
ondernemingen in de industrie toevloeien, de belastingverzwaring zou vooral neerslaan in
de sectoren Handel, hotel en reparatie van gebruiksgoederen (37%) en Zakelijke dienst-
verlening (27%). Mijn kritiek op dit regeringsargument is dat de voorstellen van Hofstra
niet een ongelijke verdeling der lasten veroorzaakt zouden hebben, maar een eind zouden
hebben gemaakt aan een bestaande ongelijkheid. 218

De regering voorzag ook belangrijke ongelijkheden in de behandeling van de belasting-
plichtigen ten gevolge van de verplichte rangorderegeling van Hofstra. Uit de getoonde
voorbeelden219 blijkt dat de ongelijkheden in behandeling te maken hebben met een
verschil in tijd: winstvermeerdering resp. -vermindering direct of op termijn. Tijds-
verschillen zijn mijns inziens inherent aan belastingstelsels waarbij de totale winst in
jaarwinstmoten gehakt moet worden. Deze zullen altijd voorkomen, en het komt mij dan
ook voor dat op die grond niet een stelsel verworpen mag worden. Men mag en kan
slechts verlangen dat getracht is deze tijdsverschillen tot een minimum te beperken. In het
systeem Hofstra is dit gebeurd door middel van de verplichte toerekeningsvolgorde van
het fiscale eigen vermogen, waardoor gelijksoortige ondememingen min of meer een
gelijke behandeling te beurt zou vallen. Natuurlijk is het dan zo, dat in extreme gevallen,
zoals in de voorbeelden van de regering waarin b.v. enerzijds een onderneming met
slechts voorraden en anderzijds een onderneming met slechts onroerend goed ten tonele
gevoerd wordt, de uitkomsten niet gelijk zijn. Dat is in een nominalistisch stelsel ook zo,
en bovendien zijn in de praktijk de verschillen in de balansverhoudingen niet zo extreem.

217.   Regeringsnota; blz. 5, brief van 18 september 1979.

218.  Verderop zal ik onderzoeken welke kracht dit argument onder de huidige omstandigheden nog bezit in
geval men tot de invoering van een systeem van inflatieneutrale belastingheffing zou willen overgaan.
Bovendien zal ik -binnen het Hofstrakader- een alternatief introduceren voor de directe bijtelling van de
financieringswinst.

219. Nota inzake regeringsstandpunt over het rapport inflatieneutrale belastingheffing, Tweede Kamer,
zitting 1979-1980, 14932, nr. 4, biz. 9.
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lets anders ligt het bij de door de regering gesignaleerde tijdsverschillen die opgeroepen
kunnen worden door middel van een interne reorganisatie. Het komt mij voor dat een
interne reorganisatie die slechts ten doel heeft te komen tot een versnelde winstverminde-
ring of uitgestelde winstvermeerdering te komen bestreden kan worden door hetzij de
verrichte rechtshandelingen als schijnhandelingen te kwalificeren, hetzij door toepassing
van fraus legis c.q. richtige heffing. Bij het voorkomen van de fiscale "afstraffing" van
een door bedrijfseconomische redenen ingegeven interne reorganisatie kan de fiscale
eenheid soelaas bieden.
Daarnaast lijkt mij het cretren van louter een tijdsverschil minder ernstig dan het
vergroten van de aftrekgrondslag door middel van een interne reorganisatie (zgn.
voorraad-BV's), in de periode 1981-1986 mogelijk gemaakt door de vormgeving van de
voorraad- en vermogensaftrek, nota bene ingevoerd als alternatief voor de voorstellen van
Hofstrano.

Naast dit alles waren er de voorstellen met betrekking tot de privdsfeer en het budgettaire
aspect. De regering beschouwde de beperking van de aftrek voor hypotheekrente als de

221belangrijkste budgettaire pijler van een systeem van inflatiecorrectie in de winstsfeer.
Toen dit element uit de voorstellen politiek niet haalbaar bleek, verdween in de opvatting
van de regering deze belangrijke pijler, waarmee de voorstellen voor de winstsfeer ook
veroordeeld waren. De gedachte aan tariefsverhoging is bij de regering niet eens
opgekomen.
Zo verdween het rapport-Hofstra in de bureaulade en stelde het kabinet maatregelen voor
die niet bedoeld waren "in fiscaal-theoretisch opzicht de hier liggende problemen op te
lossen", maar alleen beoogden "vanuit een wat breder en meer pragmatisch kader
knelpunten  op te heffen".222223

In de Miljoenenota 1981 wordt de invoering van de voorraad- en vermogensaftrek
aangekondigd; op 19 december 1980 verschijnt het wetsvoorstel. De uiteindelijke
invoering vindt plaats, met terugwerkende kracht tot 1 januari 1981, bij Wet van 24 juni
1981, Stb. 387.

220. J.Ch. Caanen, De hefboomwerking en de vermogens- en voorraadaftrek, Research Memorandum,
FEW 415, Katholieke Universiteit Brabant, 1989.

221. Regeringsnota, blz. 30.

222. Regeringsnota; brief, 18 september 1979, blz. 6. Vervolgens vindt er in dezelfde brief een vooraan-
kondiging van de invoering van de voorraadaftrek plaats.

223. In de literatuur werd nauwelijks gereageerd op het regeringsstandpunt. De belangstelling voor de
inflatieneutrale belastingheffing was kennelijk al afgenomen, ofschoon het inflatiepeil daartoe nog geen
aanleiding gaf, integendeel, in 1980 en 1981 liep de inflatie weer op van ruim 4% naar 7%.
Vermeldenswaardig in dit verband is slechts het artikel van H.M.N. Schonis, Begin of einde van de
inflatieneutrale belastingheffing?, TVVS 1980, nr. 1.
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HOOFDSTUK 8

NADERE AFBAKENING VAN HET ONDERWERP

In dit onderdeel  zal ik keuzes maken met betrekking  tot 1. realisme en/of substantialisme
en met betrekking tot 2. de wijze van behandeling van de financieringswinsten. Deze
keuzes zijn bepalend voor het verdere verloop van dit onderzoek.

1 REALISME EN/OF SUBSTANTIALISME?

Ten aanzien van het fiscale winstbegrip is er geen sprake van een eenvoudige, enkelvou-

dige keuze: realisme of substantialisme. In hoofdstuk 4. hebben we gezien dat een fiscaal
stelsel bestaat (of althans kan bestaan) uit combinaties van nominalisme, realisme en/of
substantialisme. Er kan sprake zijn van een combinatie die totale winst en jaarwinst
omvat, als wel van een combinatie binnen de jaarwinst. Ook waar het gaat om de keuze
van alternatieven voor het nominalisme, moet minimaal beslist worden welke combinatie
totale winsUjaarwinst er moet komen. Of er binnen de jaarwinstbepaling sprake moet zijn
van een combinatie, valt vervolgens te bezien. In de literatuur 24 is algemeen aanvaard
de opvatting dat voor de totale winst alleen het realisme in aanmerking komt. Ik sluit me
bij deze opvatting aan. Uitgangspunt hierbij is dat slechts totale winst is hetgeen uit de
onderneming wordt verkregen boven hetgeen er is ingebracht in guldens van gelijke
koopkracht. In de IB betekent dit dat draagkracht gedefinieerd dient te worden als een
reEle, en niet als een nominalistische grootheid. Het draagkrachtbeginsel kan niet
toegepast worden op de vennootschapsbelasting. Aangezien de winstbepaling bij particu-
lieren en bij lichamen in beginsel op gelijke wijze geschiedt, dient deze gelijke behande-
ling mijns inziens niet doorbroken te worden, tenzij daarvoor bijzondere redenen zijn.
Deze zijn er naar mijn mening ten aanzien van de totale-winstbepaling niet.

Ten aanzien van de jaarwinstbepaling zijn er drie stromingen te onderscheiden:
1. voorstanders van het substantialisme, zoals de Commissie Tinbergen, een aantal leden
van de Commissie Eizenga, (Van der Geld);
2. voorstanders van het realisme zoals Gubbi, Van der Heeden, de Commissie Eizenga,
Hofstra, Van der Geld;
3. voorstanders van een gecombineerd stelsel, zoals Bakker en Stevens.225
Dat  Van  der Geld zowel onder  1.  als 2. genoemd wordt, hangt samen  met het  feit dat  hij
zijn keuze zowel op theoretische als op praktische ovenvegingen baseert.
Op theoretische gronden toont Van der Geld zich een voorstander van het substantialisme
in de jaarwinstbepaling, op praktische gronden kiest hij voor het realisme. Zijn theoreti-

224. Aan de stroom literatuur over inflatieneutrale belastingheffing komt in 1980 een einde. Tot 1988
verschijnt er, behalve over de vermogens- en voorraadaftrek, zogoed als niets. Pas weer in 1988 besteden
Caanen en van der Geld aandacht aan het Hofstra-rapport. Zie: Geld, J.A.G. van der, Het Hofstra-rapport
uit de bureaula?, in: Van Dijck Bundel, Deventer, 1988 en
Caanen, J.C., Tien jaar inflatieneutrale belastingheffing door middel van vermogensaftrek en voorraadaf-
trek: een kwantitatieve benadering, Weekblad voor Fiscaal Recht, nr. 5839,6 oktober 1988.

225. Ik baseer me op opvattingen van de schrijvers, die veetal meer dan tien jaar geleden gepubliceerd
zijn. Het is uiteraard niet uit te sluiten dat deze ondertussen gewijzigd kunnen zijn.
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sche argumenten voor het substantialisme die als een samenvatting beschouwd kunnen
worden van die van zijn medestanders, luiden als volgt.
De fiscus mag de continuiteit van de onderneming niet bedreigen. Deze going-concemge-
dachte kan gehonoreerd worden met een beroep op het welvaartsbeginsel alsook door
draagkracht zodanig te defini8ren dat slechts draagkracht ontstaat als de substantie
waarmee de onderneming wordt gedreven tenminste in stand wordt gehouden.226

Vastgesteld kan worden dat de aanhangers van het substantialisme in de jaarwinst aldus in
zekere zin vasthouden aan de bronnentheorie.
De voorstanders van het realisme in de jaarwinst zijn nu juist van mening dat de zuivere
bronnentheorie ten aanzien van winst uit ondememing is losgelaten en dat derhalve de
niet-monetaire schijnwinsten227, die ontstaan door het uiteenlopen van de algemene en
de specifieke prijsontwikkeling, wel in de belastingheffing dienen te worden betrokken.
Vervolgens wordt wel erkend dat het voorzichtigheidsbeginsel tot de realisatie-eis kan
leiden.
Noch de Commissie Eizenga noch Hofstra hebben hun keuze voor het realisme in de
jaarwinst erg expliciet onderbouwd. In tegenstelling tot Gubbi,   die zijn betoog sterk
toespitste op de vraag realisme of substantialisme, wenste de gehele Commissie Eizenga
als alternatief voor het nominalisme minimaal het realisme en bepleitte een minderheid
vervolgens een stap verder te gaan naar het substantialisme.
Hofstra beschouwde realisme en substantialisme niet als alternatieven, omdat naar zijn
opvatting uitstel van belasting niets met inflatie van doen heeft; ze kunnen naast elkaar
bestaan. Hij legde de nadruk op het realisme in de totale winst met als logische conse-
quentie realisme in de jaarwinstbepaling.
Vervolgens was hij van mening dat bestaande (ad hoc) substantialistische elementen om
andere reden best gehandhaafd konden worden, maar wilde voor de afschrijfbare activa
geen uitbreiding toelaten in de zin van de vervangingswaardeleer. Vandaar dat Hofstra
uitgebreid aandacht heeft besteed aan zijn bezwaren tegen de vervangingswaardeleer.
De voorstanders van het realisme noemen naast theoretische argumenten ook een aantal
praktische argumenten, met name de eenvoud 28 en de snelle beschikbaarheid van het
algemene prijsindexcijfer.
Van der GeM noemt een aantal m.i. sterke argumenten waarom hij van mening is dat de
keuze (van Hofstra) voor het realisme uiteindelijk toch de juiste is. Deze argumenten
spitsen zich vooral toe op de specifieke indexcijfers die nodig zullen zijn bij een substanti-
alistische aanpak, alsook bij een gemengde aanpak in de trant van Bakker en Stevens.
Hij wijst op het gevaar van deelexactheid. Het aantal problemen zal toenemen, waardoor
arbitraire oplossingen noodzakelijk worden.

226. Geld, J.A.G. van der, Het Hofstra-rapport uit de bureaula?, in: Van Dijck Bundel, Deventer, 1988,
blz.  143.

227. Deze benaming dient als substantialistisch aangemerkt te worden; in de kontekst van het realisme is
het m. i. een contradictio in terminis, er is volgens deze zienswijze immers sprake van winst, nia van
schijnwinst. Andere benamingen zijn rents (Brull), frictiesurplussen (Gubbi) en schaarsteresultaten (Van der
Heeden).  Zelf geef ik de voorkeur aan de laatstgenoemde term.

228. Regetmatig wordt Burgert geciteerd die in zijn Preadvies voor de Accountantsdag 1967 van hetN.I.V.R.A. als voordeel van hantering van een algemene index noemt: "het laat historische kosten
onaangetast, evenals het oude realisatieprincipe, waardoor subjectieve invloeden geen grotere betekenis
toekomt dan bij de traditionelejaarrekening:
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Zo wijst hij op het belang dat ontstaat bij het al dan niet monetair zijn van een actief op
balansdatum.
Ten aanzien van de specifieke prijsstijging ziet hij als problemen, dat een classificatie van
goederen nodig is om subjectieve inzichten zoveel mogelijk uit te sluiten; dat er vervol-
gens discussies over de indeling in een groep kunnen ontstaan; dat de specifieke indices
laat beschikbaar zullen zijn; en dat de behandeling van een noodzakelijke speciale inflatie-
reserve ingewikkelde problemen met zich mee zal brengen.
Tenslotte veronderstelt Van der Geld dat de specifieke indices zullen tenderen naar de
algemene index, waarmee hij suggereert dat het, zo dit zo zou zijn, al helemaal niet nodig
is zich al die complicaties met de specifieke indexcijfers op de hals te halen.
Hij concludeert dat de keuze van Hofstra voor realisme in de jaarwinstbepaling een wijs
compromis is van theoretische uitgangspunten en praktische uitvoerbaarheid.

Ik ben het met Van der Geld eens, maar zou bij zijn argumenten de volgende opmerkin-
gen willen maken.
Hij stelt dat een classificatie van goederen nodig zal zijn. Een dergelijke classificatie
bestaat. Ten behoeve van haar statistieken van de kapitaalgoederenvoorraad en balansen
hanteert het Centraal Bureau voor de Statistiek de volgende indeling:

1.  Grond
2. Bedrijfsgebouwen

2.1 Bedrijfsgebouwen (exclusief Installaties)
2.2 Installaties (aan deze gebouwen)

3. Andere bouw- en grondwerken
3.1 Andere bouw- en grondwerken
3.2 Installaties

4. Externe transportmiddelen
5. Interne transportmiddelen
6. Kantoormachines (waaronder computersoftware)
7. Gereedschapswerktuigen
8. Overige machines, apparaten en installaties (waaronder verpakkingsmachines, zuive-
ringsapparatuur, pompen, elektromotoren, meet- en regelapparatuur, telecommunicatie
enz.)
9. Overige kapitaalgoederen (waaronder kantoormeubelen, rekken en stellingen, kratten,
containers en pallets, bedrijfskleding enz.)

De   categorien   1,   2.1   en   3.1   zal ik globaal aanduiden   als   niet-   (of in geringe   mate)
afschrijfbaar aktief, de overige als afschrijfbaar aktief.
Het moge duidelijk zijn dat, zouden dergelijke categoriBn gebruikt worden, er voldoende
discussiestof met betrekking tot de indeling zou ontstaan.
Van   der Geld veronderstelt verder  dat de specifieke indexcij fers zullen tenderen   naar   het
algemene. Dit is niet het geval.
Uit interne gegevens van het CBS over de periode 1961-1985 blijkt dat de specifieke
indices van het niet-afschrijfbaar aktief de algemene overtreffen, dat die van de installa-
ties (2.2 en 3.2) wel naar de algemene index tenderen, maar dat die van het overig
afschrij fbaar aktief daarbij achterblijven (zie Tabel   8.1). Dit betekent a fortiori   een
argument om het werken met specifieke indices achterwege te laten, immers het gebruik
van specifieke indices zou de ondernemers vooral tot voordeel strekken in die situaties
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waarin zowel de specifieke indices de algemene overtreffen als op de betreffende
goederen relatief snel afgeschreven wordt. Welnu, indien hogere specifieke indices
uitsluitend voorkomen bij het niet-afschrijfbaar aktief, leidt het verschil alleen maar -in
vergelijking met het realisme- tot vermogenswinsten, ter grootte van de specifieke actuele
waarden minus de voor de inflatie gecorrigeerde historische prijzen, die neerslaan in
hogere stille reserves. Er is dus geen of nauwelijks invloed op de jaarwinst, immers de
realisatie-eis voorkomt onmiddellijke belastingheffing over deze schaarstewinsten. Bij
vervreemding in geval van staking of inkrimping is het logisch dat belastingheffing plaats
vindt, bij verkoop gevolgd door vervanging kunnen de vervangingsreserve of de ruilarres-
ten toegepast worden.
Bij achterblijvende specifieke indices, zoals het geval is geweest met het afschrijfbaar
actief, kan de minimum-waarderingsregel soelaas bieden. Het belang van het werken met
de lagere bedrijfswaarde zal in vergelijking met het nominalisme toenemen. Als ik de
lagere bedrijfswaarde gemakshalve gelijk stel aan de lagere marktwaarde (vervangings-
waarde)229 is het immers zo, zoals al eerder is opgemerkt, dat in een nominalistisch
stelsel de lagere marktwaarde alleen aan de orde komt als een goed nominaal in waarde
daalt, hetgeen pas gebeurt als de (reele) specifieke prijsdaling de algemene (nominale)
prijsstijging overtreft230; in een realistisch stelsel zou de lagere marktwaarde at aan de
orde kunnen komen als de specifieke prijsstijging achterblijft bij de algemene.

229.  Uit de jurisprudentie, bijvoorbeeld HR 17 april 1991, nr. 26632, komt naar voren dat de (lagere)bedrijfswaarde gebaseerd dient te worden op de in de onderneming te vervullen functie, en niet louter op de
marktwaarde.

230.  Aan de hand van een eenvoudig voorbeeld kan dit duideluk worden gemaakt.
Een kapitaalgoed kost aanvankelijk  100 en wordt in  4 jaar lineair afgeschreven  tot 0. Het volgende jaar  is er
een inflatie van 10% en daalt het goed redl 20% in prus. De boekwaarde wordt dan: 3/4.100=75, de
actuele waarde (gesteld de afschrijvingsperiode is marktconform): 3/4. (80/100. 110/100) =  66.
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TABEL 8.1

Prijsindexcijfers van de Nederlandse kapitaalgoederenvoorraad
(1961 = 100; Grond:  1972 = 100)  en Gezinsconsumptie van de
totale bevolking (1961 = 100, symbool f61 en 1972 = 100, sym-
bool  f72)•

fa,           1 f722.1 2.2 3.1     4
3.2

1961 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1962 97,4 108,0 100,0 106,1 100,0
1963 101,1 116,0 102,8 109,1 100,0
1964 108,0 124,0 113,9 121,2 105,6
1965 112,3 132,0 119,4 127,3 107,4
1966 118,2 136,0 130,6 133,3 111,1
1967 121,7 136,0 133,3 133,3 111,1
1968 124,8 148,0 138,9 136,4 111,1
1969 132,5 160,0 141,7 145,5 109,3
1970 138,2 176,0 152,8 160,6 116,7
1971 149,0 192,0 155,6 166,7 120,4
1972 100,0 100,0 161,5 208,0 163,9 181,8 122,2
1973 106,8 108,5 175,2 216,0 172,2 184,8 122,2
1974 134,1 118,9 192,0 244,0 197,2 203,0 131,5
1975 143,2 130,9 211,4 264,0 213,9 218,2 144,4
1976 165,9 142,5 230,2 284,0 227,8 233,3 155,6
1977 177,3 151,3 244,4 308,0 236,1 248,5 163,0
1978 193,2 158,2 255,6 336,0 247,2 266,7 168,5
1979 211,4 164,9 266,4 372,0 263,9 284,8 175,9
1980 227,3 176,4 284,9 400,0 277,8 303,0 185,2
1981 234,1 187,5 302,8 412,0 297,2 312,1 190,7
1982 243,2 197,4 318,8 404,0 322,2 303,0 200,0
1983 240,9 202,6 327,4 400,0 333,3 303,0 205,6
1984 231,8 207,8 335,6 396,0 336,1 297,0 213,0
1985 222,7 213,2 344,4 392,0 347,2 300,0 220,4
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f72            5            6            7            8            9

1961 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1962 97,4 105,1 99,1 100,0 104,9 97,8
1963 101,1 107,7 99,1 100,0 107,3 100,0
1964 108,0 112,8 100,0 102,2 109,8 104,4
1965 112,3 117,9 105,1 106,5 114,6 106,7
1966 118,2 120,5 104,3 119,6 117,1 108,9
1967 121,7 125,6 101,7 121,7 122,0 108,9
1968 124,8 128,2 103,4 126,1 124,4 111,1
1969 132,5 130,8 103,4 126,1 126,8 115,6
1970 138,2 146,2 102,6 126,1 139,0 128,9
1971 149,0 151,3 98,3 137,0 146,3 131,1
1972 161,5 159,0 95,7 143,5 153,7 137,8
1973 175,2 156,4 88,9 143,5 153,7 142,2
1974 192,0 179,5 89,7 156,5 173,2 168,9
1975 211,4 202,6 93,2 173,9 192,7 177,8
1976 230,2 217,9 94,0 187,0 209,8 184,4
1977 244,4 228,2 93,2 191,3 219,5 193,3
1978 255,6 235,9 89,7 197,8 226,8 197,8
1979 266,4 243,6 86,3 204,3 231,7 206,7
1980 284,9 256,4 85,5 217,4 243,9 222,2
1981 302,8 271,8 85,5 230,4 253,7 231,1
1982 318,8 287,2 92,3 247,8 270,7 248,9
1983 327,4 292,3 89,7 254,3 275,6 253,3
1984 335,6 300,0 88,0 258,7 285,4 257,8
1985 344,4 310,3 88,0 267,4 290,2  264,4

BRON: CBS; bovenstaande prijsindexcijfers zijn door de hoofdafdeling Statistieken van kapitaalgoederen-
voorraad en balansen afgeleid van officiale CBS-prijsindexcijfers en worden hoofdzakelijk gebruikt om de
historische kosten van een kapitaalgoed te herleiden tot een actuele waarde. De offciEle indexcijfers  n
bewerkt, o.a. de berekenbare omzetbelasting (voor 1969 inclusief, 1969-1972 inclusief gedeeltelijke, en vanaf
1973 exclusief O.B.) is geElimineerd, reeksen zijn geaggregeerd tot een nieuwe gewogen reeks, en in een aantal
gevallen is bij materiaalindexcijfers een loonindex ingerekend.

Bij structureel lagere specifieke indices verliest ook een gecombineerd stelsel als voorge-
steld door Stevens231 zijn praktische relevantie. De speciale reserve blijft dan immers op
0 staan, waardoor voor niet-gerealiseerde verliezen uitgeweken moet worden naar directe
winstvermindering, evenals overigens bij de door Van der Geld uitgewerkte substantialis-
tische variant van het Hofstra-stelsel. Daar komt nog bij, dat als een stelsel als dat van
Stevens in de periode 1961 - 1985 zou zijn toegepast, er een continu plussen en minnen
had moeten plaats vinden tussen de verschillende categorin activa. Uit Tabel 8.2 blijkt
namelijk dat, ondanks het trendmatige achterblijven van de specifieke indices, deze van
jaar tot jaar een uiterst grillig verloop hebben laten zien. Van elke categorie is de
specifieke prijsstijging wel eens groter dan de inflatie, en elk jaar zijn er wel categori8n
waarvoor dit het geval is.
Ik wil er overigens op wijzen dat in een situatie met structureel achterblijvende

231. Het stelsel-Stevens is de fiscale variant van het stelsel-Bakker. Hij stelde in tegenstelling tot Bakker
weI de realisatie-eis. Voor niet-gerealiseerde winsten wenst hij een speciale reserve, waarop niet-gerealiseer-de verliezen in de eerste plaats afgeboekt dienden te worden.
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specifieke prijsontwikkelingen realisme + minimum-waarderingsregel niet tot hetzelfde
resultaat (hoeft te) leiden als directe verliesneming op basis van lagere specifieke
prijsindices.232 Bij de mengvorm van Stevens moet gewerkt worden met de specifieke
index van de groep waarin een bepaald aktief thuishoort, bij het realisme wordt in

principe gewerkt met de algemene index en kan de ondernemer zich beroepen op de
lagere marktwaarde. Bij die lagere marktwaarde kan de specifieke prijsontwikkeling van
het betreffende indiWduele aktief (dus niet per se dat van de groep) een rol spelen, maar
ook andere faktoren; b.v. een lagere specifieke prijsontwikkeling kan gecompenseerd
worden door een (te) snel afschrijvingsschema, waardoor de fiscale boekwaarde toch in
overeenstemming is met de marktwaarde van het (gebruikte) aktief. Als we vervolgens de
simplificatie lagere bedrijfswaarde = lagere marktwaarde loslaten, wordt de individuele
benadering per aktief alleen maar versterkt.

TABEL 8.2

Jaarlijkse  prijsstijging  in procenten van de Nederlandse
kapitaalgoederenvoorraad  en  Gezinsconsumptie  van  de  totale
bevolking (symbool: f).

f     1 2.1 2.2 3.1    4      5
3.2

1961 8,00 4,2 2,9 3,1 0,0 0,0
1962 -2,58 8,0 0,0 6,1 0,0 5,1
1963 3,80 7,4 2,8 2,9 0,0 2,4
1964 6,76 6,9 10,8 11,1 5,6 4,8
1965 3,96 6,5 4,9 5,0 1,8 4,5
1966 5,33 3,0 9,3 4,8 3,4 2,2
1967 2,89 0,0 2,1 0,0 0,0 4,3
1968 2,58 8,8 4,2 2,3 0,0 2,0
1969 6,16 8,1 2,0 6,7 -1,7 2,0
1970 4,30 10,0 7,8 10,4 6,8 11,8
1971 7,84 9,1 1,8 3,8 3,2 3,5
1972 8,41 8,3 5,4 9,1 1,5 5,1
1973 8,47 6,8 3,8 5,1    1,7 0,0 -1,6
1974 9,59 25,5 13,0 14,5 9,8 7,6 14,8
1975 10,09 6,8 8,2 8,5    7,5 9,9 12,9
1976 8,89 15,9 7,6 6,5 6,9 7,7 7,6
1977 6,19 6,8 8,5 3,7    6,5 4,8 4,7
1978 4,55 9,0 9,1 4,7    7,3 3,4 3,4
1979 4,24 7,5 10,7 6,7 6,8 4,4 3,3
1980 6,95 3,0 7,5 5,3 6,4 5,3 5,3
1981 6,30    3,9 3,0 7,0 3,0 3,0 6,0
1982 5,27 -0,9 -1,9 8,4 -2,4 4,9 5,7
1983 2,68 -3,8 -1,0 3,4 -0,5 2,8 1,8
1984 2,52 -3,9 -1,0 0,8 -1,5 3,6 2,6
1985 2,63 0,0 -1,0 3,3 0,0 3,5 3,4

232. Bij hogere en lagere specifieke indices is het resultaat uiteraard niet geluk omdat eventueel te nemen
schaarsteverliezen eerst gesaldeerd moeten worden met schaarstewinsten.
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f 6 7 8 9

1961 8,00 0,0 0,0 2,5 2,3
1962 -2,58 -0,9 0,0 4,9   -2,2
1963 3,80 0,0 0,0 2,3 2,3
1964 6,76 0,9 2,2    2,3    4,4
1965 3,96 5,1 4,3 4,4    2,1
1966 5,33 -0,8 12,2 2,1    2,1
1967 2,89 -2,5 1,8 4,2 0,0
1968 2,58 1,7 3,6 2,0 2,0
1969 6,16 0,0 0,0 2,0 4,0
1970 4,30 -0,8 0,0 9,6 11,5
1971 7,84 -4,2 8,6 5,3 1,7
1972 8,41 -2,6 4,8 5,0 5,1
1973 8,47 -7,1 0,0 0,0 3,2
1974 9,59    1,0 9,1 12,7 18,8
1975 10,09 3,8 11,1 11,3 5,3
1976 8,89 0,9 7,5 8,9 3,7
1977 6,19 -0,9 2,3 4,7 4,8
1978 4,55 -3,7 3,4 3,3 2,3
1979 4,24 -3,8 3,3 2,2 4,5
1980 6,95 -1,0 6,4 5,3    7,5
1981 6,30 0,0 6,0 4,0    4,0
1982 5,27 8,0 7,5 6,7 7,1
1983 2,68 -2,8 2,6 1,8 1,8
1984 2,52 -1,9 1,7 3,5 1,8
1985 2,63 0,0 3,4 1,7 2,6

Alleen zuiver substantialisme, waarmee ik bedoel dat alleen maar gelet wordt op de
instandhouding van het fysieke kapitaal en niet op de reele koopkracht van het eigen
vermogen, zou door lagere specifieke indices niet ontkracht worden. De correcties op de
afschrijvingen vinden dan in beginsel plaats op dezelfde wijze als bij hogere specifieke
indices. Deze werkwijze zou er dan wel toe leiden dat de rale waarde van het geinves-
teerde eigen vermogen wordt uitgehold, omdat   voor   een   deel geen rekening wordt
gehouden met de algemene prijsstijging. Ik heb de indruk dat de schrijvers die zich
uitsluitend geconcentreerd hebben op het substantialisme zich deze consequentie te weinig
hebben gerealiseerd, omdat men er meestal voetstoots van uit ging dat de specifieke prij-
sontwikkeling sneller zou gaan dan de algemenen].

Indien men daarentegen van mening is dat de koopkracht van het eigen vermogen moet
worden gehandhaafd, dan zijn er twee mogelijkheden:

a. of dit wordt voldoende gevonden (realisme)
b. of dit is een minimum voorwaarde waarnaast het goederencomplex gehandhaafd
dient te blijven (combinatie realisme en substantialisme).

233. Illustratief in deze is de zienswijze van de minderheid van de Commissie Eizenga. Deze zag het
substantialisme als een stap verder dan het realisme. Daaraan lag impliciet de veronderstelling ten grondslag
dat de specifieke indices sneller zouden stijgen dan de algemene, want alleen in dat geval is substantialisme
m. i. de volgende stap. In de omgekeerde situatie -een sneller stijgende algemene index- is realisme
(handhaving van de reBle waarde van het eigen vermogen) de volgende stap na het substantialisme
(handhaving van het ondernemingscomplex). Ook Gubbi gaat impliciet uit van sneller stijgende specifieke
indices: hij plaats het realisme tussen nominalisme en substantialisme (blz. 70).
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Gezien de ontwikkeling van de specifieke indices zou in de voorbije jaren de praktische
uitwerking geen verschil tussen beide zienswijzen opgeleverd hebben.
Deze constateringen brengen mij tot de volgende keuze voor de jaarwinstbepaling:

realisme in combinatie met de minimum-waarderingsregel:

2 DE FINANCIERINGSWINST

Vervolgens is er het probleem van definancieringswinst. Ten aanzien daarvan zal ik geen
prealabele keuze maken,  maar van een drietal altematieve systemen voor nominalistische
winstbepaling, dus op basis van historische kostprijs (afgekort WHK), onderzoeken. Deze
alternatieve systemen hebben gemeen, dat bij de totale-winstbepaling en de jaarwinst-
bepaling uitgegaan wordt van het realisme in plaats van het nominalisme, maar verschil-
len in de wijze waarop de financieringswinst aan de jaarwinsten wordt toegerekend.
De drie alternatieve systemen zijn:
1. theoretische juiste in#atiecorrectie  (770. Deze benaming is gekozen voor het systeem
waarin de financieringswinst meteen aan de jaarwinst wordt toegerekend. Aan de
actiefzijde vindt een realistische inflatiecorrectie ten aanzien van aUe activa plaats. Aan de
passiefzijde worden de monetaire passiva gecorrigeerd. Deze methode is de theoretisch
correcte methode, omdat deze voldoet aan de aan het begin van dit hoofdstuk geformu-
leerde definitie van inflatieneutrale belastingheffing.
In Appendix 1. is het systeem aan de hand van een voorbeeld nader uitgewerkt.
2. systeem-Hofstra (HOF). De financieringswinst loopt via de met vreemd vermogen
gefinancierde activa: ten aanzien van deze activa wordt geen inflatiecorrectie toegepast,
waardoor de financieringswinst op indirecte wijze in de jaarwinst tot uitdrukking komt.
Bijvoorbeeld met vreemd vermogen gefinancierde afschrijfbare activa mogen niet geher-
waardeerd worden, waardoor de winstverhoging ten gevolge van de bijtelling van de
financieringswinst vervangen wordt door een winstverhoging ten gevolge van lagere

afschrijvingen. Zie Appendix  1. voor nadere uitwerking.
3.vennogens€#rek   BiA). Het aangrijpingspunt   voor de inflatiecorrectie   ligt   bij   de
toepassing van deze variant volledig aan de passiefzijde. De financieringswinst wordt via
een saldomethode verdisconteerd: alleen over het fiscale eigen vermogen (ED wordt een
inflatiecorrectie verleend.
De aandacht wordt erop gevestigd dat het hier gaat om een theoretische vermogensaftrek,
die ook toegepast wordt bij negatief fiscaal eigen vermogen. Dat leidt tot een negatieve
aftrek, dus een bijtelling, dit in tegenstelling tot de beperkte versie in de Nederlandse
fiscale wetgeving, waarin geen bijtelling is opgenomen. Het percentage waarmee
gecorrigeerd wordt bij deze theoretische vermogensaftrek is ook niet een min of meer
willekeurig percentage, maar het inflatiepercentage.
In Deel II zal het "gedrag" van de drie alternatieve systemen nader worden onderzocht.

234. Met respectering van de overige regels van goed koopmansgebruik, met die uitzondering dat ik in
hoofdstuk 17. aan de orde zal stellen of ik, evenals Hofstra, de LIFO-stelsels en het ijzeren-voorraadstelsel
(ad hoc substantialistische elementen) gehandhaafd wil zien.
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DEEL H

INIRODUCTIE

In Deel I is gekozen voor de realistische winstberekening in de totale winst en in de
jaanvinst. In dit deel ga ik drie op het realisme gebaseerde inflatiecorrectiestelsels als
alternatieven voor het nominalisme (winstbepaling op basis van historische kostprijs,
afgekort WHK) onderzoeken, te weten:
a. theoretisch juiste inflatiecorrectie    (TIC).    De    kern    van dit stelsel    is    dat    er    aan    de

actiefzijde inflatiecorrecties ten aanzien van alle activa gemaakt worden plus dat er aan de

passiefzijde een bijtelling van financieringswinst plaats vindt over het vreemde vermogen.
b. het systeem-Hofstra (HOF). De kern van dit stelsel is dat er aan de actiefzijde inflatie-
correcties ten aanzien van de activa gemaakt worden voo,zover deze met eigen vermogen
gefinancierd zijn.
c. de vermogensaftrek (VMA). De kern van dit stelsel is dat er aan de passiefzijde een
correctie plaats vindt over het fiscale eigen vermogen (zie voor verdere uitleg van de
stelsels Appendix 1).

De drie alternatieven leiden meestal tot een lagere belastinggrondslag dan de winstbepa-
ling op basis van historische kostprijzen. Onderzocht zullen worden de factoren, waardoor
deze verschillen bepaald worden. Onder bepaalde voorwaarden komt er een hogere
belastinggrondslag tot stand. Ik zal onderzoeken onder welke condities dit het geval is. Ik
zal de verschillen in belastinggrondslag ten opzichte van winstbepaling op basis van
historische kostprijzen steeds presenteren in termen van voordeel  c. q. nadeel vanuit  het
gezichtspunt van belastingplichtige.

Realisme houdt in dat de koopkracht van het eigen vermogen in stand gehouden wordt.
Om die relatie met het eigen vermogen te benadrukken, zal ik de absolute verschillen in
belastinggrondslag uitdrukken als een percentage van het commerciale totale vermogen
(dGTV) resp. het commerciale eigen vermogen (dGEV). In deel III zal ik nog een stap
verder gaan, door de verschillen in belastinggrondslag om te zetten in verschillen van
rentabiliteit van het commerciale eigen vermogen nd belastingen (REV).
Nadere analyse leert dat het totale verschil in belastinggrondslag ten opzichte van
winstbepaling op basis van historische kostprijzen, gemeten over de totale levensduur van
een onderneming van de drie alternatieve stelsels gelijk is, maar dat de verdeling van dat
verschil over de afzonderlijke jaren en de eventuele jiscale latentie vers€hillend is. Een
fiscale latentie is een gevolg van een stille reserve die ontstaat als er een verschil is tussen
de fiscale boekwaarde van de activa en de commercitle waarde. Dit betekent dat de
(potentiele) totale winst gelijk is, maar dat in de jaarwinsten verschillen optreden. Er zijn
dus niet alleen verschillen ten opzichte van de winstbepaling op basis van historische kost-
prijzen, maar ook onderlinge verschillen. In de loop van het onderzoek zal ik dit
aanduiden  als "het probleem  van de verschillen in belastinggrondslag".
Ik spreek over potentiele totale winst, omdat van jaar tot jaar de totale winst berekend
wordt onder de veronderstelling dat de onderneming aan het eind van dat jaar geliqui-
deerd zou worden.

Onder bepaalde voorwaarden zijn de alternatieve stelsels nadelig voor belastingplichtige in
vergelijking met de winstbepaling op basis van historische kostprijzen, omdat er een
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hogere belastinggrondslag resulteert. Bij het onderzoek naar 'het probleem van de hogere
belastinggrondslag" zal ik de voorwaarden waaronder dit gebeurt onderzoeken.

Er is alleen maar sprake van gelijke totale winst bij de drie alternatieve stelsels, indien
gestart wordt met boekwaarden gelijk aan de actuele waarden. Aangezien -gemakshalve-
verondersteld wordt dat de specifieke prijsontwikkeling gelijk is aan de algemene, zijn dat
dus de voor het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie gecorrigeerde boekwaarden. Ik
formuleer het zo dat er sprake moet zijn van een startende ondememing. Bij mijn
berekeningen, waarbij ik uitga van 20 jaar, blijft de startende onderneming de eerste 10
jaar bestaan, daarna spreek ik van een bestaande ondememing.

De berekeningen worden uitgevoerd met een rekenmodel dat stap voor stap opgebouwd
wordt. De aktie#Ude zal uiteindelijk bestaan uit:
- voorraden;
- afschrijfbare bedrijfsmiddelen (machines)
- niet-afschrijfbare bedrijfsmiddelen (gebouwen) en
- monetaire activa (kas).

Onder de niet-afschrijfbare bedrijfsmiddelen worden begrepen activa waarop in het geheel
niet wordt afgeschreven, bijvoorbeeld grond, en bedrijfsmiddelen waarop in geringe mate
wordt afgeschreven, bijvoorbeeld bedrijfsgebouwen. Het onderscheid "geen of geringe
afschrijving" beschouw ik niet als kenmerkend voor deze groep activa; essenti8el is de
combinatie van een lange (tot oneindige) levensduur en slechts kleine aantallen in verhou-
ding tot die levensduur, waardoor een ideaalcomplex niet als representatief beschouwd
kan worden. Vergelijk Wn bedrijfsgebouw met een levensduur van 40 jaar en 100
machines met een levensduur van 10 jaar.
Het aandeel van elke groep activa in het balanstotaal kan gevarieerd worden. Ik begin met
uitsluitend afschrijfbare bedrijfsmiddelen (machines), daarna worden tegelijk de voorraden
en de monetaire activa (kas) toegevoegd en ten slotte de niet-afschrijfbare bedrijfsmidde-
len (gebouwen).
Het vereenvoudigde model waarin nog slechts uitsluitend machines een rol spelen is mede
bedoeld om de de wijze van aanpak van de problematiek en het gebruikte begrippenap-
paraat duidelijk te maken.
De passi<&0'de zal steeds bestaan uit hetzij uitsluitend eigen vermogen of uitsluitend
vreemd vermogen, hetzij een combinatie van beide.

De kenmerken van het basismodel zijn als volgt. De balans en resultatenrekening blijven
retel gelijk, hetgeen wil zeggen dat in geval van inflatie de nominale waarde van alle
componenten van balans en resultatenrekening van jaar tot jaar met het inflatiepercentage
toenemen. Ten aanzien van de afschrijfbare bedrijfsmiddelen veronderstel ik dat er sprake
is van een ideaalcompler; ten aanzien van de voorraad veronderstel ik een omloopsnelheid
van 6dn maal per jaar. Aan het eind van Deel II zal ik deze veronderstellingen afwisse-
lend loslaten en uitgaan van groei resp. een hogere omloopsnelheid.

In het onderzoek worden verschillende typen infatieverloop betrokken. Er dient onder-
scheid gemaakt te worden tussen de jaa,inflatie en het inflatieverloop. Onderscheiden
worden:
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- gelijkblijvende inflatie (G),
- stijgende inflatie (S),
- dalende inflatie (D) en
- onregelmatige inflatie (0).

Het inflatieverloop wordt gedefinieerd aan de hand van een voortschrijdend gewogen
gemiddelde over een periode van  10 jaar. Daarmee kan onregelmatige inflatie van jaar tot
jaar geherdefinieerd worden als een van de drie andere typen inflatieverloop.

Een zeer belangrijk verschil tussen de theoretisch juiste inflatiecorrectie (TIC), het
systeem-Hofstra (HOF) en de vermogensaftrek (VMA) heeft betrekking op de henvaarde-
ring van de bedrilfsmiddelen.
Bij de theoretisch juiste inflatiecorrectie (TIC) vindt een volledige herwaardering van de
bedrijfsmiddelen plaats. Bij het systeem-Hofstra is er sprake van geen, gedeeltelijke of
volledige herwaardering, afhankelijk van de financieringsstructuur. Bij de vermogen-
saftrek is er geen herwaardering (evenals bij de winstbepaling op basis van historische
kostprijzen). Een gevolg hiervan is dat bij de vermogensaftrek ten aanzien van de
afschrijfbare en niet-afschrijfbare bedrijfsmiddelen een. boekwaardewig ontstaat tussen de
commerci8le en de fiscale boekwaarde. Bij de vermogensaftrek is deze boekwaardewig
maximaal, omdat er in het geheel geen herwaardering plaats vindt. In samenhang hiermee
ontstaat er bij de afschrijfbare bedrijfsmiddelen (machines) een maximale afschrijvings-
Wig.

Bij het systeem-Hofstra ontstaan een maximale boekwaardewig en een maximale €BchrU-
vingswig, wanneer er geen herwaardering plaats vindt. Bij gedeeltelijke herwaardering
ontstaan een geringere boekwaardewig en afschrijvingswig; bij voUedige herwaardering is
er noch sprake van een boekwaardewig, noch van een afschrijvingswig.
Bij de theoretisch juiste inflatiecorrectie (TIC) kunnen ook geen boekwaardewig of af-
schrijvingswig voorkomen, omdat de TIC-boekwaarden gelijk zijn aan de commerciBle
boekwaarden, omdat verondersteld wordt dat de commerciele waarde jaarlijks met het
inflatiepercentage stijgt.
Het systeem-Hofstra neemt dus een tussenpositie in: afhankelijk van de financieringsstruc-
tuur heeft het soms grotere overeenkomsten met de vermogensaftrek, soms heeft het een
eigen verloop en soms heeft het grotere overeenkomsten met de theoretisch juiste inflatie-
correctie.

De boekwaardewig (symbool m) en de afschrijvingswig (symbool e) vormen belangrijke
elementen  van de fbnnules waarmee de verschillen  in de jaarlijkse belastinggrondslag  en
de fiscale latentie worden gekwantificeerd.
Niet alleen de boekwaardewig en de afschrijvingswig beinvloeden de verschillen in
belastinggrondslag, maar ook de balanssamenstelling: aan de aktiefzijde de aandelen van
de afzonderlijke activa in het balanstotaal en aan de passiefzijde de solvabiliteitsratio, de
verhouding van het commerciele eigen vermogen ten opzichte van het commerciale totale vermogen.

235

235.  In de bedrijfseconomie wordt onder solvabiliteit verstaan het vermogen van een onderneming om aan
al haar verplichtingen te voldoen. Dit vermogen kan op verschillende manieren gemeten worden, onder
andere door middel van de solvabiliteitsratio, de verhouding van het commerciEle eigen vermogen ten
opzichte van het commerciEle totale vermogen. Het begrip solvabiliteitsratio (of solvabiliteit) wordt in dem

(Wordt vervolgd...)
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In een drietal afbeeldingen kan een deel van de bevindingen uit Deel II alvast aanschou-
welijk gemaakt worden.
In onderstaand staafdiagram (Afl)eelding II. 1) is voor een onderneming die 20 jaar
bestaan heeft het voor belastingplichtige voordelige verschil in totale winst ten opzichte
van de winstbepaling op basis van historische kostprijzen verdeeld over 10 jaar startende
onderneming, 10 jaar bestaande onderneming en de fiscale latentie (stille reserve).  In  die
20 jaar was sprake van een gelijkblijvende inflatie van 6%. De actiefzijde bestaat uit
voorraden, afschrijfbare bedrijfsmiddelen en monetaire activa. De solvabiliteit is zodanig
gekozen dat bij het systeem-Hofstra gedeeltelijke herwaardering heeft plaatsgevonden. In
het staafdiagram wordt dus de verdeUng over de Ljd bij een vaste solvabiliteit afgebeeld
(in de volgende afbeelding, een grafiek, wordt bekeken wat er gebeurt in een bepaaM jaar
bij een variabele solvabiliteiO. Daaruit blijkt:
1. de drie staven zijn even groot. Dit betekent dat de verschillen in totale winst peralternatief gelijk zijn (afgezien van de rentefactor).
2. de verschillen tijdens de 10 jaar bestaande onderneming zijn ook gelijk; in het verdere
onderzoek zal blijken  dat de verschillen per qkonderlijk jaar ook gelijk  zun.
3. bij de vermogensaftrek is er geen voordeel ten opzichte van de winstbepaling op basis
van historische kostprijzen met betrekking tot de fiscale latentie omdat de boekwaarde van
de vermogensaftrekvariant gelijk is aan die van de historische-kostprijsvariant (beide
maximale boekwaardewig). Bij de theoretisch juiste inflatiecorrectie is dit voordeel
maximaal, omdat er geen boekwaardewig is. Bij het systeem-Hofstra is er een kleiner
voordeel ten opzichte van de winstbepaling op basis van historische kostprijzen (WHK) en
de vermogensaftrek (VMA) dan bij de theoretisch juiste inflatiecorrectie (TIC).
4. het verschil van de 10 jaar startende ondememing is het kleinst bij de theoretisch juiste
inflatiecorrectie (TIC) en het grootst bij de vermogensaftrek (VMA), het systeem-Hofstra
(HOF) bevindt zich er tussen in. Aangezien de verschillen  van de bestaande ondememing
gelijk zijn, vormen de verschillen van de startende onderneming het spiegelbeeld van die
van de fiscale latentie.
5. de verschillen in belastinggrondslag bij de startende ondememing van alle drie de sys-
temen zijn kleiner dan het verschil van de bestaande onderneming. De verklaring hiervoor
schuilt in het feit dat er gestart wordt op basis van actuele waarden. Na 66n jaar inflatiewordt de afzonderlijke boekwaardewig van het oudste afschrijfbare bedrijfsmiddel (machi-
ne) slechts veroorzaakt door de inflatie van 66n jaar, met andere woorden deze is nog
lang niet maximaal; bij de bestaande onderneming wordt de wig van deze machine
bepaald door negen jaar inflatie en is dan maximaal. Omdat dus de boekwaarden van de
winstbepaling op basis van historische kostprijzen bij de startende onderneming hoger zijn
dan die bij de bestaande onderneming, zijn de verschillen met de alternatieve stelsels dus
kleiner.

Indien uitgegaan wordt van het ontbreken van tijdsvoorkeur bij de economische subjecten
(belastingplichtigen en fiscus), zullen zij de drie alternatieve stelsel gelijk waarderen.
Indien verondersteld wordt dat er wel sprake is van tijdsvoorkeur, zullen belastingplichti-
gen bij de gegeven verdeling van de inflatiecorrecties over de tijd de vermogensaftrek het

235.    (...Vervolg)
studie uitsluitend gebruikt als kengetal om de financieringsstructuur mee aan te geven. Dit stemt overeenmet het gebruik dat het Centraal Bureau voor de Statistiek van het begrip solvabiliteit maakt in de StatistiekFinancien van Ondernemingen.
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hoogst en de theoretisch juiste inflatiecorrectie het laagst waarderen. Immers, bij de theo-
retisch juiste inflatiecorrectie krijgen zij voordelen pas in de toekomst, die zij bij de
vermogensaftrek al als startende onderneming krijgen. Voor de fiscus geldt uiteraard het
omgekeerde.

AFBEELDING II. 1
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AFBEELDING II.2
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In  Afbeelding H.2 wordt  voor een bepaaid jaar het verband tussen de financieringsstruc-
tuur, uitgedrukt door middel van de commerciele solvabiliteit(sratio), symbool s, en het
verschil in belastinggrondslag van de dde alternatieve stelsels ten opzichte van winstbepa-
ling op basis van historische kostprijzen (in procenten van het totale commerciale
vermogen, in termen van voordeel voor belastingplichtige), symbool dGTV, weer-
gegeven, voor zowel stijgende (a) als dalende inflatie (b). Het gebruikte model is ook hier
dat met voorraden, afschrijfbare activa (machines) en monetaire activa (kas).
Op de horizontale as is dus afgezet de solvabiliteit(sratio). Bedacht dient te worden dat
naast de commerciale balans elk alternatief stelsel zijn eigen balans heeft. Als "maatlat"
(horizontale as) diende er een genomen te worden. Gekozen is voor de commerciele
balans (die onder de gemaakte veronderstellingen gelijk is aan de balans van de theo-
retisch juiste inflatiecorrectie). Deze keuze wordt door het gehele onderzoek volgehouden.
Voor het gemak gebruik makend van de afkortingen, die ik hier nog eens zal herhalen:
TIC = de theoretisch juiste inflatiecorrectie;
HOF = het systeem-Hofstra;
VMA = de vermogensaftrek en
WHK = de winstbepaling op basis van historische kostprijzen,
kunnen de volgende waarnemingen worden gedaan:
1. bij TIC en VMA wordt het verband gevormd door twee stijgende evenwijdige lijnen.
De richtingscotffici8nt van beide lijnen is uitsluitend afhankelijk van het inflatiepercentage
van het onderhavige jaar (symbool f). Dientengevolge neemt het verschil in belasting-
grondslag toe met toenemende solvabiliteit, indien er sprake is van positieve inflatie. In
geval van negatieve inflatie (deflatie) dalen de lijnen. De scherpte van de hoek waaronder
beide lijnen stijgen of dalen is afhankelijk van de absolute hoogte van de jaarinflatie (f).
De verschillen in belastinggrondslag ten opzichte van WHK zijn dus afhankelijk van de
hoogte van de solvabiliteit.
2. Bij stijgende inflatie ligt de VMA-lijn boven de TIC-lijn. Dit betekent dat bij elke
solvabiliteit de inflatiecorrectie van VMA groter is. Bij datende inflatie ligt de VMA-lijn
eronder, dan is de inflatiecorrectie van TIC groter.
3. Het absolute verschil tussen VMA en TIC is bij elke financieringsstructuur (solvabili-
teit) evengroot. Dit betekent dat dit verschil onafhankelijk is van de solvabiliteit. In
kwantitatieve zin zal het absolute verschil afhankelijk blijken te zijn van het aandeel van
de machines in het balanstotaal, de jaarinflatie (f) en het voorafgaande inflatieverloop, tot
uitdrukking komend in de maximale boekwaarde- en afschrijvingswig (symbolen mo resp.
eo). Bij een afwisselend inflatieverloop van dan weer stijgend en dan weer dalend zal het
absolute verschil klein blijken te blijven.
Het gelijkblijvende absolute verschil tussen VMA en TIC in combinatie met de stijgende
verschillen ten opzichte van WHK in geval van (positieve) inflatie heeft tot gevolg dat de
relatieve verschillen tussen VMA en TIC kleiner worden naarmate de solvabiliteit stijgt,
met andere woorden, de implicaties van de alternatieve-stelselkeuze zijn het grootst bij
een lage solvabiliteit. In geval van deflatie geldt het omgekeerde.
4. De snijpunten van de TIC- en VMA-lijn met de horizontale as geven die commerciale
solvabiliteiten aan waarbij het verschil in belastinggrondslag met WHK nihil is. Bij een
lagere solvabiliteit komt een hogere belastinggrondslag dan bij WHK tot stand.
Het snijpunt van de VMA-lijn ligt zowel bij stijgende als dalende inflatie rechts van de
verticale as. Dit betekent dat bij een bepaalde positieve commerci8le solvabiliteit het
fiscale eigen vermogen 0 is. De hoogte van de solvabiliteit waarbij dit het geval is, is
afhankelijk van het aandeel in het balanstotaal en van de maximale boekwaardewig van de
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bedrijfsmiddelen.
Bij stijgende inflatie snijdt de TIC-lijn de horizontale as rechts van de VMA-lijn, dit wil
zeggen dat bij TIC reeds bij een hogere commerciele solvabiliteit een hogere belasting-
grondslag dan bij WHK resulteert. Dit is een gevolg van de onmiddellijke bijtelling van
de financieringswinst op basis van de jaarinflatie. Daartegenover ligt het snijpunt bij
dalende inflatie links van het VMA-snijpunt, meestal zelfs pas links van de verticale as,
met andere woorden bij een negatief eigen vermogen. De solvabiliteit waarbij de VMA-
lijn de horizontale as snijdt, is uitsluitend afhankelijk van het voorafgaande inflatiever-
loop, dus niet van de jaarinflatie. Het snijpunt van de TIC-lij n is wel afhankelijk van de
jaarinflatie. Dit betekent dat TIC zeer heftig reageert op een wijziging van het inflatiever-
loop: in geval van stijgende inflatie is er zeer snel sprake van een bijtelling ten opzichte
van WHK, in geval van dalende inflatie pas zeer laat. Het kan ook zo geformuleerd
worden dat de vermogensaftrek een "dempende werking" heeft ten opzichte van de theo-
retisch juiste inflatiecorrectie. Deze "dempende werking" is met name van belang in
verband met het extra liquiditeitsbeslag dat optreedt in geval van een bijtelling ten op-
zichte van de WHK-winst. Vooral een snel stijgende ("exploderende") inflatie leidt bij
TIC tot een groot extra liquiditeitsbeslag.
5. Bij HOF is het verband tussen de solvabiliteit en het verschil in belastinggrondslag
geen rechte lijn, maar wordt gevormd door een aantal lijnstukken. Bij de negatieve en
lage positieve solvabiliteiten valt HOF samen met VMA, in het middenstuk "steekt" HOF
"over" naar TIC, bij de hoge solvabiliteiten volgt HOF de TIC-lijn. In dit speciale
"gedrag" van HOF heb ik aanleiding gevonden een aantal "trajecten" te onderscheiden. Er
is an traject per groep activa plus 66n traject voor het negatieve fiscale eigen vermogen.
Deze trajecten hangen samen met de verplichte toerekeningsvolgorde van het fiscale eigen
vermogen aan de activa volgens Hofstra236; hoe meer groepen activa, des te meer trajec-
ten. In dit geval -model met voorraden, machines en gebouwen- zijn er dus achtereenvol-
gens vier trajecten:
I. het negatieve-eigen-vermogentraject. Dit loopt tot het snijpunt van de VMA-lijn (en dus
ook de HOF-lijn) met de horizontale as. Op dit traject vindt bij HOF (en VMA) bijtelling
plaats.

II. het voorraadtraject. Op dit traject wordt steeds de laatste gulden fiscaal eigen vermo-
gen toegerekend aan de voorraden.
III. het machinetraject. Hierop wordt de laatste gulden fiscaal eigen vermogen aan de
machines toegerekend. Op dit traject steekt HOF over; deze oversteek hangt samen met
de toenemende gedeeltelijke herwaardering. Gaande van hogere naar lagere solvabiliteit
wordt op dit traject de "dempende werking" ingezet.
IV. het kastraject. De herwaardering is nu volledig geworden, zodat de uitkomsten gelijk
zijn aan die van TIC. Het kastraject komt overeen met het "monetaire overschot" in de
Hofstraterminologie: de monetaire passiva (vreemd vermogen) zijn kleiner dan de
monetaire activa (kas). Zijn de monetaire passiva groter dan de monetaire activa, dan
spreekt Hofstra over een monetair tekort. De overige trajecten in mijn terminologie
vormen een onderverdeling van dit monetaire tekort.

236.   1) voorraden gewaardeerd volgens het ijzeren-voorraadstelsel of enig lifo-stelsel; 2) andere voorraden;
3) onderhanden werk; 4) bedrijfsmiddelem met een economische levensduur van ten hoogste 10 jaren; 5)
bedrijfsmiddelen met een economische levensduur van meer dan 10 jaren; 6) beleggingen; 7) monetaire
activa (debiteuren, kas, bank).
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In Afbeelding II.2 zijn de trajecten aangegeven met pijlen, voorzien van I tot en met IV.

Voor Afbeelding II.3 zijn aan het model gebouwen toegevoegd. Er zijn nu totaal vijf
trajecten:
I. het negatieve-eigen-vermogen-traject;
II. het voorraadtraject;
III. het machinetraject;
IV. het gebouwentraject en
V. het kastraject.
In Afbeelding II.3 zijn deze trajecten aangegeven met pijlen voorzien van I. tot en met
V..   Er wordt uitgegaan van stijgend inflatieverloop.   Voor het systeem-Hofstra betekent
deze toevoeging dat er een gebouwentraject bijkomt. Op dit traject loopt de HOF-lijn
horizontaal, in tegenstelling tot de VMA- en TIC-lijn, die doorstijgen. Dit horizontale
verloop betekent dat het verschil in jaarwinst niet wijzigt bij toenemende solvabiliteit; wel
vindt er een verdergaande herwaardering van de gebouwen plaats, waardoor de fiscale
latentie afneemt. Op het gebouwentraject kan duidelijk een groot bezwaar van de
vermogensaftrek waargenomen worden. In vergelijking met de theoretisch juiste inflatie-
correctie en het systeem-Hofstra vindt een volledige uitruil plaats van de inflatiecorrectie
tussen de jaarwinsten en de fiscale latentie: bij de vermogensaftrek wordt de volledige in-
flatiecorrectie gegeven in de jaarlijkse belastinggrondslag, terwijl bij HOF en TIC de in-
flatiecorrectie verleend wordt door middel van een verlaging van de fiscale latentie via
een herwaardering van de gebouwen. Daartoe is eigenlijk geen aanleiding omdat de
gebouwen geen voor de jaarlijkse resultatenrekening te corrigeren kostenpost als de
afschrijvingskosten met zich mee brengen. Dit verschijnsel zorgt ervoor dat er zowel bij
stijgende als dalende inflatie een extra verschil (in vergelijking met een balans zonder
gebouwen) tussen VMA en TIC (en voor een deel ook HOF) ontstaat, waardoor VMA
verder afwijkt van het theoretisch ideale stelsel, de theoretisch juiste inflatiecorrectie
(TIC). In de grafiek is dit verschil gelijk aan de richtingscoefficient (de jaarinflatie, 0
maal de lengte van het gebouwentraject, aangegeven met hulplijnstukje (b). Dit effect
wordt uiteraard groter bij een hogere inflatie en een hoog aandeel in het balanstotaal van
niet-(of in zeer geringe mate-)afschrijfbare bedrijfsmiddelen, hetgeen bezwaarlijk is,
omdat de fiscus bij de vermogensaftrek in de jaarwinsten inflatiecorrecties moet toestaan
voor inflatiegevolgen waarvan belastingplichtige pas bij vervreemding of liquidatie last
zou krijgen. Hulplijn (a) komt overeen met de TIC-lijn in Afbeelding II.2.a, waarbij ik
ervan ben uitgegaan,  dat de gebouwen  op de balans  een  deel  van de monetaire activa
hebben ingenomen.
Naast het bezwaar van de vermogensaftrek kan op het gebouwentraject ook een groot
bezwaar van de theoretisch juiste inflatiecorrectie waargenomen worden, dat vooral bij
stijgende inflatie aan het licht treedt. De TIC-lijn snijdt de horizontale as reeds bij een
relatief hoge solvabiliteit, met andere woorden er is al zeer snel sprake van een bijtelling
in vergelijking met de winstbepaling op basis van historische kostprijzen, met de daarbij
behorende mogelijke liquiditeitsproblemen. Dit effect is als volgt te verklaren. De
gebouwen worden bij TIC volledig geherwaardeerd. Dit wil zeggen dat de inflatiecorrec-
tie verleend wordt in de fiscale latentie, onafhankelijk van het soort vermogen (eigen of
vreemd) waarmee ze gefinancierd zijn. Echter, indien we voor TIC even de verplichte
toerekeningsvolgorde van Hofstra fingeren, dan leidt verdergaande financiering  van  de
gebouwen met vreemd vermogen (op de lijn gaan we dus van hoge naar lage solvabiliteit)
tot onmiddellijke bijtelling van extra financieringswinst bij de jaarwinsten. Het moge

93



duidelijk zijn dat de bezwaren van VMA en TIC elkaars spiegelbeeld zijn. Het systeem-
Hofstra ondervangt beide bezwaren op fraaie wijze, door ervoor te zorgen dat in geval
van hoge solvabiliteiten de te hoge jaarwinstcorrecties van de vermogensaftrek niet ver-
leend wordt en dat (gaande van hoge naar lage solvabiliteit) op het gebouwentraject en het
machinetraject door ten koste van de fiscale latentie toenemend te hoge jaarwinstcorrecties
toe te small, overgestoken wordt naar de vermogensaftrek, om op deze wijze een zeer
snelle bijtelling in de jaarwinsten te voorkomen.
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HOOFDSTUK 9

HET MODEL

1 DRIE ALTERNATIEVEN VOOR HEr NOMINALISME

In hoofdstuk 8 is gekozen voor de realistische winstberekening in de totale winst en in de
jaarwinst. In dit hoofdstuk en in de hoofdstukken 10 en 11 ga ik met behulp van een
rekenmodel het nominalisme (1) en de door mij gekozen drie (2a, 2b en 2c) op het
realisme gebaseerde alternatieven voor het nominalisme (winstbepaling op basis van his-
torische kostprijs, afgekort WHK) onderzoeken.
In het onderzoek worden dus vier stelsels betrokken:

1.      het nominalisme (WHK);
2a. winstbepaling op basis van de theoretisch juiste inflatiecorrectie (TIC); dit stelsel

wordt zo genoemd, omdat het, zoals  ook uit Appendix 1. blijkt, voldoet  aan de definitie
van inflatieneutrale belastingheffing; deze neutraliteit wordt geacht aanwezig te zijn indien
een inflatoire ontwikkeling geen invloed heeft op de reele waarde van de belastinggrond-
slag.
2b. de methode Hofstra (HOF);
2c. vermogensaftrek (VMA).

Voor een uitleg van de alternatieven mede aan de hand van cijfervoorbeelden wordt
verwezen naar Appendix  1.

WHK en de alternatieven  TIC,  HOF en VMA worden  om te beginnen vergeleken  op het
punt van de belastinggrondslag die uit de toepassing van de stelsels resulteert.
Bij de verschillen in belastinggrondslag wordt onderscheid gemaakt tussen verschillen in
de totale winst en verschillen in de jaanvinst(en).
Om redenen van doelmatigheid begin ik met de jaarwinsten; de totale winst komt voor het
eerst aan het slot van hoofdstuk 10 aan de orde. Daar zal blijken dat er ten aanzien van
de totale-winstberekening gtdn verschillen optre(len tussen de alternatieven TIC, HOF en
VMA. Theoretisch wordt uitgegaan van zowel inflatie als deflatie (negatieve inflatie).
Praktisch gezien zal ik me bij de presentatie beperken tot inflatie. Daar waar deflatie in
de beschouwingen wordt betrokken, zal dit uitdrukkelijk worden vermeld.
Het onderzoek zal geschieden aan de hand van een rekenmodel, dat gebaseerd is op een
eenvoudige ondernemingsbalans.

2 DE KENMERKEN237 VAN HET MODEL

Deze in het model gebruikte commerciele balans ziet er voorlopig238 als volgt uit:

237. Zie J.Ch. Caanen en E.N. Kertzman, Inflatieneutrale belastingheffing van ondernemingen, Research
Memorandum, FEW 411, Katholieke Universiteit Brabant, 1989. In dit Research Memorandum wordt
duidelijk gemaakt dat dem kenmerken tegelijkertijd voorwaarden zijn voor het optreden van een aantal
specifieke gevolgen.

238. In hoofdstuk  11  volgt nog een uitbreiding.
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Actiefzijde:

voorraden: V = d.Tc, d is het aandeel voorraden in het totale commercitle vermogen;

afschrijfbare bedrijfsmiddelen: Bc = a.Tc, a is het aandeel afschrijfbare bedrijfsmiddelen
(bijvoorbeeld machines) in het totale commercitle vermogen;

monetaire activa: K = k.Tc, k is het aandeel monetaire activa in het totale commerciEle
vernlogen.

Uiteraard geldt:d+a+k=1.

De monetaire activa bestaan uitsluitend uit een transactiekas; verondersteld wordt dat alle
inkopen en verkopen over de kas lopen. De voorraad wordt nominalistisch gewaardeerd
en wordt 66n keer per jaar omgezet (per 31 december). De vervangende inkopen vinden
op 1 januari plaats.

De structuur van de passiefzijde ziet er als volgt uit:

eigen vermogen: Ec = s.Tc, s is het aandeel commercieel eigen vermogen in het totale
commerciale vermogen;
vreemd vermogen (schulden, monetaire passiva): S = (1 - s).Tc.

De verhouding van het commerciele eigen vermogen en het commerciele totale vermogen
duidt ik aan met het begrip: solvabiliteit(sratio). In de bedrijfseconomie wordt onder
solvabiliteit verstaan het vermogen van een onderneming om aan al haar verplichtingen te
voldoen. Dit vermogen kan op verschillende manieren gemeten worden, onder andere
door middel van de solvabiliteitsratio, de verhouding van het commerciale eigen vermo-
gen ten opzichte van het commercitle totale vermogen. Het begrip solvabiliteitsratio (€f
solvabiliteit) wordt in deze studie uitsluitend gebruikt als kengeml om de financierings-
structuur mee aan te geven. Dit stemt overeen met het gebruik dat het Centraal Bureau
voor de Statistiek van het begrip solvabiliteit maakt in de Statistiek FinanciBn van
Ondememingen239.

De balans ziet er dan als volgt uit:

Voorraden    V = d.Tc Eigen vermogen Ec = s.Tc
Machines Bc = a.Tc Schulden S  = (1-S).TC
Kas          K  = k.Tc

(d +a+ k).Tc =T c (s+1-s) =T c

Voorlopig wordt verondersteld dat de onderneming niet groeit, met andere woorden dat
balans en resultatenrekening (excl. het renteresultaat, dus v66r rentelasten en -baten) in
retle termen in de loop der jaren geen wijziging ondergaan. Verder wordt voorlopig

239. Zie bijvoorbeeld Statistiek Financien van Ondernemingen 1989, blz. 7.
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verondersteld dat de prijzen van de voorraad goederen en de machines jaarlijks met het
inflatiepercentage zullen stijgen. In hoofdstuk 12 ga ik na welke de effecten zijn van
afwijkende specifieke prijsontwikkelingen. Om de koopkracht van de kas op peil te
houden vinden jaarlijks bijstortingen (of opnamen in geval van deflatie) plaats. Dit
betekent dat alle nominale grootheden aan de actiefzijde van de commerciele balans
jaarlijks met het inflatiepercentage zullen stijgen. Bij de commerciae balanswaardering
wordt namelijk uitgegaan van de actuele waarden. Dit betekent ook dat voorraden,
machines en monetaire activa (kas) een vaste fractie van het commerciele balanstotaal
(Tc) blijven vormen.
De vaste financieringsstructuur wordt in stand gehouden, onafhankelijk van de hoogte van
het resultaat. In de praktijk leidt bijvoorbeeld een verliessituatie veelal tot een uitholling
van het eigen vermogen.
Om onafhankelijk van het resultaat te bereiken en ervoor te zorgen dat voldaan wordt aan
het uitgangspunt dat de financieringsstructuur van de onderneming in de tijd gelijk blijft,
zullen enige extra veronderstellingen gemaakt moeten worden, betrekking hebbend op de
rol van aandeelhouder(s) en fiscus, en op het leengedrag (resp. de mogelijkheden tot
lenen) van de onderneming.
Ten aanzien van het belastingtarief veronderstel ik dat er geheven wordt naar 6dn
proportioneel tarief; ten aanzien van de verliesverrekening veronderstel ik dat verliezen
onmiddellijk en volledig gecompenseerd worden, in die zin dat de fiscus de onderneming
aan het eind van het verliesjaar een bedrag uitbetaalt gelijk aan het tarief van de vennoot-
schapsbelasting vermenigvuldigd met het bedrag van het fiscale verlies (met andere
woorden de belasting die over een gelijk bedrag aan winst verschuldigd zou zijn). Na
deze terugbetaling resteert het fiscale verlies minus de verliescompensatie. Het totale
vermogen van onderneming wordt door het na verliescompensatie resterend verlies
uitgehold (en dus wordt het uitgangspunt dat de onderneming reeel constant moet blijven
aangetasO, tenzij dit bedrag aangevuld wordt. De verschaffing van middelen kan
geschieden :
a. uitsluitend door bijstorting van de aandeelhouders,40,
b. uitsluitend door het afsluiten van een lening of
c. een combinatie van bijstorten en lenen,
afhankelijk van de veronderstellingen die ten aanzien van de financieringsstructuur
gemaakt zijn. Aangezien ik heb gekozen voor een vaste verhouding commerciele eigen
vermogen : totale commerci8le vermogen, zal in de meeste gevallen een combinatie van
lenen en bijstorten noodzakelijk zijn. Ik ga ervan uit dat de aandeelhouders tot bijstorting
bereid zijn en dat er steeds een geldgever voor de leningen gevonden kan worden.
In geval van een positief resultaat moet in de eerste plaats belasting betaald worden. Het
bedrag dat over is wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders.
Ten aanzien van de belastingsubjecten (de onderneming en de aandeelhouders) veronder-
stel ik (voorlopig) dat zij geen tijdsvoorkeur hebben. Edn reele gulden wordt op elk
moment even hoog gewaardeerd.
Contante-waarde- en eindwaardeberekeningen worden gemaakt met het inflatiepercentage
als disconteringsfactor. Dit betekent dat op de reele grootheden uit afzonderlijke jaren op

240.  De vorm waarin dit gebeurt (plaatsing van nieuwe aandelen of een informele kapitaalstorting) is in
deze contekst niet relevant.
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eenvoudige wijze rekenkundige bewerkingen zoals sommeren, salderen en middelen
toegepast kunnen worden. De veronderstelling dat tijdsvoorkeur ontbreekt heeft voor de
analyse als voordeel dat voorlopig geen disconteringsfactor gekozen hoeft te worden.
Voor een gelijkblijvende balans en resultatenrekening is voorlopig gekozen om de effecten
van de alternatieve stelsels van fiscale winstberekening allereerst in hun zuivere vorm te
kunnen waarnemen.
Een onderneming die jaarlijks met een zeker percentage groeit, zal in hoofdstuk  12 aan de
orde komen.
De keuze voor een in re8le termen gelijkblijvende balans en resultatenrekening brengt met
zich mee dat de definitie van inflatieneutraliteit voor deze situatie als volgt kan worden
toegespitst: er is sprake van inflatieneutraliteit, als bij een in reale termen gelijkblijvende
balans en resultatenrekening, ook de retle belastinggrondslag gelijk blijft.
Door de veronderstellingen die gemaakt zijn met betrekking tot de voorraden, zullen
vervangingswaarde en historische kostprijs steeds aan elkaar gelijk zijn. De monetaire
activa luiden uiteraard steeds in lopende prijzen. Dit betekent dat de commerciele en
fiscale waarde (in geval van winstbepaling op basis van historische kostprijzen) van
voorraden en kas aan elkaar gelijk zijn. Alleen bij de machines is er een verschil in
commercidle (actuele), Bc, en fiscale (historische) waarde, BWHK· Als gevolg hiervan
wijkt het fiscale eigen vermogen (E HK met hetzelfde bedrag af van het commercitle
eigen vermogen  (Ec).
De fiscale balans ziet er als volgt uit:

Voorraden  241 Eigen vermogen EwliK
Machines BWHK Schulden                                         S
Kas                           K

Daarom ligt het voor de hand te starten van met een balans met uitsluitend machines.
Voor deze balans geldt: d=O,k=O e n a=1.D e samengestelde balans met zowel
machines, voorraad als kas, zal ik in hoofdstuk 10 ten tonele voeren. Voor de balans-met-
uitsluitend-machines geldt: Tc = Bc.
De passiefzijde blijft bestaan   uit of uitsluitend eigen vermogen, of uitsluitend vreemd
vermogen of een combinatie van beide.

3 DE AFSCHRIJFBARE BEDIUJFSMIDDELEN (MACHINES)

De machines worden verondersteld te bestaan uit een ideaalcomplex van j gelijksoortige
machines met een technische en economische levensduur van j jaar, waarop lineair wordt
afgeschreven (restwaarde    0). Het ideaalcomplex dient te worden verstaan in fysieke
termen, inhoudende dat de j machines steeds in resterende levensduur vari8ren van  1  tot j
jaar. Van technische vooruitgang wordt geabstraheerd, hetgeen wil zeggen dat telkenjare
de versleten machine wordt vervangen door een identieke nieuwe machine.

241. De toevoeging van de suffix WHK is niet nodig, omdat de historische kostprijs en actuele waarde aan
elkaar gelijk zijn. De prijs stijgt immers op 1 januari, de dag waarop de vervanging van de voorraad plaats
vindt.
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Er is om de volgende redenen gekozen voor het ideaalcomplex:

1.     in de bedrijfseconomie wordt het ideaalcomplex nastrevenswaardig geacht, omdat
daarmee de totale vermogensbehoefte geegaliseerd wordt.

2.      de werkelijke opbouw van de machinebestanden der ondernemingen wordt m.i. het
beste benaderd door het ideaalcomplex. Ondernemingen zullen meestal beschikken over
machines die verschillen in ouderdom en resterende levensduur; het aandeel van de
nieuwere machines in het totaal der boekwaarde zal daarbij het hoogst zijn.242 Het

ideaalcomplex wordt dus gehanteerd als een theoretisch ideaaltype, waaraan afwijkingen
in de praktijk afgemeten kunnen worden.

Als aanduiding voor een periode gebruik ik het symbool T. Het begin van periode T
wordt aangeduid met t, het einde met t+1.
De inflatie in periode T wordt aangeduid met fr. 243

3.1 De boekwaarde (zie Appendix 2, onderdeel 1).

Ten aanzien van de boekwaarde van de afzonderlijke machines dient onderscheid te
worden gemaakt tussen die van theoretisch juiste inflatiecorrectie (TIC), die van het
systeem-Hofstra (HOF) en die van winstbepaling op basis van historische kostprijzen
(WHK). VMA is te beschouwen als een variant op WHK en heeft dezelfde boekwaarden
en derhalve ook dezelfde afschrijvingen.
HOF laat ik voorlopig even rusten en ik beperk me dus tot  TIC en WHI .

De TIC-boekwaarde (BTIc) is gelijk aan de commerciBle boekwaarde (Bc), dus
Bc = BTIO (9.1)

Het is duidelijk dat Bnc alleen maar gelijk is aan BWHK, indien er in alle relevante jaren
geen inflatie is geweest.
Indien er wel inflatie is opgetreden geldt: BTIC > BwHK· De grootte van dit verschil zal in
het verdere verloop van dit onderzoek van belang blijken, omdat het (mede) het verschil

242. Op macro-niveau is een dergelijke opbouw waarneembaar in de kapitaalgoederenvoorraadstatistieken
van het CBS.  B.v. in Tabel  202.1  van  'Bijdragen tot de statistieken betreffende de kapitaalgoederenvoorraad
1986", blz. 24, blijkt de waarde van de KGV per ultimo 1984, verdeeld naar jaargang als volgt te zijn
opgebouwd, in mln guldens en in procenten van het totaal.
Jaargang: voor 1950: 235,1 (4%); 1950-1954: 173,6 (3%); 1955-1959: 251,5 (4,3%); 1960-1964: 354,4
(6,1%); 1965-1969: 544,9 (9,3%); 1970-1974: 799,4 (13,7%); 1975-1979: 1406,2 (24%); 1980-1984:
1869,2 (32%).
Het merendeel der andere bedrijfstakken laat een vergelijkbare opbouw zien. De oorzaak van afwijkingen
zal gezocht moeten worden bij relatief grote conjunctuurgevoeligheid (b. v. Chemische industrie en
kunstmatige en synthetische garen- en vezelindustrie, Tabel   29,30.1)   of herstructurering (b.v. Sigarenfa-
brieken, Tabel 2171.1).

243. In situaties waar het duidelijk is dat het de lopende periode of het begin van de lopende periode
betreft, laat ik de symbolen t en T voor het gemak regelmatig weg.

244. Dit is overigens een werkwijze die ik in het onderzoek meer zal hanteren, omdat VMA en TIC
meestal de uitersten zijn met HOF in een tussenpositie.

99



tussen het commercitle en fiscale vermogen bepaalt.

Als maaistaf voor het verschil tussen de commerciele en de fiscale boekwaarde van de
bedn (machines) (BO wordt geintroduceerd:

mt = (Bc - Bf)/Bc; (9.2)

m noem ik de boekwaardewig. In woorden staat er: de boekwaardewig is gelijk aan de
commerciele boekwaarde minus fiscale boekwaarde gedeeld door de commerciale
boekwaarde.

Met de algemene aanduiding "fiscal" kan in principe TIC, HOF of WHK bedoeld zijn.
Omdat in dit geval sprake is van WHK, staat er dus:

(Bc - Bw}00/Bc.

De hoogte van de boekwaardewig (m j in een bepaald jaar is afhankelijk van het inflatie-
verloop en het absolute niveau ervan.

Ten aanzien van het inflatieverloop maak ik onderscheid tussen
a. gelijkblijvende inflatie (G), en
b. wisselende inflatie.

Bij gelijkblijvende inflatie is de boekwaardewig (m) van jaar tot jaar gelijk; de boek-
waardewig is groter naarmate de inflatie (f) hoger is.

VOORBEELD 9.1:

Bij winstbepaling op basis van historische kostprijzen (WHK):
indien f = 6%, m = 15,20%;
indien f = 12%, m = 26,19%.

Bij wisselende inflatie kan weer onderscheiden worden:
1. stijgende inflatie (S),
2. dale,ide inflatie (D) en
3. onregelmatige inflatie (0).

In geval van onregelmatige inflatie kan over het verloop van de boekwaardewig alleen
maar gezegd worden dat dit afhankelijk is van de absolute en relatieve verschillen in de
hoogten van de jaarlijkse inflatiepercentages. Deze jaarlijkse inflatiepercentages ontlenen
vervolgens hun relatieve gewichten aan het gewicht van de jaargangen machines waarvan
het verschil tussen commercitle en fiscale boekwaarde onder invloed staat van deze
inflatiepercentages.

Onder stijgende (S) resp. datende inflatie (D) wordt (voorlopig) verstaan dat het inflatie-
percentage in elk -voor de boekwaarde dn de afschrijvingen- relevant jaar hoger resp.
lager is dan dat in het voorafgaande jaar.
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In geval van stijgende inflatie stijgt de boekwaardewig; in geval van dalende inflatie laat
de boekwaardewig een dalend verloop zien (zie Appendix 2, onderdeel 3).

Voor elke j en voor elk inflatieverloop kan de boekwaardewig in principe van jaar tot jaar
berekend worden. (Zie de m-tabeUen in Appendix 5).

3.2 De afschrijvingen (zie Appendix 2, onderdeel 2).

Het is ook hier duidelijk dat de commerciele afschrijvingen (Ac = AJ alleen maar
gelijk zijn aan AWHK, indien er in alle relevante jaren geen inflatie is geweest.
Indien er wel inflatie is opgetreden geldt: Ac > AWHK·

Als maaistaf voor het verschil tussen de commerciele en de fiscale afschrijvingen op de
machines wordt geintroduceerd:

er = (Ac - Af)/Bc; (9.3)

e noem ik de  chn/vingswig. In woorden staat er: de afschrijvingswig is gelijk aan
commercitle afschrijvingen minus fiscale afschrijvingen gedeeld door de commerci8le
boekwaarde.

Het verloop van de afschrijvingswig is vergelijkbaar met dat van de boekwaardewig.

er blijft constant bij gelijkblijvende inflatie (G);
eT  stijgt bij stijgende in flatie  (S);
en er daalt bij dalende inflatie (D).

(Zie de e-tabellen in Appendix  5).

Aangezien e en m meestal betrekking hebben op het lopende jaar, zullen in beginsel de
suffices t en T weggelaten worden, in eerste instantie om ruimte te cre8ren voor de suffix
die aangeeft in welk fiscaal stelsel e en m thuishoren. Verderop zullen naast m HK en
ewlm ook mHOF en eHOF gaan optreden. Overigens zal blijken dat de toevoegingen WHK,
HOF en TIC uiteindelijk ook niet nodig zijn.
Het moge duidelijk zijn dat mnC en enc steeds 0 zijn; er geldt immers: Bc = Bnc en Ac
== ATIC.

4 HET ONDERSCHElD "STARTENDE" EN "BESTAANDE" ONDERNEMING (zie Appendix 2,
onderdeel 5).

In deze paragraaf wordt het onderscheid tussen een startende en een bestaande onder-
neming geintroduceerd.
Het begrip stanende onderneming dient in de eerste plaats letterlijk opgevat te worden,
hetgeen wil zeggen dat een onderneming haar activiteiten start en daartoe de benodigde
activa tegen marktprijzen, dus de commerciele waarde, aanschaft. In de tweede plaats zal
gesproken worden van een startende ondememing, indien bij de start van een alternatief
stelsel voor WHK tot herwaardering tot actuele prijzen overgegaan zou worden. Voor een
startende onderneming is dus essentieel dat alle activa tegen actuele waarde te boek staan.
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Indien een onderneming eenmaal als startende onderneming is aangemerkt, blijft deze
aanduiding j jaar van kracht. Daarna wordt het een bestaande ondememing. Hieronder
wordt dus een onderneming verstaan die minimaal j jaar heeft bestaan.
Voor de startende ondememing geldt op t = l, dat Bwlix = Bnc = Bc, en als gevolg
daarvan ook dat m = 0. Dat betekent dat er op dat moment nog geen boekwaardewig is.
Voor een bestaande onderneming geldt bij positieve inflatie altijd, dat Bw* < Bnc = Bc,
dus ook m  > 0, tenzij er van jaar tot jaar geen inflatie optreedt; dan kan er geen boek-
waardewig ontstaan.

Van een startende ondememing worden bij gelijkblijvende inflatie de boekwaardewig (m)
en de afschrijvingswig (e) van jaar tot jaar groter. Vanaf het moment dat er sprake is van
een bestaande onderneming stabiliseren de waarden. Stabiel zijn betekent in concreto dat
de verschillen in boekwaarde en afschrijvingen evenals de commerciale waarde van de
machines (Bc), jaarlijks met het inflatiepercentage stijgen.
Bij stijgende inflatie worden de waarden van e en m ook steeds groter. Bij dalende en
onregelmatige inflatie kan niets concreets over de ontwikkeling in de waarden van e en m
gezegd worden.
Uiteraard geldt ook hier weer dat voor elke concrete j (aantal machines en aantal
afschrijvingsjaren in het ideaalcomplex) en inflatieverloop e en m berekend kunnen
worden.

VOORBEELD 9.2:

Zie Appendix 5, m- en e-tabellen.

In Tabel aGl (gelijkblijvende inflatie van 6%) loopt mo gedurende de eerste
10 jaar op van 0 naar 15,2% en blijft daarna constant 15,2%.
In Tabel asl (stijgende inflatie) bedraagt 4 na 10 jaar 11,38%; in de
volgende 10 jaar komt daar "slechts"  10,36% bij,  ondanks steeds hogere
inflatie.
In Tabel aDl (dalende inflatie) stijgt 4 gedurende 8 jaar en gaat daarna
dalen.
In Tabel aO1 (onregelmatige inflatie) stijgt nt gedurende 10 jaar, daarna
is afwisselend sprake van dalen en stijgen.

4.1 De levensduur van de machines.

In het rekenmodel zal j steeds op 10 gesteld worden.
Voor j =10 is gekozen  om de volgende reden. Hofstra onderscheidt in zijn toerekenings-
volgorde van het fiscale eigen vermogen aan de activa twee groepen bedrijfsmiddelen
namelijk de "slijtende" met een economische levensduur van ten hoogste 10 jaren en de
"niet-slijtende" met een economische levensduur van meer dan 10 jaren.
Om het rekenmodel niet te ingewikkeld te maken, heb ik slechts 66n groep (afschrijfbare)
bedrijfsmiddelen ingebouwd. Om deze ene groep min of meer de twee groepen van
Hofstra te laten representeren, is voor j 10 gekozen, het aantal jaren waarbij bij Hofstra
de overgang van de ene groep naar de andere plaats vindt.
De keuze voor j = 10 brengt met zich mee dat na ten minste 10 jaar een "startende"
onderneming verandert in een "bestaande" ondememing.

102



Het CBS verschaft gegevens over de gemiddelde levensduur van kapitaalgoederen245.
Daaruit blijken de volgende gemiddelde levensduren voor bedrijfsmiddelen:

Installaties en voorzieningen voor elektriciteit, verwarming en blussen in bedrijfsgebou-
wen: 18 jaar;
Externe transportmiddelen: 7 jaar;
Interne transportmiddelen: 15 jaar;
Kantoormachines: 9 jaar;
Gereedschapswerktuigen:  13 jaar;
Overige machines, apparaten en installaties:  17 jaar;
Overige kapitaalgoederen:  14 jaar; en
Andere bouw- en grondwerken: 35 jaar.

Van Bedrijfsgebouwen wordt geen gemiddelde levensduur verschaft omdat het verzamelde
datamateriaal onvoldoende is. Er is slechts een schatting gemaakt van een gecumuleerde
afstootcurve. Daaruit blijkt dat na 10 jaar 10%, na 20 jaar 20%, na 50 jaar 70% en na 80
jaar 100% van de bedrijfsgebouwen afgestoten is.
Uit bovenstaande data blijkt dat de door Hofstra getrokken scheidslijn nogal willekeurig
is.  In het hiernavolgende (hoofdstuk  14),  waar ik voorstellen  zal  doen tot aanpassingen
van het Hofstra-stelsel, zal ik de 10 jaar van Hofstra weer ter sprake brengen.

5 DE BOEKWAARDE EN DE AFSCHRUVINGEN VAN DE AFSCHRIJFBARE BEDRIJFSMID-
DELEN IN HEr SYSTEEM-HOFSTRA (zie Appendix 2, onderdeel 6).

Bij Hofstra vindt in de meeste gevallen een gedeeltelijke herwaardering van de bedrijfs-
middelen plaats. Dat is het geval indien de bedrijfsmiddelen gedeeltelijk met fiscaal eigen
vermogen zijn gefinancierd.
De twee uitzonderingen op deze regel bevinden zich aan de twee uitersten: indien de
bedrijfsmiddelen volledig met eigen vermogen zijn gefinancierd vindt ook voHedige
herwaardering plaats, indien geen financiering met eigen vermogen plaats vindt, is er ook
geen herwaardering. De resultaten zijn dan gelijk aan die van resp. TIC en WHK.

De gedeeltel(ike herwaardering bij HOF geschie(It als volgt.
In  plaats  van de boekwaarde te verhogen  met de jaarinflatie (fT), wordt deze verhoogd
met

ht. fT.

ht noem ik de herwaarderingscoefficient. De definitie van ht is als volgt:

h, = Eft/Tft, waarbij Tft = Bf, (9.4)

in woorden: dat deel van het fiscale eigen vermogen, dat aan de bedrijfsmiddelen
toegerekend kan worden, gedeeld door de fiscale boekwaarde van de bedrijfsmiddelen.
Stel dat in periode 1 de fiscale Hofstra-balans er als volgt uitziet:

245.  Bijdragen tot de statistieken betreffende de kapitaalgoederenvoorraad 1986, blz. 65-72.
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Bf 100 Ef 40
S                     60

--                                      ---

Tf 100 Tf 100

De  inflatie in periode   1   heeft   5%   bedragen.   De herwaarderingscoefficient bedraagt  dan
40/100 = 0,4. Bf wordt dan niet geherwaardeerd met 5%, maar met 0,4.5 % = 2%. Aan
het begin van periode 2 bedraagt Bf 102 en Ef 42.
Aangezien we (voorlopig) te niaken hebben met een balans met uitsluitend machines,
wordt het volledige Ef aan de machines toegerekend.
De toerekeningsvolgorde in geval van een balans samengesteld uit voorraden, machines
en kas komt in hoofdstuk 10 aan de orde.

5.1 Het waardeverloop van de herwaarderingscoafficient.

Indien de machines volledig met eigen vermogen gefinancierd zijn, vindt volledige
herwaardering plaats, waardoor   elke h gelijk   is   aan    1.    Dit   is de maximale waarde;
boekwaarde en afschrijvingen zijn gelijk aan die van TIC.
De laagste waarde is 0, omdat het systeem-Hofstra niet voorziet in een fiscale afwaarde-
ring ten gevolge van negatief fiscaal eigen vermogen. Uiteraard zou een dergelijke aanpak
theoretisch wel denkbaar zijn.246 In het hiernavolgende (hoofdstuk 14) zal ik hierop
terugkomen.
Indien elke h gelijk is aan 0, dan zijn boekwaarde en afschrijvingen gelijk aan die van
WHK.

Uit het bovenstaande volgt:

BwHK = <  BHOF = <  B.ric en (9.5a)

AWHK = <  AHOF = < ATIC· (9.6a)

Dit leidt tot de volgende conclusie:

in het systeem Hofstra zitten met betrekking tot de bepaling van de boekwaarde en de
afschrijvingen ook de twee andere systemen.
Dit heeft als gevolg dat we HOF als vertrekpunt kunnen nemen en dat we kunnen afzien
van de toevoeging TIC of WHK.
De teller uit de formule van de boekwaardewig, m = ([Bc - Bfl/Bc) wordt dan Etc - BHop,
met andere woorden het symbool voor de fiscale boekwaarde in het algemeen, wordt
vervangen door BHOF, het symbool voor de fiscale boekwaarde in het systeem-Hofstra.
Bli F varieert met de solvabiliteit, dus het solvabiliteitspercentage zal aangegeven moeten
worden, met de suffix s. We zouden dan krijgen BHOF., maar aangezien de variabele
solvabiliteit alleen maar bij HOF van belang is voor de fiscale boekwaarde van de

246.  Hofstra koos ervoor in de sfeer van de inkomstenbelasting negatief fiscaal eigen vermogen ongemoeid
te laten en in de sfeer van de vennootschapsbelasting rechtstreeks financieringswinst in rekening te brengen.
Afwaardering ten gevolge van negatief Ef dient overigens niet verward te worden met afwaardering ten
gevolge van een negatieve fr (deflatie). Deze theoretische optie werd door Hofstra ook afgewezen.
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machines, kan HOF weggelaten worden, dus kan volstaan worden met Bs. Echter, omdat
ik het symbool s wil reserveren voor de solvabiliteit in geval van een balans samengesteld
uit voorraden, machines en kas, is het nuttig voor de solvabiliteit van de balans met
uitsluitend machines een ander symbool te nemen. Daarvoor is het symbool z gekozen.
Als z = 100%, dan is er volgens HOF geen verschil tussen commerciele en fiscale
boekwaarde. De boekwaarde is dan de TIC-boekwaarde, dus m = 0. Voor de suffix c
zou ook 100 gebruikt kunnen worden (Btoo = Bc), ik handhaaf echter de c.
Als z  = <  0%, dan vindt er volgens HOF geen herwaardering plaats,  dus de boekwaarde
is gelijk aan de WHK-boekwaarde (Bo = Bwq· Het verschil tussen Bc en Bf is dan
maximaal.
Op corresponderende wijze kunnen m en e van de z-suffix voorzien worden.
De mo- en eo-tabellen zijn dus tegelijkertijd de WHK-tabellen en ook de tabellen te
gebruiken bij VMA. mtoo en etoo zijn beide 0.

Bovenstaande (on)gelijkheden kunnen nu ook geschreven worden als:

(Bc-Bo,/Bc    =  (Bc-Bn/Bc  > =  (Bc- 89/Bc-->

0 -<  mz =< mo en (9.5b)

(Ac  -  Ae/Bc  > =  (Ac  -  A:,/Bc  > =  (Ac -  Ac)/Bc  -- >

0 = < ez =< eo. (9.6b)

VOORBEELD 9.3:

Indien   z   =   50%   en   f   = 6%, blijkt   mv  van de bestaande onderneming   8,75%   te
zijn, terwijl 4 = 15,2%. ex) = 3%, terwijl eo = 5,09%.
Indien z = 90%, dan zijn mm en ego resp. 1,71% en 0,60%.
Indien z = 30%, dan zijn my en en resp. 12,42% en 4,20%.

Vervolgens blijkt het mogelijk de herwaarderingsco8fficient (ht) te schrijven in termen van
de boekwaardewig-tabellen. Immers,

ht = Ef,/Bf,  -- > (onder weglating van de suffix t)

h  =  [Bf - (1  -z).Bc]/Bf =  [(1-  m*).Bc  -  (1- z).Bc]/(1-  m:).Bc -->

h = (z - m:).Bc/(1 - mj.Bc = (z - mj/(1 - mj (9.7)

In Appendix 5 zijn telkens in Kolom 3 ook h-tabellen opgenomen.

De voorwaarde van de niet-negatieve h, kan geschreven worden als
z > = mz·
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VOORBEELD 9.4:

Bij gelijkblijvende inflatie loopt h op van 20,08%  (z = 30%) via o.a.
42,43% (z = 50%) naar 88,77% (z = 90%).
Bij een stijgende z komt h dus steeds dichter in de buurt van z.
Bij z = 100% tenslotte is h ook 100%.
De voorwaarde met betrekking tot de niet-negatieve h kan b.v. goed waarge-
nomen worden bij z = 18,18% en dalende inflatie (tabel Dc3).
De eerste 5 jaar en de laatste 10 is 18,18 > m, met als gevolg een positie-
ve waarde voor h.
In de jaren 6 t/m 10 is 18,18 < m (negatief fiscaal eigen vermogen),
waardoor h op 0 blijft steken.

Ook bij Hofstra zal het verschil tussen startende en bestaande onderneming gemaakt
moeten worden. Invoering van een stelsel d la Hofstra is denkbaar met beginboekwaarden
gebaseerd op historische prijzen (WHK), als op lopende prijzen (na volledige herwaar-
dering, TIC).
Aangetoond kan worden (zie Appendix 3, onderdeel a.) dat bij gelijkblijvende inflatie niet
alleen sprake is van een constante .4, maar ook van een constante hr Deze constante h
wordt uiteindelijk bereikt, onafhankelijk van de stanpositie (WHK-boekwaarden of actuele
waarden).

6 HERDEFINIERING VAN DE INFLATIETYPEN

Bewezen kan worden (zie Appendix 3, onderdeel    b.)   dat bij gelijkblijvende    inflatie   de
volgende gelijkheid optreedt:

Ac- Ao= fr.Bo (9.8a)

(in woorden: het absolute afschrijvingsbedrag op basis van actuele prijzen minus het
absolute afschrijvingsbedrag op basis van historische kostprijzen is gelijk aan de perio-
deinflatie maal de boekwaarde op basis van historische kostprijzen).

Dit bewijs kan nu gekoppeld worden aan de maximale afschrijvingswig (eo) en de
maximale boekwaardewig (mo).

Ac - Ao =  f.Bo  -- >

eo.Bc  =  f.(1  -  mo).Bc -- >
eo   =   f.(1  -  mo)  -->

fr  =eo/(1  -  mo)      of     fT.(1  -mo)-eo  = 0 (9.8b)

VOORBEELD 9.5:

Indien f = 6%, dan blijkt inderdaad: 0,05878/(1 - 0,152028) = 0,06.
Indien f = 12%, dan blijkt: 0,088577/(1 - 0,261856) = 0,12.
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In Appendix 3, onderdeel b. wordt ook bewezen dat geldt:

voor stijgen(le inflatie:

Ac - Ao < 4.Bo of Ao + 4.Bo > Ac (9.9a)

dus eo.Bc  <  fr.(1  - mo).Bc -- >

eo<   4.(1  -mo)  -->

fT > eo/(1 - mo) of 4.(1 - mo) - eo > O en (9.9b)

voor dalende inflatie:

Ac - Ao > f .Bo, of Ao + f .Bo > Ac (9.10a)

dus eo.Bc > 4.(1 - mo).Bc -->
eo  >   fT.(1  -  mo)  -->

fT < eo/(1 - mo)  of 4.(1 - mo) - eo < 0. (9.1Ob)

VOORBEELD 9.6:

Onder aS blijkt in jaar 11 dat 0,0625 > 0,0426/(1 - 0,1255) = 0,0487.
In jaar 20 blijkt: 0,1075 > 0,0742/(1 - 0,2174) = 0,0948.
Daarentegen blijkt onder aD in jaar 11: 0,0575 < 0,0580/(1 - 0,1759)
= 0,0704 en in jaar 20: 0,0125 < 0,0246/(1 - 0,0750) = 0,0266.

6.1 Herdefiniaring van stijgende en dalende inflatie

Het is nu mogelijk over te gaan naar een herdefiniering van stijgende en dalende inflatie,
aan  de  hand  van de uitkomst  van  fr.(1  -     mo)   -  eo.   Ik  noem  dit  het  ingatietypegetal   (IT-

getal).
Onregelmatige it!#atie die voldoet aan (9.9b) wordt ook als stijgende infiatie aangemerkt
en die voldoet aan (9.1Ob) als dalende inflatie.
Dit betekent dat we ons kunnen beperken tot 3 typen inflatie, namelijk:

1. gelijkblijvende inflatie: IT-getal = 0:
2. stijgende inflatie: IT-getal > 0 en
3. dalende inflatie: IT-getal < 0.
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VOORBEELD 9.7:

Op basis van van Tabel ao  (Appendix 5)  kan het onderstaande overzicht
samengesteld worden:

JAAR: INFLATIE (f): eo/(1    - m„) IT-getal INFLATIETYPE

1978 4,20% 7,28% -2,48      D
1979 4,30% 6,61% -1,91      D
1980 7,00% 6,64% +0,30      S
1981 6,70% 6,57% +0,11      S
1982 5,70% 6,30% -0,51      D
1983 2,70% 5,44% -2,32      D
1984 3,20% 4,85% -1,43      D
1985 2,30% 4,20% -1,68      D
1986 0,30% 3,30% -2,70      D
1987 -0,20% 2,48% -2,49      D

Het resultaat van 1979 en 1981 is opvallend: het inflatieverloop wordt volgens de definitie
als dalend resp. stijgend gekwalificeerd, hoewel het inflatiepercentage ten opzichte van
het voorgaande jaar stijgt resp. daalt. De verklaring hiervoor is dat het inflatieverloop een
gewogen voortschrijdend gemiddelde is, dat gebaseerd is op madr (i.c. tien) waarnemin-
gen van jaarinflatie dan die van twee opeenvolgende jaren.

7 DE VERSCHILLEN IN JAARWINST VAN DE ALTERNATIEVEN AET WINSTBEPALING OP
BASIS VAN HISTORISCHE KOSTPRIJZEN (WHK)

In deze paragraaf zal ik met behulp van het tot nu toe ontwikkelde instrumentarium de
alternatieven met WHK vergelijken. Een dergelijke vergelijking is zinvol, omdat WHK
min of meer de huidige situatie vertegenwoordigt.

7.1 De verschillen van de alternatieven ten opzichte van winstbepaling op basis van
historische kostprijzen (WHK)

Bij de onderneming-met-uitsluitend-machines bestaat het theoretische verschil in belasting-
grondslag (dG) tussen WHK en de alternatieven241 uit

1.  bij TIC  een  hogere  afschrijving  minus jinancieringswinst  over  het  vreemde  vennogen:

in symbolen:  (Ac - Ao) - Er.St  -- >

eo.Bc - 4.(1 - z).Bc = [eo - 4.(1 - z)].Bc. (9.11)

247. De verschillen worden geformuleerd in voordeeltermen. Een element dat de belastinggrondslag
verlaagt, wordt voorzien van een plus-teken, een element dat de belastinggrondslag verhoogt, wordt
voorzien van een min-teken.
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VOORBEELD 9.8:

Jaar 20, z = 50%:

Gelijkblijvende inflatie: [5,09 - 6.(1 - 0,50)].Bc = 2,09% van Bc.
Stijgende inflatie: [7,42 - 10,75.(1 - 0,50)].Bc = 2,05% van Bc.
Dalende inflatie: [2,46 - 1,25.(1 - 0,50)].Bc = 1,83% van Bc.

2. bij HOF een hogere afschrijving in geval van positieffiscaal eigen vennogen 0 48
een directe bijtelling van financieringswinst in geval van negatieffscaal eigen vennogen

(Eo < 0);

in symbolen:   Az - Ao   -- >

[eo - eil.Bc.249 (9.12)

of 4.Ef =  fT.(Tf -St)  =  fT.Bo - fros, -- >

fT.(1 -  mo).Bc - 4.(1  - z).Bc -->

[fT.(z - mo)].Bc en (9.13)

VOORBEELD 9.9:

Jaar 15.
Z = 50% z = 10%

G:
(5,09-3,00)= 2,09% van Bc 6,00.(0,10-0,1520)= -0,31% van Bc
S:

(5,75-3,38)= 2,37% van Bc 8,25.(0,10-0,1691)= -0,57% van Bc
D:
(4,41-2,62)= 1,89% van Bc 3,75.(0,10-0,1341)= -0,13% van Bc
0:
(5,31-3,20)= 2,11% van Bc 5,70.(0,10-0,1581)= -0,33% van Bc

3. bij VMA een vermogensaftrek over het fiscale eigen vermogen; indien uitgegaan wordt
van een vermogensaftrekpercentage ter grootte van fr, dan wordt het in symbolen: fT. (Bo -
St) of fT.Bo - 4.St -->

248.  In de voorstellen van Hofstra was dit alleen in de vennootschapsbelasting voorzien.

249. De e- en m-tabellen sluiten aan bij HOF en gaan in principe uit van vergelijking met TIC (zie par.
2.5).

De algemene formules voor m en e luiden immers:
m - (Bc - BO/Bc en e = (Ac - Af)/Bc.
Ze zijn echter ook te gebruiken voor WHK en VMA en kunnen ook getransformeerd worden voor
vergelijking met WHK.
Stel ik wil het verschil van HOF bij een bepaalde z vergelijken met WHK, terwijl de tabellen gebaseerd zijn
op de vergelijking van HOF met TIC, bv e: = (Ac - Az)mc. We hebben nodig: Az - Ao (de noemer is
steeds gelijk). Indien we aan Ac - Az toevoegen Ao - Ao, krijgen we:
Ac - Ao - Az + Ao = Ac - Ao - (Az - Ao). In combinatie met de noemer levert dit op: eo - e..
Voor m geldt op dezelfde wijze: mo - 114.
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[fT. (z - mo)].Bc; (9.13)

bij een vermogensaftrekpercentage (vT) dat afwijkt van het inflatiepercentage, wordt de
formule:

[VT'(z - mo)].Bc (9.14)

VOORBEELD 9.10:

Z = 50% Jaar 15:

G: 6,00.(0,50 - 0,1520) = 2,09% van Bc
S: 8,25.(0,50 - 0,1691) = 2, 73% van Bc
D: 3,75.(0,50 - 0,1341) = 1,37% van Bc
O: 5,70.(0,50 - 0,1581) = 1,95% van Bc

Ook deze correctie wordt in geval van negatief fiscaal eigen vermogen negatief, er is dan
sprake  van een "vermogensbijtelling", tenzij  dit  in de praktijk -zoals  in het Nederlandse
systeem- uitgesloten wordt.

Het fiscale eigen vermogen is negatief, indien:

Bo -St< 0  -->  (1 -mo).Bc -(1 -z).Bc< 0  -->
250

z < mo

VOORBEELD 9.11:

Uit de 4-tabellen kan afgelezen worden dat bij gelijkblijvende inflatie de
bestaande onderneming een negatief fiscaal eigen vermogen heeft, indien z
<   15,20%.   Bij de andere typen inflatie varidert 4 nogal: de hoogste waarde
treffen we aan in Tabel asl, periode 20: 21,74%; de laagste in Tabel aO1,
periode 20: 7,35%.

Deze overgang van positief naar negatief fiscaal eigen vermogen is ook van betekenis
voor de waardeontwikkeling van de boekwaarde- en afschrijvingswig, n.1. bij elke z= <
mo zijn mz en e* gelijk aan resp. mo en eo (maximale boekwaarde- en afschrijvingswig).
Immers, pas vanaf mo vindt herwaardering plaats, waardoor mz en ez gaan stijgen.

7.2 De verschillen van de vermogensaftrek (VMA) en de theoretisch juiste inflatiecor-
rectie (TIC) bij elk type inflatie met elkaar vergeleken

Gebruik makend van de bewijzen uit Appendix 3 krijgen we nu het volgende beeld ten
aanzien van VMA en TIC:

250.  Er zij op gewezen dat deze voorwaarde geldt bij zowel WHK, VMA en HOF. Ef bij TIC is negatiefindien z < 0; Ef is immers geluk aan Ec.
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a. bij gelijkblijvende inflatie:

Ac- Ao=fr.Bo  -->  (Ac -Ao) -fr.S,=fT.(Bo-St). (9.15)

TIC en VMA geven dus hetzelfde resultaat.

In hoofdstuk 6 (par. 1) is aan de hand van een voorbeeld aangetoond dat deze gelijkheid
per a/Eonderlilk bednel niet aanwezig is. In het onderhavige voorbeeld met een
levensduur van 5 jaar, bleek dat de re8le kostenpost (afschrijving plus inflatiecorrectie) bij
toepassing v an de vermogensaftrek van de eerste 2 jaar te hoog was, die van de
laatste 3 jaar te laag. Over de gehele periode van 5 jaar was de kostenpost correct. De
hierboven geconstateerde gelijkheid moet dus samenhangen met "binnenjaarlijkse"
compensatie van te hoge en te lage kostenposten bij de vermogensaftrek binnen het ideaal-

complex. Dat is inderdaad het geval.
Breiden we het genoemde voorbeeld uit tot een ideaalcomplex van 5 machines (j = 5),
dan blijkt de totale kostenpost gelijk te zijn.

Jaar:           1        2        3        4       5    Totaal
Machine:

1 27,27 23,14 19,53 16,39 13,66 100
2 23,14 19,53 16,39 13,66 27,27 100
3 19,53 16,39 13,66 27,27 23,14 100
4 16,39 13,66 27,27 23,14 19,53 100
5 13,66 27,27 23,14 19,53 16,39 100

Totaal: 100 100 100 100 100

b. bij stijgende inflatie:

Ac- Ao < fr.Bo  -->  4.(Bo-St) > (Ac- Ao) -fr.St. (9.16)

Met TIC als norm is de correctie van liMA te groot.
VMA geeft dus een groter verschil, dus een lagere belastinggrondslag.

c. bU dalende inflatie:

Ac-Ao > 4.Bo  -->  4.(Bo-St) < (Ac -Ao) -fT.St• (9.17)

De correctie van 1,71*1 is nu te klein.
VMA geeft dus een kleiner verschil, dus een hogere belactinggrondslag.

We worden hier de mogelijkheid gewaar om bij dalende of stijgende inflatie een resultaat
gelijk aan dat van TIC te bewerkstelligen door middel van een vermogensaftrekpercentage
dat hoger resp. lager is dan fr. Er moet dan gelden:

[eo- 4.(1-z)].Bc = [vT·(z- mo)].Bc -->

eo-fT·(1 - Z)  = VT·(z -mo) -->
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VT  =   [eo  -  4.(1  -  z)]/(z  - mo) (9.18)

Dit percentage vermogensaftrek is niet alleen afhankelijk van de invloed van de inflatie op
de fiscale boekwaarde en afschrijvingen,  maar  ook  van de financieringsstructuur,  die  tot
uitdrukking komt in de z. Dit zou betekenen dat elke financieringsstructuur zijn eigen
vermogensaftrekpercentage zou moeten hebben.

VOORBEELD 9.12:

Tabel ao.

1981 had een stijgende inflatie. vs, had due steeds lager moeten zijn dan f„
(6,7%). Dit blijkt ook het geval te zijn.

z = 30%: vn = [5,54 - 6,70.(1 - 0,30)]/(0,30 - 0,1571) = 5,9%.
Z = 50%: vs, = [5,54 - 6,70.(1 - 0,50)]/(0,50 - 0,1571) = 6,4%.
z = 70%: vs, = [5,54 - 6,70.(1 - 0,70)]/(0,70 - 0,1571) = 6,5%.
z = 90%: Vu = [5,54 - 6,70.(1 - 0,90)]/(0,90 - 0,1571) = 6,6%.

1982 had een dalende inflatie. v82 had dus steeds hoger moeten zijn dan fr
(5,7%).

z = 30%: vn = [5,31 - 5,70.(1 - 0,30)]/(0,30 - 0,1581) = 9,3%.
Z = 50%: V:2 = [5,31 - 5,70.(1 - 0,50)]/(0,50 - 0,1581) = 7,2%.
z = 70%: Vr = [5,31 - 5,70.(1 - 0,70)]/(0,70 - 0,1581) = 6,6%.
z = 90%: Ve - [5,31 - 5,70.(1 - 0,90)]/(0,90 - 0,1581) = 6,4%.

In een belastingstelsel  dat  in de praktijk moet functioneren,  is dit uiteraard  niet  goed
operationeel te maken.
In hoofdstuk 14 zal ik erop terugkomen om te zien hoe dit principe in een belastingsys-
teem in te bouwen zou zijn. 251

7.3 Een hogere belastinggrondslag bil de theoretisch juiste inflatiecorrectie (TIC) of
de vermogensaftrek (VMA) dan bli winstbepaling op basis van historische kostprlizen
(WHK)

De vraag kan opgeworpen worden of zowel TIC als VMA in geval van inflatie 52 een
hogere belastinggroti(Wag kunnen opleveren dan die van WHK.
De vraag is van belang in verband met het vaak gesignaleerde bezwaar tegen onmiddellij-
ke verwerking in de jaarwinst van de financieringswinst, namelijk dat er dan voor (een
deel der) ondememingen liquiditeitsproblemen zouden kunnen ontstaan253.

251. Twee manieren zijn denkbaar:
1. van alle ondernemingen wordt de gemiddelde balans bepaald; voorzover s > d, wordt de gemiddelde z
bepaald;
2. z wordt bepaald op basis van uitsluitend ondernemingen met s > d.

252.  Het is evident dat aanhoudende deflatie in de meeste gevallen een hogere belastinggrondslag oplevert.

253. Zie Hofstra, blz. 64. Hofstra noemt beide problemen in een adem. Het zijn uiteraard twee aparte
aangelegenheden. In dit onderzoek zal ik me concentreren op de vraag wanneer er liquiditeitsproblemenontsta:in, louter als gevolg van een hogere belastinggrondslag in geval van inflatieneutrale belastingheffingdan in geval van nominalistische belastingheffing.
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Bij oppervlakkige beschouwing zou de indruk kunnen ontstaan dat een stelsel zonder
inflatiecorrectie (WHK) altijd minder gunstig zal zijn voor de onderneming dan een stelsel
met inflatiecorrectie.
Een systeem m6t inflatiecorrectie kan echter wel degelijk een hogere belastinggrondslag
tot uitkomst hebben.

Bij  1/MA moet daartoe voldaan zijn aan de voorwaarde z  <  mo (zie boven).

Bij TIC luidt de voorwaarde:

(Ac -Ao) -f:r.S,< 0 -->  eo.Bc -fr.(1 -z).Bc< 0 -->

eo - 4.(1  - z)  <  0   -->    4.(1  - z)  >  eo   -->

fT > Co/(1 - z)254 of

z  <  (fr - eo)/4 -->  z  <  1  - eo/fr (9.19)

Bij de vermogensaftrek is de voorwaarde alleen afhankelijk van het voorafgaande
inflatieverloop, uitgedrukt in de maximate boekwaardewig mo; bij de theoretisch juiste
inflatiecorrectie is de voorwaarde niet alleen afhankelijk van het voorafgaande inflatiever-
loop (eo), maar ook van de jaarinflatie.
Bij gelijkblijvende inflatie vallen beide voorwaarden samen, immers dan geldt:

fr = eo/(1 - mo) (9.18), waardoor bovenstaande voorwaarde kan worden herschreven tot:

eo/(1  -mo)>eo/(1  -z)   -->    1-mo<   1  -z   -->

z < mo.

VOORBEELD 9.13:

Jaar 15: Jaar 20:
G:    z < 15,2% z < 15,2%
S:    z<1- 5,75/8,25 = 30% z<1- 7,42/10,75 = 31%
D:    z<1- 4,41/3,75 = -18% z<1- 2,46/1,25  = -97%

We stellen vast dat bij TIC in geval van stijgende inflatie al gauw een
hogere belastinggrondslag dan bij  WHK ontstaat.  Dit  effect  is toe te
schrijven aan de invloed van de jaarinflatie. Daarentegen zou daarvan bij
dalende inflatie pas sprake zijn bij een (hoog) negatief eigen vermogen.

254.  Indien bij VMA geen bijtelling over negatief Ef plaats vindt, kan bij TIC uiteraard ook een resultaat
dat ongunstiger is dan dat op basis van WHK, ge81imineerd worden.
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7.4 Het systeem-Hofstra (HOF)

Indien er sprake is van niet-positieffiscaal eigen vermogen. dan zijn de uitkomsten:
bij gelijkblilivende i,!/latie gelijk aan die van TIC en VMA (indien vT = fr); en
bij stijgende/dalende itiflatie gelijk aan die van VMA (indien vT = fr). Aangezien VMA
bij stijgende inflatie "te veel" en bij dalende inflatie "te weinig" compenseert, doet HOF
dat ook.

Van HOF gaat een "dempende werking     uit ten opzichte  van TIC. Enerzijds   komt  in
geval van stijgende inflatie de grote financieringswinst van TIC niet volledig tot uitdruk-
king. Anderzijds kan bij dalende inflatie nog een financieringswinst "bijgeteld" worden,
terwijl dat bij TIC al niet meer het geval is.
In hoofdstuk 10, par. 6, zal ik ruim aandacht besteden aan deze dempende werking van
HOF en daarbij onderzoeken of de te grote en te kleine correcties elkaar over een langere
termijn compenseren.

Ook in het geval waarin positieffiscaal eigen vennogen (z > mo) optreedt, is het zinvol
onderscheid te maken tussen gel(ikblijvende en stilgentle resp. dalende inflatie.

Bij gelijkblijvende inflatie blijkt 55  uit  berekeningen:

TIC, HOF en VMA leiden bij een bestaande onderneming tot gelijke verschillen.

Er is al geconstateerd, dat de correctie van VMA te groot is bij stijgende injlatie, en le
laag bil dalende inflatie.
Zou HOF ook een "dempende werking" hebben in geval van positief fiscaal eigen
vermogen, dan zou de uitkomst van HOF zich tussen die van TIC en VMA dienen te
bevinden, zowel in geval van stijgende als in geval van dalende inflatie.
Dit blijkt het geval te zijn.
Bij stilgende inflatie geldt: TIC < HOF < VMA.
Bij dalende inflatie geldt: VMA < HOF < TIC.
In  Voorbeeld 9.14 wordt dit gedemonstreerd.

255. Voor een formeel bewijs zie J.Ch. Caanen en E.N. Kertzman, Inflatieneutrale belastingheffing van
ondernemingen, Research Memorandum, FEW 411, Katholieke Universiteit Brabant, 1989, appendix 1.
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VOORBEELD 9.14:

De verschillen in belastinggrondslag ten opzichte van WHK:
bij een solvabiliteit van A. 30% en van B. 70% in procenten van Bc bij:

a.  een gestegen inflatie van 9% na een voorafgaand inflatieverloop met
jaarlijks 6%;
b. een voortgezette gelijkblijvende inflatie van 6% en
c.  een gedaalde inflatie van 4% na een voorafgaand inflatieverloop met
jaarlijks 6%.

A. 30% TIC HOF VMA
a. 9% -0,67      <          0,98           <      1,33
b. 6% 0,89      =          0,89           =      0,89
c. 4% 1,92      >          0,83           >      0,60

A. 70% TIC HOF VMA
a. 9% 2,93      <          3,63           <      4,93
b. 6% 3,29      =          3,29           =      3,29
c. 4% 3,52      >          3,06           >      2,19

We zien in dit voorbeeld dat bij z = 30% de uitkomst bij TIC negatief wordt. Dit is een
voorbeeld van een situatie waarin door de grote financieringswinst de belastinggrondslag
bij TIC hoger wordt dan die bij WHK.

8 VERSCHILLEN IN FISCALE LATENTIE

De tot nu toe behandelde verschillen tussen de alternatieven hadden betrekking op de
jaarwinst van de bestaande onderneming. Bijvoorbeeld de conclusie dat TIC, HOF en
VMA bij gelijkblijvende inflatie een gelijk resultaat opleveren, geldt voor de jaarwinst.
In tijden met inflatie is er wel een potentieel verschil in tomle winse, er rust namelijk
van jaar tot jaar een fiscale latentie op de stille reserves in de machines. Deze latentie
verdwijnt pas naj (= 10) inflatielozejaren.

Stel dat aan het eind van een bepaald jaar de machines vervreemd kunnen worden tegen
de actuele waarde, zijnde de TIC-boekwaarde (een eventuele hogere of lagere prijs doet
aan de onderlinge verschillen tussen de alternatieve stelsels niet af!).
In een TIC-stelsel levert een dergelijke transactie geen winst op; bij VMA resulteert
steeds een winst ter grootte van de commerciae waarde minus de fiscale boekwaarde,
zijnde Bc - Bo.
Bij HOF bedraagt de winst: Bc - Bz. Of dit verschil positief dan wel nul is, is afhankelijk
van z. Indien z kleiner dan of gelijk aan mo is (het fiscale eigen vermogen is kleiner
dan/gelijk aan 0), dan is het verschil gelijk aan dat bij VMA, Bc - Bo; is z groter dan mo,
maar  kleiner  dan   1,  dan  is het verschil ook positief, maar kleiner  dan  dat  bij  VMA;  is  z
gelijk aan  1,  dan  is het verschil  nul.
Bij een mogelijke verkoop tegen een hogere of lagere prijs dan Bc, blijven de veischillen
tussen de stelsels gelijk. De verschillen zouden pas verdwijnen, wanneer de boekwaarden
in alle stelsels gelijk zouden zijn. Dat is het geval na 10 jaar geen inflatie.

256. In hoofdstuk 10 zal blijken dat met de combinatie startende onderneming, bestaande onderneming en
fiscale latentie aangetoond kan worden dat de drie stelsels get(ike totale winst opleveren, ongeacht het
inflatieverloop.
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In tijden met inflatie is er dus steeds sprake van een potentieel, latent verschil in
belastinggrondslag, waarop dan een latente fiscale claim rust. Dit latente verschil in
belastinggrondslag kan vervolgens uitgedrukt worden in Bc, zoals ook met de andere
verschillen is gedaan.
Bij de jaarverschillen is tot nu toe uitgegaan van Bc aan het begin van het jaar. Ten
aanzien van het latente verschil ligt het voor de hand dit aan het einde van het jaar te
nemen, hetgeen wil zeggen dat gebruik gemaakt wordt van de boekwaarde aan het begin
van het volgende jaar. Deze is automatisch uitgedrukt in Bc van het begin van dat
volgende jaar, dus Bc van het einde van het betreffende jaar. Dit houdt in dat ter bepaling
van het latente verschil in belastinggrondslag van periode T, gebruik gemaakt zal moeten
worden van de m-waarden die in de tabellen zijn opgenomen op tijdstip t + 1.
Tot nu was een tijdsindex niet nodig; hier echter ontstaat de noodzaak de van de lopende
periode afwijkende periode aan te duiden. Dit zal gebeuren met behulp van een superfix.
Ten opzichte van WHK is er dus sprake van een lagere of gelijke latente belasting-
grondslag.

Formuleren we de verschiUen ten opzichte van B7/K ook hier in voordeeltennen, dan
ontstaat het volgende beeld:

VMA:
(Bc - Bo) - (Bc - Bo) = nihil

HOF:
z  =<  mot.1         (Bc  -  Bo)   -   (Bc  -  Bo) = nihil

1%1+1<z<1 (Bc - Bo) - (Bc - B,) = (4"1 - 11&'+').Bc251
z=1 Bioo - Bo  = rt#M . Bc

TIC:

Bc - Bo = rn,'+' . Bc

VOORBEELD 9.15:

Verschil in latente belastinggrondslag in procenten van Bc aan het einde
van het jaar:

VMA
HOF HOF HOF HOF HOF HOF

TIC

Z=0 30 50 70 90 100

eind 1977: nihil 3,05238 7,92 12,68 17,34 19,63
eind 1987: nihil 0.95 2,13 3,26 4,34 4,86

Uit dit voorbeeld blijkt duidelijk dat er in de jaren, voorafgaande aan eind 1977, "mddr"inflatie is geweest, dan in de jaren voorafgaande aan eind  1987.

257. Bc wordt niet van een tijdsindex voorzien, omdat het een Bc-waarde (de eindwaarde) van hetbetreffende jaar betreft.

258.  19,63 -/- 16,58
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Gezien de wijze waarop m zich ontwikkelt, is het duidelijk, dat (in geval van een
bestaande onderneming):

- de verschillen gelijk blijven bij gelijkblijvend inflatie (G);
- de verschillen steeds groter worden bij stijgende inflatie (S);
- de verschillen stee(is kleiner worden bij dalende inflatie (D).

VOORBEELD 9.16:

Verschil in latente belastinggrondslag t.o.v. WHK in procenten van Bc aan
het einde van periode 10 en 20:

VMA
HOF HOF HOF HOF HOF HOF

TIC
z =   0 30 50 70 90 100

PERIODE 10:
G: nihil 2,78259 6,45 10,01 13,49 15,20
S: nihil 2,92 5,70 8,45 11,19 12,55
D: nihil 2,60 7,06 11,37 15,55 17,59
PERIODE 20:
G: nihil 2,78 6,45 10,01 13,49 15,20
S: nihil 3,07 8,86 14,48 19,99 22,63
D: nihil 1,38 2,82 4,21 5,56 6,22

Duidelijk waarneembaar is dat het latente voordeel bij Hofstra toeneemt bij stijgende
solvabiliteit.

In hoofdstuk 10 zullen de jaarverschillen en het latente verschil tezamen geanalyseerd
worden. Daartoe zullen de jaarverschillen gerelateerd moeten worden aan Bc aan het
einde van het jaar. Dit gebeurt door te delen door 1  + fr

9 SAMENVATTING

In dit hoofdstuk is een begrippenarsenaal ontwikkeld, toegespitst op de boekwaarden en
afschrijvingen van een onderneming met louter afschrijfbare bedrijfsmiddelen (machines).
Dit begrippenarsenaal heeft betrekking op WHK, en een drietal alternatieve systemen, te
weten TIC, HOF en VMA.
Bij de vergelijking van de genoemde vier systemen is een tweetal centrale problemen naar
voren gekomen:

I. hoe verhouden de verschillen in belastinggrondslag van de alternatieve stelsels
in verhouding tot WHK zich ten opzichte van elkaar, en daaruit resulterend: hoe
verhouden de hoogten van de belastinggrondslagen (van de alternatieven) zich ten
opzichte van elkaar; en
II. onder welke voorwaarden resulteert uit de alternatieve systemen een hogere
belastinggrondslag dan bij WHK.

Er is onderscheid gemaakt tussen:

259.  15,20 -/- 12,42
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a. gelijkblijvende inflatie (G);
b. stijgende inflatie (S);
c. dalende inflatie (D) en
d. onregelmatige inflatie (0).

De begrippen stijgende en dalende inflatie zijn zo gedefinieerd, dat een onregelmatig
inflatieverloop aangemerkt kan worden als gelijkblijvend, stijgend of dalend.

Bij WHK, VMA en HOF blijkt het onderscheid positief (Eo > 0)260 en niet-positief
fiscaal eigen vermogen (Eo = <  0) van belang. Binnen positief Ef is het vervolgens nog
van belang of de solvabiliteit (z) gelijk aan dan wet kleiner dan 100% is.

De bevindingen met betrekking tot genoemde probleemstellingen zijn in onderstaande
overzichten weergegeven (bestaande onderneming). 261

I. De verhouding van de belastinggrondslagen van TIC, HOF en VMA bij gelijk-
blijvende inflatie (G), stijgende inflatie (S) en dalende inflatie (D).

Eo =< 0 of G: VMA = HOF = TIC
Z =< mo S: VMA = HOF < TIC

D: VMA = HOF > TIC

Eo > 0 of z<1 G: VMA = HOF = TIC
z > 4 S: VMA < HOF < TIC

D: VMA > HOF > TIC

z=1 G: VMA = HOF = TIC
S: VMA < HOF = TIC
D: VMA > HOF = TIC

II. Voorwaarden waaronder bij VMA, HOF en TIC een hogere belastinggrondslag dan
bij WHK resulteert.

VMA: z < mo (Eo < 0);

HOF: z < mo (Eo < 0);

TIC:  z<1-eo/4.

VMA en HOF leveren dus een hogere belastinggrondslag op in geval van negatief fiscaal
eigen vermogen; de jaarinflatie is daarop in principe niet van invloed.

260. Eo is de commerciEle solvabiliteit waarbij het fiscale eigen vermogen (ED nul is in geval de
bedrijfsmiddelen gewaardeerd worden op basis van historische kostprijzen.

261.  Zie ook Appendix 4.
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Bij TIC is de jaarinflatie wel van belang, hetgeen waarneembaar is aan het voorkomen
van 4 in de voorwaarde. Bij stijgende inflatie wordt reeds bij een positief eigen fiscaal

vermogen aan de voorwaarde voldaan, bij dalende inflatie overwegend pas bij een zeker
negatief eigen fiscaal vermogen (vgl. VoorbeeW 9.13).
Bij gelijkblijvende inflatie geldt dat 1 - eo/4 = mo, waardoor de voorwaarde bij TIC
gelijk wordt aan die bij VMA en HOF.
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HOOFDSTUK 10

DE MODELONDERNEMING MET VOORRAAD, MACHINES EN MONETAIRE
ACTIVA

1 INLEIDING

In dit hoofdstuk zal ik ten opzichte van hoofdstuk 9 twee uitbreidingen aanbrengen.
In de eerste plaats zullen de verschillen in belastinggrondslag tussen de vier stelsels:
winstbepaling op basis van historische kostprijzen (WHK), theoretisch juiste inflatie-
correctie (TIC), het systeem-Hofstra (HOF) en vermogensaftrek (VMA) bepaald worden
voor de onderneming met voorraden, machines en monetaire activa en ten tweede zullen
de verschillen in belastinggrondslag uitgedrukt worden worden in een percentage van het
totale (commerciale) vermogen (dGTV)262 en in een percentage van het eigen (commer-
ci8le) vermogen (dGEV). Bij dGEV ligt de nadruk op de eigen-vermogenverschaffers, bij
dGTV op de onderneming als zodanig.
Eerst worden de formules voor dGTV ontwikkeld; daaruit zullen die voor dGEV afgeleid
worden.
Vergelijking zal plaats vinden met winstbepaling op basis van historische kostprijzen
(WHK), met dien verstande dat nagegaan zal worden met hoeveel de belastinggrondslag,
uitgedrukt in procenten van het commercitle totale vermogen verlaagd of -soms-
verhoogd wordt door toepassing van een der drie overige systemen. Omdat een verlaging
van de belastinggrondslag vanuit het perspectief van belastingplichtige een voordeel is,
wordt de verlaging voorzien van een plusteken, een verhoging wordt voorzien van een
minteken. Deze keuze is gemaakt, omdat de verschillen in belastinggrondslag in hoofd-
stuk 13 herleid zullen worden tot verschillen in rentabiliteit van het eigen of totale
vermogen. Een lagere belastinggrondslag levert dan een hogere rentabiliteit op, een
hogere belastinggrondslag een lagere rentabiliteit.
De vergelijking met de theoretisch juiste inflatiecorrectie (TIC), in de zin van hoeveel de
uitkomst van de overige systemen afwijkt van de theoretisch juiste methode, is opgeno-
men in Appendix 6.

Als uitgangspunt werd in hoofdstuk 9 een ondememing-met-uitsluitend-machines
genomen. De mogelijkheid werd gecreard om voor deze onderneming voor elk inflatie-
verloop en elke solvabiliteit m- en e-tabellen (boekwaarde- en afschrijvingswig) te kunnen
opstellen, met als doel verschillen in boekwaarden en in afschrijvingen zichtbaar te
maken.
De volgende stap is nu formules te ontwikkelen waarin de verschillen ook zichtbaar
gemaakt worden voor (samengestelde) ondernemingen met voorraden en monetaire activa
naast machines. De e- en m-waarden uit de tabellen zullen in deze formules voorkomen.

Aangezien het de bedoeling is de verschillen uit te drukken in dGTV, zal eerst formule-
matig de samenhang tussen de afschrijvingswig   (e), de balanssamenstelling   en het totale
commerciale vermogen (Tc) worden gedemonstreerd.
Bijvoorbeeld  aan de hand van het verschil in afschrijvingen tussen de theoretisch juiste

262.  Bij de onderneming-met-uitsluitend-machines gebeurde dit eigenlijk al, immers daar geldt Bc = Tc.
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inflatiecorrectie (TIC) en de winstbepaling op basis van historische kostprijzen (WHK).
eo is dan (Ac - AO)/Bc (verschil commerciele afschrijvingen en afschrijvingen in geval van

winstbepaling op basis van historische kostprijzen gedeeld door de commerci8le boek-
waarde van de machines) en Bc = a.Tc (commerciele boekwaarde van de machines is
gelijk aan het aandeel der machines in het commercitle balanstotaal maal het totale co-
mmerciale vermogen).
Hieruit volgt dat eo = (Ac - Ao)/a.Tc, waaruit weer volgt:
Ac - Ao = eo.a.Tc.
Bij de theoretisch juiste inflatiecorrectie (TIC) leidt het verschil in afschrijvingen via
deling door Tc (totale commerciele vermogen) tot een lagere belastinggrondslag ter
grootte van a.eo (procent).

2 VERSCHILLEN IN BELASTINGGRONDSLAG IN PROCENrEN VAN HET COMMERCIELE
TOTALE VERMOGEN (dGTV) TEN OPZICHTE VAN WINSTBEPALING OP BASIS VAN
HISTORISCHE KOSTPRIJZEN (WHK)

Hoewel de tabellen (e en m) berekend zijn in vergelijking met de theoretisch juiste
inflatiecorrectie (TIC), zullen de formules opsteld worden in vergelijking met de
winstbepaling op basis van historische kostprijzen (WHK).
Zoals vermeld, gaat het om de verschiUen in belastinggrondslag, g onnuleerd in
voordeeltennen: een element dat de grondslag verlaagt, wordt van een plusteken voorzien,
een element dat de belastinggrondslag verhoogt wordt voorzien van een minteken.

a. De theoretisch juiste inflatiecorrectie  (TIC) ten opzichte van de winstbepaling op basis
van historische kostprijzen (WHK).

dG263 = t (Ac - Ao)t + fT.Kt + fT.vt - fT.St264,
onder weglating van de suffices te herschrijven tot

dG = + eo.a.Tc + f.k.Tc + f.d.Tc - f.(1 - s).Tc

dG = + [eo. a + f. k + f. d
- f.(a+k+d-s)].Tc

dG = + [eo.a - f.(a - s)].Tc

Tc is de waarde van het totale commerciele vermogen aan het begin van het jaar.

Na deling door Tc wordt het verschil in termen van dGTV:

dGTV = + eo.a - f.(a - s) =

263.  dG is het symbool voor het verschil in belastinggrondslag in absolure termen.

264.  K = monetaire activa, V = voorraden, S = schuld, vreemd vermogen.
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265dGTV = + eo.a + f.(s - a). (10.1)

In woorden: het verschil in belastinggrondslag in procenten van het totale commerciale
vermogen tussen de theoretisch juiste inflatiecorrectie (TIC) en de winstbepaling op basis
van historische kostprijzen (WHK) bestaat uit:
het voordeel van een hogere afschrijving, dat of verhoogd wordt met een inflatiecorrectie
over het deel van het commercitle eigen vermogen (Ec) dat overblijft na financiering met
eigen vermogen van de machines (dus indien de solvabiliteit (s) groter is dan het aandeel
van de machines in het commerciele balanstotaal (a)) of verminderd wordt met de finan-
cieringswinst over dat deel van de schuld (S), nodig voor de financiering van machines.

b. Het systeem-Hofstra (HOF) ten opzichte van de winstbepaling op basis van historische
kostprijzen (WHK).

Hofstra  kent een vaste toerekeningsvolgorde  van het jiscale eigen vermogen  aan de activa
(zie Appendix 1). Toegepast op de balans van onze vereenvoudigde ondememing leidt dit
tot de volgende toerekening:
eerst aan de voorraden, dan de machines en tenslotte de monetaire activa. Op deze wijze
onstaan er als het ware vier trajecten266r

1. het kastraject: het fiscale eigen vermogen is voldoende om de voorraden en de
machines volledig en de monetaire activa volledig of gedeeltelijk te financieren;

2. het machinetraject: het fiscale eigen vermogen is voldoende om de voorraden volledig
en de machines volledig of gedeeltelijk te financieren;

3. het voorraadtraject: het fiscale eigen vermogen is (slechts) voldoende om de voorraden
volledig of gedeeltelijk te financieren.

4. het negatieve-eigen-vennogentraject: de schulden overtreffen de fiscale boekwaarde van
de activa, waardoor het fiscale eigen vermogen negatief wordt.

Voor een goed begrip is het noodzakelijk enige aansluiting tussen de door Hofstra en door
mijzelf gehanteerde begrippen tot stand te brengen.
Hofstra hanteert als tweedeling: monemir overschot en monemir tekon.
Mijn kastraject komt overeen met het monetair overschot van Hofstra; de andere drie
trajecten zijn onder het monetaire tekon van Hofstra te brengen267.

De overgang van het kastraject naar het machinetraject ligt bij s (solvabiliteit) =a+d
(aandeel machines resp. voorraden in het commerciale totale vermogen). Het commerciale
eigen vermogen (Ec) en het fiscale eigen vermogen (ED zijn nog aan elkaar gelijk, omdat
volgens Hofstra de machines nog volledig geherwaardeerd mogen worden. Echter, gaande

265. Om dit verschil te relateren aan Tc aan het eind van het jaar moet nog eens door 1 + fr gedeeeld
worden.

266.  Met deze benaming wordt vooruitgelopen op de grafische afbeeldingen.

267.  Op een uitgebreidere balans zijn er nog meer trajecten.
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over het machinetraject, richting voorraad-traject blijft het fiscale eigen vermogen (ED
achter bij het commerciae eigen vermogen (Ec). De solvabiliteit (s) moet groter zijn dan
het aandeel van de voorraden in het commerciele balanstotaal (d) opdat er voldoende
fiscale eigen vermogen (ED is om de voorraden volledig te financieren.
Indien er geen fiscaal eigen vermogen (ED is voor de machines en er geen herwaardering
plaats kan vinden, geldt: Ec - Ef = Bc268 - I30269.
Ec moet dus worden: V 70 + Bc - Bo;
De solvabiliteit (s = Ec/Tc) moet dus worden: V/Tc + (Bc - Bo)/Tc,
vervolgens s=d+ [(Bc - Bo)/Bc].a, want Tc = Bc/a.

Aangezien (Bc - Bo)/Bc gedefinieerd is als mo, geldt dan s=d+ mo.a.

Resumerend levert dit op:

1. kastraject: a+d < s= <  1;

2. machinetraject: d+ mo.a <s= <a+d;

3. voorraadtraject: mo.a < s= <d+ mo.a.

4. negatieve-eigen-vermogentraject: s < mo.a.

In algemene termen bedraagt het verschil van het systeem-Hofstra met de winstbepaling
op basis van historische kostprijzen:

dG   =    +   AHOP  -  AwHK   +   f. K   +   f. V  -   f. S.

Orndat AHOF - Awlix Chet verschil in fiscale afschrijvingen) per traject een andere gedaante

aanneemt, geldt voor elk traject een aparte formule:

ad 1. kastraject:

AHOF - Awl[K is gelijk aan Ac - Ao. Het verschil van het systeem-Hofstra ten opzichte van
de winstbepaling op basis van historische kostprijzen is gelijk aan dat van de theoretisch
juiste inflatiecorrectie. De eindformule wordt dan:

dGTV + eo.a + f. (s - a) (10.2)

ad 2. machinetraject:

Het verschil in belastinggrondslag (dG) bedraagt:

268. CommerciEle boekwaarde van de machines.

269. Fiscale boekwaarde van de machines volgens de winstbepaling op basis van historische kostprijzen.

270. Voorraden.
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+  AHOF  -  Ao     +  f. V   =   +   Ac  -  Ao  -  (Ac  -  AHOF)   +  f. V   =

+ eo.a.Tc - ez.a.Tc  + f.d.Tc =

+ [(eo - e:).a].Tc  + f.d.Tc

Uitgedrukt in procenten van het commercitle totale vermogen (dGTV) wordt het verschil:

dGTV = (eo - eD.a + f.d

Vervolgens moet de z uitgedrukt warden in termen van de samengestelde balans, z is
immers de solvabiliteit van de balans-met-uitsluitend-machines.

z.a =s-d, waaruit volgt:

z = (s - d)/a

Samenvattend krijgen we dan:

dGTV = + f.d + [eo - e(s  - dvJ· a, (10.3)

In woorden: een correctie over de voorraad ter grootte van het inflatiepercentage (f) plus
een hogere afschrijving voorzover herwaardering heeft plaats gevonden.

ad 3. voorraadtraject:

Er is geen afschrijvingsverschil meer; er resteert slechts de correctie over de voorraad,
voorzover deze met fiscale eigen vermogen (ED is gefinancierd, dus:

dG = f.Ef = f.(Ec - mo.Bc); in woorden: het inflatiepercentage maal het fiscale eigen
vermogen. Dit laatste is gelijk aan het commerciele eigen vermogen min het bedrag
waarmee de fiscale boekwaarde achterblijft bij de commerci8le boekwaarde (mo.Bc).
In procenten van het commerciale totale vermogen:

dGTV   =   +   f. (s  -   mo. a) (10.4)

ad 4. negatieve-eigen-vermogentraject:

Bij de belastinggrondslag berekend volgens de winstbepaling op basis van historische
kostprijzen, wordt een financieringswinst ter grootte van f.Ef = f.(Ec - mo.Etc) geteld; in
woorden: als bij het voorraad-traject, met dat verschil dat het fiscale eigen vermogen hier
negatief is.
In procenten van het commerciele totale vermogen:

dGTV = + f.(s - mo.a)

Aangezien het hier een nadeel (het fiscale eigen vermogen is immers negatieD betreft
kunnen we ook schrijven:
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dGTV  =  - f.(mo. a - s) (10.5)

c. De vermogensaftrek (VNIA) ten opzichte van de winstbepaling op basis van historische
kostprijzen (WHK).

Bij de vermogensaftrek (VMA) wordt een inflatiecorrectie toegepast ter grootte van v.Ef,
zijnde het percentage vermogensaftrek maal het fiscale eigen vermogen.
Theoretisch leidt negatief fiscaal eigen vermogen tot een vennogensbiltelling en wordt v
gesteld wordt op het inflatiepercentage (f). In de Nederlandse praktijk waarin sinds 1981
vermogensaftrek wordt toegepast, is noch sprake (geweest) van bijtelling, noch van een
percentage vermogensaftrek gelijk aan het inflatiepercentage.

Vermogensaftrek (VMA) levert het volgende absolute verschil op:

dG = + f.(Bf +V+K-S) =
+ f.(Bc - mo.Bc +V+K-S) =
+ f.Tc.[a +d+k- (1-s) - mo.a] =
+ f.Tc.(1 - mo.als).s = + f.Tc.(s - mo.a)

In procenten van het commercitle totale vermogen:

dGTV =+ f.(s - mo.a). (10.6.1)

Zou het percentage vermogensaftrek (v) niet gelijk zijn aan het inflatiepercentage (f), dan
wordt de formule:

+ v.(s - mo.a). (10.6.2)

Ovenicht van de formules van de verschillen in belastinggrondslag in procenten van het
commerciele totale vermogen (dGTV) ten opzichte van winstbepaling op basis van
historische kostprijzen (WHK).

a. TIC: +   eo.a   +   f. (s  - a) (10.1)

b. HOF:
1. kastraject: +  eo.a  +  f. (s - a) (10.2)

2. machinetraject f. d  +  [eo -  eu. dy,]•a (10.3)

3. voorraadtraject + f. (s - mo.a) (10.4)

4. neg.-eigen-verm.traject - f. (mo.a - s) (10.5)

c. VMA: + f. (s - mo.a) (10.6.1)
als v,ef + v.(s - mo.a) (10.6.2)

Aan dit overzicht kan een belangrijke conclusie verbonden worden:

het systeem-Hofstra (HOF) levert op het kastraject eenzelfde resultaat op als de theore-
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tisch juiste inflatiecorrectie (110271, en op het voorraadtraject en het negatieve-eigen-
vermogentraject eenzelfde resultaat als de vermogensaftrek (VMA)272.

3 OVERZICHT VAN DE FORMULES VAN DE VERSCHILLEN IN BELASTINGGRONDSLAG IN
PROCENTEN VAN HET COMMERCIELE EIGEN VERMOGEN (dGEV)

Van het verschil in belastinggrondslag in procenten van het commerciale totale vermogen
(dGTV) kunnen we tot het verschil in belastinggrondslag in procenten van het commerci-
ele eigen vermogen (dGEV) komen door te delen door s (de solvabiliteit).

Dit levert het volgende overzicht op:

De verschillen in belastinggrondslag in procenten van het commerciele eigen vermogen
(dGEV) ten opzichte van de winstbepaling op basis van historische kostprijzen (WHK).

a. TIC:
+   eo.a/s   +   f. (s  - a)/s (10.7)

b. HOF:
1. kastraject: +   eo.a/s   +   f. (s  - a)/s (10.8)
2. machinetraject +  f. d/s  +  [eo - ec, (10.9)- d), •8/S
3. voorraadtraject + f.(1 - mo.a/s) (10.10)
4.   neg. -eigen-verm. traject - f.(mo.a/s - 1) (10.11)
c. VMA: +   f. (1  - mo.a/s) (10.12.1)

als v,Ef  + v.(1 - mo.a/s) (10.12.2)

4 DE VERHOUDING VAN DE VERSCHILLEN IN BELASTINGGRONDSLAG; EVENIUELE
HOGERE BELASTINGGRONDSLAG DAN BU WINSTBEPALING OP BASIS VAN HISTORISCHE
KOSTPRIJZEN (WHK)

In deze paragraaf zal ik de implicaties van de hierboven ontwikkelde formules demonstre-
ren,  mede aan de hand van voorbeelden. Ten behoeve van de voorbeelden introduceer ik
een standaardondememing. Ten aanzien van de machines is j (aantal jaargangen en
maximale levensduur) vastgesteld op 10.
Voor de samenstelling van de actiefzijde van de balans geldt:
a = 0,3667, d = 0,3333 en k = 0,3027: De solvabiliteit (s) is variabel.
Tenzij anders aangegeven, wordt uitgegaan van een bestaande standaardonderneming.
Verder maak ik gebruik van de verschillende soorten inflatieverloop uit hoofdstuk 9, te
weten gelijkblijvende inflatie (G), stijgende inflatie (S), dalende inflatie (D) en onregelma-
tige inflatie (0).
De aandacht zal ook hier uitgaan naar de twee centrale probleemstellingen uit hoofdstuk 9

271. Vergelijk formule 10.1 en 10.2.

272. Vergelijk formule  10.4 en   10.6.1.

273.  Aandelen in het commerciEle balanstotaal van machines, voorraad en monetaire activa.
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namelijk:
I. Hoe verhouden de verschillen in belastinggrondslag van de alternatieve stelsels
in verhouding tot de winstbepaling op basis van historische kostprijzen (WHK)
zich ten opzichte van elkaar?
II. Onder welke voorwaarden resulteert uit de altematieve systemen een hogere
belastinggrondslag dan bij de winstbepaling op basis van historische kostprijzen?

4.1 Gelijkbliivende inflatie

VOORBEELD 10.1:

Stel er heerst een inflatie van 6% per jaar.  Bij deze inflatie geldt:  mo = 0,1520 (maxima-
le boekwaardewig) en eo = 0,0509 (maximale afschrijvingswig), hetgeen betekent dat de
fiscale boekwaarde 15,20% achterblijft ten opzichte van de commerciale boekwaarde en
dat de fiscale afschrijvingen 5,09% van de commerciele boekwaarde achterblijven bij de
commerciale afschrijvingen.

Bij het systeem-Hofstra (HOF) geldt nu:

1. kastraject: 70%  < s = <  100%;

2. machinetraject:

33,33%  + 0,152.36,67%  <  s= < 70%, dus: 38,9%  <  s= < 70%;

3. voorraadtraject: 5,57% <s =< 38,9%.

4. negatieve-eigen-vermogentraject: s  = <  5,57%.

De berekeningen worden uitvoerd bij solvabiliteiten  van  5% ,  30%,  60%   en  90%.   Deze
percentages vallen resp. in het negatieve-eigen-vermogentraject, het voorraadtraject, het
machinetraject en het kastraject.
De berekeningen betreffen het verschil in belastinggrondslag in procenten van het
commerci8le eigen vermogen (dGEV), er wordt dus gebruik gemaakt van de formules
(10.7)  tot en  met  (10.12).
Bij de vermogensaftrek (VMA) is het aftrekpercentage gelijk aan het inflatiepercentage
(0.

a. theoretisch juiste inflatiecorrectie (TIC):

dGEV = + eo.a/s + f.(s - a)/s (10.7)

s  = 90%: 5,0878.36,67/90 + 6.(90 - 36,67)/90 = 5,63% (5,31%)
s = 60%: 5,0878.36,67/60 + 6.(60 - 36,67)/60 = 5,44%  (5,13%)
s  = 30%: 5,0878.36,67/30 + 6.(30 - 36,67)/30 = 4,89%  (4,61%)
s = 5%: 5,0878.36,67/ 5  + 6.(5  -  36,67)/ 5 = -0,69% (-0,65%)
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b. het systeem-Hofstra (HOF):

1. kastraject: + eo.a/s + f. (s - a)/s (10.8)

s = 90%: 5,0878.36,67/90 + 6.(90 - 36,67)/90 = 5,63% (5,31%)

2. machinetraject  f.d/s + [eo - ec, . 41·a/s (10.9)

z = (s - d)/a = (60 - 33,33)/36,67 = 72,73 %.

Uit de tabel blijkt: (372,73 =   1,6362 %. Invulling  in de formule levert op:

s = 60%: (5,0878 - 1,6362).36,67/60 + 6.33,33/60 = 5,44% (5,13%)

3. voorraadtraject +   f. (1   -   mo. a/s) (10.10)

s = 30%: 6.(1 - 0,1520.0,3667/0,30) = 4,89%  (4,61%)

4. negatieve-eigen-vermogentraject + f.(1 - mo.a/s) (10.11)

s = 5%: 6.(1 - 0,1520.0,3667/0,05) = -0,69% (-0,65%)

c. VMA: + f.(1 - mo.a/s) (10.12.2)

s = 90%: 6.(1 - 0,1520.0,3667/0,90) = 5,63% (5,31%)
s = 60%: 6.(1 - 0,1520.0,3667/0,60) = 5,44% (5,13%)
s = 30%: 6.(1 - 0,1520.0,3667/0,30) = 4,89%  (4,61%)
s = 5%: 6.(1 - 0,1520.0,3667/0,05) = -0,69% (-0,65%)

Elk stelsel levert bij elke solvabiliteit een gelijke uitkomst op. Dit hangt samen met het
feit dat uitgegaan is van een gelijkblijvende inflatie (en van een vermogensaftrekpercenta-
ge  gelijk  aan het inflatiepercentage).
Ten aanzien van probleemstelling I (de onderlinge verhouding van de belastinggrondsla-
gen van TIC, HOF en VMA) sluit dit aan bij de bevindingen uit hoofdstuk 9. Het mede
in de beschouwingen betrekken van een voorraad en monetaire activa verandert daar niets
aan aangezien deze activa in alle stelsels per saldo op dezelfde manier behandeld worden.

Condusie: voor een samengestelde onderneming geldt dus ook dat bij een door de jaren
gelijkblijvend inflatiepercentage de theoretisch juiste inflatiecorrectie (TIC), het systeem-
Hofstra (HOF) en de vermogensaftrek (VMA) gelijke uitkomsten opleveren.

De uitkomsten zijn gerelateerd aan het eigen vermogen aan het begin van het jaar. Om ze
te relateren aan het eigen vermogen aan het eind van het jaar moeten ze gedeeld worden
door   1   +   f ,  dus  in dit geval  door  1,06. Deze uitkomsten zijn tussen haakjes achter  de
andere uitkomsten geplaatst.

Ook ten aanzien van probleemsteUing U (de voorwaarden waaronder bij VMA, HOF en
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TIC een hogere belastinggrondslag dan bij WHK resulteert) sluiten de bevindingen aan bij
hoofdstuk 9. Bij de drie alternatieve systemen is sprake van een hogere belastinggrondslag
indien de solvabiliteit kleiner is dan E027: Dit is het geval als geldt:

s < a.mo (= 5,57%).

We zien dan ook dat bij de drie systemen een negatief verschil in belastinggrondslag in
procenten  van het commerciele eigen vermogen (dGEV) optreedt  als  s  =  5% .

4.2 Stligende en dalende innatie

De verschillen in belastinggrondslag van de alternatieve stelsels ten opzichte van WHK
zijn geformuleerd in voordeeltermen. Er is geconstateerd dat bij gelijkblijvende infiatie de
verschillen van alle attematieven gelijk zijn en dat de verschillen voor de belastingplich-
tige nadelig worden als het fiscale eigen vermogen negatief wordt.
Vervolgens kunnen we ons ook bij stijgende en dalende inflatie de vraag stellen hoe de
verschillen zich verhouden (I) en of er ook sprake kan zijn van negatieve voordelen, dus
nadelen ten opzichte van winstbepaling op basis van historische kostprijzen (WHK), en zo
ja onder welke voorwaarden (II).

Ik begin met probleemstelling II, dus het probleem van de hogere belastinggrondslag (zie
Appendix 7).
Overzicht II uit 9.8 komt er als volgt uit te zien:

11.   Voorwaarden   waaronder   bij   vermogensaftrek    (VMA),   het   systeem-Hofstra    (HOF)   en
theoretisch juiste inflatiecorrectie  (TIC) een hogere belastinggrondslag resulteert dan bij
winstbepaling op basis van historische kostprijzen (WHK).

VMA: s   <   a. mo;
HOF: s   <   a. mo;
TIC: s   <   a.(1   -eo/fT).

Ook hier geldt dat bij gelijkblijvende inflatie 1 - eo/4 gelijk is aan mo (maximale boek-
waardewig), waardoor de voorwaarde bij TIC gelijk wordt aan die bij VMA en HOF.

Conclusie: bij de samengstelde onderneming is het gewicht van de machines in vergelij-
king met de onderneming-met-uitsluitend-machines onderneming afgenomen van 1 naar a
(aandeel van de machines in het commerciele balanstotaal).

Ten aanzien van probleemsteHing 1 kan als volgt geredeneerd worden:

negatief eigen-vermogen, voorraden en kas worden bij vermogensaftrek, het systeem-
Hofstra en de theoretisch juiste inflatiecorrectie per saWo op dezelfde wijze behandeld.
Dit kan op de volgende manier duidelijk gemaakt worden.

274.  Eo is de commerciBle solvabiliteit waarbu Ef nul is in geval de bedrijfsmiddelen gewaardeerd worden
op basis van historische kostprijzen.
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Stel er zijn geen machines, dan ontstaat het volgende beeld:

-negatief eigen-vermogen:
bij VMA en HOF een bijtelling van f%;

bij TIC een winstvermindering van f% over voorraad en kas en een bijtelling van
financieringswinst over het gehele vreemde vermogen, hetgeen per saldo een
bijtelling over het negatieve eigen-vermogen oplevert.

-voorraad en kas:
bij   VMA   en   HOF een correctie   van f%, voorzover   ze met eigen vermogen
gefinancierd zijn;
bij TIC een volledige correctie van f% over voorraad en kas minus de financie-
ringswinst, hetgeen per satdo een correctie over het eigen vermogen oplevert.

Eventuele verschillen in dGTV/dGEV (ten opzichte van winstbepaling op basis van
historische kostprijzen) worden dus veroorzaakt door de verschillen in behandeling van de
machines. Ten opzichte van de onderneming-met-uitsluitend-machines verandert dus in
principe niets, ook hier is alleen maar sprake van een vennindering van het gewicht der
machines.

Van belang is het volgende voor ogen te houden:

bij de onderneming-met-uitsluitend-machines vindt bij z (solvabiliteit) = mo de overgang
naar het negatieve eigen-vermogen plaats; bij de samengestelde onderneming, waarbij z =
mo  correspondeert   met   s   =   d   +   a. mo,   vindt  hier de overgang naar het voorraadtraject
plaats, dit is als het ware tussengeschoven.

Bij z = 100% vindt bij de samengestelde onderneming de overgang naar het kastraject
plaats.

Overzicht I uit 9.8 kan nu als volgt gemodificeerd worden:

I. De verhou(ling van GTV/GEV van TIC, HOF en VMA bij G, S en D.

s = <  d+ a. mo G: VMA = HOF = TIC
(negatief eigen-vermogen- S: VMA = HOF > TIC
en voorraadtraject) D: VMA = HOF < TIC

d+ a. mo < s= < d +a G: VMA = HOF = TIC
(machinetraject) S: VMA > HOF > TIC

D: VMA < HOF < TIC

d+a<s=<1 G: VMA = HOF = TIC
(kastraject) S: VMA > HOF = TIC

D: VMA < HOF = TIC

Met behulp van de e- en m-tabellen en de formules voor de verschillen kunnen nu in
beginsel bij elk inflatieverloop en elke balanssamenstelling (actief- en passiefzijde) de
verschillen in GTV/GEV ten opzichte van winstbepaling op basis van historische kost-
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prijzen (WHK) berekend worden.

Er zij nogmaals op gewezen  dat het bovenstaande betrekking heeft  op de jaarwinsten  van
een bestaande onderneming.    In   de   Diagrammen    10.1.1    tot   en    met    10.1.4,   zijn   de
jaarverschillen ten opzichte van WHK voor de startende en bestaande onderneming in
beeld gebracht bij gelijkblijvende, stijgende, dalende en onregelmatige inflatie, bij vier
solvabiliteiten,   n.1.   -20,   20,   50  en   80%,   die  resp. het negatieve-eigen-vermogentraject,
het voorraadtraject, het machinetraject en het kastraject vertegenwoordigen.
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DIAGRAM 10.1.1

Verschil in jaarlijkse belastinggrondslag in procenten van het commerciele totale resp.
eigen vermogen (dGTV resp. dGEV); 10 jaar startende en 10 jaar bestaande onderne-
ming·, gelijkblijvende inflatie:
a.  negatieve-eigen-vermogentraject (s  =  -20%); b. voorraadtraject
(s = 20%);  c. machinetraject (s = 50%); d. kastraject (s = 80%).
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DIAGRAM 10.1.2

Verschil in jaarlijkse belastinggrondslag in procenten van het commerciele totale resp.
eigen vermogen (dGTV resp. dGEV); 10 jaar startende en 10 jaar bestaande onderne-

ming; stilgende iniflatie;
a. negatieve-eigen-vermogentraject (s = -20%); b. voorraadtraject
(s = 20%); c. machinetraject (s = 50%); d. kastraject (s = 80%).
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DIAGRAM 10.1.3

Verschil in jaarlijkse belastinggrondslag in procenten van het commerciele totale resp.
eigen vermogen (dGTV resp. dGEV); 10 jaar startende en 10 jaar bestaande onderne-
mmg; dalende inflatie:
a. negatieve-eigen-vermogentraject (s = -20%); b. voorraadtraject
(s = 20%);  c. machinetraject (s = 50%); d. kastraject (s = 80%).
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DIAGRAM 10.1.4

Verschil in jaarlijkse belastinggrondslag in procenten van het commercitle totale resp.
eigen vermogen (dGTV resp. dGEV); 10 jaar startende en 10 jaar bestaande onderne-

ming; onregelmatige inflatie:
a. negatieve-eigen-vermogentraject (s = -20%); b. voorraadtraject
(s = 20%);  c. machinetraject (s = 50%); d. kastraject (s = 80%).
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In de volgende paragraaf wordt een eerste brug geslagen naar de totale winst door middel
van de fiscale latenties.

5 VERSCHILLEN IN LATENTE BELASTINGGRONDSLAG

In hoofdstuk 9, par. 6 zijn deze verschillen al aan de orde geweest. Daar werden de
verschillen gerelateerd aan de commerciele boekwaarde van de machines (Bc) van het
einde van het jaar. Bij het systeem-Hofstra waren de verschillen uitsluitend afhankelijk
van de z-waarde (z is de solvabiliteit bij een onderneming-met-uitsluitend-machines).
In dit hoofdstuk zal ik de aanpak van de verschillen in latentie op dezelfde wijze uitbrei-
den als de jaarverschillen.
Dit houdt in:
1.   uitdrukken   in   procenten   van  het   commercitle   tot(lie   vermogen   (dGTV),   dus  vermenig-
vuldigen met a;
2. uitdrukken in procenten van het commerciele eigen vermogen (dGEV), dus vervolgens
delen door s; en
3. bij het systeem-Hofstra rekening houden met de verschillende  trajecten.

Om het latente karakter van de verschillen aan te geven, zullen de symbolen dGTV en
dGEV voorzien worden van de suffix L.

dGTVL ten opzichte van WHK.

a. TIC: mot+ t.   a

b. HOF:
1. kastraject: moz+ 1   .  a

2. machinetraject (mo'+ 1 -mz'+ 9   .a

3. voorraadtraject nihil
4. neg.-eigen-verm.traject nihil
c. VMA: nihil

dGEVL ten opzichte van WHK.

a. TIC: mo'+1 . a/s
b. HOF:
1. kastraject: mo'+1   .  a/s

2. machinetraject (m,+1 -m'+1) . a/s

3. voorraadtraject nihit
4. neg.-eigen-verm.traject n ih il

c. VMA: nihil
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z is (s - d)/a (solvabiliteit minus aandeel voorraad, gedeeld door aandeel machines).

De werking van de formules wordt geillustreerd in onderstaand voorbeeld (vgl. Voorbeeld
9.15).

VOORBEELD 10.3:

Verschillen in belastinggrondslag ten opzichte van WHK:  1.  dGTVL en 2.
dGEVL; a. eind 1977 en b. eind 1987; solvabiliteit: 20% (voorraadtraject),
40%, 50%, 60% (machinetraject) en 80% (kastraject).

VMA
HOF HOF HOF HOF HOF

TIC
S = 20% 40% 50% 60% 80%
Z = 0% 18,18% 45,45% 72,73% 100%

1. dGTV 
a. 1977 nihil 0,11 2,50 4,88 7,20
b. 1987 nihil 0,09 0,69 1,25 1,78

2. dGEVL
a. 1977 nihil 0,28 5,00 8,13 9,00
b. 1987 nihil 0,23 1,38 2,08 2,23

Uit bovenstaande tabel kan onder meer afgelezen worden dat, indien de standaard-
onderneming eind 1977 belastingplichtige zou zijn geweest onder TIC of HOF en
geliquideerd zou zijn terwijl de solvabiliteit 80% bedroeg, dat er dan ten opzichte van
WHK een voordeel zou zijn ontstaan in de vorm van een lagere fiscale latentie ter grootte
van 7,2% van het totale commercitle vermogen.

6 ANALYSE VAN CASUSPOSITIES

In deze paragraaf worden de resultaten van berekeningen die met het rekenmodel zijn
gemaakt, geanalyseerd.

De berekeningen zijn uitgevoerd voor de Wer typen inflatieverloop: gelijkblijvende
inflatie (G), stijgende inflatie (S), dalende inflatie (D) en onregelmatige inflatie (0).

Evenals in de tabellen van hoofdstuk 9, zijn 20 perioden genomen,  waarbij  in  periode  1
tot en met 10 (Pl-10) sprake is van de smnende onderneming, en in periode 11 tot en
met 20 (Pll-20) van de bestaande onderneming (vergelijk Appendix 5).

Berekend zijn de verschillen in belastinggrondslag in procenten van het commercitle
totale vermogen (dGTV) en in belastinggrondslag in procenten van het commercitle eigen
vermogen (dGEV, alleen bij positieve solvabiliteit) per jaar, beide ten opzichte van
winstbepaling op basis van historische kostprijzen (WHK). Hiermee zijn vervolgens
berekend:

a) de totalen voor de perioden 1 tot en met 10 (startende onderneming);
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b) de totalen voor de perioden 11 tot en met 20 (bestaande onderneming);
c) de fiscale latenties aan het eind van periode 20;
d) het totaal der jaarverschillen over de perioden 1 tot en met 20 plus de fiscale
latenties;
e) het jaargemiddelde inclusief ficale latenties;
f) het jaargemiddelde van de bestaande onderneming, aangeduid met GEM.

De verschillen in belastinggrondslag zijn gerelateerd aan het totale resp. eigen vermogen
aan het einde van de periode.

In  paragraaf  6.1 zal aandacht besteed worden  bij de bestaande ondememing aan zowel  de
absolute als de relatieve jaarverschillen van de alternatieven ten opzichte van winstbepa-
ling op basis van historische kostprijzen (WHK) als ten opzichte van elkaar.

In 6.2 komt de dempende werking van het Hofdra-stelsel aan de orde.
In 6.3 is er aandacht voor de liquiditeitsproblemen.
In 6.4 zal aangetoond worden dat er, door startende onderneming, bestaande
ondememing en fiscale latenties met elkaar te combineren, geen verschillen  zijn  in
de  totale  winst.
In 6.5 wordt aandacht besteed aan het bestaan van tijdsvoorkeur bij de onderne-
ming.

6.1 Absolute en relatieve jaarverschillen bli de bestaande onderneming

Bekeken zal worden waardoor deze verschillen kwantitatief bepaald worden. Het zal
blijken dat daarbij de jaarin atie (f·r) en het voorgaande infatieverloop, tot uitdrukking
komend in eo (maximale afschrijvingswig) en mo (maximale boekwaardewig), van invloed
zijn. De combinatie van jaarinflatie en voorgaand inflatieverloop levert het inflatietype-
getal (IT-getal) op.

6.1.1 Gellikbllivende inflatie (G)

TABEL 10.1,a

Jaarverschillen en gemiddeld verschil (GEM) in dGTV en dGEV van TIC, HOF en VMA
ten opzichte van WHK; periode 11 tot en met 20; f = 6%.

s -30 -10 0   5,58  10    30    40    50    70    80    100

dGTV -2,01  -0,88 -0,03 0,00  0,25  1,38  1,95  2,51  3,65  4,21  5,34
dGEV 0,00 2,51 4,61 4,87 5,03 5,21 5,27 5,34

Gra ek 10.1 laat zien, dat dGTV (verschil in belastinggrondslag in procenten van het
commerciele totale vermogen) een rechte lijn is, die de horizontale s-as rechts van het

nulpunt snijdt (in Eo).

Met de algemene formules van dGTVTIC (10.1) en dGTVVMA (10.6.2) kan zowel aange-
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toond worden dat er sprake is van rechte lijnen als dat ze samenvallen.

GRAFIEK 10.1

Gemiddeld verschil (GEM) in dGTV en dGEV van TIC, HOF en VMA ten opzichte van
WHK; bij variabele solvabiliteit; periode   11   tot   en   met 20 (bestaande onderneming);

gelijkblijvende  inflatie  (f  =  6%).
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Indien we rekening houden   met  het  feit  dat  in   (10.1)   en (10.6.2) uitgegaan  is  van   het
vermogen aan het begin van het jaar, maar in de berekende casusposities van het
vermogen aan het einde van het jaar, kunnen de formules herschreven worden als:

dGTVnc = f/(1+0.s + a.(eo - f)/(1 + 0 (10.11)
91

dGTV™A = f/(1 + f).s - a.mif/(1 + 0275 (10.6.21)

Uit deze formules blijkt dat de richtingscotfficiant van beide lijnen f/(1+f) is. Deze is
groter naarmate f hoger    is;    de    lij nen verlopen dan steiler, waardoor het verschil    met
WHK bij toenemende solvabiliteit groter is. Duidelijk blijkt, dat zowel voor dGTVTIc en
dGTVVMA f en s de belangrijkste determinanten zijn.

Gelijkstelling van  (10.1') en (10.6.21) levert op:
f. (1    -   mo)   -   eo   = 0, hetgeen de eerder gedefinieerde voorwaarde voor gelijkblijvende
inflatie is (IT-getal = 0).
Het blijkt dat de lijn de horizontale s-as rechts van het nulpunt snijdt. De interpretatie
hiervan luidt, dat reeds bij een positieve solvabiliteit sprake kan zijn van financierings-
winst, die de belastinggrondslag van de alternatieven theoretisch juiste inflatiecorrectie
(TIC),het systeem-Hofstra (HOF) en vermogensaftrek (VMA) hoger maakt dan die van
winstbepaling op basis van historische kostprijzen (WHK).
Indien s en a in procenten genoteerd worden, luidt de formule van dGTV bij f = 6%:

dGTV = 0,0566.s - 0,3155

s = 20% levert dan op: 0,82 ;s = 60%: 3,08 en s = 90%: 4,78 (komen niet voor in
Tabel 10.4).

Voor dGEV luidt de algemene formule (waarbij als voorwaarde geldt: s>l) :

dGEV  = f/(1  + 0- [l/s.a.(f - eo)]/(1  + 0

Bij f = 6% wordt dit: dGEV = 0,0566 - 0,3155/s.

In geval van defatie hebben (10.11) en (10.6.21) een negatieve richtingscoefficient. Dit
betekent dat de verschillen met WHK dalen met een toenemende solvabiliteit.

6.1.2  Stugende en dalende inflatie (S en D)

In Tabel 10.2 zijn dGTV en dGEV voor stijgende inflatie (S) opgenomen, jaargemiddelde
bestaande ondememing (GEM) en periode 11 (Pll).

275.  Suffix T wordt gemakshalve weggelaten.
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TABEL 10.2

s           10    20    30    40    50    60    70    80    90    100

dGTV

GEM. TIC  -0,10 0,68  1,47  2,25  3,03  3,81  4,59  5,38  6,16  6,94
HOF 0,27 1,05 1,84 2,66 3,31 3,95 4,59 5,38 6,16 6,94
VMA 0,27 1,05 1,84 2,62 3,40 4,18 4,96 5,75 6,53 7,31

Ptl TIC -0,10 0,49 1,08 1,67 2,25 2,84 3,43 4,02 4,61 5,20
HOF 0,32 0,91 1,49 2,10 2,54 2,98 3,43 4,02 4,61 5,20
VMA 0,32 0,91 1,49 2,08 2,67 3,26 3,85 4,44 5,02 5,61

dGEV

GEM. TIC -0,97 3,42 4,89 5,62 6,06 6,35 6,56 6,72 6,84 6,94
HOF 2,73 5,27 6,12 6,65 6,62 6,58 6,56 6,72 6,84 6,94
VMA 2,73 5,27 6,12 6,54 6,80 6,97 7,09 7,18 7,25 7,31

Pll TIC -0,99 2,45 3,59 4,16 4,51 4,74 4,90 5,02 5,12 5,20
HOF 3,18 4,53 4,98 5,25 5,07 4,97 4,90 5,02 5,12 5,20
VMA 3,18 4,53 4,98 5,21 5,34 5,43 5,50 5,54 5,58 5,61

In Gra ek 10.2 zijn de waarden van GEM. (dGEV en dGTV) uit Tabel 10.2 afgebeeld,
alsmede die van  dGTV  voor  s  =  -30%  tot en  met  s  =  0%.
Met betrekking tot deze grafiek vermeld ik een aantal waarnemingen, waarop ik later
commentaar zal geven.

dGTV: VMA en TIC vormen rechte lijnen; de VMA-lijn ligt boven de TIC-lijn (zie
Appendix 8A); beide lijnen snijden de s-as rechts van het nulpunt, TIC snijdt daarbij
rechts van VMA/HOF; HOF volgt VMA en steekt dan op het machinetraject over naar
TIC, bij benadering ook als rechte lijn27; en loopt dan gelijk met TIC.

dGEV: TIC en VMA vertonen gelijksoortig parallel verloop; VMA ligt boven TIC, HOF
maakt 'oversteek'.

276. Dit is waarneembaar bij s = 40%. HOF stijgt vanuit d + a. mo even boven de VMA-lijn, om deze
zeer snel weer te snijden en daarna vrijwel lineair richting TIC te gaan. Deze lichte kromming verwaarloos
ik. Ik stel dat HOF als rechte lijn oversteekt vana f d  + a. nio naar d  + a.
In Appendix 8 is een alternatieve formule ontwikkeld voor (10.3), te gebruiken voor de grafieken (10.3').
Voor de berekeningen wordt de oorspronkelijke, exacte formule gehanteerd.
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GRAFIEK 10.2

Gemiddeld verschil (GEM) in dGTV en dGEV van TIC, HOF en VMA ten opzichte van
WHK; bij variabele solvabiliteit; periode     11     tot    en    met 20 (bestaande onderneming);
stygende inflatie.
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In  Tabel 10.3 (jaargemiddelde bestaande onderneming, GEM en periode 20, P20) en
Grafiek 10.3 (GEM) is dalende inflatie (D) op soortgelijke wijze bewerkt.

TABEL 10.3

s            10    20    30    40    50    60    70    80    90    100

dGTV

GEM TIC 0,58 0,92 1,25 1,59 1,93 2,26 2,60 2,93 3,27 3,61
HOF 0,16 0,50 0,84 1,16 1,64 2,12 2,60 2,93 3,27 3,61
VMA 0,16 0,50 0,84 1,17 1,51  1,84 2,18 2,52 2,85 3,19

P20 TIC 0,56 0,68 0,81 0,93 1,05 1,18 1,30 1,42 1,55 1,67
HOF 0,09 0,21 0,34 0,47 0,75 1,03 1,30 1,42 1,55 1,67
VMA 0,09 0,21 0,34 0,46 0,58 0,71 0,83 0,95 1,08 1,20

dGEV

GEM TIC 5,81 4,58 4,18 3,97 3,85 3,77 3,71 3,67 3,63 3,61
HOF 1,63 2,50 2,79 2,89 3,28 3,54 3,71 3,67 3,63 3,61
VMA 1,63 2,50 2,79 2,93 3,02 3,07 3,12 3,15 3,17 3,19

P20 TIC 5,60  3,42  2,69  2,33 2,11 1,96 1,86 1,78 1,72 1,67
HOF 0,89 1,06 1,12 1,17 1,51 1,72 1,86 1,78 1,72 1,67
VMA 0,89 1,06 1,12 1,15  1,17 1,18 1,19 1,19 1,20 1,20

Waantemingen:
dGTV: VMA en TIC recht;
VMA beneden TIC;
VMA snijdt s-as rechts van het nulpunt, TIC snijdt niet alleen links van VMA/HOF, maar
bovendien links van het nulpunt;
HOF volgt eerst VMA en steekt nagenoeg lineair277 over naar TIC.

dGEV: TIC en VMA lopen niet parallel, maar wijken bij afnemende s uit
elkaar.

277. Nu daalt HOF eerst iets onder VMA.
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GRAFIEK 10.3

Gemiddeld verschil (GEM) in dGTV en dGEV van TIC, HOF en VMA ten opzichte van
WHK; bij variabele solvabiliteit; periode   11   tot   en   met 20 (bestaande ondememing);
dalende inflatie.
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De ligging van de lijnen ten opzichte van elkaar en de snijpunten met de s-as zijn in
overeenstemming met eerdere conclusies ten aanzien van de probleemstellingen I en II.
Indien theoretisch juiste inflatiecorrectie (TIC) norm is geldt inderdaad ten aanzien van
probleemstelling I (de onderlinge verhouding van de belastinggrondslagen van TIC, HOF
en VMA):
bij stijgende inflatie (S):
negatieve-eigen-vermogentraject en voorraadtraject:
correcties van VMA en HOF te hoog;
machinetraject:
correcties van VMA en HOF te hoog, maar bij HOF in mindere mate;
kastraject:  VMA te hoog, HOF geeft juiste uitkomst.

bij dalende inflatie (D):
negatieve-eigen-vermogentraject en voorraadtraject:
correcties van VMA en HOF te laag;
machinetraject:
correcties van VMA en HOF te laag, maar bij HOF in mindere mate;
kastraject:
VMA te laag, HOF geeft juiste uitkomst.

Ten aanzien van probleemsteUing U (de voorwaarden waaronder bij VMA, HOF en TIC
een hogere belastinggrondslag dan bij WHK resulteert) kunnen de snijpunten met de s-as
als volgt geinterpreteerd worden:
bij  S:
dat TIC rechts van HOF/VMA snijdt betekent, dat men bij TIC eerder te maken krijgt
met een zodanige financieringswinst, dat de belastinggrondslag hoger wordt dan bij WHK
(negatieve dGTV);
bij D:
dat TIC links van HOF/VMA snijdt betekent, dat men bij TIC later (veelal pas bij een
negatieve s) te maken krijgt met een zodanige financieringswinst, dat de belasting-
grondslag hoger wordt dan bij WHK.

Uit   een en ander blijkt   al   duidelijk   een egaliserende, "dempende werking   van   het
Hofstra-stelsel. Als de solvabiliteit (s) laag is, wordt bij stijgende inflatie de invloed van
de financieringswinst teruggedrongen, de "prijs" die daarvoor betaald moet worden is een
grotere invloed van de financieringswinst in geval van dalende inflatie.

6.1.2.1 De absolute verschillen tussen dGTVllc en dGTVvALA

Indien de verschillen positief geformuleerd worden, krijgen we het volgende.

S: dGTV™A - dGTVnC = -a.f.mo + a.(f - eo)  = a.[f.(1 - mo) - eo]
D:  dGTV,lc  -  dGTV™A  =   +a. f.mo - a.(f -eo)  =  -a.[f.(1  -  mo)  -  eo]

Vastgesteld kan worden dat de absolute verschillen afhankelijk zijn van het aandeel
machines in het balanstotaal (a) en het inflatietypegetal (IT-getal = f.(1 - mo) - eo). Het
verloop van het IT-getal is in de eerste plaats afhankelijk van de jaarinflatie (0. Een
hogere inflatie betekent een hoger IT-getal. Bij dalende inflatie houdt dit in: minder
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negatief. Vandaar dat een hogere inflatie bij stijgende inflatie tot een vergroting, bij
dalende inflatie daarentegen tot een verkleining van het verschil leidt.
Daarnaast is het IT-getal afhankelijk van de voorafgaande inflatie, tot uitdrukking komend
in eo (maximale afschrijvingswig) en mo (maximale boekwaardewig).
Het is in dit verband belangrijk vast te stellen, dat de absolute verschillen niet afhankelijk
zijn van s (solvabiliteit), met andere woorden bij elke solvabiliteit is het verschil tussen
de stelsels constant.

6.1.2.2 Het verloop van het IT-getal (zie Appendix 5)

In geval van stijgende inflatie is het IT-getal positief, in geval van dalende inflatie is het
negatief.

De wijze waarop de (absolute) waarde van het positieve resp. negatieve IT-getal zich
ontwikkelt is vervolgens afhankelijk van de wijze waarop de inflatie stijgt resp. daalt. In
de gebruikte voorbeelden stijgt resp. daalt de inflatie met een absoluut gelijkblijvend
aantal  procentpunten   nl.   0,5 %   per  jaar.   In  geval  van   S  betekent  dit een relatief steeds
kleiner wordende mutatie (aan te duiden als 'degressier stijgende inflatie). Het IT-getal
blijkt af te nemen. Bij dalende inflatie wordt de relatieve mutatie steeds groter ('progres-
sief dalende inflatie) met als gevolg een absoluut steeds groter wordend IT-getal (steeds
meer  negatief).
In geval van 'progressier stijgende inflatie neemt het IT-getal toe, in geval van 'degres-
sief dalende inflatie wordt het absoluut kleiner.
Samengevat dus: bij een 'progressief inflatieverloop een (absoluut) toenemend IT-getal,

278bij een 'degressief inflatieverloop een (absoluut) afnemend IT-getal.
Het bovenstaande leidt in geval van 'degressier stijgende inflatie tot het opmerkelijke
resultaat dat de verschillen van VMA en TIC ten opzichte van WHK steeds groter worden
(het inflatieniveau wordt steeds hoger), maar dat het verschil tussen TIC en VMA kleiner
wordt.
In geval van een 'progressier dalend inflatieverloop worden de verschillen met WHK
kleiner, maar wordt het onderlinge verschil daarentegen groter.

6.1.2.3 De relatieve verschillen tussen dGTVHC en dGTVVMA

Deze zijn uiteraard ook afhankelijk van het aandeel machines (a) en het IT-getal, omdat in
de teller het absolute verschil komt te staan. Indien gerelateerd wordt aan dGTVTIci komt
in de noemer (10.1') te staan, waarvan is vastgesteld dat deze stijgt met toenemende
solvabiliteit (s) en/of inflatie (f). Ten aanzien van de absolute verschillen is vastgesteld dat
deze constant zijn bij een varierende solvabiliteit. Hieruit kan geconcludeerd worden, dat
bij een gelijk inflatieverloop het relatieve verschil kleiner wordt bij een stijgende solvabi-
liteit en omgekeerd (zie Tabel  10.4).
In geval van de/latie (zie 0 1987) nemen de relatieve verschillen toe bij stygende
solvabiliteit (zie vetgedrukte regel in Tabel 10.4), omdat dGTV,ric dan daalt.

278. Deze conclusie gaat in het merendeel der gevallen op. Bij een 'lineair' inflatieverloop (toe- of afname
met een vast percentage van de inflatie) blijkt de absolute waarde van het IT-getal enigszins toe te nemen.
Dit betekent dat het ook nog in geval van een licht degressief verloop kan toenemen (of gelijk blijven).
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Het effect van groter wordende relatieve verschillen bij afnemende solvabiliteit (in geval
van inflatie) treedt het sterkst op bij dalende inflatie (D).
Als solvabiliteit bij TIC naar 0 nadert, nadert dGEVnc naar plus oneindig. Dit komt
omdat dGTVTIC de horizontale as meestal links,79 van het nulpunt snijdt (positieve vaste

term).
Bij VMA (snijpunt rechts van nulpunt, negatieve vaste term) nadert dGEV naar min
oneindig, waardoor de relatieve verschillen als het ware exploderen. Zie ook Gra ek 10.3
waarin de lijnen van dGEV IC en dGEV™A uit elkaar wijken.

Uit het bovenstaande kan een belangrijke conclusie getrokken worden:

de relatieve verschillen tussen de stelsels worden groter bij een lagere solvabiliteit, dus de
vraag welk systeem toegepast moet worden, wordt belangrijker naarmate de solvabiliteit
lager is. Dit komt omdat de verschillen van de alternatieven ten opzichte van WHK
stijgen met een stijgende solvabiliteit, terwijl de absolute verschillen tussen de alternatieve
stelsels gelijk blijven. Dit laatste geldt althans voor VMA en TIC; de verschillen tussen
HOF en de andere wijzigen wel, omdat HOF hetzij gelijk is aan TIC of VMA, hetzij
"oversteekt".

TABEL 10.4

Verschillen in dGEV resp. dGTV in procenten van dGEV IC resp. dGTVTIC;
periode 11 en 20 en GEM (D en S); 1980, 1984, 1987 en GEM (O);
s = 20%, 40%, 60%, 80% en 100%.

s 20% 40% 60% 80% 100%
HOF VMA HOF HOF HOF VMA   HOF   VMA

D
Pll -33,3 -33,3 -16,6 -16,8 -4,0 -11,3 0    -8,4    0   -6,6
P20 -69 -69 -49,8 -50,8 -12,2 -39,8 0 -33,1 0  -28,1
GEM -45,4 -45,4 -27,2 -26,2 -6,1 -18,6 0 -14,2 0  -11,6

S
Pll 85,3 85,3 26,2 25,2 49 17,1 0 10,4    0    7,9
P20 39,0 39,0 12,7 11,8    2,8    7,0    0     4,9    0    3,7
GEM 54,0 54,0 18,3 16,4 3,6    9,8    0     6,8 0 5,3

0
1980 12,5 12,5 3,2 4,9 O,5 3,1    0 0,9 0    1,6
1984 -51,8 -51,8 -33 -31,8 -7,6 -22,4 0 -17,3 0   -14,2
1987 -103,9 -103,9 -104,3 -109,0 -35,3 -114,3 0 -120,3 0  -126,4
GEM -52,5 -52,5 -31,4 -31,4 -7,2 -22,4 0 -17,3 0   -14,2

6.1.2.4 Het ombuigen van de inflatiereeks

Uit andere berekeningen blijkt dat, indien een inflatiereeks omgebogen wordt, bijvoor-
beeld in periode 12 bij stijgende inflatie 6% in plaats van 6,75% en bij dalende inflatie

279. Zie Appendix 8.
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6%   in  plaats  van  5,25 %, wordt in beide gevallen  in het algemeen het relatieve verschil
(absolute waarde) kleiner dan bij voortzetting.  Als  s  =  50%  gaat het bij stijgende inflatie
van 13,09% naar 8,12%, bij dalende inflatie van -17,35% naar
-8,25 %.
Indien de inflatie zeer laag wordt, bijvoorbeeld 1,25% in P20, dan blijkt er zelfs een
omslag naar D plaats gevonden te hebben.
Via  f.(1  -  mo)  -  eo   =  0  kan het inflatiepercentage, waarbij omslag optreedt globaal
berekend worden: f = 0,0246/(1 - 0,075) = 2,66% (globaal, omdat eo mede afhankelijk
is van de berekende f).
Hieraan kan de volgende conclusie verbonden worden:

indien bij onregelmatig inflatieverloop de inflatie afwisselend stijgt en daalt, worden de
verschillen tussen de alternatieven minder groot dan bij gestaag dalende of stijgende
inflatie.

In onderstaand onderdeel dat betrekking heeft op onregelmatige inflatie zal dit ook
blijken.

6.1.3. Onregelmatige inflatie

In  Tabel 10.5 zijn dGTV en dGEV opgenomen voor de jaren 1980 (S), 1986 (D), 1987
(D en deflatie) en GEM. In Grafiek 10.4 zijn dGTV van 1980, 1986 en 1987 afgebeeld.
De uitgekozen jaren kunnen als volgt worden gekarakteriseerd:

1980: een jaar met grote verschillen ten opzichte van winstbepaling op basis van histori-
sche kostprijzen (WHK), omdat de jaarinflatie hoog is (f = 7%). Omdat daarentegen het
IT-getal klein is (+0,30), zijn de onderlinge vet:schillen klein.

1986: lage inflatie  (f  =   0,3 %), dus kleine verschillen ten opzichte  van  WHK.   Het  IT-
getal is zeer laag (absolute waarde hoog): -2,70, met als gevolg zeer grote onderlinge
verschillen.

1987: vergelijkbaar met 1986, absoluut hoog IT-getal (-2,49) en absoluut lage inflatie.
Het belangrijkste verschil met 1986 is de dejlatie. De lijnen  vertonen  hierdoor een dalend
verloop, met andere woorden de verschillen met WHK worden kleiner bij stijgende solva-
biliteit. De verklaring hiervoor is dat de inflatiecorrectie over het toenemend eigen
vermogen een toenemende verliespost vormt; vermogensaftrek (VMA) is nadelig ten
opzichte van WHK als het fiscale eigen vermogen positief is.
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TABEL 10.5

s 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

dGTV
GEM TIC 0,69 1,03 1,38 1,72 2,06 2,41 2,75 3,10 3,44 3,79

HOF 0,15 0,49 0,83 1,18 1,70 2,23 2,75 3,10 3,44 3,79
VMA 0,15 0,49 0,83 1,18 1,52 1,87 2,21 2,56 2,90 3,25

1980 TIC 0,18 0,83 1,49 2,14 2,80 3,45 4,11 4,76 5,41 6,07
HOF 0,28 0,94 1,59 2,21 2,83 3,47 4,11 4,76 5,41 6,07
VMA 0,28 0,94 1,59 2,25 2,90 3,56 4,21 4,86 5,52 6,17

1986 TIC 1,00 1,03 1,06 1,09 1,12 1,15 1,18 1,21 1,24 1,27
HOF 0,02 0,05 0,08 0,14 0,50 0,85 1,18 1,21 1,24 1,27
VMA 0,02 0,05 0,08 0,11 0,14 0,17 0,20 0,23 0,26 0,29

1987 TIC 0,90 0,88 0,86 0,84 0,82 0,80 0,78 0,76 0,74 0,72
HOF -0,01 -0,03 -0,05 -0,03 0,25 0,52 0,78 0,76 0,74 0,72

VMA  -0,01 -0,03 -0,05 -0,07 -0,09 -0,11 -0,13 -0,15 -0,17 -0,19
dGEV
GEM TIC 6,90 5,15 4,60 4,30 4,12 4,02 3,93 3,88 3,82 3,79

HOF 1,50 2,45 2,7 2,95 3,40 3,72 3,93 3,88 3,82 3,79
VMA 1,50 2,45 2,77 2,95 3,10 3,12 3,16 3,20 3,22 3,25

1980 TIC 1,80 4,15 4,97 5,35 5,60 5,75 5,87 5,95 6,01 6,07

HOF 2,80 4,70 5,30 5,53 5,66 5,78 5,87 5,95 6,01 6,07
VMA 2,80 4,70 5,30 5,63 5,80 5,93 6,01 6,08 6,13 6,17

1986 TIC 10,05 5,17 3,55 2,74 2,25 1,92 1,69 1,52 1,38 1,27
HOF 0,19 0,24 0,26 0,35 1,00 1,41 1,69 1,52 1,38 1,27
VMA 0,19 0,24 0,26 0,27 0,28 0,28 0,28 0,29 0,29 0,29

1987 TIC 9,00 4,40 2,87 2,10 1,64 1,33 1,11 0,95 0,82 0,72
HOF  -0,10 -0,15 -0,17 -0,07 0,50 0,87 1,11 0,95 0,82 0,72

VMA  -0,10 -0,15 -0,17 -0,18 -0,18 -0,18 -0,19 -0,19 -0,19 -0,19
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GRAFIEK 10.4

Verschil in belastinggrondslag in % van het commerciele totale vermogen (dGTV) van
TIC en VMA ten opzichte van WHK; bij variabele solvabiliteit; 1980, 1986 (ook HOF)
en 1987 (ook HOF); onregeimatige inflatie.
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Bij stijgende inflatie geldt steeds dat VMA > TIC, bij dalende inflatie het omgekeerde.
Bij onregelmatige inflatie  kan het voorkomen, dat inflatieverloop   dan   weer  eens   als
stijgend, dan weer eens als dalend gekwalificeerd wordt, hetgeen betekent dat er tussen de
jaren compensatie van te hoge en te lage correcties kan plaats vinden. Bijvoorbeeld in het
S-jaar 1980 zou de VMA-correctie te hoog zijn geweest, daar staat tegenover dat hij in
het D-jaar 1986 te laag zou zijn geweest. Bij afwisselend stijgende en dalende infiatie kan
deze tussenjaarlilkse compensatie zelfs volledig zijn, zoals ik in hoofdstuk 9, par. 6, zal
aantonen.
In de periode 1978-1987 zou er echter geen sprake kunnen zijn geweest van voHedige
tussenjaarlijkse compensatie, omdat het inflatieverloop voor alle jaren, met uitzondering
van 1980 en 1981, dalend was.

6.2 De dempende werking van het systeem-Hofstra

Het systeem-Hofstra geeft evenals de vermogensaftrek op het voorraadtraject en het
negatieve-eigen-vermogentraject in geval van stijgende inflatie teveel inflatiecorrectie. Op
het machinetraject geeft HOF ook teveel, maar minder teveel dan VMA. Op het kastraject
leidt HOF tot de juiste uitkomst (TIC). In geval van dalende inflatie gebeurt het tegen-

overgestelde.
In deze paragraaf ga ik na of deze te hoge en te lage correcties elkaar exact compenseren
in geval van afwisselend stijgende en dalende inflatie.
Daartoe zijn de verschillen in dGTV berekend ten opzichte van WHK in jaren met
afwisselend 1,25% inflatie (D-jaren) en 10,75% (S-jaren) op:

a.   het  negatieve-eigen-vennogentraject,   met als voorbeeld  s   =   -20 %;
b. het voorraadtraject, met als voorbeeld s = 30%; en
c. het machinetraject, met als voorbeelden s = 40% en s = 60%.

Ret kastraject hoeft niet onderzocht te worden, omdat de uitkomst van jaar tot jaar
correct is in verhouding tot de theoretisch juiste inflatiecorrectie (TIC).
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s = -20% TIC HOF VMA
S-jaar: -3,65 -2,41 -2,41
D-jaar: 0,92 -0,32 -0,32
Gemiddeld: -1,37 -1,37 -1,37

s = 30% TIC HOF VMA
S-jaar: 1,20 2,44 2,44
D-jaar: 1,54 0,30 0,30
Gemiddeld: 1,37 1,37 1,37

s = 40% TIC HOF VMA
S-jaar: 2,17 3,33 3,41
D-jaar: 1,66 0,51 0,42
Gemiddeld: 1,91 1,92 1,91

s = 60% TIC HOF VMA
S-jaar: 4,11 4,50 5,35
D-jaar: 1,91 1,52 0,67
Gemiddeld: 3,01 3,01 3,01

De dempende werking blijkt nagenoeg voUedig te zijn, alleen bij s = 40% is er bij HOF
een klein verschil   (1,92 in plaats  van   1,91), dat samenhangt  met het "typische gedrag"
van HOF aan het begin van het machinetraject.
De tussenjaarlijkse compensatie van VMA en TIC is hiermee ook aangetoond. Daarenbo-
ven is er nog een speciale dempende werking van het systeem-Hofstra op het machinetra-
ject, dat hierin bestaat dat in de jaren zelf alvast een "voorschot" wordt genomen op de
tussenjaarlijkse compensatie. Zie hiervoor bijvoorbeeld s = 60% in bovenstaand over-
zicht.

6.3 Het liquiditeitsprobleem

Een    consequentie    van    TIC -het theoretisch j uiste stelsel-    is    dat de financieringswinst
onmiddellijk bij de jaarwinst moet worden geteld. In een deel van de in Deel I behandelde
literatuur en door de regering werd dit als een groot bezwaar gezien, omdat dit zou leiden
tot liquiditeitsproblemen bij de ondememingen met een laag eigen vermogen (zie
hoofdstuk 7). Om deze problemen te voorkomen werden oplossingen voorgesteld als het
cre8ren van een financieringswinstreserve of het laten lopen van de financieringswinst via
de activa (Hofstra).
Of een onderneming in liquiditeitsproblemen raakt is afhankelijk van de beschikbaarheid
van financiele middelen, die op zijn beurt afhankelijk is van een groot aantal factoren,
waaronder de belasting. Van Hoepen merkt hierover terecht op:
"Uiteraard zijn er situaties denkbaar, waarin de onmiddellijke belastinghelling over definancieringswinst tot liquiditeitsmoeilijkheden kan leiden, doch in veel gevallen zal de
oorzaak daarvan gezocht moeten worden niet in de onmiddellijke belasting van de
jinancieringswinst, maar in een overigens ontoereikende winst. *280

280.  Hoepen, M.A. van, Enige niet neutrale aspecten van een inflatieneutrale belastingheffing, Jeugdpuist-
jes of schoonheidsgebreken  van het rapport-Hofstra,  M. B. B.,  nr.  5,  mei   1978,  biz.   171.
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Hij is verder van mening dat het met de liquiditeitsproblemen ten gevolge van onmiddel-

lijke belasting van de financieringswinst niet zo'n vaart zal lopen.
Omdat de andere factoren die de beschikbaarheid van financiale middelen beinvloeden

buiten het bestek van deze studie vallen, benader ik het liquiditeitsprobleem slechts

panieel d.w.z. ik ga na in hoeverre de belastingheffing onder de alternatieve systemen
kan leiden tot een extra liquiditeitsbeslag. Ik zeg met nadruk kan omdat een eventuele

hogere belastinggrondslag in de praktijk niet in alle gevallen hoeft te leiden tot een hogere
belastingbetaling, maar leidt tot een lager compensabel verlies.
Verder zal ik nagaan of Van Hoepen gelijk heeft met zijn stelling dat het met dit extra

liquiditeitsbeslag zo'n vaart niet zal lopen.

Er is vastgesteld dat bij de drie alternatieve stelsels een moment komt, dat de belasting-
grondslag van het altematief hoger wordt dan die van winstbepaling op basis van
historische kostprijzen (WHK). Dit is inherent aan inflatieneutrale belastingheffing, die
voor de ondernemer zowel voordelig als nadelig kan zijn.
Bij de vermogensaftrek (VMA) en het systeem-Hofstra (HOF) breekt dit moment aan, als
het fiscale eigen vermogen negatief wordt. In mijn model is dit zo als s < a.mo, dit wil
zeggen als de commerciae solvabiliteit kleiner is dan het product van het aandeel van de
machines in het commerciele balanstotaal (a) en het bedrag waarmee de fiscale boekwaar-
de van de machines achterblijft bij de commerciele boekwaarde (mo).
De theoretisch juiste inflatiecorrectie (TIC) wordt nadelig ten opzichte van WHK, als s <
a.(1 - eo/fT).

Met behulp van de formules waarmee in paragraaf 2.6 de inflatietypen gedefinieerd zijn,
kan afgeleid worden dat geldt bij

G (gelijkblijvende inflatie): a. (1 - eo/fT) = a.mo281;
D (dalende inflatie): a.(1   -  eo/fT)   <   a.mo;
S (stijgende inflatie): a.(1   -  eo/fT)   >    a.mo.

Dit betekent dat het probleem bij TIC bij G gelijk is aan dat bij VMA en HOF, en bij D
zelfs kleiner. Het probleem is dus beperkt tot een stijgend infatieverloop (S).
De hogere belastinggrondslag bij TIC ontstaat bij een hogere solvabiliteit (s), bijvoorbeeld
in jaar 20 bij s = 11,4% in plaats van s = 5,58% (zie Voorbeeld 10.2). Omdat een

onderneming met een solvabiliteit van een dergelijke omvang zich meestal op het
voorraadtraject zal bevinden, vallen HOF en VMA samen, zodat ik me kan beperken tot
een vergelijking van TIC en VMA.
Voor deze vergelijking ga ik uit van het verschil in belastinggrondslag in procenten van
het commerciale totale vermogen (dGTV), het ligt immers voor de hand het liquiditeits-
probleem te plaatsen tegen de achtergrond van het totale geinvesteerde vermogen en niet
louter het eigen vermogen.
Het liquiditeitsbeslag wordt niet bepaald door de belastinggrondslag, maar door de te

betalen belasting.  Deze is  gelijk aan het tarief maal  de  belastinggrondslag.  Het verschil
tussen TIC en VMA is dan ook het tarief maal het verschil in belastinggrondslag. Ik stel

281.  4.(1 -nO- eo = 0.
Deling door 4 levert op: 1 - mo - eo/fr = 0 Herschikking en vermenigvuldiging met a levert op: a.(1 -
ejfT) = a. mo.
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het tarief vennootschapsbelasting   op het huidige, zijnde 35 %282. Het extra liquiditeits-
beslag bij  TIC  is dus gelijk aan  35 %  van het verschil  in  dGTV ten opzichte van  VMA.
In de periode Pll-20 daalt het verschil in dGTV tussen TIC en VMA van 0,41% naar
0,33%; het extra liquiditeitsbeslag loopt  dus van 0,1435 % naar 0,1155 %  van het totale
vermogen. Aangezien het totale vermogen van de standaardonderneming voor 30%
bestaat uit kas, betreft het extra liquiditeitsbeslag 0,478% tot 0,385% van het totaal aan
liquide middelen.
Voor een algemene formulering van het extra liquiditeitsbeslag kan gebruik gemaakt
worden  van de beschouwingen  in  par.  6.1  over de absolute verschillen tussen dGTVTIC en
dGTVVMA•
Daar is vastgesteld dat bij S geldt:

dGIVVMA  -  dGTVTIC  =  a. [f. (1  -  mo)  -  eo]

Indien het belastingtarief aangeduid wordt  met  b,  en het verschil in liquiditeitsbeslag  ten
opzichte van WHK als dLIQ, dan geldt:

dLIQTIC - dLIQVMA = b.a. [f.(1 - mo) - eo]
(het hogere liquiditeitsbeslag wordt in positieve termen weergegeven).

Om te relateren aan het vermogen aan het eind van het jaar dient wel nog gedeeld te
worden door 1 + fr.
Het verschil in liquiditeitsbeslag volgt het patroon van het absolute verschil in belasting-
grondslag en is afhankelijk van het belastingtarief (b).
Bij geleidelijk toenemende inflatie, zoals in het voorbeeld, is het extra liquiditeitsbeslag
niet groot omdat naast het inflatiepercentage ook (de minposten) mo (maximale boek-
waardewig) en eo (maximale afschrijvingswig) toenemen (geleidelijke toename IT-getal).
Echter, in geval van exploderende in/latie, dit wil zeggen alsmaar geen of een zeer lage
inflatie en dan opeens in enig jaar een zeer hoge inflatie (grote toename IT-getal), ontstaat
een groot extra liquiditeitsbeslag.
Stel  de  inflatie is alsmaar nihil  en dan stijgt deze plotseling  naar  10,75 %  (in  het  door  mij
ontwikkelde systeem  is  dat Pl, startende onderneming  dus,  in de D-casussen, IT-getal  =
5,51!).
Daar bedraagt dLIQrIc - dLIQvMA (=
0,35.0,3667.[10,75.(1 - 0) - 1,95]/1,1075 =) 1,02%, hetgeen betekent 3,4% van de kas.

In het geval van onregelmatige inflatie waren er twee jaren met stijgende inflatie, nl.
1980 en 1981 (b = 0,48). Het extra liquiditeitsbeslag zou voor de standaardonderneming
in 1980 hebben bedragen:
0,48.0,3667.[7,0.(1 - 0,1542) - 5,62]/1,07 = 0,48.0,103 = 0,5% (1,6% van de kas), en
in 1981:
0,48.0,3667.[6,7.(1 - 0,1571) - 5,54]/1,067 = 0,48.0,37 = 0,18% (0,6% van de kas).
Of het extra liquiditeitsbeslag naar verhouding groot wordt, is dus afhankelijk van het
patroon van voorgaande inflatie en jaarinflatie. Ervan uitgaande dat stijgende inflatie zich
veelal geleidelijk zal ontwikkelen,    of   zel fs in afwisseling met dalende inflatie,    zal    het

282.    Ik zie hierbij  af van het tarief van  40 %  over de eerste f 250.000.
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inderdaad met het liquiditeitsprobleem bij theoretisch juiste inflatiecorrectie (TIC) in
vergelijking met de andere stelsels niet zo'n vaart lopen.

Het   liquiditeitsprobleem zit echter niet uitsluitend   in de verschillen,    maar   in   het   feit   dat
bij een consequente toepassing van inflatieneutrale belastingheffing, de onderneming bij
een lage solvabiliteit zowel bij theoretisch juiste inflatiecorrectie (TIC) als bij het systeem-
Hofstra (HOF) als bij vermogensaftrek (VMA), geconfronteerd wordt met een hogere
fiscale winst dan bij winstbepaling op basis van historische kostprijzen (WHK), in alle
drie gevallen door middel van een directe bi)'telling van de financieringswinst; in geval
van stijgende inflatie gebeurt dat bij VMA/HOF slechts "vertraagd" (bij dalende inflatie
"versneld"). In dat licht wint het verschil tussen TIC en VMA/HOF, waarvan vastgesteld
is dat het op zich niet zo groot is aan relatief belang, omdat het additioneel is.
Voor het probleem van de directe bijtelling, biedt het Hofstra-stelsel geen oplossing,
immers Hofstra kiest ervoor de financieringswinst in principe via de activa te laten lopen,
alleen waar dit -volgens hem- niet mogelijk is nl. in geval van negatief fiscaal eigen
vermogen, kiest hij voor de directe bijtelling (zie hoofdstuk 6).
In hoofdstuk 14, waar ik voorstellen zal doen tot aanpassingen van het Hofstra-stelsel, zal
ik demonstreren dat de financieringswinst over negatief fiscaal eigen vermogen (Ef) ook
via de activa kan lopen, waardoor het probleem van de hogere fiscale winst dan bij WHK
en dus het liquiditeitsprobleem voor een groot deel opgelost wordt. De sleutel tot deze
oplossing is gelegen in ,/iscale afwaardering van de activa in geval van negatief fiscaal

eigen vermogen.

6.4 Verschillen in de totale winst

In hoofdstuk 4 is benadrukt dat fiscaal de totale winst centraal staat. Tot nu toe zijn de
drie systemen bijna uitsluitend vergeleken op het punt van de jaarwinsten (van de
bestaande onderneming). Deze jaarwinsten zijn uiteraard praktisch van groot belang,
omdat de jaarwinstbepaling beslissend is voor de vraag wanneer de onderneming met
belastingheffing over -delen van- de totale winst geconfronteerd wordt.
Impliciet is er tot nu toe steeds vanuit gegaan dat op ieder moment de potentiale totale
winst in de drie stelsels gelijk is. In deze paragraaf zal ik demonstreren dat dit inderdaad
het geval is.
De totale winst is de winst die behaald wordt gedurende de totale levensduur van de
onderneming, d.w.z. vanaf het startmoment tot en met de liquidatie van de onderneming.
Het startmoment is bekend, het toekomstige liquidatiemoment uiteraard niet. Daardoor is
ex ante de totale winst niet bekend. Wel kan op ieder moment een potenti8le totale winst
berekend worden; dat is de totale winst die berekend kan worden indien op dat moment
geliquideerd zou worden. Wanneer ik zeg dat de totale winst van de drie alternatieve
stelsels gelijk is, dan wordt daarmee bedoeld dat op ieder moment de berekening van de
potentiele totale winst volgens de drie methoden gelijke uitkomsten oplevert. Dat houdt
vervolgens in dat de verschillen in de totale winst ten opzichte van winstbepaling op basis
van historische kostprijzen gelijk zijn.
Voor de berekening van deze verschillen in totale winst dienen allereerst de jaarver-
schillen van de startende en de bestaande onderneming gesommeerd te worden; daarnaast
dient rekening gehouden te worden met de fiscale latenties die in principe elk moment,
maar praktisch aan het eind van elk boekjaar, aanwezig zijn.
Aan deze fiscale latenties werd at uitgebreid aandacht besteed in de par. 7.6 van hoofd-
stuk 9 en par.  5.
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Aantonen dat de totale winst in elk der drie stelsel eenzelfde uitkomst oplevert, komt dus
neer op het optellen van de jaarverschillen bij de startende ondememing, die van de
bestaande onderneming en het verschil in latente belastinggrondslag. Daarnaast wordt nog
gedeeld  door  het  aantal  perioden  GO),  waardoor  ook  zicht  ontstaat  op het gemiddelde
verschil per jaar inclusief de fiscale latentie. Bij uitvoering van deze bewerking op de
casusposities blijkt, dat voor de drie systemen de uitkomst voor elk Ope injlatieverloop
gelijk is.

In  Tabel  10.6.1  is een overzicht gemaakt  voor een viertal waarden van solvabiliteit  (s)  bij
onregelmatige inflatie.

TABEL 10.6.1

Verdeling van verschil in totale winst (uitgedrukt in dGTV) ten opzichte van WHK over
startende onderneming (Pl-10), bestaande ondememing   (Pl 1-20) en fiscale latentie;
solvabiliteit:  -20%,  20%,  50%  en 80%; onregelmatige in/latie  (O).

s -20% 20% 50% 80%

TIC: :TIC
a. totaal Pl-1 -24,42 +3,15 +23,83 +44,50
b. totaal Pll-20 -3,47 +10,31 +20,64 +30,92
c. fisc. latentie +1,78 +1,78 +1,78 +1,78
d. totaal a+b+c -26,11 +15,24 +46,25 +77,26
e. gemiddeld -1,31 +0,76 +2,31 +3,86

HOF: :HOF
a. totaal Pl-10 -17,23 +10,34 +28,52 +44,50
b. totaal Pll-20 -8,88 +4,90 +17,05 +30,92
c. fisc. latentie 0,00 0,00 +0,69 +1,78
d. totaal a+b+c -26,11 +15,24 +46,25 +77,26
e. gemiddeld -1,31 +0,76 +2,31 +3,86

VMA: :VMA
a. totaal Pl-10 -17,23 +10,34 +31,20 +51,70
b. totaal Pll-20 -8,88 +4,90 +15,23 +25,56
c. fisc. latentie 0,00 0,00 0,00 0,00
d. totaal a+b+c -26,11 +15,24 +46,25 +77,26
e. gemiddeld -1,31 +0,76 +2,31 +3,86

Op de TIC-balans is de boekwaarde van de machines steeds volledig voor inflatie
gecorrigeerd. Opdat de totale winst van VMA en HOF gelijk is aan die van TIC,
waardoor ook bij VMA en HOF volledige inflatieneutraliteit bereikt wordt, dient dus bijVMA en HOF een stanende onderneming als vertrekpunt genomen worden.
Deze gevolgtrekking heeft belangrijke implicaties voor de vraag of er bij de invoering van
een systeem van inflatieneutrale belastingheffing al dan niet herwaardering van de activa
dient plaats te vinden.
In het hiernavolgende (hoofdstuk 15) zal ik daaraan aandacht besteden. Hier volsta ik met
de constatering dat bij een eventuele invoering van de drie alternatieve stelsels op
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theoretische gronden henvaardering plaats zou dienen te vinden op basis van de algemene

prijsontwikkeling.
Opvallend is de ongelijke verdeling van het totale verschil ten opzichte van WHK over
startende onderneming, bestaande onderneming en fiscale latentie.
Tot het grootste voordeel (kleinste nadeel) voor de startende onderneming leidt VMA,
hetgeen bij TIC gecompenseerd wordt door de bestaande onderneming en de latentie. De

verdeling bij HOF is of gelijk aan die van VMA (s = -20% en s = 20%) of die van TIC
(s = 80%), of zit ertussen in (s = 50%).
Diagram 10.2.1 biedt een afoeelding van s = -20% en s = 50%.
Hoe deze verdeling uitvalt is afhankelijk van het volledige inflatieverloop.
Voor gelijkblijvende inflatie (G), stijgende inflatie  (S) en dalende inflatie (D) kunnen  dus
soortgelijke tabellen (10.6.2 tot en met 10.6.4) en diagrammen (10.2.2 tot en met 10.2.4)
opgesteld worden.

DIAGRAM 10.2.1

Verdeling van verschil in totale winst (uitgedrukt in dGTV) ten opzichte van WHK over
startende onderneming (Pl-10), bestaande onderneming (Pll-20) en fiscale latentie;
solvabiliteit:  -20%  en 50%; onregelmatige inflatie (O).
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TABEL 10.6.2

Verdeling van verschil in totale winst (uitgedrukt in dGTV) ten opzichte van WHK over
startende onderneming (Pl-10), bestaande ondememing    (Pl 1-20) en fiscale latentie;
solvabiliteit:  -20%,  20%,  50%  en 80%; gelijkblijvende  inflatie  (G).

s -20% 20% 50% 80%
TIC: :TIC
a. totaal Pl-10 -19,16 +3,47 +20,46 +37,44
b. totaal Pll-20 -14,49 +8,17 +25,15 +42,13
c. fisc. latentie +5,57 +5,57 +5,57 +5,57
d. totaal a+b+c -28,08 +17,21 +51,18 +85,14
e. gemiddeld -1,40 +0,86 +2,56 +4,26
HOF: :HOF
a. totaal Pl-10 -13,59 +9,05 +23,94 +37,44
b. totaal Pll-20 -14,48 +8,17 +25,17 +42,13
c. fisc. latentie 0,00 0,00 +2,06 +5,57
d. totaal a+b+c -28,07 +17,21 +51,18 +85,14
e. gemiddeld -1,40 +0,86 +2,56 +4,26
VMA: :VMA
a. totaal Pl-10 -13,59 +9,05 +26,03 +43,01
b. totaal Pll-20 -14,48 +8,17 +25,15 +42,13
c. fisc. latentie 0,00 0,00 0,00 0,00
d. totaal a+b+c -28,07 +17,21 +51,18 +85,14
e. gemiddeld -1,40 +0,86 +2,56 +4,26

DIAGRAM 10.2.2

Verdeling van verschil in totale winst (uitgedrukt in dGTV) ten opzichte van WHK over
startende ondememing 91-10), bestaande onderneming    (Pl 1-20) en fiscale latentie;
solvabiliteit:  -20%  en 50%; gelijkblijvende  in,flatie  (G).
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TABEL 10.6.3

Verdeling van verschil in totale winst (uitgedrukt in dGTV) ten opzichte van WHK over
startende onderneming (Pl-10), bestaande onderneming (Pll-20) en fiscale latentie;
solvabiliteit: -20%, 20%, 50% en 80%; stijgende inflatie (S).

s -20% 20% 50% 80%
TIC: :TIC
a. totaal Pl-10 -12,20 +1,25 +11,34 +21,43
b. totaal Pll-20 -24,43 +6,84 +30,30 +53,75
c. fisc. latentie +8,30 +8,30 +8,30 +8,30
d. totaal a+b+c -28,33 +16,40 +49,94 +83,48
e. gemiddeld -1,42 +0,82 +2,50 +4,17
HOF: :HOF
a. totaal Pl-10 -7,60 +5,85 +14,09 +21,43
b. totaal Pll-20 -20,73 +10,54 +33,08 +53,75
c. fisc. latentie 0,00 0,00 +2,77 +8,30
d. totaal a+b+c -28,33 +16,40 +49,94 +83,48
e. gemiddeld -1,42 +0,82 +2,50 +4,17
VMA: :VMA
a. totaal Pl-10 -7,60 +5,85 +15,94 +26,03
b. totaal Pll-20 -20,73 +10,54 +34,00 +57,45
c. fisc. latentie 0,00 0,00 0,00 0,00
d. totaal a+b+c -28,33 +16,40 +49,94 +83,48
e. gemiddeld -1,42 +0,82 +2,50 +4,17

DIAGRAM 10.2.3

Verdeling van verschil in totale winst (uitgedrukt in dGTV) ten opzichte van WHK over
startende ondememing 91-10), bestaande onderneming (Pll-20) en fiscale latentie;
solvabiliteit:  -20%  en 50%; stilgende  inflatie  (S).
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TABEL 10.6.4

Verdeling van verschil in totale winst (uitgedrukt in dGTV) ten opzichte van WHK over
startende ondememing (Pl-10), bestaande onderneming    (Pl 1-20) en fiscale latentie;
solvabiliteit: -20%, 20%, 50% en 80%; dalende inflatie (D).

s -20% 20% 50% 80%
TIC: :TIC
a. totaal Pl-10 -26,33 +4,95 +28,40 +51,86
b. totaal Pll-20 -4,28 +9,17 +19,26 +29,35
c. fisc. latentie +2,28 +2,28 +2,28 +2,28
d. totaal a+b+c -28,33 +16,40 +49,94 +83,48
e. gemiddeld -1,42 +0,82 +2,50 +4,17
HOF: :HOF
a. totaal Pl-10 -19,88 +11,40 +32,63 +51,86
b. totaal Pll-20 -8,45 +5,00 +16,39 +29,35
c. fisc. latentie 0,00 0,00 +0,92 +2,28
d. totaal a+b+c -28,33 +16,40 +49,94 +83,48
e. gemiddeld -1,42 +0,82 +2,50 +4,17
VMA: :VMA
a. totaal Pl-10 -19,88 +11,40 +34,85 +58,31
b. totaal Pll-20 -8,45 +5,00 +15,09 +25,18
c. fisc. latentie 0,00 0,00 0,00 0,00
d. totaal a+b+c -28,33 +16,40 +49,94 +83,48
e. gemiddeld -1,42 +0,82 +2,50 +4,17

DIAGRAM 10,2.4

Verdeling van verschil in totale winst (uitgedrukt in dGTV) ten opzichte van WHK over
startende onderneming (Pl-10), bestaande onderneming    (Ptl-20) en fiscale latentie;
solvabiliteit:  -20%  en 50%; dalende  inflatie   (D).
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6.5 Tijdsvoorkeur bij de onderneming

In hoofdstuk 9 is de veronderstelling gemaakt dat de belastingsubjecten geen tijdsvoorkeur
hebben. Loslaten van deze veronderstelling, met dien verstande dat gewerkt wordt met
een hogere disconteringsfactor dan de inflatie zelf, heeft tot gevolg dat de totale winsten
volgens TIC, HOF en VMA in re8le termen niet meer aan elkaar gelijk zijn. Immers, de
gelijke totale rdle belastinggrondslagen van de drie stelsels zijn op ongelijke wijze over

de jaren, of grover benaderd, over startende onderneming, bestaande onderneming en
toekomstige onderneming verdeeld.
Hoe de totale winsten zich dan verhouden, is afhankelijk van de disconteringsfactor en het

inflatieverloop. In het algemeen zal de uitkomst zijn dat het belastingsubject TIC het
laagst en VMA het hoogst zal waarderen, omdat de contante waarde van de inflatiecorrec-
ties het hoogst is. HOF bevindt zich weer in een tussenpositie, tenzij uiteraard de
uitkomst van HOF gelijk is aan die van VMA (negatieve-eigen-vermogentraject en
voorraadtraject) of die van TIC (kastraject), dan valt HOF dezelfde waardering als VMA
resp. TIC ten deel.
Deze stelling kan eenvoudig geillustreerd worden als gemakshalve aangenomen wordt, dat
de onderneming ten aanzien van haar tijdsvoorkeur alleen maar discrimineert naar
startende, bestaande en toekomstige onderneming. Bij TIC zit een deel van het voordeel
ten opzichte van WHK in (het ontbreken van) de belastinglatentie; zo ook bij HOF op het
machinetraject, maar in mindere mate. Dit voordeel ligt in de toekomst en heeft daarom
een lagere contante waarde  (CW).
Het mechanisme is uitstekend waarneembaar in het voorbeeld met stijgende inflatie
(Diagram 10.2.3), in het bijzonder bij s = 50% (machinetrajecO. De voordelen van TIC
zijn bij zowel de startende als de bestaande ondememing kleiner dan die van VMA (met
HOF ertussenin). Daar staat bij TIC een voordeel tegenover bij de toekomstige ondernem-
ing (VMA heeft geen toekomstig voordeel). HOF bevindt zich weer tussen beide
uitersten, TIC en VMA. Worden de voordelen van de drie stelsel ten opzichte van WHK,
verdeeld over startende, bestaande en toekomstige onderneming, contant gemaakt naar het
begin van het jaar van invoering, dan is de uitkomst:
( TIC < CWHOF < CWVMA·

7. Samenvatting en conclusies

la. totale winst, en dus ook het tomal der in/latiecorrecties, is bij de 3 stelsels gelijk,
ongeacht het infatieverloop, indien g66n tijdsvoorkeur bij de onderneming wordt
verondersteld. Indien er wel tijdsvoorkeur wordt verondersteld, zal TIC in het algemeen
het laagst gewaardeerd worden.

lb. het totaal der inflatiecorrecties is opgebouwd uit de inflatiecorrecties van de startende
onderneming, die van de bestaande onderneming en de correctie met betrekking tot de
fiscale  latentie.
Bij gelijkblijvende inflatie worden te hoge correcties bij stanende ondememing (bij HOF
en VMA)  opgeheven  door  te  lage  correctie  in fiscale  latentie.
BU suigende inflatie worden te hoge correcties bij stanende en bestaande onderneming
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opgeheven door  te  lage  correctie  infiscale  latentie.
Bij dalende inflatie worden te hoge correcties bij startende onderneming opgeheven door
te  lage  correcties  bij  bestaande  onderneming  en  in fiscale  latentie.

2a. ten aanzien van de jaanvinst bij bestaande samengestelde onderneming zijn de
bevindingen met betrekking tot (le verschillen in belastinggrondslag in procenten van het
commercitle totale vermogen (dGTV) en van het commercitle eigen vermogen (dGEV)
gelijk aan die bij de onderneming-met-uitsluitend-machines, dus:

s = < d+ a. mo G: VMA = HOF = TIC
(negatief eigen-vermogen- S: VMA = HOF > TIC
en voorraadtraject) D: VMA = HOF < TIC

d+ a. mo < s= <d+a G: VMA = HOF = TIC
(machinetraject) S: VMA > HOF > TIC

D: VMA < HOF < TIC

d+a<s=<1 G: VMA = HOF = TIC
(kastraject) S: VMA > HOF = TIC

D: VMA < HOF = TIC

2b. TIC en VMA vormen steeds de uitersten, HOF neemt op het machinetraject een
tussenpositie in, op de andere trajecten is HOF of gelijk aan TIC of aan VMA.

3a. de absolute jaarverschillen Van de alternatieven ten opzichte van WHK (bij de

bestaande onderneming) worden kwantitatief bepaald door de jaarinflatie (f) en de
solvabiliteit   (s).
De onderlinge verschillen zijn afhankelijk van dejaarinfatie en het voorafgaande in/latie-
verloop (samen het IT-getal vormend) en het aandeel van de machines in het batanstotaal
(a).

3b. dGTV stijgt bij toenemende solvabiliteit in geval van jaarin/latie; dit geldt ook voor
dGEV; er is een uitzondering: bij dalende inflatie daalt dGEVTIC·283
In geval van jaardefatie daalt dGTV.

30. de absolute verschillen tussen de alternatieven onderling nemen toe bij een 'progres-
sief datend of stijgend inflatieverloop en af bij een 'degressif inflatieverloop.

3d. bij afwisselend datende en stijgende inflatie worden de onderlinge verschillen niet zo
groot als bij gestaag dalende of stijgende inflatie.

4.   de  relatieve   verschillen   tussen  de   alternatieven   zijn   groter  naarmate  de  solvabiliteit
lager is (in geval van deflatie naarmate  de  solvabiliteit  hoger  is);  dit  geldt  vooral  voor
dGEV bij dalende inflatie.

283. Bij stijgende inflatie daalt dREVHOF Ook in lichte mate.
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5.   het  stelsel-Hofstra  heeft een dempende werking. Deze uit zich op een aantal manieren:

a. onderneming met hoge solvabiliteit (kastraject) krijgt bij stijgende inflatie
(S) geen te hoge correcties, zoals bij VMA; bij dalende inflatie (D) geen te

lage correcties.
b. op machinetraject is tussenjaarlijkse compensatie minder abrupt dan bij
VMA.
c. liquiditeitsprobleem doet zich bij S later voor (dan bij TIC); daar staat

tegenover, bij D eerder.

6a. het liquiditeitsprobleem, d.w.z. meer belasting ten gevolge van hogere winst dan bij

WHK, treedt bij elk systeem op beneden een zekere solvabiliteit:
VMA: s   <   a. mo;
HOF: s < a.mo;
TIC: s     <     a. (1     -    ed fT).

6b. bij sti/gende in/latie, vooral bij exploderende in/latie, leidt TIC tot een groter extra

liquiditeitsbeslag dan VMA en HOF.

7. theoretisch is bij invoering van een altematief stelsel altijd henvaardering nodig.
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HOOFDSTUK 11

HET MODEL MET NIET-AFSCHRUFBARE BEDRUFSMIDDELEN

I. INLEIDING

In dit hoofdstuk zal nagegaan worden hoe de stelsels zich tot elkaar verhouden indien
niet-€Bchrybare bedridsmiddelen (niet-slijtende) aan het model worden toegevoegd.
Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan grond. Ook activa waarop in geringe mate wordt
afgeschreven worden als niet-afschrijfbare activa gedefini8erd, bijvoorbeeld bedrijfs-
gebouwen. Het onderscheid geen of geringe afschrijving beschouw ik niet als kenmerkend
voor deze groep activa; essentieel is de combinatie van een lange (tot oneindige) levens-
duur en slechts kleine aantallen in verhouding tot die levensduur, waardoor een ideaal-
complex niet als representatief beschouwd kan worden. Vergelijk Mn bedrijfsgebouw met
een levensduur van 40 jaar en 100 machines met een levensduur van 10 jaar.
Het aandeel van de niet-afschrijfbare activa (in het vervolg neem ik gebouwen) in het
commerciele balanstotaal wordt gedefinieerd als: g; de commerci8le waarde van de
gebouwen wordt gedefinieerd als: Gc. De commerciele balans komt er dan als volgt uit te
zien:

BALANS:

Activa: Passiva:
Voorraden: V = d.Tc Eigen vermogen: Ec = s.Tc
Machines : Bc = a.Tc Vreemd vermogen: S = (1 - S).TC
Gebouw : Gc = g.Tc
Kas :    K  = k.Tc

(d +a+g+ k).Tc =T c (s +1- s).Tc =T c

Als maatstaf voor het verschil tussen de commerciBle en de fiscale boekwaarde van de
gebouwen (Gf) wordt geintroduceerd:

ny = (Gc - GO/Gc

n, is de boekwaardewig van de gebouwen.

Het symbool y is vergelijkbaar met de z uit hoofdstuk 9: z is het percentage van de
machines waaraan eigen vermogen toegerekend kan worden, als deze toerekening op het
machinetraject blijft steken.   Hier  is  y het percentage  van de gebouwen waaraan eigen
vermogen toegerekend kan worden, als deze toerekening op het gebouwentraject eindigt.
Ook kunnen z en y omschreven worden als de solvabiliteit in geval van een ondememing
met uitsluitend machines resp. gebouwen.
De historische kostprij s wordt aangeduid   met   Go, Bij winstbepaling op basis van histori-
sche kostprijzen (WHK) en de vermogensaftrek (VMA) zal deze waarde altijd op de
balans verschijnen, bij het systeem-Hofstra (HOF) alleen dan, als er geen fiscaal eigen
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vermogen resteert, dat aan de gebouwen toegerekend kan worden.

De n  die hoort bij Go, wordt aangeduid met no, de maximale boekwaardewig van de

gebouwen (vergelijk mo, de maximale boekwaardewig van de afschrijfbare bedrijfs-
middelen, de machines).
De formule van Go luidt:

no = (Gc - Go)/Gc (11.la)

Uit bovenstaande formule kan afgeleid worden:

Go = (1 - no).Gc (11.lb)

In de onderstaande tabel zijn de waarden van no, uitgedrukt in procenten, weergegeven bij
de vier typen inflatieverloop.

TABEL 11.1

Waarden van maximale boekwaardewig  van de  niet-afschrijfbare bedrijfs-
middelen  (no) bij gelijkblijvende (G), stijgende   (S) en dalende inflatie
(D).

Periode:                          G          S           D           0
1 0,00 0,00 0,00 0,00
2 5,66 1,23 9,71 4,21
3 11,00 2,93 18,10 10,90
4 16,04 5,07 25,38 14,08
5 20,79 7,61 31,70 20,15
6 25,27 10,52 37,19 26,06
7 29,50 13,75 41,98 31,60
8 33,49 17,27 46,15 37,71
9 37,26 21,02 49,79 43,32
10 40,81 24,96 52,97 48,00
11 44,16 29,04 55,73 51,13
12 47,32 33,21 58,14 53,10
13 50,30 37,44 60,23 55,03
14 53,12 41,67 62,03 57,97
15 55,77 45,86 63,58 60,61
16 58,27 49,99 64,90 62,73
17 60,64 54,01 66,00 63,71
18 62,86 57,91 66,91 64,84
19 64,97 61,65 67,64 65,63
20 66,95 65,21 68,20 65,73
21 68,82 68,59 68,59 65,66

Aangezien ook hier weer dGTV en dGEV berekend zullen worden, uitgedrukt in het
totale respectievelijk eigen fiscale vermogen  aan  het  eind  van  het jaar,  deel ik vervolgens
de cij fers uit Tabel  11.1  door
1 + ft, waaruit Tabel 11.2 resulteert.

165



TABEL 11.2

Waarden van maximale boekwaardewig van de niet-afschrijfbare bedrijfs-middelen (no), gedeeld  door  1  +  f, bij gelijkblijvende (G), stijgende  (S)
en dalende inflatie (D).

Periode:                          G          S           D           0
1 0,00 0,00 0,00 0,00
2 5,43 1,22 8,76 4,04
3 10,38 2,88 16,42 10,14
4 15,13 4,96 23,12 13,57
5 19,61 7,41 29,01 18,72
6 23,84 10,19 34,20 24,13
7 27,83 13,26 38,78 29,23
8 31,60 16,56 42,83 34,34
9 35,15 20,07 46,43 39,42
10 23,71 44,0338,50 49,62
11 41,66 27,46 52,45 48,05
12 44,64 31,26 54,98 50,96
13 47,46 35,07 57,22 52,76
14 50,11 38,85 59,22 54,18
15 52,61 42,56 60,99 56,80
16 54,97 46,18 62,55 59,35
17 57,20 49,67 63,92 62,04
18 59,31 53,00 65,12 62,83
19 61,29 56,17 66,15 64,15
20 64,92 59,15 67,02 65,54

2 DE VERSCHILLEN IN DE JAARWINSTEN TEN OPZICHTE VAN WINSTBEPALING OP BASIS
VAN HISTORISCHE KOSIPRUZEN

In deze paragraaf zal ik de formules van het verschil belastinggrondslag in procenten van
het commerciale totale vermogen (dGTV) afteiden voor de drie altematieve stelsels: de
theoretisch juiste inflatiecorrectie (TIC), het systeem-Hofstra (HOF) en de vermogensaf-
trek (VMA).

Theoretisch juiste injlatiecorrectie  (TIC):

totale winstcorrectie   =   f. V   +   (Ac  -   Ao) + f.K - f.S

Opvallend is meteen dat ten aanzien van de gebouwen geen correctie wordt gemaakt in de
jaarwinst. Deze worden volledig geherwaardeerd, maar dit komt uitsluitend tot uitdruk-
king in de fiscale latentie. Dit wil overigens niet zeggen dat een verdergaande financiering
van de gebouwen met eigen vermogen niet tot uitdrukking zou komen in de jaarwinst. De
totale winstcorrectie neemt dan wel degelijk toe omdat de bijtelling van de financierings-winst (f.S) afneemt.

Uitgedrukt in dGTV wordt de correctie ten opzichte van WHK:

dGTV = f.d + a.eo + f.k - f.(d +a+g+k-s) -->

dGTV = f.s + a.eo - f.a - f.g (11.2)
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Systeem-Hofstra (HOF):

Bij het systeem-Hofstra moet rekening gehouden worden met de "trajecten". Er komt nu
een  traject bij, het gebouwentraject. We krijgen  nu het volgende overzicht:

I. kastraject: d+a+g= <s= <1
II. gebouwentraject: d   +   a  +  g.n o   =<   s   =<   d  +   a   +  g

III. machinetraject: d+ a.4 + g. 4 =< s= <d+a+ g.no
IV. voorraadtraject: a.n b   +    g.n o   =<    s    =<    d    +    a.4   +   g. no

V. negatieve-eigen-vermogentraject s =< a. 4 + g. 4

Alvorens de formules van dGTV per traject te presenteren, zal ik eerst enige aandacht
besteden aan het verloop van mo en no en de gevolgen daarvan voor de "lengte" van de
trajecten.
Uit bovenstaande tabellen blijkt dat de maximale boekwaardewig van de gebouwen (no) bij
elk inflatieverloop toeneemt. In hoofdstuk 9 is gebleken dat de maximale boekwaardewig
van de machines (mo) bij gelijkblijvende inflatie constant is, bij stijgende inflatie toeneemt
en bij dalende inflatie afneemt. De richting waarin mo en no zich bewegen verandert
uiteraard niet als zij vermenigvuldigd worden met het bijbehorende constante aandeel in
het commerciale balanstotaal. Dit kan samengevat worden in het onderstaande overzicht:

a. mo 9. no a.mo + g.no
Gelijkbl. infl.: constant stijgt stijgt
Stijgende infl.: stijgt stijgt stijgt
Dalende infl.: daalt stijgt daalt/stijgt

Geconcludeerd kan worden dat het gebouwentraject steeds korter wordt. Dit is een
"kracht" die 1 284 (a. mo + g.no) naar rechts doet bewegen. Bij stijgende inflatie wordt
dit nog versterkt door de toenemende a. mo. Bij dalende inflatie vormt a. mo een "tegen-
kracht"; Eo gaat per saldo naar rechts of links.

ad  1.  kastraject:

totale winstcorrectie   =   f. V   +   (Ac  -   Ao)   +   f. (K  -  S)

Uitgedrukt in dGTV:

dGTV = f.d + a.eo + f.[k - (1 - s)]  -->
dGTV = f.d + a.eo+ f. (k-d-a-g-k + s)-->

dGTV = f.s + a.eo - f.a - f.g (11.3)

Deze formule is gelijk aan die van TIC. Dus ook hier geldt dat op het kastraject TIC en
HOF aan elkaar gelijk zijn.

ad 2. gebouwentraject:

284. Die waarde van het commerciBle eigen vermogen waarbij het fiscale eigen vermogen nul is (behalve
bij TIC).
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dGTV = f.d + a.eo (11.4)

ad 3. machinetraject:

totale winstcorrectie   =   f. V   +   (Ac + AHOF)

Uitgedrukt in dGTV:

dGTV  =  f.d  +  a. [eo -  e(, - d),7 (11.5)

ad 4. voorraadtraject:

totale winstcorrectie = f.Ef = f.(Ec - mo.Bc - no.Gc) = f.(s.Tc - a.mo.Tc - no.g.Tc)

Uitgedrukt in dGTV:

dGTV = f.(s - a. mo - no.g) (11.6)

ad 5. negatieve-eigen-vermogentraject:

dGTV = f.(s - a.mo - no.g) = -f.(a.mo + no.g - s) (11.D

Vermogensaftrek (VMA):

totale winstcorrectie = f. Ef  =   f. (Ec  -   mo. Bc  -  no. Gc)   =
f.(s.Tc - a.mo.Tc - no.g.Tc)

Uitgedrukt in dGTV:

dGTV = f.(s - a.mo - no. g)285

(11.8)

We zien dat de formules van zowel TIC als VMA niet veranderen bij wisseling van
traject. Beide formules leveren een rechte lijn op. Om vast te stellen hoe deze twee lijnen
ten opzichte van elkaar gelegen zijn, zal ik het verschil tussen VMA en TIC in symbolen
uitdrukken.

285.  Indien v (percentage vermogensaftrek) niet gelijk is aan f, dan geldt:dGTV = v.(s - a.010 - no.g).
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dGTVVMA -     f.-
= f.8 - f.a.4   - f.no.g

dGTVTic = f.s - f.a + a.eo

dGTV™A - dGTVT,c = - f.a.4 - a.eo + f.a - f.no.g + f.g

=     a.If.(1     -    4)      -    41      +     f.g.   (1     -     no)

Het vetgedrukte deel: f.(1 - mo) - eo is het in hoofdstuk 9 gedefinieerde inflatietypegetal
(IT-getal). Dat is 0 bij gelijkblijvende inflatie, positief bij stijgende inflatie en negatief bij
dalende inflatie.
In hoofdstuk 10 is vastgesteld dat TIC, HOF en VMA bij gelijkblijvende inflatie bij elke
solvabiliteit gelijke uitkomsten opleveren. Dit geldt nu niet meer. Tussen TIC en VMA is

er altijd het verschil f.g.(1 - no). In de grafieken die volgen in paragraaf 4. is dit verschil

aangegeven met hulplijnstuk (b). Dit verschil is een gevolg van het feit dat tussen VMA
en TIC een volledige uitruil plaats vindt van jaarwinsten en de fiscale latentie: bij de
vermogensaftrek wordt de volledige inflatiecorrectie gegeven in de jaarlijkse belasting-
grondslag, terwijl bij TIC de inflatiecorrectie verleend wordt door middel van een
verlaging van de fiscale latentie via een herwaardering van de gebouwen. Hierin schuilt

een groot bezwaar tegen de vermogensaftrek: er ontstaat een jaarwinstvermindering,
waartoe geen aanleiding is, omdat belastingplichtige ten aanzien van de gebouwen pas bij

vervreemding of liquidatie behoefte heeft aan de inflatiecorrectie. Dit bezwaar wordt nog
groter, indien bedacht wordt dat genoemde uitruil op zodanige wijze plaatsvindt, dat de
grootste jaarwinstcorrectie in het eerste jaar gegeven wordt, waarna deze van jaar tot jaar
afneemt. Immers, de boekwaarde wordt steeds lager door de toenemende boekwaardewig

(no), waardoor in de hiernavolgende grafieken het gebouwentraject van jaar tot jaar korter
wordt en dientengevolge ook genoemd hulplijnstuk (b).
Bij stijgende inflatie wordt dit verschil vergroot ten gevolge van het positieve IT-getal. Bij
dalende inflatie wordt het door de gebouwen veroorzaakte verschil gesaldeerd met het
aandeel van de machines in het balanstotaal (a) vermenigvuldigd met het negatieve IT-
getal.
Hoe een en ander er concreet uitziet, zal aan de hand van grafieken duidelijk gemaakt
worden. Daartoe zal eerst een standaardondememing met gebouwen geintroduceerd
worden.

3 EEN STANDAARDONDERNEMING MET GEBOUWEN

Om deze te cre8ren wordt teruggegaan S6 naar de CBS-cijfers uit de Statistiek Financien

van Ondernemingen 1981 (Nijverheid). Uit Tabel 19, Gecomprimeerde balans en
resultatenrekening 1978, op blz. 62 blijken de volgende (afgeronde) cijfers:
duurzame activa: 56 mlrd;
voorraden en onderhanden werk: 40 mlrd en
vorderingen plus liquide middelen: 36 mlrd.
Het is nu zaak de duurzame activa te verdelen in afschrijfbare en niet-afschrijfbare activa.
Uit de Bijdragen tot de statistieken betreffende de kapitaalgoederenvoorraad 1986, blijkt
dat ultimo 1984 in de industrie de categorieen Grond, Bedrijfsgebouwen en Andere bouw-
en grondwerken samen een waarde van  44.148  mln.  op een totaal van 112.507 mln.  ver-

tegenwoordigden,   39,2%.   39,2%   van  56  mld. is afgerond  22   mld. De aandelen   in  het

286.  Zie ook hoofdstuk 13.
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commerciale balanstotaal van de standaardonderneming worden dan (afgerond):

voorraad: d = 40/132 30,3%;
machines: a = 34/132 25,8%;
gebouwen: g = 22/132 16,7%;
monetaire activa: k = 36/132 27,2 %.

4 GRAFISCHE WEERGAVE VAN HET VERSCHIL IN BELASTINGGRONDSLAG IN PROCENTEN
VAN HE:T COMMERCIELE TOTALE VERMOGEN (dGTV) VAN THEORETISCH JUISIE
INF'LATIECORRECTIE     (TIC),    HEr   SYSTEEM-HOFSTRA     (HOF)    EN DE VERMOGENSAFTREK
(VIA) BU VARIABELE SOLVABILITEIT

Als  voorbeeld zal dienen: Periode  11 (het eerste jaar  van de "bestaande" onderneming.  In
het onderstaande overzicht staan de relevante variabelen.

f rno                    no                     eo

G: 6% 15,2% 44,16% 5,09%
S: 6,25% 12,55% 29,04% 4,26%
D:                       5,75 % 17,59% 55,73% 5,8%

G: gelijkblijvende inflatie
S:  stijgende in flatie
D: dalende inflatie
f: inflatiepercentage
mo: maximale boekwaardewig van de machines
no: maximale boekwaardewig van de gebouwen
eo: maximale afschrijvingswig van de machines.
De formules van dGTV worden dan  (ook na deling door  1  + 4), waarbij  a,  s en g in
procenten uitgedrukt worden:

a. Gelijkblijvende inflatie:

Theoretisch juiste inflatiecorrectie  (TIC):

0,06 0,06 0,0509 0,06dGTV.nc = .s- 25,8.-+ - 16,7.-= 0,0566.8 - 1,1668
1,06 1,06 1,06 1,06

Vermogensafirek (VMA):

0,06 0,152 0,4416dGTVVMA = -• s - 0,06.25,8.- - 0,06.16,7. = 0,0566.s - 0,6394
1,06 1,06 1,06

dGTV™A - dGTVTIC =

f.g. (1 - no)/(1 + f) = 0.06.16,7.(1 - 0,4416)/1,06 = 0,527
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dGTVTIC dGTVVMA dGTVVMA - dGTVTIC

b.v. s = 40% 1,0972 1,6246 0,527

b.v. s = 100% 4,4932 5,0206 0,527

Systeem-Hofstra (HOF):

Zoals in het model zonder gebouwen volgt Hofstra op het negatieve-eigen-vermogentra-
ject, het voorraadtraject en het machinetraject de lijn van VMA. Op het kastraject volgt
HOF de TIC-lijn. Op het gebouwentraject "steekt" HOF horizontaal "over.287. Dit
blijkt uit de formule: dGTV = f.d + a.eo. Hierin komt de solvabiliteit (s) niet voor, dus
dGTV is op dit traject constant.

De trajecten verlopen als volgt:

I. kastraject: 72,8%  = <  s= <  100%
II. gebouwentraject: 63,5% =< s =< 72,8%
III. machinetraject: 41,6%  = <  s= < 63,5%
IV. voorraadtraject: 11,3%  = <  s= < 41,6%
V. negatieve-eigen-vermogentraject s = <  11,3%

Dit levert onderstaande Grafiek   11.1   op.   In deze grafiek  en de hierop volgende  zijn  de
trajecten aangegeven door middel van pijlen, voorzien van I tot en met V.

287. In geval van een aktief met een geringe afschrijving stijgt de lijn zeer licht bij elk inflatieverloop,
omdat er dan een kleine extra afschrijving is.
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GRAFIEK  11,1

Verschil in belastinggrondslag in procenten van het commercitle totale vermogen (dGTV)
van TIC, HOF en VMA ten opzichte van WHK; geli/kbl#vende in,larie.
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b. Stijgende inflatie:

Theoretisch juiste inflatiecorrectie  (TIC):

0,0625 0,0625 0,0426 0,0625
GTV = . s - 25,8. + 25,8. - 16,7.

1,0625 1,0625 1,0625 1,0625
dGTV·nc = 0,05882.s - 2,499999 + 1,0344282 = 0,05882.s - 1,4656

Vermogensaftrek  (VMA):

0,0625 0,1255 0,2904
dGTV = .s - 0,0625.25,8. - 0,0625.16,7.

1,0625 1,0625 1,0625

dGTVVMA = 0,05882.s - 0,19046 - 0,28528 = 0,05882.s - 0,4757

dGTVT' 
0,990

dGTVVMA dGTVVMA - dGTVTIC
b.v. s = 40% 0,8872 1,8771
b.v. s = 100% 4,4164 5,4063 0,990

Systeem-Hofstra (HOF):

Op het negatieve-eigen-vermogentraject en het voorraadtraject wordt VMA gevolgd. Op
het kastraject is HOF gelijk aan TIC. Op het gebouwentraject verloopt HOF horizontaal,
op het machinetraject wordt de rest van de oversteek gemaakt. Op het gebouwentraject
bedraagt dGTV:

dGTVHOF = (f.d ta.eo)/(1 + 0 = (0,0625.30,3 + 25,8.0,0426)/1,0625
dGTVHOF = (1,89375 + 1,09908)/1,0625 = 2,81678

De trajecten zijn als volgt:

I. kastraject: 72,8%  = <  s= <  100%
II. gebouwentraject: 60,9%  = <  s= < 72,8%
III. machinetraject: 38,4% = < s= < 60,9%
IV. voorraadtraject: 8,1%  = < s= < 38,4%
V. negatieve-eigen-vermogentraject s = < 3,24 + 4,85 = 8,1%

Dit levert onderstaande Grafiek  11.2  op.  In deze grafiek  is door middel van hulplijn  (a)
aangegeven hoe de TIC-lijn zou lopen in het model zonder gebouwen, onder de veronder-

stelling dat het balansaandeel van de gebouwen vervangen zou worden door monetaire
activa. Hetzelfde geldt voor de hiernavolgende Grafiek 11.3. In Grafiek 11.1 is geen
aparte hulplijn (a) aangegeven, omdat deze samenvalt met de ook samenvallende HOF- en
VMA-lijn.
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GRAFIEK 11.2

Verschil in belastinggrondslag in procenten van het commerciele totale vermogen (dGTV)
van TIC, HOF en VMA ten opzichte van WHK; stijgende inflatie.
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c. Dalende inflatie:

Theoretisch  juiste   inflatiecorrectie    (TIC):

0,0575 0,0575 0,0580 0,0575
dGTV = . s - 25,8. + 25,8. - 16,7.

1,0575 1,0575 1,0575 1,0575

dGTV·ric = 0,05437.s - 2,310874 + 1,4150354 = 0,05437.s - 0,895839

Vermogensaftrek (VMA):

0,0575 0,1759 0,5573
dGTV = .s - 0,0575.25,8. - 0,0575.16,7.

1,0575 1,0575 1,0575

dGTV™A - 0,05437.s - 0,2467589 - 0,5060494 = 0,05437.s - 0,7528

dGTVTIC dGTVVMA dGTVVMA - dGTVAC

b.v. s = 40% 1,2790 1,4220 0,143
b.v. s = 100% 4,5412 4,6842 0,143

Systeem-Hofstra (HOF):

Op het negatieve-eigen-vermogentraject en het voorraadtraject wordt VMA gevolgd. Op
het kastraject is HOF gelijk aan TIC. Op het gebouwentraject verloopt HOF horizontaal,
het verloop op het machinetraject werkt nu in tegengestelde richting.
Op het gebouwentraject bedraagt dGTV:

dGTVHOF = (f.d + a.eo)/(1 + 0= (0,0575.30,3 + 25,8.0,0580)/1,0575
dGTVHOF = (1,74225 + 1,4964)/1,0575 = 3,06255

De trajecten zijn als volgt:

I. kastraject: 72,8%  = <  s= <  100%
II. gebouwentraject: 65,4%  = <  s= < 72,8%
III. machinetraject: 44,1%  = <  s = <  65,4%
IV. voorraadtraject: 13,8%  = < s= < 44,1%
V. negatieve-eigen-vermogentraject s = < 4,54 + 9,31  =  13,8%

Dit levert onderstaande Grafiek 11.3 op.
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GRAFIEK  11.3

Verschil in belastinggrondslag in procenten van het commerciele totale vermogen (dGTV)
van TIC, HOF en VMA ten opzichte van WHK; dalende infatie.
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5 DE VERSCIIILLEN IN DE FISCALE LATENTIE TEN OPZICHTE VAN WINSI'BEPALING OP
BASIS VAN HISTORISCHE KOSTPRLIZEN (WHK)

Vervolgens dienen de formules voor de verschillen in latente belastinggrondslag opgesteld
te worden. Deze luiden als volgt:

dGTVL ten opzichte van WHK.

a. TIC: a.m,'*' + 9.no'*' (11.9)
b. HOF:
1. kastraject: a.mcm + g.no*'                              (11.10)

2. gebouwentraject a.rno'*'+g. (no'+'-n;+9 (11.11)

3. machinetraject (rno"1 - m,"1)               (11.12)

4. voorraadtraject nihil
5. neg.-eigen-verm.traject nihil
c. VMA: nihil

In termen van de onderneming met voorraden, machines en kas luiden de definities van z
en y:

z= (s- d)/a en y= (s-d- a)/g

Het voordeel in dGTV ten opzichte van WHK op het machinetraject van HOF wordt
veroorzaakt door de gedeeltelijke herwaardering van de machines.
Het voordeel op het gebouwentraject wordt veroorzaakt door de volledige herwaardering
van de machines plus de gedeeltelijke herwaardering van de gebouwen.
Het voordeel op het kastraject en dat van TIC wordt veroorzaakt door de volledige
herwaardering van de machines plus de volledige herwaardering van de gebouwen.

In onderstaande tabel zijn de 4-waarden opgenomen die horen bij een commercitle
solvabiliteit (s) van 70% (het veelvoud van 10% dat binnen het gebouwentraject valt). y
kan dan als volgt berekend worden:

y= (s-d- a)/g = (70 - 30,3 - 25,8)/16,7.100% 83,23%

Ten behoeve van de overzichtelijkheid zijn ook no en no - ny in de tabel opgenomen.
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TABEL 11.3

no, n, en no - nv in procenten bij gelijkblijvende, stijgende en dalende
inflatie; solvabiliteit (y) = 83,23%.

A. gelijkblijvende inflatie:

Solvabiliteit: 83,23%
Jaar: Inflatie:   no         ny         no - ny1 6,00 0,00 0,00 0,00
2 6,00 5,66 0,95 4,71
3 6,00 11,00 1,90 9,10
4 6,00 16,04 2,85 13,19
5 6,00 20,79 3,80 16,99
6 6,00 25,27 4,75 20,53
7 6,00 29,50 5,70 23,81
8 6,00 33,49 6,64 26,85
9 6,00 37,26 7,59 29,66

10 6,00 40,81 8,54 32,27
11 6,00 44,16 9,49 34,67
12 6,00 47,32 10,44 36,88
13 6,00 50,30 11,39 38,91
14 6,00 53,12 12,34 40,78
15 6,00 55,77 13,29 42,4816 6,00 58,27 14,24 44,03
17 6,00 60,64 15,19 45,45
18 6,00 62,86 16,14 46,73
19 6,00 64,97 17,09 47,88
20 6,00 66,95 18,04 48,91

B. stijgende inflatie:

Solvabiliteit: 83,23%
Jaar: Inflatie:        no         ny         no - ny1 1,25 0,00 0,00 0,00
2 1,75 1,23 0,21 1,03
3 2,25 2,93 0,50 2,44
4 2,75 5,07 0,86 4,20
5 3,25 7,61 1,31 6,30
6 3,75 10,52 1,84 8,68
7 4,25 13,75 2,45 11,31
8 4,75 17,27 3,13 14,14
9 5,25 21,02 3,89 17,13

10 5,75 24,96 4,73 20,23
11 6,25 29,04 5,64 23,4012 6,75 33,21 6,63 26,59
13 7,25 37,44 7,69 29,7514 7,75 41,67 8,82 32,8515 8,25 45,86 10,03 35,8416 8,75 49,99 11,30 38,6817 9,25 54,01 12,65 41,3618 9,75 57,91 14,07 43,8319 10,25 61,65 15,56 46,0820 10,75 68,59 18,75 48,84
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C. dalende inflatie:

Solvabiliteit: 83,23%
Jaar: Inflatie:        no         ny         no - n,
1 10,75 0,00 0,00 0,00
2 10,25 9,71 1,63 8,08
3 9,75 18,10 3,19 14,91
4 9,25 25,38 4,68 20,70
5 8,75 31,70 6,10 25,60
6 8,25 37,19 7,45 29,75
7 7,75 41,98 8,72 33,25
8 7,25 46,15 9,93 36,22
9 6,75 49,79 11,06 38,73

10 6,25 52,97 12,12 40,84
11 5,75 55,73 13,11 42,62
12 5,25 58,14 14,02 44,12
13 4,75 60,23 14,86 45,37
14 4,25 62,03 15,62 46,41
15 3,75 63,58 16,30 47,28
16 3,25 64,90 16,91 47,99
17 2,75 66,00 17,44 48,56
18 2,25 66,91 17,89 49,02
19 1,75 67,64 18,26 49,38
20 1,25 68,59 18,75 49,84

6 SAMENVATIING EN CONCLUSIES

Bij elk type inflatieverloop veroorzaken de niet-afschrijfbare bedrijfsmiddelen een hogere
correctie bij de vermogensaftrek ten opzichte van de theoretisch juiste inflatiecorrectie ter
grootte van het jaarinflatiepercentage (f) maal de lengte van het gebouwentraject (in de
grafieken hulplijnstuk (b)). Bij gelijkblijvende inflatie is dit het enige verschil; bij
stijgende inflatie wordt het vergroot door het verschil dat ontstaat ten gevolge van de
machines; bij dalende inflatie ontstaat een saldo, omdat het verschil ten gevolge van de
machines in tegengestelde richting werkt. Het verschil ten gevolge van de gebouwen is
het gevolg van een volledige uitruil tussen jaarwinsten en de fiscale latentie. Deze uitruil
beschouw ik als een groot bezwaar van de vermogensaftrek: er ontstaat een jaarwinstver-
mindering, waartoe geen aanleiding is, omdat belastingplichtige ten aanzien van de
gebouwen pas bij vervreemding of liquidatie behoefte heeft aan de inflatiecorrectie.
Op het gebouwentraject kan ook een groot bezwaar van de theoretisch juiste inflatiecor-
rectie waargenomen worden, dat vooral bij stijgende inflatie aan het licht treedt. De TIC-
lijn snijdt de horizontale as reeds bij een relatief hoge solvabiliteit, met andere woorden
er is al zeer snel sprake van een bijtelling in vergelijking met de winstbepaling op basis
van historische kostprijzen, met de daarbij behorende mogelijke liquiditeitsproblemen. Dit
effect is als volgt te verklaren. De gebouwen worden bij TIC volledig geherwaardeerd.
Dit wil zeggen dat de inflatiecorrectie verleend wordt in de fiscale latentie, onafhankelijk
van het soort vermogen (eigen of vreemd) waarmee ze gefinancierd zijn. Echter, indien
we voor TIC even de verplichte toerekeningsvolgorde van Hofstra fingeren, dan leidt
verdergaande financiering van de gebouwen met vreemd vermogen (op de lijn gaan we
dus van hoge naar lage solvabiliteit) tot onmiddellijke bijtelling van extra financierings-

winst bij de jaarwinsten. Het moge duidelijk zijn dat de bezwaren van VMA en TIC
elkaars spiegelbeeld zijn. Het systeem-Hofstra ondervangt beide bezwaren op fraaie wijze,
door ervoor te zorgen dat in geval van hoge solvabiliteiten de te hoge jaarwinstcorrecties
van de vermogensaftrek niet verleend wordt en dat (gaande van hoge naar lage solvabili-
teit) op het gebouwentraject en het machinetraject door ten koste van de fiscale latentie
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toenemend te hoge jaarwinstcorrecties toe te staan, overgestoken wordt naar de vermogen-
saftrek, om op deze wijze een zeer snelle bijtelling in de jaarwinsten te voorkomen.
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HOOFDSTUK 12

EEN HOGERE OMLOOPSNELHEID, GROEI EN AFWIJKENDE SPECIFIEKE
PRUSONTWIKKELINGEN

In hoofdstuk 9 is voorlopig een aantal veronderstellingen gemaakt om de analyse te
vergemakkelijken. Verondersteld werd o.a.288: a) dat de voorraden 66n keer per jaar
omlopen, b) dat er geen volumegroei optreedt en c) dat de prijzen van de voorraden en de
bedrijfsmiddelen jaarlijks met het inflatiepercentage stijgen. In dit hoofdstuk ga ik na
welke de effecten zijn van het loslaten van deze veronderstellingen, met andere woorden
wat er gebeurt bij een omloopsnelheid die niet gelijk is aan 66n, in geval van groei
(positief of negatieD en in geval van een van de algemene prijsstijging afwijkende
specifieke prijsontwikkeling van de activa.

1 VOORRADEN: EEN HOGERE 89 OMLOOPSNELHEID EN GROEI

In het model is er steeds van uitgegaan dat de voorraden 66n keer per jaar omlopen. In
deze paragraaf zal gedemonstreerd worden dat een hogere omloopsnelheid niet leidt tot
een verschil in kostprijs inkopen van de voorraad (inclusief de inflatiecorrectie) tussen de
theoretisch juiste inflatiecorrectie (TIC) enerzijds en de vermogensaftrek (VMA) en het
systeem-Hofstra (HOF) anderzijds. VMA en HOF zijn aan elkaar gelijk omdat het
systeem-Hofstra op het voorraadtraject als het ware een vermogensaftrek geeft. Uitslui-
tend de combinatie van een hogere omloopsnelheid en groei leidt tot een zeer klein
verschil.
In onderstaande casusposities wordt uitgegaan van een prijsstijging van 1

 lFr
maand; dit

komt overeen met een inflatiepercentage van 12,68% op jaarbasis (1,01   - 1). Als er
sprake  is van groei, dan bedraagt deze eveneens   1 % per maand,  dus  ook  12,68%  per
jaar. Als er sprake is van een hogere omloopsnelheid, dan is deze Mn keer per maand,
dus 12 keer per jaar. Verder wordt steeds aangenomen dat de voorraden volledig met
eigen vermogen gefinancierd worden.

Casus  1.  Omloopsnelheid  kin  keer per jaar:  geen  groei.

Uitgegaan wordt van een voorraad die aan het begin van het jaar 1200 waard is. Indien
bij de hogere omloopsnelheid dan 100 per maand (uitgedrukt in de prijs van het begin van
het jaar) genomen wordt, komen we tot een gelijke afzet (verkochte hoeveelheid). De
onttrekking aan de voorraad vindt plaats op 31 december (aan het eind van de dag); de

288.  Bijvoorbeeld de veronderstelling dat de belastingsubjecten gddn tijdsvoorkeur hebben, werd al eerder
losgelaten.

289. In geval van een lagere omloopsnelheid, buvoorbeeld Un keer per twee jaar, zijn de voorraden te
vergelijken met de niet-afschrijfbare aktiva. De vermogensaftrek en het systeem-Hofstra verlenen zowel in
het eerste als tweede jaar een inflatiecorrectie, de theoretisch juiste inflatiecorrectie leidt tot een herwaarde-
ring aan het eind van beide jaren, waardoor de gecumuleerde inflatiecorrectie pas bij verkoop tot uitdruk-
king komt. In vergelijking met de theoretisch juiste inflatiecorrectie komt de correctie van de vermogensaf-
trek als die van het systeem-Hofstra over het eerste jaar dus te vroeg.
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voorraad wordt weer op peil gebracht op 1 januari (aan het begin van de dag) tegen een
inkoopprijs die 12,68% hoger ligt.

Bij HOF/VMA wordt ten laste van de winst gebracht: de historische kostprijs, 1200, plus
het "verlies op de voorraad" resp. de vermogensaftrek, beide 12,68% van 1200 =
152,16, tesamen 1352,16.

Bij TIC wordt ten laste van de winst gebracht: de prijs van de vervangende inkoop,
112,68% van 1200 = 1352,16.

Er is dus geen verschil.

Casus 2. Omloopsnelheid kin keer per maand; geen groei.

Aan het begin van het jaar staat de voorraad voor 100 op de balans. Deze voorraad wordt
aan het einde van elke maand verkocht en de volgende dag meteen weer aangevuld.

Bij HOF/VMA worden de onttrekkingen (januari tot en met december) tegen historische
kostprijs ten laste van de winst gebracht. Het totaal bedraagt:
100 + 100.1,01 + 100.1,012 + . . . . . . . . . . . + 100.1,0111.

Daar komt bij het verlies op de voorraad resp. vermogensaftrek ten bedrage van de
inflatie op jaarbasis maal de beginvoorraad, dus 12,86% van 100. Het totaal aan
onttrekkingen bedraagt dan 1280,9303.

Bij TIC mag iedere maand het bedrag van de vervangende inkoop ten laste van de winst
gebracht worden.  Voor het hele jaar resulteert dan het volgende bedrag:

100.1,01 + 100.1,012 + . . . . . . . . . . . + 100.1,0112.

De   eerste term geeft de onttrekking per ultimo januari   enz.. Het totaal bedraagt
1280,9303.

HOF/VMA en TIC leveren dus dezelfde uitkomst op. We kunnen dus stellen dat zowel
het systeem-Hofstra als de vermogensaftrek hier een inflatieneutrale heffing realiseren. De
gelijkheid van HOF/VMA en TIC blijft bestaan indien de onttrekkingen aan de voorraad
uitgedrukt wordt in prijzen van 31 december.

Casus 3. Omloopsnelheid tin keer per maand: met groei.

Nu wordt aangenomen dat de onttrekkingen en de aanvullingen op de voorraad elke
maand niet alleen  1 % in prijs,  maar ook nog eens  1 % in volume toenemen.

Bij HOF/VMA wordt weer ten laste van de winst gebracht: de som van historische
kostprijzen plus de inflatiecorrectie over de beginvoorraad. In het totaal is dit:

100 + 100.1,012 + 100.1,014 + ..+ 100.1,0122 + 0,1268.100 = 1354,6434
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De tweede term bijvoorbeeld is de onttrekking per ultimo februari; deze is gelijk aan het
bedrag waartegen begin februari de voorraad werd aangevuld. Dit bedrag  is  1 % hoger

dan de voorraad begin januari vanwege de volumegroei en  1 % hoger vanwege de inflatie.
Om dezelfde redenen stijgen de onttrekkingen in de volgende maanden met tweemaal 1%
in waarde.

Bij TIC komt ten taste van de winst:

100.1,01 + 100.1,013 + 100.1,015 + ..........+ 100.1,0123 = 1355,383

Hierbij geeft de eerste term de onttrekking per 31 januari in de prijs van 1 februari weer.
Elke volgende maand is de onttrekking de factor (1,012) groter vanwege de volumegroei

en de inflatie.

Geconcludeerd kan worden dat volgens het systeem-Hofstra of de vermogensaftrek in
geval van volumegroei een geringer bedrag ten laste van de fiscale winst komt dan
volgens de theoretisch juiste inflatiecorrectie. Procentueel is de afwijking echter zeer

gering    (0,05 %), zeker indien    men dit relateert   aan   de niet geringe volumegroei   van
12,68%.

Vergemakkelijkt door bovenstaand voorbeeld kan het verschil in algemene termen

weergegeven worden.

De omloopsnelheid wordt weergegeven met het symbool o. Omdat uitgegaan wordt van
een gelijkmatige verdeling van de verkopen over het jaar, geeft o tevens aan in hoeveel
fiscaal relevante perioden het jaar verdeeld wordt. In het voorbeeld gold o = 12,
waardoor de relevante periode 1 maand was. Bij 0=4 i s d e relevante periode 1
kwartaal. Voor de groei en de inflatie gelden de volgende symbolen: g is het groei-
perunage per relevante periode, f het inflatieperunage per relevante periode. Het inflatie-
percentage per jaar bedraagt dan:
100.[(1 + 0° - 11

De onttrekkingen uit casus 3 kunnen als volgt herschreven en onder elkaar geplaatst
worden:

HOF/VMA:  100 + 100.1,012 + 100.1,014 + ... + 100.1,0122 + 0,1268.100
TIC: 1,01.(100 + 100.1,012 + 100.1,014 + ...+ 100.1,0122)

Het gaat om de onderlinge verhouding, dus er kan gedeeld worden door 100:

HOF/VMA:  1 + 1,012 + 1,014 + ... + 1,0122 + 0,1268
TIC: 1,01.(1 + 1,012 + 1,014 + ...+ 1,0122)

In plaats van een concrete omloopsnelheid, groei en inflatie worden de symbolen in de
formules opgenomen. Dan ontstaat:
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HOF/VMA:

1 + (1+0.(1+g) + (1+02.(1+g)2 ....+ (1+0°-1.(1+g)°-1 + [(1+00 - 1]

TIC:

(1+0.[1 + (1+0.(ltg) + (1+02.(1+g)2 ....+ (1+00-1.(1+g)°-11

Het verschil van HOF/VMA ten opzichte van TIC in absolute termen bedraagt:

TIC -/- HOF/VMA =

f.[1+(1+0.(ltg)+(1+02.(1+g)2 + .- + (1+0°-1.(ltg)°-11 - [(1+00 - 1]

Uitgedrukt in TIC wordt het verschil dan:

TIC -/- HOF/VMA

TIC

f .[1+(1+0.(1+g)+(1+02.(1+g)2 + .- + (1+0°-1.(1+g)°-11-[(1+0°-1]

(1+0.[1+(1+0.(1+g)+(1+02.(1+g)2 + .. + (1+0°-1.(1+g)°-1]

f.[1+(1+0.(1+g)+(1+02.(1+g)2 + .- + (1+0°-1.(1+g)°-11
-1-

(1+0.[1+(1+0.(1+g)+(1+02.(1+g)2 + .. + (1+0°-1.(1+g)°-11

[(1 +00-1]

(1+0.[1+(1+0.(ltg)+(1+02.(ltg)2 + .. + (1+0°-1.(1+g)°-1]

f                                       [(1+0°-1]
-1-

1+f (1+0.[1+(1+0.(1+g)+(1+02.(1+g)2 + .- + (1+00-1.(1+g)°-11

Het is evident dat deze formule een zeer klein getal oplevert.

Als g = 0, dan bedraagt het verschil:
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f                                       [(1+00-11
- -1-

1+f (1 + 0.[1+(1 + 0 + (1+02 + .. + (1+ f)„1]

f                                 [(1 + 00-11
-1-

1+f (1  + f).[(1 + 00 - 1]/[1  +f-1 1

f              f.[(1+0°-1]               f             f
-/-                       =         =          =0

1+f (1  + 0.[(1 + 00 - 1] 1+f 1+f

Als er geen groei is, treedt er geen verschil op, onafhankelijk van de omloopsnelheid,
vandaar dat er  noch in Casus  1,  noch in Casus 2 verschil optrad.

Als er wel groei is, treedt er alleen geen verschil op als de omloopsnelheid 1 is. Dan
bedraagt het verschil immers:

f                                       [(1+00-11
- -1-

1+f (1+0.[1+(1+0.(ltg)+(1+02.(1+g)2 + .- + (1+00-1.(1+g)°-11

f                    [(1+01-11          f         f
1+f (1 to.[(1+Ql-1.(1 +g) 1-11 1+f 1+f

2 GROEI VAN DE AFSCHRUFBARE BEDRUFSMIDDELEN (MACHINES)

In hoofdstuk 9 is als uitgangspunt gekozen een model zonder groei. In deze paragraaf zal
nagegaan worden welke de effecten zijn indien er groei optreedt van de afschrijfbare
bedrij fsmiddelen.  Het al dan niet optreden van groei is niet of nauwelijks van invloed op
de verschillen in inflatiecorrecties over de voorraden en de monetaire activa. De niet-
afschrijfbare activa (de gebouwen) zullen niet in deze beschouwing betrokken worden, er
wordt vanuitgegaan   dat het niet-afschrij fbare actief voldoende resterende capaciteit heeft
om een aantal jaren groei van de voorraden en machines op te vangen.
In par. 7.2 van hoofdstuk 9 is gedemonstreerd dat in geval van gelijkblijvende inflatie en
volledige financiering met eigen vermogen de winstcorrecties (afschrijving plus inflatie-
correctie) bij VMA en TIC niet gelijk zijn per machine, maar wel voor het ideaalcom-
plex. Indien er nu groei optreedt kan er geen sprake meer zijn van een perfect ideaalcom-
plex, omdat elke volgende jaargang met een zeker percentage groeit (of daalt in geval van
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negatieve groei).  Dit zal ertoe leiden  dat de winstcorrecties  van  VMA  en  TIC  niet  meer
gelijk zijn. Hieronder zal gedemonstreerd worden dat de hieruit resulterende verschillen
in winstcorrectie gering zijn.
Uitgegaan wordt van het ideaalcomplex uit het model, d.w.z. 10 machines met een
levensduur van 10 jaar (j = 10). De inflatie bedraagt 6% en er is een groei van 2% per
jaar. Berekend zullen worden de re8le waarden van de winstcorrecties aan het begin van
het laatste jaar. De waarde van de vervangende machines die zonder groei aan het begin
van het laatste jaar worden gekocht wordt op 100 gesteld. De oudste jaargang wordt
aangeduid  met  1, de jongste met 10. Aldus ontstaat de volgende tabel:

TABEL 12.1

Re8le winstcorrecties (afschrijvingen + inflatiecorrecties) bij WHK, VMA en TIC voor
10 machines; jaarinflatie 6%; zonder (1) of met (2) groei van 2% per jaar.

Jaargang: WHK VMA TIC

(1)    (2)            (3)    (4)            (5)    (6)
zonder met zondernnet zonder met

1       5,58 5,58 5,92  5,92         10    10
2                  5,92 6,04 6,63 6,76   10 10,2
3                   6,27 6,53 7,40 7,70   10 10,40
4                  6,65 7,06 8,25  8,76         10    10,61
5                   7,05 7,63 9,16  9,92          10    10,82
6                   7,47 8,25 10,16 11,22        10    11,04
7                   7,92 8,92 11,25 12,67    10  11,26
8       8,40 9,65 12,43 14,28     10  11,49
9                   8,90 10,43 13,71 16,06        10    11,72
10                  9,43 11,27 15,09 18,03        10     11,95

TOTAAL: 73,59 81,35 100 111,31 100 109,50

Toelichting op berekening van de cijfers in de kolommen:

(1): 10/1,0610, 10/1,069, . . . . . . . . . . . . 10/1,06

(2):           5,92.1,02, 6,27.1,022................9,43.1,029
(3):          (100/10 + 6% van 100)/1,06, (10 + 0,06.90)/1,062. . . . . . . . . .

(10 + 0,06.10)/1,0610
(4): 6,63.1,02, 7,40.1,022. . . . . . . . . . . . . . ..15,09.1,029
(5): 1,0610.10/1,0610, 1,069.10/1,069...............10

(6):                        10,  10.1,02, 10.1,022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.1,029.

De re8le commerciale waarde van het complex machines en dus het re8le eigen vermogen
bedraagt in geval van groei:
10  +  2.10,2  +  3.10,4 +. . . . . . . . . . . . . + 10.11,95 = 620,11.

Het verschil in correctie tussen VMA en WHK bedraagt
111,31 - 81,32 = 29,96. Gerelateerd aan het reele eigen vermogen levert dit een dGTV
op van (29,96/620,11).100% = 4,83%.
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Het verschil in correctie tussen VMA en TIC bedraagt

109,50 - 81,32 = 28,15. Gerelateerd aan het reele eigen vermogen levert dit een dGTV
op van (28,15/620,11).100% = 4,54%.
Zonder groei bedraagt dGTV  (100 - 73,59)/(10  +  20  + . . . . . . . +  100)  =
(26,41/550).100% = 4,80% (= 5,09/1,06 = eo/(1 + 0).

Geconcludeerd kan worden dat bij gelijkblijvende inflatie en positieve groei dGTVVMA
groter is dan dGTVTIC· Bij een negatieve groei geldt het omgekeerde: dGTVVMA
bedraagt   dan 4,77%, dGTVTIC bedraagt   5,08%. De verschillen zijn echter niet groot.
Deze worden vervolgens nog kleiner in geval van een balans met ook monetaire activa en
voorraden. De verschillen zijn bovendien afhankelijk van de solvabiliteit. In onderstaande
tabel is dGTV opgenomen voor VMA, HOF en TIC bij een aantal solvabiliteiten.

TABEL 12.2

dGTVVMA, dGTVHOF en dGTVTIC ill geval van een variabele solvabiliteit.
Gelijkblijvende inflatie; groei:  2% .

solvabiliteit dGTVVMA dGTVHOF dGTVTIC

-10% -1,40% -1,40% -1,69%
20% 0,30% 0,28% 0,01 %
50% 2,00% 1,88% 1,71%
80% 3,70% 3,47% 3,47%

100% 4,83% 4,54% 4,54%

Bij de solvabiliteiten 20%, 50% en 80% ligt dGTVHOF tussen dGTVVMA en dGTV IC,
omdat we ons bij de onderneming met uitsluitend machines steeds op het machinetraject
bevinden.

In Tabel 12.3 zijn dezelfde berekeningen gemaakt bij een groeipercentage van 6%.

TABEL 12.3

dGTVVMA, dGTVHOF en dGTVTIC in geval van een variabele solvabiliteit.
Gelijkblijvende inflatie; groei:  6%.

solvabiliteit dGTVVMA dGTVHOF dGTVTIC

-10% -1,34% -1,34% -2,15%
20% 0,30% 0,30% -0,45 %
50% 2,06% 1,71% 1,29%
80% 3,76% 3,12% 2,94%

100 % 4,89% 4,07% 4,07%

Voor het model met groei kunnen dezelfde formules voor dGTV en dGEV gebruikt
worden als voor het model met groei. De hoogte van de boekwaardewig en de afschrij-
vingswig zal zich uiteraard anders ontwikkelen. In onderstaande tabel zijn boekwaardewig
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en afschrijvingswig berekend bij een aantal groeipercentages bij gelijkblijvende inflatie.
Waarneembaar is de lagere waarde bij een hoger groeipercentage. Dit is logisch, want het
gewicht van de jongere jaargangen, waarbij de verschillen tussen de actuele en historische
waarde het kleinst zijn, neemt toe met toenemende groei.

TABEL 12.4

Maximale boekwaardewig (q en maximale afschrijvingswig (e@ bij gelijkblijvende
inflatie en verschillende groeipercentages.

% groei                                  mo                         %
0 15,20 5,09
0,5 15,06 5,02
1,0 14,92 4,95
2,0 14,65 4,81
4,0 14,12 4,55
6,0 13,61 4,32

Uit Tabel 12.3 blijkt dat dGTV™A bij 100% solvabiliteit 4,89% bedraagt. Dit getal kan
berekend worden met behulp  van de formule dGTV  =  f.(1  -  4/(1  +  0290  =  0,06.(1
- 0,1361)/(1 + 0,06). Met behulp van e /(1 + f) wordt dGTVHOF = dGTVTIC =
4,32/1,06 = 4,07% gevonden.

Groei kan positief of negatief zijn. Uit Tabel 12.3 blijkt dat bij een groeipercentage van
6% (positieD en gelijkblijvende inflatie geldt dat dGTV™A > dGTVTIC, terwijl zij
zonder groei aan elkaar gelijk zijn. Deze ongelijkheid geldt ook bij het niet-afschrijfbare
actief. De verklaring hiervoor is gelijksoortig. Bij groei kan immers het "groeigedeelte"
van elke jaargang (dit is de omvang waarmee de basisjaargang te boven wordt gegaan) als
an los actief gezien worden; anders geformuleerd: bij groei bestaat het machinecomplex
uit het oorspronkelijke ideaalcomplex plus "losse activa". Voor het ideaalcomplex zijn de
correcties van de vermogensaftrek en de theoretisch juist inflatiecorrectie aan elkaar
gelijk, terwijl bij de "losse activa" de VMA-correctie groter is dan de TIC-correctie.

Bij negatieve groei en gelijkblijvende inflatie geldt:
dGTVVMA < dGTVTIC, immers het machinecomplex bestaat nu uit het ideaalcomplex
minw losse activa. Bij VMA gaat er dus ten opzichte van het ideaalcomplex meer af.

Positieve en negatieve groei kunnen vervolgens ook gecombineerd worden met sttigende
en dalende inflatie.

1. Positieve groei en stijgende inflatie:
zonder groei geldt dGTVVMA > dGTV 'IC; met positieve groei wordt dit effect dus
versterkt.

290.   Einde van het jaar!
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2. Negatieve groei en stijgende inflatie:
zonder groei geldt dGTVVMA > dGTVTIC; met negatieve groei werken er tegengestelde

krachten, het saldo is afhankelijk van de specifieke kwantiteiten.

3. Negatieve groei en datende inflatie:
zonder groei geldt dGTVVMA < dGTVTIC; met negatieve groei wordt dit effect dus

versterkt.

4. Positieve groei en dalende inflatie:
zonder groei geldt dGTVVMA < dGTV 'IC; met positieve groei werken er tegengestelde

krachten, het saldo is afhankelijk van de specifieke kwantiteiten.

3 AFWIJKENDE SPECIFIEKE PRIJSONTWIKKELINGEN

De machines vormen een perfect ideaalcomplex (in geldtermen), indien de nominale

aanschaffingsprijs van de nieuwe jaargang van jaar tot jaar stijgt met het inflatiepercenta-

ge (de procentuele stijging van het algemene prijspeil). Dit is in ieder geval zo, indien er

geen volumegroei optreedt dn de specifieke prijsstijgingen gelijk zijn aan de algemene.

Noodzakelijk is dit echter niet, het is voldoende als het product van volume en specifieke
prijs toeneemt met het inflatiepercentage. Dit betekent dat (positieve) volumegroei

gecompenseerd kan worden door geringere specifieke prijsstijgingen en omgekeerd. In
par. 2 zijn de effecten onderzocht van volumegroei bij specifieke prijsstijgingen gelijk aan
de algemene. Het moge duidelijk zijn, dat zonder volumegroei de effecten van sneller

stijgende specifieke prijzen gelijk zijn aan de effecten van positieve volumegroei (bij geen
verschil tussen specifieke en algemene prijsstijging), en de effecten van langzamer

stijgende specifieke prijzen gelijk aan die van negatieve volumegroei. Bij gelijktijdig
optreden zullen positieve volumegroei en sneller stijgende specifieke prijzen resp.
negatieve volumegroei en langzamer stijgende specifieke prijzen elkaar versterken.

4 SAMENVATUNG EN CONCLUSIES

Noch een omloopsnelheid van de voorraden hoger dan 66n, noch groei van de voorraden
of het machinepark, noch afwijkende specifieke prijsontwikkelingen noodzaken tot sterk

afwijkende conclusies met betrekking tot de wijze waarop de alternatieve inflatiecorrec-
tiestelsels  zich tot elkaar verhouden.
Met betrekking tot de voorraden leiden een hogere omloopsnelheid en groei bij de
vermogensaftrek en het systeem-Hofstra in de marge tot een iets geringere inflatiecorrec-

tie dan bij de theoretisch juiste inflatiecorrectie ((lit onverlet de verschillen die bij de
standaardonderneming kunnen ontstaan).
Volumegroei van de afschrijfbare bedrijfsmiddelen (machines) verkleint de verschillen van

de vermogensaftrek en het systeem-Hofstra ten opzichte van de theoretisch juiste inflatie-
correctie. De verklaring hiervoor wordt gevormd door de afnemende boekwaarde- en af-
schrijvingswig ten gevolge van het grotere relatieve aandeel van de nieuwere machines,
waarvan het verschil tussen commerciale en fiscale boekwaarde zeer gering of zelfs nihil
is.
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DEEL m

Introductie

In Deel II concentreerde het onderzoek zich op de verschillen in belastinggrondslag van
de alternatieve inflatiecorrectiestelsels ten opzichte van de winstbepaling op basis van
historische kostprijzen (WHK), uitgedrukt in een percentage van het commerciBle totale

vermogen (dGTV). Deling   door de solvabiliteit (s) leidt ertoe   dat de verschillen worden
uitgedrukt in een percentage van het commerciele eigen vermogen (dGEV). Een hogere
belastinggrondslag leidt tot een lagere belastingheffing. De grootte van het verschil in
belastingheffing is mede afhankelijk van het belastingtarief (b). Door de lagere belasting-
heffing wordt de commercitle winst nd belastingen hoger. Dienovereenkomstig stijgt de
rentabiliteit van het eigen vermogen nal belastingen (REV). De toename van  REV  (dREV)
is gelijk aan het belastingtarief maal het verschil in belastinggrondslag, uitgedrukt in
procenten van het eigen vermogen (dREV = b.dGEV). Immers, in geval van een lagere
belastinggrondslag stijgt REV ten gevolge van de belastingbesparing over het bedrag
waarmee de belastinggrondslag (volgens WHK) afneemt ten gevolge van de aangebrachte

inflatiecorrecties. Bij een hogere belastinggrondslag dan volgens de winstbepaling op basis
van historische kostprijzen geldt uiteraard het omgekeerde. De hoogte van het verschil in
rentabiliteit van het eigen vermogen (dREV) is niet afhankelijk van de hoogte van de
rentabiliteit van het commercitle eigen vermogen die ontstaat bij winstbepaling op basis
van historische kostprijzen (WHK). Dit impliceert dat dREV een geschiktere maatstaf is
om  de  effecten van inflatiecorrectie te meten  dan (de wijzigingen  van) het effectieve
tarief. Onder het effectieve tarief versta ik de uiteindelijk verschuldigde belasting,
uitgedrukt in een percentage van de winst berekend op basis van historische kostprijzen.
Uiteraard is het relatieve belang van een zekere dREV groter naarmate REV lager is.
Voor een individuele onderneming zijn dus van belang:
a. de solvabiliteit (s). Naarmate deze hoger is het verschil in belastinggrondslag ten
opzichte van winstbepaling op basis van historische kostprijzen groter en wordt dientenge-
volge REV met een groter aantal procentpunten verhoogd (een correctere formulering is
dat voorkomen wordt dat REV met een groter aantal procentpunten wordt verlaagd door
het niet verlenen van inflatiecorrectie. Naarmate de solvabiliteit lager is, maakt het meer
uit voor welk inflatiecorrectiestelsel gekozen wordt, omdat de relatieve verschillen in
belastinggrondslag groter zijn (zie Deel ID.
Bij ondememingen met een lage of negatieve solvabiliteit dient vervolgens ook te worden
nagegaan of het fiscale eigen vermogen negatief is, omdat dit in het algemeen leidt tot een
bijtelling in vergelijking met winstbepaling op basis van historische kostprijzen.

b. de rentabiliteit van het commercitle eigen vermogen nd belastingen (REV). Naarmate
deze lager is hebben ondernemingen met positief eigen vermogen meer last van het niet
laijgen van de inflatiecorrectie; naar verhouding gaat meer REV verloren. Voor onderne-
mingen met negatief fiscaal eigen vermogen zal de bijtelling ingrijpender zijn, naarmate
de REV lager is, omdat door de toepassing van de inflatiecorrectie naar verhouding meer
REV verloren gaat.
Uit onderstaande staafdiagrammen, die betrekking hebben op het jaar 1987 (Afbeelding
III. 1.a en  III. 1.b), blijkt dat  er een grote spreiding  over het totaal der ondernemingen  van
zowel solvabiliteit als rentabiliteit kan worden geconstateerd. Het aandeel ondernemingen
met negatief,/iscaat eigen vermogen (na aftrek van deelnemingen) kan voor het jaar 1984
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worden geschat  op  22,2%. Het percentage  met een negatief commercieel eigen vermogen
bedroeg voor 1984: 3,6%. Het verschil tussen het aandeel negatief fiscaal en commercieel
eigen vermogen is groot, maar verklaarbaar: in geval van positief commercieel eigen
vermogen kan zeer wel negatief fiscaal eigen vermogen ontstaan, zoals ook in mijn model
waargenomen kan worden.

AFBEELDING III. 1.a

Rentabiliteit van (grote) ondernemingen met positief eigen vermogen, in procenten van
het totaal aantal ondernemingen (2812), 1987.
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BRON: Samenvattend overzicht statistiek financien van ondernemingen, 1987.
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AFBE.F.I.DINC; III.1.b

Solvabiliteit van (grote) ondernemingen, in procenten van het totaal aantal ondernemingen

(2923), 1987.
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BRON: Samenvattend overzicht statistiek financiBn van ondernemingen, 1987.

Er zal een groep ondernemingen zijn, waarbij dit negatieve fiscale eigen vermogen

gepaard gaat met een lage rentabiliteit van het commerciele eigen vermogen. Een indicatie
voor het samengaan van lage rentabiliteit van het eigen vermogen en lage solvabiliteit kan
worden gevonden in het feit dat de gemiddelde solvabiliteit van winstgevende onder-

nemingen   (ook   in    1987)   rond   38%   lag   en   die van verliesgevende ondememingen   rond

16,5 %. Deze laatste ondernemingen zullen door toepassing  van een inflatiecorrectiestelsel
extra liquiditeitsproblemen krijgen291, omdat  ze in vergelijking met winstbepaling   op

basis van historische kostprijzen m66r belasting moeten betalen. Met name voor deze

ondernemingen is het van het allergrootste belang welk inflatiecorrectiestelsel toegepast
gaat worden. In dit deel worden twee inflatiecorrectiestelsels ontwikkeld die het mogelijk
maken deze ondernemingen te ontzien, zonder dat een consequente toepassing van infla-
tiecorrectie veel geweld wordt aangedaan.  Het ene stelsel  is een variant op het systeem-
Hofstra, waarvan de essentie is dat de verhoging van de belastinggrondslag ten opzichte

van winstbepaling op basis van historische kostprijzen geheel of grotendeels wordt verlegd
van de jaarwinsten naar de fiscale latentie. Het andere stelsel is een systeem met een
vermogensaftrek (en -bijtelling), waarmee de uitkomsten van de theoretisch juiste inflatie-
correctie (TIC) benaderd worden.
De grote spreiding van zowel de solvabiliteit als de rentabiliteit van het commerdae

eigen vermogen en het grote aantal combinaties dat daaruit voortkomt, heeft tot gevolg

291. Bij verliesgevende ondernemingen ontstaan lagere compensabele verliezen.
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dat de nadelen (en de voordelen in geval van bijtelling) van het ontbreken van inflatiecor-
rectie zeer ongelijkmatig over de Nederlandse ondememingen zijn verdeeld. Deze
ongelijkmatige verdeling leidt naar mijn opvatting tot een vorm van onrechtvaardigheid,
zeker bij een inflatieniveau zoals Nederland dat bijvoorbeeld in de periode 1971-1982
heeft gekend. Door de sterk aantrekkende inflatie van het ogenblik (1991: 4,9%) wordt
dit probleem snel weer actueel. Bij een eventuele keuze uit de alternatieve infiatiecorrec-
tiestelsels voor praktische toepassing zullen eenvouds-, rechtvaardigheids- en verstorings-
aspecten tegen elkaar afgewogen moeten worden. Verstoring van het economische proces
kan optreden als levensvatbare ondennemingen geconfronteerd worden met extra liquidi-
teitsproblemen ten gevolge van een hogere belastinggrondslag dan bij winstbepaling op
basis van historische kostprijzen. Dit effect treedt bij de theoretisch juiste inflatiecorrectie
bij een snel stijgende inflatie al bij een betrekkelijk hoge solvabiliteit op als gevolg van de
aan de jaarinflatie gekoppelde bijtelling van de financieringswinst over het vreemde
vermogen. Hiermee verbonden is het grillige verloop van de theoretisch juiste inflatiecor-
rectie. De toepassing van de theoretisch juiste inflatiecorrectie is hierdoor bezwaarlijk.
Daarnaast snijdt TIC de horizontale as niet in hetzelfde punt als VMA en HOF (en de
reeds genoemde varianten van elk van deze stelsels), waardoor een combinatie van TIC
met een ander stelsel niet mogelijk is. Bij de andere stelsels is een combinatie van Edn
stelsel voor positief fiscaal eigen vermogen en een ander stelsel voor negatief fiscaal eigen
vermogen wel mogelijk.
De vermogensaftrek heeft als groot voordeel dat hij eenvoudig toepasbaar is. Als nadeel
staat daar tegenover dat vooral in geval van stijgende inflatie en relatief veel niet-af-
schrijfbare bedrijfsmiddelen, de afwijking in de jaarwinsten van de theoretisch juiste in-
flatiecorrectie (de norm) erg groot wordt ten gevolge van de uitruil tussen de jaarwinsten
en de fiscale latentie. Een ander nadeel, dat de vermogensaftrek gemeen heeft met het
oorspronkelijke systeem-Hofstra, is dat in geval van negatief fiscaal eigen vermogen een
onmiddellijke bijtelling dient plaats te vinden. Deze bijtelling is bezwaarlijk voor
ondernemingen die een negatief fiscaal eigen vermogen koppelen aan een slechte
winstgevendheid. De ondernemingen kunnen ontzien worden door de bijtellingen voor de
jaarwinsten voor een groot deel of zelfs te transformeren in een hogere fiscale latentie,
zoals ik voorstel in de variant op het systeem-Hofstra (HOFvAR)· Deze wenselijke uitruil
(in tegenstelling tot de minder wenselijke op de bedrijfsmiddelentrajecten in geval van
hoge solvabiliteit) tussen jaarwinsten en fiscale latentie kan bewerkstelligd worden door
middel van (gedeeltelijke) afwaardering   van de bedrijfsmiddelen. Hiertoe wordt   het
negatieve fiscale eigen vermogen (of beter gezegd het surplus aan vreemd vermogen)
toegerekend aan de groepen activa in een volgorde die het spiegelbeeld is van de doorHofstra gehanteerde toerekeningsvolgorde in geval van een monetair tekort (voorraad-,
machine- en gebouwentraject). Het negatieve fiscaal eigen vermogen wordt achtereenvol-
gens toegerekend aan de gebouwen, de machines en de voorraden. Zo ontstaan er zeven
trajecten (zie Afbeelding III.2 van rechts naar links):
I.               het kastraject;
II. het gebouwentraject;
III. het machinetraject;
IV. het voorraadtraject;
V.               het negatieve gebouwentraject;
VI. het negatieve machinetraject en
VII. het negatieve voorraadtraject.
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In plaats van dan negatieve-eigen-vermogentraject zijn er nu drie negatieve-eigen-
vermogentrajectgn.

AFBEELDING III.2

Het verschil in belastinggrondslag in procenten van het totale commercitle vermogen

(dGTV) voor de theoretisch juiste inflatiecorrectie (TIC), de vermogensaftrek (VMA), de
variant op de vermogensaftrek (VMATIC) en (de variant op) het systeem-Hofstra

(HOFVAR); stijgende inflatie.
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In Afbeelding III.2 kan het grote voordeel van het systeem-Hofstra, dat nog vergroot
wordt door de variant op de negatieve-eigen-vermogentrajecten, te weten het effect dat ik
heb  aangeduid  als de "dempende werking", in optima forma worden waargenomen:  op  het
kastraject volgt HOF de TIC-lijn, waardoor wordt voorkomen dat bij een hoge solvabili-
teit (en veelal een hogere rentabiliteit van het commerciele eigen vermogen) de minder
wenselijke uitruil van voordeel in de fiscale latentie tegen voordelen in de jaarwinsten

plaats vindt, op het gebouwentraject steekt HOF over naar VMA, waardoor weliswaar het
verschil met de theoretisch juiste inflatiecorrectie (TIC) groter wordt, maar waardoor ook
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voorkomen wordt dat de ondernemingen in geval van stijgende inflatie reeds bij een hoge
solvabiliteit met een bijtelling (in vergelijking met de winstbepaling op basis van
historische kostprijzen) te maken krijgen. Het gevolg hien'an is wel dat de vermogensaf-
trek en het systeem-Hofstra in geval van stijgende inflatie te hoge jaarcorrecties laten
zien; er vindt echter "teruggave" plaats als de inflatie gaat dalen en/of door middel van de
fiscale latentie. Op het negatieve gebouwentraject volgt de variant van het systeem-
Hofstra (HOF 'AR  niet langer de vermogensaftrek (en het oorspronkelijke systeem-
Hofstra). Op dit traject vindt in het geheel geen bijtelling plaats, omdat deze nadelen
volledig vervangen worden door een hogere fiscale latentie ten gevolge van de afwaarde-
ring (de boekwaarde komt hierdoor beneden de WHK-boekwaarde). Op het negatieve
machinetraject vindt een gedeeltelijke uitruil plaats tussen bijtellingen en een hogere
latentie. Pas op het negatieve voorraadtraject wordt volledig bijgeteld. Voor de praktijk is
dit echter nauwelijks relevant, omdat ondernemingen met een zeer hoog negatief fiscaal
eigen vermogen zeldzaam zullen zijn.
Als nadelen van de variant op het systeem-Hofstra zouden aangemerkt kunnen worden,
dat het systeem niet eenvoudig is en dat er fiscale boekwaarden ontstaan die zowel
afwijken van de boekwaarden gebaseerd op historische prijzen als van de boekwaarden
gebaseerd op actuele prijzen. Dit is het geval op de negatieve-eigen-vermogentrajecten,
het machinetraject en het gebouwentraject.
Voor een eventuele praktische toepassing van het systeem-Hofstra stel ik voor of drie
groepen bedrijfsmiddelen te onderscheiden (in plaats van twee), of de overgang van de
ene groep naar de andere te leggen bij een andere economische levensduur (20 jaar in
plaats van 10 jaar). Verder acht ik het systeem-Hofstra ook toepasbaar in geval van
deflatie en niet alleen in geval van inflatie, zoals Hofstra doet.
Een combinatie van relatieve eenvoud, "dempende werking" en ontzien van ondernemin-
gen met lage solvabiliteit, kan bewerkstelligd worden door toepassing van een alternatieve
vermogensaftrek, waarmee de resultaten van de theoretisch juiste inflatiecorrectie
benaderd kunnen worden (vandaar de aanduiding: VMATIC)· In Afbeelding III.2 is het
lijn 3. Het systeem is als volgt: bij een "representatieve" solvabiliteit (bijvoorbeeld de
gemiddelde solvabiliteiO, wordt door gelijkstelling   van de jaarwinstcorrectie   bij   de   theo-
retisch juiste inflatiecorrectie en de vermogensaftrek een VMATIC-percentage gevonden,
dat in geval van stijgende inflatie lager is dan het inflatiepercentage en in geval van
dalende inflatie hoger is dan het inflatiepercentage. De boekwaarde van de bedrijfsmidde-
len blijft gelijk aan de VMA-(dus de WHK-)boekwaarde. Omdat bij TIC geen fiscale
latentie ontstaat, zal deze boekwaarde bij vervreemding of liquidatie gecorrigeerd dienen
te worden met de gecumuleerde inflatie uit de daaraan sinds de aanschaf voorafgegane
jaren. De totale-winstcorrectie (die bij VMA, HOF en TIC gelijk is) is alleen correct voor
ondernemingen met de "representatieve" solvabiliteit. Ondernemingen met een lagere
solvabiliteit krijgen teveel inflatiecorrectie, ondernemingen met een hogere solvabiliteit te
weinig. Het varieren van de representatieve solvabiliteit kan fungeren als beleidsinstru-
ment.
De theoretisch juiste inflatiecorrectie (TIC), het systeem-Hofstra (HOF), de vermogensaf-
trek  (VMA), de variant op Hofstra (HOFVAR)  en de variant  op de vermogensaftrek
(VMATIC) snijden de horizontale as allemaal in dezelfde commerciele solvabiliteit (het
fiscale eigen vermogen bedraagt nihil; Ef = 0). Dit betekent dat met deze stelsels
combinaties gemaakt kunnen worden.
Bij invoering van inflatieneutrale belastingheffing is in theoretische zin herwaardering
noodzakelijk, immers er is vanaf het moment van invoering alleen dan sprake van
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inflatieneutraliteit als gestart wordt met actuele boekwaarden ("startende ondememing').
Herwaardering houdt in dat de boekwaarde gecorrigeerd met de gecumuleerde inflatie die
sinds het jaar van aanschaf heeft plaatsgevonden. Er vanuit gaande dat de specifieke
prijsontwikkeling van de bedrijfsmiddelen gelijk is aan de algemene prijsontwikkeling,
wordt zo de boekwaarde verhoogd tot actuele waarde. Er vindt een waardesprong plaats

ter grootte van de boekwaardewig. Deze waardesprong is in beginsel belast, omdat de
(uiteraard maximale) boekwaardewig veroorzaakt is in een periode waarin nog geen
sprake was van inflatieneutrale belastingheffing. Voor de belastingplichtige staat daar
tegenover dat hij ten gevolge van de hogere boekwaarde in de toekomst hogere inflatie-
correcties krijgt. Niet herwaarderen leidt tot lagere inflatiecorrecties. Onderzocht is of de
fiscus door middel van de lagere inflatiecorrecties compensatie verkrijgt, indien er niet
geherwaardeerd wordt, waardoor geen belastbare waardesprong ontstaat. Onder bepaalde
voorwaarden blijken de waardesprong en het verschil in inflatiecorrecties aan elkaar gelijk
te zijn, in een aantal situaties echter ook niet; belastingplichtige of fiscus komt eraan
tekort. In geval van lage inflatie is dit niet zo ernstig. Theoretisch het meest zuiver is
echter tot herwaardering over te gaan. Onmiddellijke belastingheffing over de waarde-

sprong brengt een vergrote kans op liquiditeitsproblemen met zich mee, vandaar dat het
aanbeveling verdient deze onder te brengen in een fiscale reserve, die vervolgens in de
loop van bijvoorbeeld 10 jaar aan de winst wordt toegevoegd.
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HOOFDSTUK 13

KWANTITATIEVE GEVOLGEN VAN HET ONTBREKEN VAN INFLATIENEU-
TRALE BELASTINGHEFFING

1 INLEIDING

In vergelijking met winstbepaling op basis van historische kostprijzen (WHK) ontstaan er
bij inflatieneutrale belastingheffing voordelen of nadelen. De voordelen treden in het
algemeen op in geval van positief fiscaal eigen vermogen (Ef > 0), de nadelen in geval
van negatief fiscaal eigen vermogen (Ef < 0).
Voor de kwantificering van deze voor- en nadelen ga ik zoveel mogelijk uit van werkelij-
ke omstandigheden. Voor het inflatieverloop neem ik derhalve het werkelijke inflatie-
verloop gedurende de periode 1968-1987. Als onderneming neem ik de standaardonderne-
ming met voorraden, afschrijfbare bedrijfsmiddelen (machines) en monetaire activa. Dit
komt dus neer op het voorbeeld met onregelmatige inflatie (O) uit hoofdstuk 10.
Tot nu toe zijn de voor- en nadelen geformuleerd als verschillen in belastinggrondslag en
deze zijn vervolgens uitgedrukt in een percentage van hetzij het commerciale totale
vermogen (dGTV), hetzij het commerciele eigen vermogen (dGEV).
Een verschil in belastinggrondslag leidt uiteindelijk tot een verschil in belastingheffing
(dB). Dit verschil in belastingheffing wordt mede bepaald door het belastingtarief (b).
Hiervoor neem ik, m.u.v. 1968-1972, de werkelijke tarieven vennootschapsbelasting die
in de loop van de betreffende periode gegolden hebben.
Van 1973 tot en met 1984 bedroeg het tarief VpB 48%, in 1985 en 1986 43% en in 1987
42%292. In de jaren 1968 - 1972 was er sprake van een wisselend, niet uniform tarief

293met bovendien in 1971 en 1972 tijdelijke verhogingen om conjuncturele redenen.
Gemakshalve  stel  ik voor die jaren het tarief ook op  48%.
Ook het verschil in belastingheffing WED kan uitgedrukt worden als een percentage van
zowel het totale commercitle vermogen (Tc) als het commercitle eigen vermogen (Ec).
De formules luiden dan:

dBTV = b.dGTV (13.1.a)
of

dBEV = b.dGEV
(13.1.b)

Het voordeel of nadeel ten opzichte van WHK bestaat dan uit de lagere of hogere
belastingheffing (positief of negatief verschil in belastingheffing (dB) bij het verschil in
belastinggrondslag in procenten van het commercitle totale resp. eigen vermogen (dGTV
en dGEV) in voordeeltermen).
Deze hogere of lagere belastingheffing betekent impliciet een verhoging of verlaging van
de rentabiliteit van het totale vermogen nd belasting (dRTVna) en van de rentabiliteit van
het eigen vermogen mi belasting (dREVna). De formules 13.1.a en 13.1.b kunnen dan
ook geschreven worden als:

292. Het huidige tarief bedraagt  35 % voor winsten voorzover groter  dan f 250.000,  over de eerste  f
250.000 bedraagt  het  40 %.

293.  De zgn. Wiebeltax.
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dRTVna = b.dGTV (13.1.c)
en

dREVna = b.dGEV (13.1.d)

In het vervolg van dit onderzoek staan de afkortingen dREV resp. REV voor het verschil
in resp. de totale rentabiliteit van het commerciale eigen vermogen nd belastingen en

dRTV resp. voor het verschil in resp. de totale rentabiliteit van het commerciale totale

verrnogen v66r belastingen.

2 MAATSTAF VOOR DE KWANTITATIEVE GEVOLGEN

De vraag is nu wat een goede maatstaf is om de kwantitatieve verschillen ten opzichte van

winstbepaling op basis van historische kostprijzen (WHK) te meten. Mijns inziens dient

daarvoor het verschil in rentabiliteit van het commerci8le eigen vermogen (dREV) als
uitgangspunt genomen te worden. Immers, in het kader van het realisme -waarvoor

gekozen is- is de inflatieneutrale belastingheffing erop gericht de re8le waarde van het
geinvesteerde eigen vermogen te handhaven. Daarom is het logisch ten aanzien van de
mate waarin dat wel of niet gebeurt aansluiting te zoeken bij dit eigen vermogen zelf.
Er is al eerder op gewezen dat de theoretisch meest juiste aanpak is een vergelijking met
TIC te maken; TIC voldoet immers aan de definitie van inflatieneutrale belastingheffing.

In dit verband is er ook al op gewezen dat de term 'voordeel' ten opzichte van WHK niet
verkeerd dient te worden verstaan. Het gaat in feite niet om een voordeel maar om het
opheffen van een nadeel. Desondanks is gekozen voor vergelijking met WHK, omdat in

beginsel de huidige belastingheffing daarop gebaseerd is.
Omdat de hoogte van het voor- of nadeel bij een gegeven verschil in belastinggrondslag
mede bepaald wordt door het toepasselijke tarief, ligt de keuze van dREV (verschil in
rentabiliteit van het commerciele eigen vermogen na belasting ten opzichte van een

winstbepaling naar historische kostprijzen) als maatstaf voor de hand. In situaties met

negatief commercieel eigen vermogen (Ec < 0) kan dREV niet gehanteerd worden; dan
zal ik dGTV gebruiken. Dit is voor deze situaties een geschikte maatstaf, vooral als men
bedenkt dat bij negatief fiscaal eigen vermogen -dat a fortiori negatief is als het commer-

ciale eigen vermogen negatief is- de problematiek van het extra liquiditeitsbeslag, veroor-
zaakt door de hogere belastinggrondslag dan bij WHK, centraal staat. Al eerder is erop
gewezen dat vanuit dit gezichtspunt een koppeling aan het totale vermogen zinvol is.
Een bijkomende reden om voor het verschil in belastinggrondslag als percentage van het
commerciale totale vermogen (dGTV) te kiezen is dat de Statistiek Financian van

Ondernemingen in geval van negatief commercieel eigen vermogen slechts voorziet in
RTV-v r-belastingen als vergelijkingsmateriaal. In het navolgende zal overigens

gedemonstreerd worden dat het verschil in belastinggrondslag als percentage van het
commerciele totale vermogen (dGTV) via het verschil in rentabiliteit van het commerciale
totale vermogen na belastingen (dRTVna) omgerekend kan worden tot een equivalent
uitgedrukt in het verschil in rentabiliteit van het commerciale totale vermogen vddr

belastingen (dRTV). Dat wil zeggen dat bij elk verschil in grondslag (dGTV) dit verschil
in rentabiliteit van het totale vermogen vddr belastingen (dRTV) berekend kan worden dat
een gelijk verschil in rentabiliteit van het totale vermogen nd belastingen (dRTVna) ople-
vert.
Voor verliessituaties houd ik vast aan dREV, hoewel dGEV geschikter zou zijn indien de
in hoofdstuk 9 gemaakte, voor de praktijk van de belastingheffing weinig realistische
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veronderstelling dat de fiscus de verliescompensatie meteen uitbetaalt, losgelaten wordt.
Een positieve of negatieve dGEV betekent dan een verhoging of verlaging van het bruto
compensabele verlies van het desbetreffende jaa,294. Of dit verlies ooit gecompenseerd
kan worden is een probleem van een andere orde.
Een andere mogelijkheid zou zijn geweest het verschil in belastinggrondslag in combinatie
met het nominale wettelijke tarief te vertalen in termen van het efectieve tarief Ob·Onder het effectieve tarief wordt in dit verband verstaan de uiteindelijk verschuldigde

belastit  uitgedrukt in een percentage van de winst berekend
 

basis van historische
prijzen- 5.  Bij een lagere belastinggrondslag dan bij WHK29 resulteert een lager,
bij een hogere belastinggrondslag een hoger effectief tarief.
De hantering van b  heeft als voordeel ten opzichte van dREV, dat het ook gebruikt kan
worden in geval van negatief Ef, maar het heeft als nadeel dat toepassing in verliessitua-
ties problematisch is. Een verlies beinvloedt immers eventueel het effectieve tarief van
een ander jaar dan het onderhavige nl. een verstreken of toekomstig winstjaar.
Het belangrijkste en beslissende bezwaar tegen de hantering van het effectieve tarief als
maatstaf van vergelijking is het feit dat b  gekoppeld is aan een grootheid die zich in
beginsel in kwantitatieve zin onafhankelijk van het eigen vermogen ontwikkelt nl. de
winst. Dit betekent dat bij een bepaald eigen vermogen met de daarbij behorende inflatie-
correctie, de mate waarin het effectieve tarief beinvloed wordt afhankelijk is van de
hoogte van de winst: bij een hoge winst is deze invloed gering, bij een lage winst is de
invloed aanzienlijk. De hoogte van het verschil in rentabiliteit van het commerciele eigen
vermogen na belastingen (dREV) is onathankel(/k van de hoogte van de winst297
Aan de hand van een eenvoudig voorbeeld kan dit duidelijk gemaakt worden.

VOORBEELD  13.1:

Stel er is een onderneming met een commercieel eigen vermogen van 500 (Ec = 500).
Het verschil in belastinggrondslag in procenten van het commerciele eigen vermogen ten
opzichte van winstbepaling op basis van historische kostprijzen (WHK) ten gevolge van
een stelsel met een vorm van inflatiecorrectie (bijvoorbeeld TIC) bedraagt +6%
(dGEVTIC = 6%). Het wettelijke nominale tarief bedraagt 40% (b  = 40%).
De fiscale winstberekening volgens WHK levert op 120298 (a). Dit betekent dat

294. In geval van een verlies of winst van een kleine omvang kan de inflatiecorrectie het fiscale verlies in
een fiscale winst doen omslaan of omgekeerd.  dREV kan opgevat worden als netto-verliescompensatie.

295. Het relateren attn de winst op basis van historische prijzen ligt in de lun van een eerder gemaaktekeuze, namelijke de verschillen in belastinggrondslag bereken ten opzichte van WHK. Zou er gekozen zijn
voor vergelijking met TIC -wat theoretische juister zou zijn-, dan zou het voor de hand hebben gelegen heteffectieve tarief te berekenen in relatie tot de commerciBle winst, die gelijk is aan de TIC-winst.

296.   Ook hier zou het theoretisch juister zijn TIC als basis voor vergelijking te nemen.

297.  In het kader van deze zienswijze past de conclusie dat de algemene winstaftrek niet (gekoppeld aan de
hoogte van de winst), de bijzondere winstaftrek  1 (gekoppeld aan het fiscale eigen vermogen) een
maatregel in het kader van inflatieneutrale belastingheffing was.

Tariefmaatregelen kunnen en mogen daarom naar mijn opvatting nooit de plaats innemen van inflatie-
neutraliteitsmaatregelen.

298. Exogeen gegeven waarde.
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REVWHK 24% is. De verschuldigde belasting bedraagt 0,4.120 = 48, de winst na
belasting  72.  REV na belasting wordt dan  14,4%. Het effectieve tarief is  ook 40%.

Na inflatiecorrectie bedraagt de belastinggrondslag 120 - 6% van 500 = 90. De verschul-

digde belasting bedraagt 0,4.90 = 36, de winst na belasting 84. REV stijgt dan naar
16,8%, dus dREV is 16,8 - 14,4 = 2,4%. Dit cijfer wordt ook gevonden via b.dGEV  =

0,4.6% = 2,4%. Het effectieve tarief daalt naar 36/1,2 = 30%.
Voeren we gelijksoortige berekeningen uit met een WHK-winst van 60 (b) en 30 (c), dan
resulteert het volgende overzicht.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

WHK-winst GEVWHK  REVWHK   b dGEV REV dREV· C         beTIC TIC

(a) 120 24% 14,4% 40% 6% 16,8% 2,4% 30%

(b) 60 12% 7,2% 40% 6% 9,6% 2,4% 20%

(C) 30 6% 3,6% 40% 6% 6% 2,4% 0%

Uit dit overzicht blijkt dus duidelijk dat dREVTIC (7) onafhankelijk is van de hoogte van

de winst, b  na inflatiecorrectie (8) varieert sterk met de hoogte van de winst. In geval (c)

daalt het effectieve tarief zelfs tot 0%. Hieruit blijkt dat het relatieve belang van de

in#atiecorrectie, of deze nu positief of negatief is, toeneemt met een dalende winst.

Echter, om tot deze conclusie te geraken hoeven we niet onze toevlucht te nemen tot een
berekening van het resulterende effectieve tarief, vergelijking van de dalende REV HK
(3) met de gelijkblijvende dREVIC (7) leidt tot de dezelfde conclusie.
Uit het bovenstaande volgt dus dat de maatstaf van vergelijking dREV dient te zijn, bij
negatief commercieel eigen vermogen (Ec) fungeert dGTV als zodanig; het effectieve
tarief kan eventueel als een aanvullend kengetal gehanteerd worden voor het relatieve

belang van de inflatiecorrectie.

3 DE KWANTITATIEVE GEVOLGEN

In Tabel 13.1 zijn dGTV bij een solvabiliteit van -20% en dREV bij s = 20%, s = 50%
en  s   = 80% opgenomen; de cijfers zijn vervolgens afgebeeld in Diagram  13.1.a  tot  en
met 13.1.d.
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TABEL   1 3.1

dGTV bij s = -20% en dREV bij s = 20%, s = 50% en s = 80% van de standaard-
onderneming onder TIC, HOF en VMA; periode 1968 - 1987; werkelijke inflatie en
werkelijk belastingtarief.

8 -20% 20%

Jaar: TIC HOF VMA TIC HOF   VMA

1968 -2,11 -0,84 -0,84 -1,01 2,02 2,02
1969 -3,25 -1,48 -1,48 -1,10 3,14 3,14
1970 -1,18 -0,82 -0,82 0,60 1,46 1,46
1971 -2,84 -1,65 -1,65 -0,02 2,81 2,81
1972 -2,75 -1,82 -1,82 0,53 2,74 2,74
1973 -2,57 -1,91 -1,91 1,03 2,62 2,62
1974 -3,12 -2,33 -2,33 1,08 2,98 2,98
1975 -2,97 -2,43 -2,43 1,51 2,83 2,83
1976 -2,44 -2,27 -2,27 2,06 2,47 2,47
1977 -1,20 -1,66 -1,66 2,88 1,78 1,78

1978 -0,23 -1,10 -1,10 3,34 1,25 1,25
1979 -0,41 -1,09 -1,09 2,98 1,34 1,34
1980 -1,78 -1,68 -1,68 1,99 2,26 2,26
1981 -1,66 -1,62 -1,62 2,06 2,14 2,14
1982 -1,22 -1,39 -1,39 2,26 1,85 1,85
1983 0,16 -0,67 -0,67 2,90 0,91 0,91
1984 -0,26 -0,77 -0,77 2,35 1,13 1,13
1985 0,06 -0,55 -0,55 2,06 0,75 0,75
1986 0,91 -0,07 -0,07 2,21 0,11 0,11
1987 0,96 0,05 0,05 1,85 -0,06 -0,06
GEM78-87 -0,35 -0,89 -0,89 2,40 1,17 1,17

S 50% 80%

Jaar: TIC HOF VMA TIC HOF   VMA

1968 0,81 1,47 2,03 1,27 1,27 2,02
1969 1,56 2,52 3,26 2,23 2,23 3,29
1970 1,27 1,49 1,61 1,43 1,43 1,65
1971 2,03 2,73 3,16 2,54 2,54 3,25
1972 2,34 2,93 3,23 2,80 2,80 3,35
1973 2,57 3,02 3,20 2,96 2,96 3,35
1974 3,00 3,55 3,75 3,48 3,48 3,95
1975 3,20 3,62 3,72 3,62 3,62 3,95
1976 3,21 3,39 3,37 3,49 3,49 3,59
1977 2,89 2,65 2,45 2,89 2,89 2,61

1978 2,50 1,96 1,66 2,29 2,29 1,76
1979 2,37 1,94 1,73 2,23 2,23 1,82
1980 2,69 2,72 2,78 2,86 2,86 2,921981 2,63 2,63 2,67 2,77 2,77 2,801982 2,46 2,33 2,28 2,51 2,51 2,40
1983 1,92 1,39 1,12 1,67 1,67 1,181984 1,83 1,50 1,34 1,70 1,70 1,401985 1,40 1,06 0,89 1,24 1,25 0,91
1986 0,96 0,43 0,12 0,65 0,65 0,121987 0,69 0,21 -0,08 0,40 0,40 -0,08GEM78-87 1,95 1,62 1,45 1,83 1,83 1,52
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DIAGRAM 13.1

dGTV bij s = -20% (a) en dREV bij s = 20% (b), s = 50% (c) en s = 80% (d) van de
standaardonderneming onder TIC, HOF en VMA; periode 1968 - 1987; werkelijke
inflatie en werkelijk belastingtarief.
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(c) dREV s = 50%
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Als de solvabiliteit (s) negatief is, beweegt dGTV zich tussen -3,25% (TIC, 1969) en
+0,96% (TIC, 1987).
In geval van positieve solvabiliteit (s) varieert dREV van -1,10% (TIC, 1969, s = 20%)
tot +3,95% (VMA, 1974 en 1975, s = 80%).
Geconstateerd kan worden dat de verschillen ten opzichte van WHK kleiner worden met
afnemende inflatie. Ook hier dient de interpretatie zo te zijn, dat niet het voordeel van
inflatieneutrale belastingheffing afneemt, maar dat de fiscale winstberekening volgens
WHK die van stelsels met inflatieneutrale belastingheffing nadert, juist omdat de inflatie
laag is. Het 'verlies' aan dREV wordt gecompenseerd door 'winst' aan REV HK·

a. Positieve solvabiliteit

De  volgende   stap  (bij   s   =   20%,   50%   en   80%)   is  het  verschil in rentabiliteit  van  het
commerci8le eigen vermogen nd belastingen (dREV) te relateren aan de commerciBle
rentabiliteit  van het eigen vermogen   na   VpB (REV), zoals   deze in werkelijkheid   is
geweest. Daartoe zal ik gebruik maken van de cijfers van de bedrijfsklasse Nijverheid uit
de Statistiek Financien van Ondernemingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
REV zoals die naar voren komt uit deze statistiek ga ik vergelijken met de model-
verschillen van TIC, HOF en VMA (hiermee loop ik vooruit op de verwerping van TIC
als fiscaal wenselijk stelsel).
Bij REV is de spreiding, de verdeling van de voorkomende waarden over de belasting-
plichtigen, van belang. Deze komt in par. 3 aan de orde.
Ter voorlopige illustratie zal ik hier de gemiddeWe REV (na belasting) en dREV
vergelijken.
Om te beginnen het jaar met de hoogste dREV uit de periode 1980-1986299, te weten
1980.

De gemiddelde REV van 1980 bedroeg 4,7%, dREV varieert van 2,26% (HOF en VMA,
s = 20%) tot 2,92% (VMA, s = 80%). Deze cijfers spreken voor zich, dREV varieert
van 50% tot ca. 64% van de gemiddelde REV.
De verhouding tussen REV en dREV krijgt nog meer relitf, indien in aanmerking
genomen wordt dat de 4,7% gemiddelde REV uit 1980 al enigszins verhoogd zal zijn
door de inflatiecorrectie in de vorm van de bijzondere winstaftrek (BWA) die gold van
1978 tot en met 1980. De dREV ten gevolge van de BWA zou eruit gehaald moeten
worden om REV zonder enige vorm van inflatiecorrectie en dREV te vergelijken. De
daartoe noodzakelijke cijfers ontbreken echter.
In 1981 werden de voorraad- en vermogensaftrek ingevoerd als globale maatregelen in
plaats van de maatregelen op basis van het Hofstra-rapport oo.
Over de jaren 1981 - 1986 laten de beschikbare cijfers evenmin toe de invloed van de

299. Ik beperk me tot de bestaande onderneming; bovendien zijn slechts over deze jaren alle cijfers
beschikbaar die noodzakelijk zijn voor de hiernavolgende bewerkingen.

300. Eerder heb ik betoogd dat alleen de VMA en de VRA over met eigen vermogen gefinancierde
voorraden gezien konden worden als inflatieneutraliteitsmaatregelen. Over de periode 1978 - 1987 schoten
deze in kwantitatieve zin tekort ten opzichte van het stelsel-Hofstra. Bij ongeveer de helft der ondernemin-
gen werd dit tekort volledig of meer dan volledig goedgemaakt door de voorraadaftrek over met vreemd
vermogen gefinancierde voorraden.
Zie J. C. Caanen, Tien jaar inflatieneutrale belastingheffing door middel van vermogensaftrek en
voorraadaftrek: een kwantitatieve benadering, Weekblad voor Fiscaal Recht, nr. 5839,6 oktober 1988.
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vermogensaftrek (VMA) en voorraadaftrek (VRA) uit REV te verwijderen. Wel is het
mogelijk een schatting te maken van dREV ten gevolge van VMA + VRA + de mutaties
ten opzichte van 1980 in de verliescompensatie.
Uit de onderstaande Tabel 13.2 voor de jaren 1982 en 1984 blijkt (ook voor de bedrijfs-
klasse Handel) dat het relatieve belang van de mwaties in de bestaande verhescompensatie
klein moet zijn geweest in verhouding tot het totaal van de nieuwingevoerde voorraad- en
vermogensaftrek, omdat het totaal van verliescompensatie al veel kleiner is dan het totaal
van vermogensaftrek en voorraadaftrek tezamen.

TABEL 13.2

Vermogensaftrek (VMA), voorraadaftrek (VRA), te verrekenen verliezen (VC) in
Industrie (a), Handel (b) en Industrie + Handel (c), 1982 en 1984; in mln guldens.

1982 1984
(a) (b) (C) (a) (b) (C)

VMA 385 254 639 584 432 1016
VRA 376 400 776 466 552 1018
VMA+VRA 761 654 1425 1050 984 2034
VC 483 434 917 788 577 1365
VC in % van
VMA+VRA 63% 66% 65% 75% 59% 67%

BRON: Statistiek Vennootschapsbelasting van het Ministerie van Financien 1982 en 1984.

Indien de mutaties van de verliescompensatie verwaarloosd worden, is het mogelijk voor
de jaren   1981  -   1986 de gemiddelde REV exclusief  VMA +VRA (REVWHK  te schatten
en deze vervolgens te confronteren  met  dREV  van  HOF  en  VMA  bij  s  =  20%,  50%  en
80% (Tabel 13.3).
REV HK is aldus de rentabiliteit van het commerciele eigen vermogen na belastingen
indien de fiscale winstbepaling plaats vindt op basis van historische kostprijzen zonder
enige correctie.

TABEL 13,3

REV HK in de bedrijfsklasse Nijverheid (a) en dREV van TIC, HOF en VMA volgens
model  bij s (solvabiliteitsratio)   =   20%   (b),   50%   (c)  en   80%   (d);   in flatie  (e);
in %; periode 1981 - 1986.

(a) (b) 20% (C) 50% (d) 80% (e)JAAR: REVWHK TIC HOF VMA TIC HOF VMA TIC HOF VMA
1981 4,78 2,1 2,1 2,1 2,6 2,6 2,7 2,8 2,8 2,8  6,7
1982 4,97 2,3  1,9 1,9 2,3 2,3 2,3 2,5 2,5 2,4  5,7
1983 7,77    2,9 0,9 0,9 1,9  1,4 1,1 1,7  1,7  1,2   2,7
1984 8,80 2,4 1,1 1,1 1,8 1,5 1,3 1,7  1,7  1,4   3,2
1985 7,80 2,1 0,8 0,8 1,4 1,1 0,9 1,3  1,3  0,9   2,31986 7,84 2,2 0,1 0,1 1,0  0,4 0,1 0,7  0,7 0,1 0,3

Dit geeft een indicatie van de kwantitatieve gevolgen van het ontbreken van inflatieneu-
trale belastingheffing, die geinterpreteerd dient te worden als de dREV die de standaard-
onderneming zou mislopen (bij verschillende solvabiliteit en bij toepassing van HOF of
VMA), indien de standaardonderneming een REVWHK zou behalen, gelijk aan de gemid-
delde REV exclusief VMA + VRA zoals die behaald is door de bedrijfsklasse Nijverheid.
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Vooral in de jaren 1981 en 1982 (jaren met een hoge jaarinflatie en hoge voorafgaande
inflatie) legt het ontbreken van inflatieneutrale belastingheffing groot gewicht in de schaal.

In de volgende jaren neemt het relatieve belang af om twee redenen:
1. REV HK neemt  toe  en
2. dREV neemt af.

Er is al gewezen op de samenhang tussen toenemende REVWHK en afnemende dREV.
Daarnaast nam REV HK in de jaren 1983 - 1986 ook toe door de verbeterde algemene
economische situatie.

Tabel 13.3 laat ook duidelijk zien dat het relatieve belang van het al dan niet toepassen
van een vorm van inflatiecorrectie toeneemt met het toenemen van de solvabiliteit. In dit
verband is de spreiding van de solvabiliteit van belang.
Indien dREV relatief belangrijk is ten opzichte van de gemiddeWe REV, betekent dit
enerzijds dat het relatieve belang kleiner is voor ondernemingen met een REV die boven
het gemiddelde uitgaat, maar anderzijds dat het relatieve belang nog groter is voor
ondernemingen met een REV onder het gemiddelde. In dit verband is de spreiding van de
rentabiliteit van belang.
In geval van een grote spreiding en een dREV die relatief klein is ten opzichte van de
gemiddeWe REV kunnen er toch individuele ondernemingen met een zeer lage REV zijn
waarvoor dREV relatief belangrijk is.
De spreiding van zowel solvabiliteit als rentabiliteit zal in de volgende paragraaf onder-
zocht worden.
Eerst zal ik nog de kwantitatieve gevolgen in geval van negatieve solvabiliteit (hier: s= -
20%) onderzoeken.

b. Negatieve solvabiliteit

Eigenlijk gaat het om negatief fiscaal eigen vermogen (ED. Indien de commerci8le
solvabiliteit (s) negatief is mag men er in het algemeen van uitgaan dat Ef zeker negatief
is. Het omgekeerde is niet altijd waar: er is een bereik waarbinnen s > 0, maar Ef toch
al negatief is (in het model: 0  <s<  a.mo)
Als maatstaf in geval van negatieve s is eerder dGTV als uitgangspunt gekozen, omdat het
bij een negatief eigen vermogen niet mogelijk is de rentabiliteit van het eigen vermogen te
berekenen. Er zal nu een vergelijking met RTV (vddr belastingen) moeten plaatsvinden.
Echter, dGTV kan niet zonder meer met RTV vergeleken worden, er dient een transfor-
matie in dRTV plaats te vinden. Uit formule 13.1.c blijkt dat dGTV tot een belastingbe-
sparing, dus tot een hogere RTVna leidt van b.dGTV (b is het belastingtarieD.
De relatie tussen dRTV en dRTVna is als volgt:
dRTVna = (1 - b).dRTV, immers van elk extra procentpunt RTV vddr belastingen blijft
na belastingen slechts 1-b over.
Dit leidt tot de volgende relatie tussen dGTV en dRTV:
dGTV =(1- b)/b.dRTV of dRTV = b/(1 - b).dGTV.
Ter bepaling van het relatieve belang zal ik dRTV (b/(1 - b).dGTV) relateren aan de voor
vermogens- en voorraadaftrek gecorrigeerde rentabiliteit van het totale vermogen v66r
belasting (RTV) zoals opgenomen in de Statistiek Financien van Ondernemingen, aan te
duiden met RTVWHK·De correctie voor VMA en VRA voer ik uit door uit te gaan van
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het percentage REV verminderd is om tot REVWHK te komen (aangeduid met p). Deze p
wordt vermenigvuldigd met b/(1  - b). Het aldus gevonden getal wordt gedeeld door 1  - p
+ b/(1 - b).p. Dit levert kolom (b) van Tabel 13.4 op. RTV (kolom (a)) wordt met dit
percentage verminderd, waaruit kolom (c) resulteert. Vervolgens wordt dRTV in kolom
(d) berekend door vermenigvuldiging met b/(1 - b).
Op het eerste gezicht lijken de correcties met de vermogens- en voorraadaftrek overbodig,
omdat ondernemingen met een negatief eigen (fiscaal) vermogen niet voor VMA in
aanmerking kwamen. De correctie dient toch gemaakt te worden, ten eerste omdat deze
ondernemingen wel voor VRA over met VV gefinancierde voorraden in aanmerking
kwamen, en ten tweede, omdat het hier de gemiddelde RTV betreft, waarin de onder-
nemingen meedoen met positief eigen vermogen, waarbij RTV een verhoging heeft
ondergaan ten gevolge  van   VMA  en   VRA.

TABEL 13.4

RTV (a), correctiepercentage voor VMA en VRA (b), RTVWHK (c), dRTV van HOF en
VMA (d) volgens model bij s = -20%; in %; periode 1981 - 1986, Nijverheid.

JAAR                (a)                 (b)                 (c)                 (d)
1981                    6,0 -4,07% 5,76 -1,50
1982                   5,9 -4,09% 5,66 -1,28
1983                   7,0 -14,5% 5,99 -0,62
1984                   8,3 -27,4% 6,03 -0,71
1985                   7,7 -24,8% 5,80 -0,41
1986                    7,3 -17,3% 6,05 -0,05

Het blijkt dat deze ondernemingen door het ontbreken van een vermogensbijtelling
"ontkomen" zijn aan een relatief grote verlaging van RTV, vooral in 1981 en 1982. Het
relatieve belang van de vermogensbijtelling zal nog groter zijn geweest dan uit de tabel
blijkt, omdat de ondernemingen met negatief eigen vermogen de gemiddelde RTV niet
haalden, sterker nog, zij maakten meestal verlies, zoals blijkt uit de regeringsnota naar
aanleiding van het Hofstra-rapport301

4 STATISITSCHE RELEVANITE VAN DE KWANIITATIEVE GEVOLGEN

In deze paragraaf zal ik statistisch materiaal presenteren dat toelaat conclusies te trekken
met betrekking tot:
a. de spreiding over de ondernemingen van de rentabiliteit van het commerciele eigen
vermogen,

b. de spreiding over de ondernemingen van de solvabiliteit en
c. het voorkomen van negatief fiscaal eigen vermogen.

301. Nota inzake regeringsstandpunt over het rapport inflatieneutrale betastingheffing, Tweede Kamer,zitting 1979-1980, 14932, nr. 4, pag. 17, Tabel 4.2: in 1976 waren 14.289 van de 18.597 ondernemingen
(77%) met een negatief fiscaal eigen vermogen verliesgevend.
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Het overgrote deel van de gegevens is ontleend aan de Statistiek Financi8n van Onderne-
mingen (SFO) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De Statistiek Financi8n van
Ondernemingen is in 1977 van start gegaan met de beschrijving van het financierings- en
inkomensverdelingsproces bij ondernemingen met (hoofd)aktiviteiten in de Nijverheid. De
waarneming beperkte zich toen tot nv's, bv's en codperaties met een eigen vermogen van
2 mln of meer en/of een personeelsomvang vanaf 100 werkzame personen. In 1980 werd
het waarnemingsterrein verbreed met de bedrijfstak Handel, waarna in 1983 de bedrijfs-
takken Transport en Dienstverlening volgden. Tegelijk met de uitbreiding in 1983 werd
de opnamegrens voor deelname aan de statistiek aangepast. Deze kwam te liggen bij een
balanstotaal van 10 mln gulden. Vanaf 1987 worden door middel van een steekproefon-
derzoek ook ondernemingen met een balanstotaal kleiner dan 10 mln in de waarneming
betrokken. Door deze uitbreiding bestaat de Statistiek Financien van Ondernemingen met
ingang van 1987 uit twee deelonderzoeken, te weten:
a. de statistiek financi8n van grote ondernemingen (SFGO), waarin ondernemingen met
een balanstotaal van 10 mln of meer, en
b. de statistiek financi8n van kleine ondernemingen (SFKO), waarin ondernemingen met
een balanstotaal van minder dan 10 mln.
Deze twee deelonderzoeken worden samen gepubliceerd als de Statistiek Financi8n van
Ondernemingen. De statistiek omvat nu de niet-ter-beursgenoteerde, niet-financiale
ondernemingen. Daarnaast wordt sinds 1987 cijfermateriaal uit deze statistiek tesamen
met resultaten uit de Statistiek van balans en resultatenrekening beurs-nv's en van de
Liquiditeitsstatistiek gepubliceerd in het Samenvattend overzicht financian van onderne-
mingen.

Ad a. De spreiding van de rentabiliteit van het commerciele eigen vermogen

TABEL 13.5.4

Rentabliteit van het eigen vermogen van ondememingen in de bedrijfstak Nijverheid met
een positief eigen vermogen,  1980.

Rentabiliteit: Aantal ondernemingen Geincorporeerd EV302

< 0% 22,6% 16,6%
0 - < 10% 28,3% 50,9%
10 - < 20% 26,0% 25,0%
> = 20% 23,0% 7,4%

Totaal: 1740 67.898 mln.

Gemiddelde rent. 4,7%

BRON: Statistiek Financien van Ondernemingen Nijverheid, 1980, Tabel 17, blz. 60.

302. Het betreft hier het aantal door het CBS geEnqueteerde ondernemingen.

209



TABEL 13.5.b

Rentabliteit van ondernemingen met positief eigen vermogen, aantallen en geincorporeerd
eigen vermogen, in procenten, 1984, Nijverheid.

Rentabiliteit: Aantal ondernemingen Geincorporeeerd EV

< -10% 9,2% 2,9%
-10% - < 0% 4,3% 2,7%
0 - < 10% 24,3% 41,8%
10 - < 20% 27,7% 30,7%
20 - < 30% 15,5% 15,0%
> = 30% 19,0% 6,8%

Totaal: 1501 85.130 mln.
Gemiddelde rent.: 12,4%

BRON: Statistiek FinanciBn van Ondernemingen, 1984, Tabel 10, blz. 32.

TABEL 13.5.c

Rentabliteit van ondernemingen met positief eigen vermogen, aantallen en geincorporeerd
eigen vermogen, in procenten, 1985, Nijverheid en Totaal ondernemingen303.

Aantal ondernemingen Geincorporeeerd EV

Rentabiliteit: Nijverheid Totaal Nijverheid Totaal

< -10% 9,1% 8,5% 2,0% 1,9%
-10% - < 0% 5,2% 4,9% 3,5 % 3,4%
0 - < 10% 24,7% 23,1% 49,9% 48,0%
10 - < 20% 27,6% 27,7% 25,7% 27,2%
20 - < 30% 16,5% 15,5% 14,1% 12,7%> = 30% 16,9% 20,4% 4,8% 6,9%

Totaal: 1543 2777 93.225 mIn 129.197 min
Gemiddelde rent. 11,3% 11,7%

BRON: Statistiek Financien van Ondernemingen, 1985, Tabel 11, blz. 29.

303. Bedrijfstakken Nijverheid, Handel, Transport en Dienstverlening.
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TABEL 13.5.d

Rentabliteit van ondernemingen met positief eigen vermogen, aantallen
en geincorporeerd eigen vermogen, in procenten, 1986, Nijverheid en Totaal ondememin-

gen.

Aantal ondernemingen Geincorporeeerd EV

Rentabiliteit: Nijverheid Totaal Nijverheid Totaal

< -10% 8,7% 7,6% 3,1% 3,0%
-10% - < 0% 4,9% 4,5% 3,8% 5,2%
0 - < 10% 23,9% 21,9% 47,0% 42,0%
10 - < 20% 27,7% 27,5% 32,1% 32,3%
20 - < 30% 17,0% 17,1 % 9,9% 11,7 %
> = 30% 23,0% 21,3% 4,1% 5,8%

Totaal: 1615 2913 99.329 mln 139.698 mIn

Gemiddelde rent.: 10,4% 11,3%

BRON: Statistiek Financien van Ondernemingen, 1986, Tabel 11, blz. 23.

TABEL 13.5.e

Rentabliteit van (grote) ondernemingen met positief eigen vermogen, aantallen en
geincorporeerd eigen vermogen, in procenten, 1987, Nijverheid en Totaal ondememin-
gen.

Aantal ondernemingen Geincorporeeerd EV

Rentabiliteit: Nijverheid Totaal Nijverheid Totaal

< -10% 8,8% 2,6% 7,3% 3,6%
-10% - < 0% 5,3% 5,4% 5,2% 4,9%
0 - < 10% 25,7% 40,6% 25,4% 39,4%
10 - < 20% 27,6% 27,4% 27,7% 28,4%
20 - < 30% 15,7% 18,3% 15,2% 16,9%
> = 30% 17,0% 5,7% 19,3% 6,8%

Totaal: 1563 2812 103.709 mln 147.338 mln

Gemiddelde rent.: 11,8% 11,9%

BRON: Samenvattend overzicht financien van ondernemingen, 1987, Tabel 8, blz. 20.
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TABEL 13.5.f

Rentabliteit van (grote) ondernemingen met positief eigen vermogen, aantallen en
geincorporeerd eigen vermogen, in procenten, 1989, Nijverheid en Totaal ondernemin-
gen.

Aantal ondernemingen Geincorporeeerd EV

Rentabiliteit: Nijverheid Totaal Nijverheid Totaal

< -10% 6,2% 7,0% 1,0% 1,5 %
-10% - < 0% 3,9% 4,8% 1,3% 1,7%
0 - < 10% 22,7% 23,4% 38,5% 33,8%
10 - < 20% 28,7% 27,7% 22,1% 31,4%
20 - < 30% 16,5% 15,4% 18,3% 16,0%
> = 30% 21,9% 21,7% 18,8% 15,6%

Totaal: 1623 3113 126,0 mld 196,8 mld
Gemiddelde rent.: 20,0% 18,4%

BRON: Statistiek Financien van Ondernemingen, 1989, Tabel 6, blz. 14 en Tabel 11, blz.
19.

Ad b. De spreiding over de ondernemingen van de solvabiliteit.

TABEL 13.6.4

Solvabiliteit van ondernemingen die bedrijfsmiddelen waarderen tegen historische
kostprijs, in aantallen procenten, 1978, Nijverheid.

Solvabiliteit Aantal ondernemingen

<0 3,0%
0 - < 0,2 25,1%
0,2 - < 0,4 37,5 %
0,4 - < 0,6 20,7%
0,6 - < 0,8 11,2%
0,8-1,0 2,6%

Gemiddelde solv.: 28,7%

BRON: CBS
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TABEL 13.6.b

Solvabiliteit, aantallen en geincorporeerd tomal vermogen, in procenten, 1984, Nijver-
heid.

Solvabiliteit: Aantal ondernemingen Geincorporeerd vermogen

<0 3,6% 2,0%
0 - < 0,2 25,7% 24,8%
0,2 - < 0,4 40,1 % 30,8%
0,4 - < 0,6 20,4% 31,1%
0,6 - < 0,8 8,7% 9,5 %
0,8 - 1,0 2,0% 1,9%

Totaal: 1555 235.326 mln.

Gemiddelde solv.: 36,0%

BRON: Statistiek Financien van Ondernemingen, 1984, blz. 32.

TABEL 13.6.c

Solvabiliteit, aantallen en geincorporeerd totaal vermogen, in procenten, 1985, Nijverheid
en Totaal ondernemingen.

Aantal ondememingen Geincorporeerd vermogen

Solvabiliteit: Nijverheid Totaal Nijverheid Totaal

<0 3,6% 4,1% 1,6% 1,8%
0 - < 0,2 25,1% 30,0% 19,1% 21,4%
0,2 - < 0,4 38,8% 36,6% 33,9% 37,5%
0,4 - < 0,6 22,3% 19,5% 34,5% 28,0%
0,6 - < 0,8 8,4% 7,9% 9,5% 9,2 %
0,8 - 1,0 1,9% 1,9% 1,5% 1,7%

Totaal: 1598 2898 252.895 mln 369.649 mln

Gemiddelde solv.: 36,5% 34,5%

BRON: Statistiek Financien van Ondernemingen, 1985, blz. 30 en 31.

Uit Tabel 6 op blz. 23 van de Statistiek Financien van Ondernemingen 1985 blijkt dat de
gemiddelde solvabiliteit van het totaal der ondernemingen met winst 36,1% bedroeg, die
van de ondernemingen met verlies slechts 16%.
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TABEL 13.6.d

Solvabiliteit, aantallen en geincorporeerd totaal vermogen, in procenten, 1986, Nijverheid
en Totaal ondernemingen.

Aantal ondernemingen Geincorporeerd vermogen

Solvabiliteit: Nijverheid Totaal Nijverheid Totaal

<0 2,7% 3,3% 1,3% 1,6%
0 - < 0,2 25,3% 29,1 % 19,4% 20,4%
0,2 - < 0,4 37,0% 36,3% 31,3% 36,0%
0,4 - < 0,6 23,2% 20,9% 38,9% 32,4%
0,6 - < 0,8 9,4% 5,1%304 7,0% 5,7%
0,8 - 1,0 2,4% 5,2%305 2,0% 3,9%

Totaal: 1660 3016 264.330 mln 388.721 mln
Gemiddelde solv.: 37,1% 35,4%

BRON: Statistiek Financi8n van Ondernemingen, 1986, blz. 24 en 25.

Uit Tabel 6 op blz. 17 van de Statistiek Financien van Ondernemingen 1986 blijkt dat de
gemiddelde solvabiliteit van het totaal der ondernemingen met winst 38,8% bedroeg, die
van de ondernemingen met verlies slechts 18,6% (een verbetering met 2,6 punten ten
opzichte van 1985).

304.    Solvabiliteit bij Totaal  0,6  - <   0,7.

305.   Solvabiliteit bij totaal 0,7 - 1,0.
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TABEL 13.6.e

Solvabiliteit, aantallen en geincorporeerd totaal vermogen, in procenten, 1987, Nijverheid
en Totaal ondernemingen.

Aantal ondernemingen Geincorporeerd vermogen

Solvabiliteit: Nijverheid Totaal Nijverheid Totaal

<0 3,2% 3,7% 1,3% 1,8%

0 - < 0,2 23,0% 25,7% 19,2% 19,6%
0,2 - < 0,4 36,2% 36,5% 31,6% 38,4%
0,4 - < 0,6 23,8% 21,7% 34,2% 27,2%
0,6 - < 0,8 11,9% 9,8% 12,3% 11,4%
0,8-1,0 2,0% 2,2% 1,4% 1,6%

Totaal: 1614 2923 269 mld 400 mld

Gemiddelde solv.: 38,0% 36,2%

BRON: Samenvattend overzicht statistiek financien van ondememingen, 1987, Tabel 9,
blz. 20.

TABEL 13.6.f

Rentabiliteit, solvabiliteit en aantallen van grote en kleine ondernemingen met winst
respectievelijk verlies, 1987.

met winst met verlies
groot klein groot klein

Rentabiliteit 15,1% 17,6% -40,2% -41,5%
Solvabiliteit 39,6% 37,8% 16,8% 16,2%

Aantallen 2513 63.600 410 18.000

BRON: Samenvattend overzicht statistiek financien van ondernemingen, 1987, Tabel 2,
blz. 13 en Tabel 7, blz. 19.
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TABEL 13.6.g

Rentabiliteit, solvabiliteit en aantallen van grote en kleine ondememingen met winst
respectievelijk verlies, 1988.

met winst met verlies
groot klein groot klein

Rentabiliteit 16,1% 17,5 %
Solvabiliteit 39,2% 37,9% 19,2% 13,9%

Aantallen 2621 59.200 365 18.400

BRON: Samenvattend overzicht statistiek financien van ondernemingen, 1988, Tabel 5,
biz. 17 en Tabel 12, blz. 25.

TABEL 13.6.h

Solvabiliteit, aantallen en geincorporeerd tomal vermogen, in procenten, 1989, Nijverheid
en Totaal ondernemingen.

Aantal ondernemingen Geincorporeerd vermogen

Solvabiliteit: Nijverheid Totaal Nijverheid Totaal

<0 2,8% 1,0% 3,8% 1,7%
0 - < 0,2 21,8% 17,7% 24,8% 17,7%
0,2 - < 0,4 37,7% 30,1 % 37,7% 39,3%
0,4 - < 0,6 23,4% 38,5% 21,4% 28,3%
0,6 - < 0,7 7,0% 4,9% 5,7% 4,8%
0,7-1,0 7,2% 7,8% 6,7% 8,4%

Totaal: 1670 3144 336,8 mld 542,6 mld
Gemiddelde solv.: 38,7% 37,3%

BRON: Statistiek Financien van Ondernemingen, 1989, Tabel 6, blz. 14 en Tabel 12, blz.
19.

Ten aanzien van zowel de rentabiliteit als de solvabiliteit kunnen we vaststellen, dat er
een grote mate van spreiding is, zowel met betrekking tot het aantal ondememingen als
het geincorporeerde vermogen. De solvabiliteit is sterk gespreid over de solvabiliteits-
klassen alsook over winstgevende respectievelijk verliesgevende ondernemingen.
Een groot aantal ondernemingen resp. een groot deel van het geinvesteerde eigen
vermogen genereerde  een REV kleiner  dan  b.v.   10%.   In 1980 betrof het met betrekking
tot het "Aantal ondernemingen"   50,9%, met betrekking  tot het "Geincorporeerd eigen
vermogen"  67,5 %.
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In de jaren 1984-1986 genereerde 35-40% van het totale aantal ondernemingen en 45-55%
van het geincorporeerde eigen vermogen een REV kleiner dan  10%. Dit betekent dat voor
een aanzienlijk deel der ondernemingen een verlies van een aantal punten REV ten
gevolge van het ontbreken van inflatieneutrale belastingheffing van relatief groot belang
zou zijn geweest, ware er geen vermogensaftrek geweest.
Er is gebleken dat het verlies aan REV groter is naarmate de solvabiliteit hoger is (zie
Diagram 13.1). In de loop der jaren had ruim 30% der ondernemingen een solvabiliteit
hoger dan 40%, terwijl degemiddeWe solvabiliteit in 1978 28,7% bedroeg en inde jaren
1984-1986 rond de 36% lag.

Ad c. Het voorkomen van negatieffiscaal eigen vermogen

De Statistiek Financien van Ondernemingen bevat commerciele cijfers. Voor het aandeel
van de ondernemingen  met een negatief jiscaal eigen vermogen  zal ik daarom  te  rade

gaan bij de Statistiek vennootschapsbelasting van het Ministerie van Financien. Het kan
voorkomen, dat een positief fiscaal eigen vermogen na aftrek van de deelnemingen alsnog
negatief wordt. In een systeem van inflatieneutrale belastingheffing is aftrek van deelne-

mingen noodzakelijk, omdat anders de correcties bij een concern door dubbeltellingen van
eigen vermogen niet correct zijn.

TABEL 13.7

Aandeel ondernemingen met een negatief fiscaal eigen vermogen; zonder en met306

aftrek van deelnemingen; Alle ondernemingen en Industrie; 1976, 1982 en 1984.

Alle ondernemingen Industrie
zonder aftrek met aftrek zonder aftrek met aftrek
deelnemingen deelnemingen deelnemingen deeln.

1976 17,6% 19,6%* 19,3% 21,5%
1982 22,5% 25,1%** 21,2% 23,6%**
1984 20,0% 22,2%** 18,1% 20,2% **

* 14.289 ondernemingen met verlies (waarvan 1.180 negatief fiscaal eigen vermogen
door aftrek deelnemingen) = 15,1 procentpunt.** onder veronderstelling dat de verhouding zonder aftrek van deelnemingen : met aftrek
van deelnemingen gelijk is aan die van 1976.

BRON: Ministerie van Financien, Statistiek vennootschapsbelasting.

Het aandeel ondernemingen met negatief fiscaal eigen vermogen is aanzienlijk. Tussen
1976 en 1982 trad een stijging op, tussen 1982 en 1984 daalde het weer.
De cijfers over 1976 waren in 1979 voor de regering een belangrijke reden de voorstellen

306.  In de vennootschapsbelasting zijn lichamen belastingplichtig, gemakshalve zal ik over ondernemingen
spreken.
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van Hofstra af te wijzen307. Deze voorstellen zouden in de sfeer van de vennootschaps-
belasting voor ondememingen met een negatief fiscaal eigen vermogen tot een winstbijtel-
ling leiden. Deze extra last voor deze ondernemingen wenste de regering niet. Hierin zou
een toepassing door de regering van het welvaartsbeginsel gezien kunnen worden

5 WEL OF GEEN INFLATIENEUTRALE BELAS11NGHEFFING?

Vanuit een theoretische benadering dient deze vraag zonder meer bevestigend te worden
beantwoord. Vanuit een praktische benadering is het duidelijk dat het aanbrengen van
inflatiecorrecties het belastingstelsel ingewikkelder maakt, de eenvoud is er niet mee
gediend. De vraag die dan meteen gesteld moet worden is of de prijs in termen van
rechtvaardigheid, die voor deze eenvoud betaald moet worden, niet te hoog is. Naar mijn
mening is die prijs te hoog. Een vijfde tot een kwart der ondernemingen, namelijk die
met een negatief fiscaal eigen vermogen, wordt bevoordeeld door het ontbreken van een
(financieringswinst)bijtelling. De vraag is echter of deze bevoordeling gerechtvaardigd is,
zeker als in aanmerking wordt genomen dat een deel der ondernemingen met een negatief
fiscaal eigen vermogen niet structureel verliesgevend is. Uit Tabel 13.7 blijkt immers dat
in   1976  4,5%   (19,6   -   15,1) der ondernemingen weliswaar een negatief fiscaal eigen
vermogen had (na aftrek van de deelnemingen), maar dat zij in dat jaar geen verlies
maakten. En ten aanzien van structureel verliesgevende ondernemingen is het de vraag of
deze fiscaal in staat gesteld moeten worden hun leven te rekken.
De overige ondernemingen worden benadeeld: de mate waarin zij benadeeld worden loopt
sterk uiteen, aangezien er een grote spreiding van solvabiliteit is. Het relatieve belang van
de benadeling is voor deze ondernemingen ook weer sterk verschillend, omdat er een
grote spreiding is van rentabiliteit van het eigen vermogen.
Mijn conclusie is dan ook dat het om praktische redenen achterwege laten van een
inflatieneutrale belastingheffing tot een te grote onrechtvaardigheid in belastingheffing
voert. Uiteraard zijn binnen een zekere beperkte bandbreedte eenvoud en rechtvaardigheid
uitwisselbaar, maar vast staat voor mij dat er een stelsel zal moeten komen dat in
vergelijking met WHK weliswaar minder eenvoudig is, maar dat als winstpunt een recht-
vaardigere belastingheffing oplevert 08. Welke stelsels in aanmerking komen zal ik in
hoofdstuk 14 gaan onderzoeken. Naast het eenvoudsbeginsel en het rechtvaardigheids-
beginsel zat ik ook rekening houden met het welvaartsbeginsel, in die zin dat de alter-
natieve stelsels ook beoordeeld zullen worden op het punt van de mate waarin een
dergelijk stelsel de economische voortgang (onnodig) zou kunnen verstoren, bijvoorbeelddoordat een tijdelijk niet al te best draaiende, maar overigens levensvatbare onderneming,
in liquiditeisproblemen wordt gebracht.

307. Zie Hoofdstuk  1,  pag.   88.

308. In geval van budgettaire neutraliteit zal het tarief omhoog moeten. De totale Vpb-last zal gelijkblijven. Echter, de verdeling van dem last over de ondememingen zal veranderen.
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HOOFDSTUK 14

KEUZE UIT DE ALTERNATIEVE STELSELS.

In dit onderdeel ga ik na welke stelsels, te kiezen uit de theoretisch juiste inflatiecorrectie
(TIC), het systeem-Hofstra (HOF), de vermogensaftrek (VMA) en eventuele varianten
een aanvaardbare combinatie van eenvoud, rechtvaardigheid en eventuele verstoring van
de economische voortgang opleveren en in de praktijk toepasbaar zouden kunnen zijn. Ik
wijs er nogmaals op, dat deze keuze gemaakt wordt binnen het kader van het realisme,
het substantialisme is immers al -met name om redenen van eenvoud- in hoofdstuk 8
afgewezen.

1 BEZWAREN TEGEN DE THEORETISCH JUISTE INFLATIECORRECTIE (TIC)

In par. 6.3 van hoofdstuk 10 is aangetoond dat het liquiditeitsprobleem voor een onderne-

ming met een zeer lage of negatieve solvabiliteit, dat veroorzaakt wordt door het in
aanmerking nemen van de financieringswinst, noodzakelijk voor een consequente
toepassing van een systeem van inflatieneutrale belastingheffing, het grootst is bij TIC.
Het mechanisme dat hieraan ten grondslag ligt is als volgt: omdat in de fiscale latentie
van TIC het grootste voordeel ten opzichte van WHK besloten ligt, zijn de voordelen in
de TIC-jaarwinsten zeer vaak kleiner dan die in de andere stelsels of, en dat is hier van
belang, de nadelen groter. Dit effect is duidelijk waameembaar in Diagram 10.2.3. Dit
effect treedt vooral op bij stijgende inflatie. Zeer sterk is het effect in geval van snel
oplopende,  als  het ware "exploderende" inflatie, zie Diagram   10.2.2, a., periode   1.   De
invloed van de financieringswinst op de jaarwinst is bij TIC zeer abrupt (zie bijvoorbeeld
Diagram 10.2.4, a. en b.).309
Deze kenmerken, de absolute hoogte van de invloed van de financieringswinst op de
jaarwinst en het grillige verloop, maken mijns inziens TIC minder geschikt voor een
praktische toepassing. Het gevaar is groot dat levensvatbare ondememingen met een laag
of negatief eigen vermogen met te grote liquiditeitsproblemen te kampen krijgen. Deze
conclusie is een bevestiging van de eerdere gevolgtrekking dat de implicaties van de
systeemkeuze vooral tot uitdrukking komen in geval van lage solvabiliteit.

2 EEN ALTERNATIEVE VERMOGENSAFTREK

In dit onderdeel zal ik een alternatieve vermogensaftrek ontwikkelen, die een benadering
vormt van TIC. Hiervoor zal ik de volgende afkorting gebruiken: VMATIC·
Met behulp van de formules 10.1 en 10.6.2 kan voor de onderneming met voorraden,
afschrijfbare bedrijfsmiddelen (machines) en monetaire activa (kas) een formule afgeleid
worden waarmee in elke periode het percentage vermogensaftrek (vT) berekend kan
worden dat voor de jaarwinst dezelfde uitkomst oplevert als TIC. Uit

co.a + f.(s-a) = vT.(1-mo.a/s).s volgt:

309. In hoofdstuk 9 is geconstateerd dat by de theoretisch juiste inflatiecorrectie de jaarinflatie voorkomt in
de formule die aangeeft bij welke solvabiliteit de TIC-lijn de horizontale as snijdt.
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VT = [eo.a + f. (s-a)]/[s - a. mo] (14.1)

Aangezien het percentage alternatieve vermogensaftrek (vT) afhankelijk is van de
solvabiliteit (s), betekent dit dat bij elke solvabiliteit een ander percentage vermogensaf-
trek  hoort. In Tabel  14.8  is  vT bij onregelmatige inflatie  voor een aantal solvabiliteiten
uitgerekend. Gekozen zijn met betrekking tot de bestaande ondememing twee jaren met
dalende inflatie (1978 en  1979) en twee jaren met stijgende inflatie (1980 en  1981).

TABEL 14.8

De alternatieve vermogensaftrek (vT) bij onregelmatige inflatie voor een aantal solvabili-
teiten; bestaande onderneming; 1978 tot en met 1981.

Solvabiliteit:

Jaar: Inflatie: -20% 20% 40% 50% 60% 80% 100%
1979 4,2 (D) 0,86 11,29 6,97 6,32 5,92 5,45 5,181980 4,3 (D) 1,64 9,43 6,38 5,90 5,61 5,25 5,05

1981 7,0 (S) 7,44 6,22 6,68 6,75 6,79 6,85 6,881982 6,7 (S) 6,86 6,42 6,58 6,61 6,63 6,65 6,66

Uit deze Tabel 14.8 kan een aantal zaken afgeleid worden. De correcties van VMA op
basis van het inflatiepercentage (f) zijn bij dalende inflatie te laag in vergelijking met
TIC. Immers, in geval van positieve solvabiliteit is de VMA-correctie (= het inflatieper-
centage) steeds lager dan VMATIC; in geval van negatieve solvabiliteit betekent te laag
een te hoge bijtelling, hetgeen overeenstemt met het feit dat bij s = -20% (negatief fiscaal
eigen vermogen) VMATIC Weiner is dan de inflatie.
Bij sti/gende inflatie is VMA te hoog, want bij positieve solvabiliteit is de inflatie steeds
hoger dan VMATIC; de bijtelling in geval van negatief fiscaal eigen vermogen is te laag,
het inflatiepercentage is immers lager dan VMA·I'IC·
Opnieuw zien we hier op het negatieve-eigen-vermogentraject de "dempende werking"van VMA ten opzichte van het verloop van TIC (en ook van HOF, op dit traject zijn
beide systemen immers gelijk).
Uit de cijfers van Tabel 14.8 blijkt ook duidelijk de al eerder getrokken conclusie, dat het
relatieve belang van de systeemkeuze afneemt naarmate de solvabiliteit hoger is. B.v. in1980 bedroeg de inflatie (= de VMA-correctie) 7,0%. Bij s = 20% bedraagt VMATIC
6,22%, bij s = 80% 6,85%. Het is duidelijk dat de relatieve afwijking van TIC doorVMA toe te passen groter is bij s = 20% dan bij s = 80%.

Voor de praktijk zou deze werkwijze met verschillende vT's erg ingewikkeld zijn. Het ligt
dus voor de hand een "representatieve" solvabiliteit te kiezen. Ik zal later op deze keuze
ingaan, nu stel ik voorlopig dat gekozen wordt voor s = 50% (VMA IC:50). Dit betekent
dat bij s = 50% de juiste uitkomst tot stand komt. Voor de analyse van hetgeen bij de
overige solvabiliteiten gebeurt, zal ik deze verdelen in drie groepen:

1.  kleiner/negatief,  in de Tabel  s  =  -20%;
2.  kleiner/positief,  s  =  20 en  40%;
3. groter/positief, s = 60, 80 en 100%.
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Dalende inflatie:
1. bijtelling groter dan bij VMA; a fortiori groter dan bij VMATIC·
B.v. 1979: 1/MA 77C'JO = 5,90% > VMA = 4,30% > VMATIC = 1,64%.
2. aftrek groter dan bij VMA, maar kleiner dan bij VMATIC·
B.v. 1979: VMATIC = 9,43% resp. 6,38% > WIL471EJO = 5,90% > VMA = 4,30%.
3. aftrek groter dan bij VMATIC; a fortiori groter dan bij VMA.
B.v. 1979: 84 77 0 = 5,90% > VMATIC = 5,61% enz. > VMA = 4,30%

Stijgende inflatie:
1. bijtelling kleiner dan bij VMA; a fortiori kleiner dan bij VMATIC·
B.v.   1980:  VM  77030 = 6,75% < VMA = 7,00% < VMATIC = 7,44%.
2. aftrek kleiner dan bij VMA, maar groter dan bij VMATIC·
B.v. 1980: VMATIC = 6,22% resp. 6,68% < VAL477GSO = 6,75% < VMA = 7,00%.
3. aftrek kleiner dan bij VMATIC; a fortiori kleiner dan bij VMA.
B.v. 1979: 1,71 77050 = 6,75% < VMATIC = 6,79% enz. < VMA = 7,00%

Hieruit kan geconcludeerd worden dat met VMATIC50 een ten opzichte van VMA nog
sterker dempende werking gerealiseerd kan worden, die vooral gunstig is voor onderne-

mingen met een negatief fiscaal eigen vermogen: de bijtelling in jaren met een stijgende
inflatie wordt verminderd, daar staat dan wel een hogere bijtelling in jaren met een
dalende inflatie tegenover. De dempende werking kan vergroot worden door de represen-

tatieve solvabiliteit lager te kiezen  b.v. door VMA IC40 te nemen (zie Grafiek  14. la  en

b).
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GRAFIEK  14.1

Verschil in belastinggrondslag in procenten van het commerciale totale vermogen (dGTV)
van   1.   TIC,   2.   VMA, 3. VMATI 50  en   4.   VMATIC40 ten opzichte  van   WHK;   a.
stijgende inflatie, b. datende inflatie.
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Dit  brengt  ons  bij de keuze  van de "represenmtieve solvabiliteit". Ten eerste dient  zich  de
keuze aan tussen werken met 66n solvabiliteit voor alle ondernemingen en differenti8ren,
bijvoorbeeld naar bedrijfstak. Naar mijn opvatting zou het om redenen van eenvoud (de
onderhavige methode is grof) aan te bevelen zijn met tan solvabiliteit te werken.
Vervolgens is er dan de vraag welke solvabiliteit als representatief aangemerkt kan
worden. Twee mogelijkheden dienen zich in elk geval aan. Ten eerste de gemiddelde
solvabiliteit van alle ondernemingen. Dit is de eenvoudigste aanpak, deze zou ontleend
kunnen worden aan de Statistiek Financien van Ondernemingen van het Centraal Bureau
voor de Statistiek.
De andere mogelijkheid is uit te gaan van de gemiddelde solvabiliteit van die ondeme-

mingen waarvan het eigen vermogen groter is dan de "kas", met andere woorden die
ondernemingen die met hun eigen vermogen tot in het bedrijfsmiddelentraject geraken (in
termen van het model: z > 0). Het zijn immers de afschrijfbare bedrijfsmiddelen
(machines), die veroorzaken dat de vermogensaftrek (VMA) afwijkt van de theoretisch
juiste inflatiecorrectie (TIC) en dus van VMATIC· Zouden er geen bedrijfsmiddelen zijn,
dan zou een VMA-percentage, gelijk aan de jaarinflatie, gelijkheid met TIC opleveren.
De op deze wijze bepaalde representatieve solvabiliteit zou hoger uitkomen dan de
gemiddelde solvabiliteit van alle ondememingen, met de daarbij behorende consequenties
voor het verloop van de VMATIC-lijn.
De gevolgen van de keuze van de solvabiliteit voor de dempende werking van VMA IC
brengen met zich mee, dat deze keuze een potentieel beleidsinstrument vormt: bijvoor-
beeld in geval van stijgende inflatie kunnen de ondernemingen met een lage solvabiliteit
ontzien worden (ten koste van de ondernemingen met een hoge solvabiliteit) door de
"representatieve solvabiliteit" lager te kiezen. Het is overigens de vraag of dit wenselijk is
(vgl. hoofdstuk 13, par. 4).
In Tabel 14.9 is de werking van VMATIC50 gekwantificeerd voor de besmande onderne-
ming bij gelijkblijvende, stijgende en dalende inflatie, in die zin dat het totaal der
correcties van VMATIC (van 10 jaar) uitgedrukt is als een percentage van dat van TIC.
De absolute cijfers zijn de som van dGTV over 10 jaar.

TABEL 14.9

Som van verschillen in belastinggrondslag (dGTV) van VMATIC en TIC; verhouding van
deze sommen, periode 11 tot en met 20 (bestaande onderneming), stijgende (S), dalende
(D) en onregelmatige inflatie (O), solvabiliteit (s):  -20%  -  80%.

s -20% 20% 40% 50% 60% 80%

S VMA· IC -18,51 9,38 23,33 30,30 37,27 51,52
TIC -24,43 6,48 22,48 30,30 38,12 53,75
VMATIC/TIC 75,8% 137,1% 103,8% 100,0% 97,8% 95,3%

D VMA IC -10,75 6,41 14,98 19,26 23,54 32,11
TIC -4,28 9,17 15,89 19,26 22,62 29,35
VMATIC/TIC 250,5% 69,9% 94,3% 100,0% 104,1% 109,4%

0 VMA IC -11,88 6,70 16,00 20,64 25,29 34,58
TIC -3,47 10,31 17,20 20,64 24,09 30,98
VMATlc/TIC 342,4% 65,0% 93,0% 100,0% 105,0% 111,6%
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Tot nu toe is alleen gekeken naar de jaarwinsten van de bestaande onderneming. Om met
VMA IC TIC te benaderen dient naar gelijkheid met betrekking tot de totale winst, dus
inclusief de startende onderneming en de fiscale latentie, gestreefd te worden.
Met  betrekking  tot de fiscale latentie  kan het volgende opgemerkt worden. Omdat bij  de
op de gepresenteerde wijze berekende VMATIC geen herwaardering plaats vindt, evenmin
als bij VMA, staan de activa te boek tegen WHK-waarden. Dit is en blijft dan de
afschrijvingsbasis. Om nu gelijkheid met TIC te bereiken met betrekking tot de fiscale
latentie, zou in elke situatie waarin de stille reserve in een bedrijfsmiddel vrijvallen (b.v.
bij vervreemding van het bedrijfsmiddel of staking van de ondememing) de WHK-
boekwaarde voor inflatie gecorrigeerd kunnen worden tot TIC-boekwaarde door de WHK-
boekwaarde te verhogen met de inflatiepercentages die gedurende het "leven" van het
bedrijfsmiddel zijn opgetre(len. Hierdoor wordt de eventuele winst op dit bedrijfsmiddel
verlaagd. In Tabel  14.10 is het verschil in totale winst van  VMATIC (d.W.Z. 20 perioden -
startende en bestaande onderneming- plus fiscale latentie) uitgedrukt in procenten van dat
van TIC (en VMA en HOF!) bij stijgende, dalende en onregelmatige inflatie.

TABEL 14.10

Verhouding van het verschil in totale winst van VMA.IlC en TIC; periode 1 tot en met 20
plus fiscale latentie (startende en bestaande onderneming plus stille reserve), stijgende (S),
dalende  (D) en onregelmatige inflatie (O), solvabiliteit (s):  -20%  -  80%.

s -20% 20% 40% 50% 60% 80%

VMATIC/VMA

S 55,3% 133,0% 104,7% 100% 97,1% 93,5%
D 89,4% 109,2% 101,1% 100% 99,3% 98,5%
O 91,9% 106,6% 101,0% 100% 99,4% 98,7%

Opvallend zijn de cijfers bij de dalende inflatie, daar zijn de lage solvabiliteiten ook beter
af en de hoge slechter, evenals bij stijgende inflatie. In vergelijking met Tabel 14.9
(bestaande onderneming) is dit een doorbreking van de symmetrie: daar zijn de lage
solvabiliteiten bij dalende inflatie slechter af. Aangezien er geen verschil meer is in de
fiscale latentie (vanwege de herwaardering), wordt de omkering veroorzaakt  door  de
stanende onderneming. De verklaring hiervoor is het verloop van e, (maximale afschrij-
vingswig) bij dalende inflatie: eerst (8 jaar stijgen) en daarna pas dalen 10. Deze
invloed van de standaardonderneming vermindert uiteraard naarmate de bestaande
onderneming langer bestaat dan de 10 jaar waarvan hier is uitgegaan, waardoor de
symmetrie weer hersteld zal worden.
De interpretatie van Tabel 14.10 zoals gepresenteerd -met 10 jaar bestaande onderneming-luidt als volgt. Indien s = 50%, dan zijn de correcties van VMATIC in jaarwinsten en
fiscale latentie, dus ook in totale winst exact gelijk aan die van TIC. Bij lagere solvabili-
teiten is de totaalwinstcorrectie voordeliger, bij hogere nadeliger. Zoals besproken is het
voordeel bij de lagere solvabiliteiten in geval van dalende inflatie van voorbijgaande aard.

310. Zie hiervoor hoofdstuk 9, Voorbeeld 9.2.
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Voor beleidsmakers die ernaar streven de lagere solvabiliteiten te ontzien, is dit tijdelijke
voordeel na invoering van het stelsel van prettige bijkomstige aard (gesteld dat er dan
sprake is van dalende inflatie).
Bedacht dient te worden dat het voordeel van de fiscale latentie bij TIC en bij VMA IC
bij elke solvabiliteit gelijk is, indien de boekwaarde bij vervreemding of staking gecorri-
geerd wordt. Bij positief fiscaal eigen vermogen betekent voordeliger bij de jaarwinsten
dan: een te grote aftrek, en nadeliger een te kleine aftrek. In geval van negatief fiscaal
eigen vermogen betekenen voordeliger resp. nadeliger een te kleine resp. te grote
bijtelling. Vandaar dat in Tabel 14.11 ook nog eens het totaal der jaarcorrecties in geval

van VMA IC is uitgedrukt in dat van TIC.

TABEL 14.11

Verhouding van de som van verschillen in belastinggrondslag (dGTV) van VMATIC en
TIC; periode 1 tot en met 20 (startende en bestaande onderneming), stijgende (S), dalende

(D)  en onregelmatige inflatie (O), solvabiliteit  (s):  -20%  -  80%.

s -20% 20% 40% 50% 60% 80%

S 73,5% 166,9% 105,9% 100% 96,6% 92,8%
D 90,2% 109,1% 101,2% 100% 99,3% 98,4%
O 91,3% 107,4% 101,0% 100% 99,6% 98,7%

In deze tabel vallen twee zaken op: allereerst blijkt dat bij stijgende inflatie (S) de meest
extreme uitkomsten voorkomen, ten tweede blijken de uitkomsten bij een solvabiliteit
> = 40% slechts in geringe mate van 100% af te wijken, maar zitten de grote verschillen
bij  de lage solvabiliteiten.
De meest opvallende uitkomst is de  73,5%  bij  S/s  =  -20%. Dit betekent dat het totaal der
vermogensbijtellingen bij VMATIC maar drie kwart is van de bijtelling in geval van
toepassing van TIC. VMA IC "spaart" door een lagere bijtelling (of bevoordeelt door een
hogere aftrek zoals bij s = 20%) dus de ondernemingen met een lage solvabiliteit
uitgerekend in die situatie (stijgende inflatie) waarin ze het bij toepassing van TIC zeer
moeilijk zouden krijgen.

In hoofdstuk 11 zijn de niet-afschrijfbare bedrijfsmiddelen (gebouwen) aan het model
toegevoegd. Dit heeft ook gevolgen voor de VMATIC-benadering. De formule van vT, het
percentage vermogensaftrek dat voor de jaarwinst een uitkomst oplevert gelijk aan die van
TIC, kan als volgt afgeleid worden:

dGTVVMA = dGTVTIC

VT. (s - a.mo - no.g) = f.s - f.a + a.eo - f.g

vT. (s - a.mo - no.g) = a.eo + f.(s -a-g)

a. eo + f. (s -a-g)
VT =

s - a. mo-n .g
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Zoals hierboven gedemonstreerd, dient voor een uniforme toepassing een representatieve
solvabiliteit (s) gekozen te worden, omdat vT afhankelijk is van de solvabiliteit. Daarnaast
komen in de formule % (maximale afschrijvingswig), mo (maximale boekwaardewig van
de afschrijfbare bedrijfsmiddelen) en no (maximale boekwaardewig van de niet-afschrijf-
bare bedrijfsmiddelen) voor. eo en mo zijn constant bij gelijkblijvende inflatie. Bij stij-
gende inflatie stijgen eo en mo, bij datende inflatie dalen ze. De fluetuaties zijn uitsluitend
afhankelijk van het inflatieverloop, niet van de "leeftijd" van de bedrijfsmiddelen. Dit is
een gevolg van de keuze van een fysiek ideaalcomplex, waardoor de samenstelling der
bedrij fsmiddelen naar leeftijd van jaar tot jaar constant blijft.
Bij de niet-afschrijfbare activa is dit anders: no stijgt bij elk inflatieverloop gedurende de
gehele levensduur van het actief. Als de levensduur voorbij is en het versleten niet-
afschrijfbare bedrijfsmiddel wordt vervangen door een nieuw bedrijfsmiddel, valt no
abrupt terug naar 0, om vervolgens weer te gaan dalen; no vertoont dus een sterk
discontinu verloop.
Deze discontinuiteit heeft gevolgen voor de keuze van no. Met betrekking tot de niet-
afschrijfbare activa valt meer te zeggen voor een geindividualiseerde benadering, waarbij
aangesloten wordt bij de werkelijke leeftijd van het bedrijfsmiddel, omdat de hoeveelheid
niet-afschrijfbare activa beperkt is.
Ook is het denkbaar te kiezen voor een "representatieve" no. Stel dat (bijvoorbeeld
volgens het CBS) de gemiddelde levensduur van een bepaald type bedrijfsgebouw 40 jaar
is, dan zou de no behorende bij 20 jaar genomen kunnen worden. Deze aanpak levert wel
een probleem op met betrekking tot de grond, omdat deze in beginsel een oneindige
levensduur heeft. Dit zou opgelost kunnen worden door uit te gaan van de leeftijd van de
opstal.
Grafiek 14.2 is een uitbreiding van Grafiek 11.2 met dien verstande dat de VMA.I'IC50 lijn
is ingetekend, ervan uitgaande  dat jaar  11 het "representatieve"  jaar  is.
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GRAFIEK 14.2

Verschil in belastinggrondslag in procenten van het commerciale totale vermogen (dGTU
van 1. TIC, 2. VMA, 3. HOF en 4. VMATIc ten opzichte van WHK; onderneming met

voorraden, machines, gebouwen  en  kas;  Pll:  le jaar van bestaande onderneming.

6-

1 11                              1 1 1                IV                   V     -da5                ='fl 1Z
% 4
7                         -- b TUC/HOE-
M 3 ..f»U
0 2-< VMA/HO».5./-,/r HOF VMAir50A, 1 -»Fii7*     90 t< 0 --7:./   -1/       ---».- 4-' TIC
9 -1 9»S=/-

-2-

8,1 38,4 60,9 72,8
-3-

-20 -10  0  10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
SOLVABILITEIT

- TIC -8-VMA HOF

·-·-·- hulpl. (a) - hulpl. (b) - VMAtic50

I negatief eigen-vermogentraject
II        voorraadtraject
III machinetraject
IV gebouwentraject
V        kastraject

227



3 VOORGESTELDE VERANDERINGEN VAN HET SDISEL-HOFSTRA

3.1 Deflatie

Het Hofstra-rapport werd geschreven uitgaande van een voortdurende inflatie (stijgende
prijzen, koopkrachtdaling van het geld). Een omkeerbare regeling werd bewust afgewezen
omdat men zich eind jaren '70 niet goed kon voorstellen dat deflatie (prijsdalingen)
spoedig actueel zou worden. In de inleiding zegt Hofstra hierover: "De actuele moei-
lijkheden spruiten voort uit een hardnekkige inflatie, waarvan het einde nog niet in zicht
is..... Ondanks het feit dat inflatie en deflatie in zekere zin elkanders spiegelbeeld zijn,
kan daarentegen zeer wel worden betwijfeld of een consequente doortrekking van de voor
een inflatoire periode voorgestelde fiscale oplossingen naar een -overigens voorshands
weinig waarschijnlijke- periode van structurele deflatie maatschappelijk aanvaardbaar kan
worden geacht.

.311

In afwijking van wat verwacht werd, kreeg Nederland 10 jaar later weer met enige defla-
tie te maken.   In 1987 daalde het gemiddeld prijspeil   met   0,2%. Op grond   van   het
voorkomen van deflatie en op grond van het feit dat het systeem-Hofstra eenvoudig
omgekeerd kan worden, is er geen goede redenen te bedenken waarom geen deflatiecor-
recties toegepast zouden worden. Transformatie van de voorstellen uit het rapport-Hofstra
voor toepassing bij deflatie houdt in:
a) negatieve-eigen-vermogentraject: onmiddellijke winst€#rek ter compensatie van het
geleden financieringsverlies.
b) voorraadtraject: voorzover de voorraad gefinancierd is met eigen vermogen, een
onmiddellijke botelling van "winst op voorraad".
c) machinetraject: afwaardering van de machines voorzover deze gefinancierd zijn met
eigen vermogen. Deze partiale afboeking dient zo geduid te worden, dat afboeking met
het deflatiepercentage op de met vrdimd vermogen gefinancierde bedrijfsmiddelen niet
hoeft plaats te vinden om de ondernemer via hogere afschrijvingen geleidelijk compen-
satie te verlenen voor het op dit vreemde vermogen geleden financieringsverlies.
d) gebouwentraject: afwaardering van de gebouwen voorzover deze gefinancierd zijn met
eigen vermogen.
e) kastraject: onmiddellijke bijtelling van winst op monetaire activa, voor zover deze met
eigen vermogen zijn gefinancierd.

De uitgangspunten van het stelsel-Hofstra laten dus in vergelijking met de correcties in
geval van inflatie spiegelbeeldige correcties toe in geval van deflatie.312 In deze studie
zijn deze spiegelbeeldige correcties al toegepast ten aanzien van het jaar 1987, voorko,
mend bij het inflatietype  "onregelmatige inflatie".

3.2 De afbakening van de groepen activa met betrekking tot de verplichte toereke-
ningsvolgorde

Hofstra onderscheidt in zijn toerekeningsvolgorde van het fiscale eigen vermogen aan de

311. Biz. 10.

312.  Zie in gelijke zin: Geld, J. A.G. van der, Het Hofstra-rapport uit de bureaula?, in: Van Dijck Bundel,Deventer, 1988, blz. 148 e.v..
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activa twee groepen afschrijfbare bedrijfsmiddelen namelijk die met een economische
levensduur van ten hoogste 10 jaren en die met een economische levensduur van meer dan
10 jaren. Op deze wijze beoogt hij een scheiding aan te brengen tussen slijtende en niet-
slijtende bedrijfsmiddelen.
In  par.   4.1 van hoofdstuk  9 is aandacht besteed  aan de werkelijke gemiddelde levensduur
van de bedrijfsmiddelen op basis van gegevens van het CBS 3D. Daaruit bleken de
volgende gemiddelde levensduren voor bedrijfsmiddelen:

Installaties en voonieningen voor elektriciteit, verwarming en blussen in bedrijfsgebou-
wen:  18 jaar:
Externe  transportmiddelen:  7 jaar;
Interne transponmiddelen: 15 jaar:
Kantoormachines:  9 jaar:
Gereedschapswerktuigen:  13 jaar;
Overige machines, apparaten en installaties:  17 jaar:
Overige kapitaalgoederen:  14 jaar; en
Andere bouw- en grondwerken: 35 jaar.

Van Be dr(09gebouwen is geen gemiddelde levensduur voorhanden, omdat het verzamelde
datamateriaal onvoldoende is. Er is slechts een schatting gemaakt van een gecumuleerde
afstootcurve. Daaruit blijkt dat na 10 jaar 10%, na 20 jaar 20%, na 50 jaar 70% en na 80
jaar 100% van de bedrijfsgebouwen afgestoten is. Volgens een zeer grove benadering kan
hieruit een gemiddelde levensduur van 0,1.5 + 0,1.15 + 0,5.35 + 0,3.65 = 38 jaar
berekend worden.
Het geheel der levensduren overziende, ligt het voor de hand een scheidslijn te trekken
tussen het niet-(of nauwelijks-)afschrijfbaar bedrijfsmiddel, zijnde de gebouwen en de
grond(werken) en het afschrijfbaar aktief, zijnde de overige bedrijfsmiddelen (vergelijk
paragraaf 1.8.1 van hoofdstuk 8). De grens zou dan bij 20 jaar gelegd kunnen wor(len.
Indien men wenst vast te houden aan twee groepen bedrijfsmiddelen, zou de Hofstra-
grens van 10 jaar kunnen vervallen. Men zou de Hofstra-grens ook zeer wel kunnen
handhaven, met als gevolg dat er drie groepen bedrijfsmiddelen ontstaan. Dit heeft als
nadeel dat de uitvoering gecompliceerder wordt, een voordeel is dat de ondernemingen op
de bedrijfsmiddelentrajecten sneller van de inflatiecorrecties kunnen profiteren, omdat het
eigen vermogen allereerst volledig wordt toegerekend aan activa met een hoge omloop-
snelheid.

3.3 Fiscale afwaardering in geval van negatief fiscaal eigen vermogen

Met betrekking tot de verwerking van de financieringswinst is het basisidee van Hofstra
dat deze als verhoging van de goederenwinst tot uitdrukking komt. Slechts waar dit niet
mogelijk is, is Hofstra bereid de financieringswinst als afzonderlijke categorie te accepte-
ren. Volgens hem is dit noodzakelijk in geval van negatief fiscaal eigen vermogen)14.

Op blz. 109 van zijn rapport formuleert Hofstra het als volgt:

313.  Bijdragen tot de statistieken betreffende de kapitaalgoederenvoorraad 1986, blz. 65-72.

314. Zie Hofstra, blz. 77.
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"...de   voorgestelde   oplossing    (het   via   de   activa   laten   lopen   van   de  jinancieringswinst,
CC) (heeft) aanvulling nodig indien en voor zover de vreemde geldmiddelen niet hun keer-
zijde vinden in ondememingsactiva welker resultaten toI de belastbare winst bijdragen.
Alsdan  ontbreekt  immers  de  hiervoor  bedoelde  "omweg ,  terwijl  toch  op  dit  gedeelte  van
de vreemde middelen een koopkrachtwinst wordt gemaakt, die in een realistisch winstbe-
grip  niet buiten aanmerking  kan worden gelaten. "

Mijns inziens is bedoelde "omweg" er wel, zoals in het voorgaande al een aantal malen
gesuggereerd is.
Alvorens deze "omweg" nader uit te werken, zal ik eerst aandacht besteden aan een
hierbij te hanteren uitgangspunt. Een belangrijk punt van kritiek op de voorstellen van
Hofstra was dat zijn systeem boekwaarden oplevert die in het overgrote deel der gevallen
niet in overeenstemming zijn met de actuele waarde (commerciele waarde). Alleen op het
kastraject worden de bedrijfsmiddelen volledig geherwaardeerd; op het negatieve-eigen-
vermogentraject en het voorraadtraject gelden de nominalistische boekwaarden, op de
bedrijfsmiddelentrajecten (het machinetraject en het gebouwentrajecO liggen de boekwaar-
den (gedeeltelijk) tussen    de twee uitersten, als gevolg    van de partiele herwaardering.
Hierbij dient bedacht te worden, dat elk ander stelsel, behalve de theoretisch juiste
inflatiecorrectie (TIC), ook met boekwaarden werkt die afwijken van de actuele waarde.
Bovendien dient men niet uit het oog te verliezen dat de fiscale jaarrekening een andere
functie heeft dan de commerciae. Indien men echter de oorspronkelijke Hofstra-voorstel-
len mdt de afwijkende boekwaarden aanvaardt, hoeft het ook geen bezwaar te zijn daarin
nog een stap verder te gaan nameli k jiscale ativaardering van de vaste activa in geval van
negatief fiscaal eigen vermogen31 . Het gevolg van een dergelijke afwaardering is dat
de financieringswinsten tot winstverhoging leiden ten gevolge van de lagere fiscale
afschrijvingen. Daarbij verhuist -zoals zal blijken- een deel van de verhogingen ten
gevolge van financieringswinst ("nadelen") van de jaarwinsten naar de fiscale latentie,
hetgeen een groot voordeel is, omdat op deze wijze de ondernemingen met negatief
fiscal eigen vermogen ontlast worden van mogelijke liquiditeitsproblemen. In een
dergelijke aanpak zou een toepassing van het voorzichtigheidsbeginsel van goed koop-
mansgebruik gezien kunnen worden.
In het Hofstra-stelsel is er een verplichte toerekeningsvolgorde van het positief fiscaal
eigen vermogen aan de activa in geval van een monetair tekort316. In mijn variant op
het Hofstra-systeem, die ik zal definieren als HOFVAR, zat er ook een verplichte toereke-
ningsvolgorde moeten komen voor (de absolute waarde van) het negatief fiscaal eigen
vermogen. Er is niet zozeer sprake van een toerekeningsvolgorde, als wel van een
volgorde waarin allereerst die activa aan de beurt zijn die fiscaal afgewaardeerd (kunnen)

317   ·     ·    ·worden en daarna die een onmiddellijke bijtelling (kunnen) oproepen . Elgenlilk zijn
ze een tweede maal aan de beurt: eerst "missen" ze de inflatiecorrectie ter compensatie

315. Dit dient goed onderscheiden te worden van fiscale afwaardering in geval van deflatie.

316. Ter herinnering: er is sprake van een monetair overschot als geldt: monetaire passiva (vreernd
vermogen) < monetaire activa (kas). In mijn begrippenapparaat bevindt men zich dan op het kastraject. Ingeval van het omgekeerde -monetair tekort- bevindt men zich op een der andere trajecten.

317.  Zouden er geen vaste activa zijn, dan wordt het negatieve eigen vermogen meteen toegerekend aan devoorraden. Dan dient er meteen bijgeteld te worden.
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van de financieringswinst op het vreemde vermogen waarmee ze zelf gefinancierd zijn,
vervolgens ondergaan ze nog een ficale afwaardering respectievelijk roepen ze een
bijtelling op in verband met het surplus aan vreemd vermogen dat dan nog resteert.
Theoretisch is er sprake van een toerekening van vreemd vermogen. Gemakshalve zal ik
spreken van toerekening van het negatief fiscaal eigen vermogen aan de activa. Mijn
voorstel is om de volgorde het spiegelbeeld te laten zijn van de volgorde in geval van
positief fiscaal eigen vermogen. Deze volgorde is als volgt, rekening houdend met de in
het bovenstaande gedane suggestie met betrekking tot de indeling van de bedrijfsmiddelen
in drie groepen:
1.  beleggingen;
2.  bedrilfsmiddelen  met  een  economische  levensduur  van  meer  dan 20 jaar:
3. bedrijfsmiddelen met een economische levensduur van meer dan 10 jaar, maar
maximaal  20 jaar:
4.  bedrilfsmiddelen met een  economische  levensduur  van ten hoogste  10 jaar:
5.  onderhanden werk;
6.  voorraden  niet  gewaardeerd volgens  het  ijzeren-voorraadstelsel  of enig  li»stelsel:
7.  voorraden gewaardeerd volgens  het  ijzeren-voorraadstelsel  of enig lifo-stelsel.

De volgorde is voor de volledigheid geheel opgenomen, maar het moge duidelijk zijn dat
in de praktijk niet snel toegekomen zal worden aan de activa onderaan de lijst.
Indien uitgegaan wordt van mijn model met onroerend goed (niet-of nauwelijks-afschrijf-
bare bedrijfsmiddelen) komt een en ander er schematisch als volgt uit te zien:

A kastraject monetair overschot
1

positief gebouwen-
fiscaal traject
eigen
vermogen machine- monetair tekort

traject

voorraadtraject

a. mo   

negatief
gebouwen-
traject

negatief
fiscaal negatief machine- monetair tekort
eigen traject
vermogen

negatief
voorraadtraject

V #

Het toevoegen van het gebouwentraject stelt me in staat het voordeel van HOF AR in
vergelijking met de oorspronkelijke Hofstra-voorstellen te tonen aan de hand van een
eenvoudig voorbeeld.
Stel de nominalistische boekwaarde van het onroerend goed bedraagt 100. Het negatief
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fiscal eigen vermogen is -50. De toerekening komt niet verder dan het negatieve-
gebouwentraject. De inflatie bedraagt  6%.  Bij het oorspronkelijke systeem-Hofstra  (HOF)
wordt onmiddellijk aan de jaarwinst toegevoegd: 6% van 50 = 3. Bij de variant,
HOF AR ondergaat het onroerend goed een herwaardering met behulp van de volgende
(Hofstra)formule:
boekwaarde = (1 - 50/100.0,06) . 100 = 97. De stille reserve neemt hierdoor met 3 toe,
met andere woorden de gehele financieringswinst is verhuisd van de jaarwinst naar de
fiscale latentie, waardoor ten aanzien van de eventuele belastingheffing over deze
financieringswinst geen liquiditeitsprobleem ontstaat. De extra fiscale claim wordt pas
acuut als het onroerend goed bijvoorbeeld verkocht wordt. Dan is er echter een grotere
kans dat de liquide middelen ter voldoening van de extra belasting aanwezig zijn. Bij (een
voornemen tot) vervanging kan de hogere claim aan de vervangingsreserve toegevoegd
worden, waarna het vervangende bedrijfsmiddel ook met een extra verlaagde boekwaarde
start.
Dat de gehele financieringswinst naar de latentie verhuist, wordt veroorzaakt door het
niet-afschrijfbaar-zijn van het onroerend goed. Aangezien extreem lage negatieve fiscale
eigen vermogens in de praktijk niet veel zullen voorkomen, zal de toerekening veelal niet
verder komen dan het onroerend goed, waardoor inderdaad de financieringswinst geheel
of nagenoeg geheel (bij geringe afschrijvingen) naar de latentie verplaatst wordt. Bij
toerekening van negatief fiscal eigen vermogen aan de afschrijfbare bedrijfsmiddelen
(machines) loopt het als volgt:
1. fiscale afwaardering waardoor een deel van het "nadeel" naar de fiscale latentie
verdwijnt;
2. lagere afschrijvingen op basis van boekwaarde aan het begin van het jaar en onmiddel-
lijke correctie(verlaging) van deze afschrijvingen op basis van de jaarinfiatie, waardoor
een deel van de financieringswinst tot uitdrukking komt in de latere jaarwinsten.

In   de onderstaande diagrammen    (14.1    t/m    14.4) zijn berekeningen tot uitdrukking
gebracht die gemaakt zijn met HOF AR· Deze diagrammen zijn vergelijkbaar met 10.2.1
(Onregelmatige inflatie), 10.2.2 (Gelijkblijvende inflatie), 10.2.3 (Stijgende inflatie) en
10.2.4 (Dalende inflatie), waarin een verdeling werd gemaakt van de nadelen (s = -20%)
en voordelen (s= 50%) ten opzichte van WHK van de startende, bestaande en toekomsti-
ge onderneming (fiscale latentie). Alleen de staven van HOF bij s = -20% zijn gewijzigd.
Bij de oorspronkelijke HOF waren deze gelijk aan die van VMA, waardoor de vergelij-
king vergemakkelijkt wordt.
Bij gelijkblijvende inflatie (Diagram 14.2) nemen we waar dat een deel van de bijtellingen
van de startende onderneming verplaatst is naar de fiscale latentie. Immers, bij het
oorspronkelijke systeem-Hofstra is de bijtelling gelijk aan die van de vermogensaftrek en
is er noch bij HOF noch bij VMA een voor- of nadeel in de fiscale latentie. Bij toepas-
sing van HOFVAR wijzigt VMA niet, de bijtelling bij HOFVAR neemt echter af en bij de
fiscale latentie ontstaat een nadeel.
Bij dalende inflatie (Diagram 14.4) en onregelmatige inflatie (overwegend dalend,
Diagram 14.1) zien we dat de bijtellingen bij de startende onderneming verlaagd zijn,
voor een gedeelte door verplaatsing naar de fiscale latentie, maar ook voor een deel door
toename van nadelen voor de bestaande onderneming. Uitgerekend bij datende inflatie
hoeft dit niet dramatisch te zijn, omdat de bijtelling dan toch al niet hoog is.
Bij stijgende inflatie (Diagram 14.3) verhuist een deel van de bijtellingen van zowel de
startende als de bestaande ondememing naar de fiscale latentie.
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DIAGRAM 14.1

Verdeling van verschil in totale winst (uitgedrukt in dGTV) ten opzichte van WHK over
startende ondememing (Pl-10), bestaande onderneming (Pll-20) en fiscale latentie;
solvabiliteit:  -20%  en 50%; onregelmatige inflatie  (O).
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DIAGRAM 14.2

Verdeling van verschil in totale winst (uitgedrukt in dGTV) ten opzichte van WHK over
startende onderneming (Pl-10), bestaande onderneming (Pll-20) en fiscale latentie;
solvabiliteit:  -20%  en 50%; geli/kbluvende in#atie (G).
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DIAGRAM 14.3

Verdeling van verschil in totale winst (uitgedrukt in dGTV) ten opzichte van WHK over
startende onderneming (Pl-10), bestaande onderneming    (Pl 1-20) en fiscale latentie;
solvabiliteit: -20% en 50%; stO'gende indlatie (S).
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DIAGRAM 14.4

Verdeling van verschil in totale winst (uitgedrukt in dGTV) ten opzichte van WHK over
startende onderneming (Pl-10), bestaande onderneming    (Pl 1-20) en fiscale latentie;
solvabiliteit:  -20%  en 50%; dalende   injtatie  (D).
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4 COMBINATIES VAN STELSEL

Om redenen van eenvoud zou men voorkeur kunnen hebben voor de vermogensaftrek
(VMA). Deze keuze zou dan in geval van negatief fiscaal eigen vermogen het probleem
van de onmiddellijke winstbijtelling met zich meebrengen. Ter voorkoming van dit soort
koppelingen van positieve en negatieve "eigenschappen" zouden combinaties van stelsels

overwogen kunnen worden. Deze combinaties zouden er dan op neerkomen dat als het
fiscaal eigen vermogen positief is het ene stelsel toegepast wordt en als het negatief is een
ander.

Om aan te tonen dat dit zeer wel mogelijk zal ik de beschikbare stelsels samenbrengen in
een grafiek (Grafiek 14.3).
De stelsels die in dit onderzoek aan de orde zijn gekomen zijn:
TIC (theoretisch juiste inflatiecorrectie);
HOF (systeem-Hofstra);
VMA  (vermogensaftrek);
VMATIC (alternatieve vermogensaftrek) en
HOFVAR (variant systeem-Hofstra).

De grafiek geeft het verband aan tussen het verschil in belastinggrondslag in procenten
van het commerciale totale vermogen   (dGTV)   en de solvabiliteit   (s)   voor   het  jaar   11
911, eerste jaar van de bestaande onderneming) bij stijgende inflatie, "representatieve"
solvabiliteit bij VMA·IlC is 50% (onderneming met voorraden, machines en kas).
In de grafiek is te zien dat alle stelsels, behalve TIC, een gemeenschappelijk snijpunt
hebben met de s-as namelijk s = a.mo, in dit specifieke geval s = 4,6%. Dit wordt
verklaard door het feit dat al deze stelsels bij een lage solvabiliteit het nominalistische
fiscale eigen vermogen als uitgangspunt hebben. a. mo is de solvabiliteit waarbij het
positieve en negatief fiscaal eigen vermogen in elkaar overgaan. Bij alle stelsels bedraagt
de inflatiecorrectie bij deze solvabiliteit nihil. Dit betekent dat in dit punt het ene stelsel
kan overgaan in een ander, met andere woorden dat er combinaties gemaakt kunnen
worden. Zo zou het mogelijk zijn de eenvoud van VMA te combineren met de gunstige
eigenschappen van HOFVAR door in geval van positief fiscaal eigen vermogen VMA toe
te passen en in geval van negatief fiscal eigen vermogen HOFVAR·
TIC is minder geschikt voor het maken van combinaties aangezien het stelsel een ander
snijpunt oplevert, een reden temeer om TIC als een voor de praktijk minder aantrekkelijk
stelsel te beschouwen.
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GRAFIEK 14.3

Verschil in belastinggrondslag in procenten van het commercitle totale vermogen (dGTV)
van 1. TIC, 2. VMA, 3. HOF(VAR  4. VMA·rIC50 bij variabele solvabiliteit; Pll (le jaar

bestaande onderneming), sNigende in/latie (S).

6-

5- V                          Iv                            Ill                               1 1                             1      T

4                      3<Z
% 3- .»»
Z
62- «« TIC

 1        6 7 HOF VMAtic50

Vt3 0
>                                          H

OF (var     .: / /.-1 1 71

-2            65:-1/1

-3- VMNHOF

-27,5 4,6 37,9
-4

-40 -30 -20 -1' 0    0      1 0   20   30   40   50   60   70   80   9 0 1 0 0
SOLVABILITEIT

-7,•e- TIC HOF -1- VMA -·-- VMAtic50

I         kastraject
II gebouwentraject
III machinetraject
IV voorraadtraject
V negatief eigen-vermogentraject

236



Praktisch niet snel van belang, maar theoretisch interessant is de overgang van het
negatief machinetraject   naar het negatief voorraadtraject   bij    s    = -27,5 %318 Vanaf
deze solvabiliteit volgt een volledige onmiddelijke bijtelling, waardoor de HOFVAR
evenwijdig gaat lopen aan die van HOF/VMA (2 en 3) en TIC (1). Op het negatief
machinetraject loopt HOFVAR evenwijdig aan HOF (ook HOFVAR) op het machinetraject!
Grafiek 14.4 is een schematische variant (er liggen geen berekeningen aan ten grondslag)
van Grafiek 14.3. Verondersteld wordt eveneens stijgende inflatie. Verder is er het niet-
afschrijfbaar aktief (gebouwen) aan de balans toegevoegd. De balans is als volgt samen-

gesteld:

voorraad: 20%,
machines: 40%,
gebouwen: 20%,
kas: 20%.

De nominalistische boekwaarden van de machines en de gebouwen zijn "ingekrompen" tot
35 resp. 15 commerciale-solvabiliteitsprocentpunten. Dit betekent dat het fiscaal eigen

vermogen negatief wordt bij  s  =   10%.
De trajecten lopen dan als volgt (van rechts naar links):

I. kastraject: 100% -  80%;
II. gebouwentraject: 80% -  65%;
III. machinetraject: 65% -  30%;
IV. voorraadtraject: 30% -  10%;
V. negatief gebouwentraject: 10% -  -5%;
VI. negatief machinetraject: -5% - -40%;
VII. negatief voorraadtraject: -40%  - -60%.

In het bovenstaande hebben we gezien dat in geval van HOFVAR op het negatieve
gebouwentraject geen financieringswinst bij de jaarwinst geteld wordt, het gehele nadeel
verschuift naar de fiscale latentie. Dit heeft tot gevolg dat de HOF AR lijn horizontaal
loopt. lets soortgelijks geldt uiteraard ook voor het (positieve) gebouwentraject. Hier
vindt geen aftrek van de jaarwinst plaats, alleen maar (gedeeltelijke) herwaardering met
als gevolg een lagere fiscale latentie op het onroerend goed. Op dit traject loopt de de
HOF-lijn dus ook horizontaal. Op het kastraject volgt de HOF-lijn TIC.

318. Het machinetraject is "ingekrompen" tot (1 - k) - (d + a. nb) =
70  -  (33,33   +   4,6)   =   32,1   commerciele-solvabiliteitsprocentpunten. Het negatieve machinetraject loopt dan
van 4,6% tot 4,6 - 32,1 = -27,5%.
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GRAFIEK 14.4

Schematisch voorstelling van verschil in belastinggrondslag in procenten van het commer-
ciale totale vermogen  (dGTV) van  1.  TIC,  2.  VMA, 3. VMATIc.50 en 4.  HOF(VAJ bij
variabele solvabiliteit; onderneming met voorraden, machines, gebouwen en kas; stijge™le
inflatie   (S).
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HOOFDSTUK 15

DE INVOERINGSPROBLEMATIEK

In dit hoofdstuk zal nader ingegaan worden op een aantal aspecten die van belang worden
bij een eventuele invoering van een stelsel van inflatieneutrale belastingheffing. Met name
zal ingegaan worden op de "oude" schijnwinsten en de herwaardering van de vaste activa.

1 HERWAARDERING: JA OF NEEN; SCIIIJNWINSTEN UIT VERLEDEN WEL OF NIEr BELAST

Indien in de periode vddr de invoering van een stelsel een nominalistische winstbereke-
ning is toegepast en er inflatie heeft plaatsgevonden, dan is daarvan een onontkoombaar
gevolg, dat schijnwinsten deel hebben uitgemaakt van de fiscale winst. De schijnwinsten
op bijvoorbeeld de voorraden zijn al genomen (uitgaande van een omloopsnelheid van ten
hoogste Un keer per jaar). Ten aanzien van de afschrij fbare bedrijfsmiddelen geldt dat
door de beperkte afschrijvingsmogelijkheden in de jaarwinsten schijnwinsten zijn op-
genomen, maar bovendien dat er een fiscale claim rust op het verschil tussen de voor
inflatie gecorrigeerde (realistische) en nominalistische boekwaarde. Bij de niet-afschrijf-
bare bedrijfsmiddelen is alleen maar een fiscale claim ontstaan. Benadrukt dient te worden
dat deze claims stammen uit een periode zdnder inflatieneutrale belastingheffing, met
andere woorden dat deze fiscale claim terecht is.

a. Afschrijfbare bedrijfsmiddelen.

In par 6.4 van hoofdstuk 10 is aangetoond dat de theoretisch juiste inflatiecorrectie (TIC),
het oorspronkelijke systeem-Hofstra (HOF) en de vermogensaftrek (VMA), waaraan nu
de Hofstra-variant (HOFVAR  toegevoegd kan worden, tot f elij ke totale winst voeren,
indien gestart wordt met actuele, realistische boekwaarden 19. Op zuiver theoretische
gronden dient dus herwaardering plaats te vinden. Deze waardesprong dient als belastbare
winst aangemerkt te worden, omdat de schijnwinst uit de periode, voorafgaande aan de
invoering  van het inflatiecorrectiestelsel, stamt. Meteen volledig belasten kan bezwaarlijk
zijn, omdat dit liquiditeitsproblemen met zich mee kan brengen. Overwogen zou kunnen
worden voor de waardesprong een speciale reserve in het leven te roepen, die in de loop
van een aantal jaren, bijvoorbeeld 10 jaar, aan de fiscale winst kan worden toege-
voegd320

Er zou ook gekozen kunnen worden voor het achterwege laten van de herwaardering en
starten met de geldende boekwaarden met als uitgangspunt dat het niet toevoegen aan de
belastinggrondslag van de waardesprong compensatie vindt in de hogere belasting-

319. Specifieke prijsmutaties ten gevolge van veranderde marktverhoudingen dienen niet in de herwaarde-
ring betrokken te worden. Deze maken in beginsel deel uit van het fiscale resultaat.

320.   Vergelijk de voorraadreserve,  die in de jaren 1982-1984 gevormd kon worden bij het overstappen van
het ijzeren-voorraadstelsel naar nominalistische voorraadwaardering. De waardesprong die hierdoor ontstond
kon over vier jaar uitgesmeerd worden (Resolutie van 9 augustus 1983,  BNB  1983/257).
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„321grondslagen bij de "startencle onderneming ten gevolge van de lagere inflatiecor-
recties die het gevolg zijn van de lagere boekwaarden. Daarbij dient men zich te realise-
ren dat de waardesprong en de optelsom van de lagere correcties als regel niet aan elkaar
gelijk zijn.
Dat waardesprong en correcties in het algemeen niet aan elkaar gelijk zijn wordt
veroorzaakt door het inflatieverloop: de waardesprong is afhankelijk van de inflatiepercen-
tages uit het verleden, de lagere correcties zijn afhankelijk van de inflatiepercentages uit
het verleden en de inflatie in de betreffende jaren. Slechts in het hypothetische geval dat
in de periode z6nder en in de periode mdt inflatieneutrale belastingheffing een voortdu-
rend gelijkblijvend inflatiepercentage optreedt, is er gelijkheid.
Om dit aan te tonen zal ik gebruik maken van de standaardonderneming met enkel
machines. De solvabiliteit  in het voorbeeld  is  50%.  In de periode vaar invoering  van  een
stelsel van inflatieneutrale belastingheffing is er jaarlijks een inflatie van 6% geweest. De
waardesprong in termen van dGTV bedraagt dan 15,20% (mo = 15,20).
Gemakshalve zal ik afkortingen van de stelsels van inflatieneutrale belastingheffing
voorzien van de suffix ACT als gestart wordt op actuele waarden, dus met herwaardering,
en van NOM indien doorgegaan wordt met de oude nominalistische waarden, dus zdnder
herwaardering.
Aangetoond moet nu worden dat bij een voortdurende inflatie van 6% bij elk stelsel de
optelsom van verschillen in de inflatiecorrecties van de eerste tien jaar gelijk is aan 15,20
dGTV-procentpunten en dat bij een afwijkende inflatieverloop deze gelijkheid niet geldt.
Als afwijkende inflatieverlopen zijn genomen een stijgende inflatie die jaarlijks  met  0,5 %
toeneemt van 6,25% naar 10,75% en een datende inflatie van 5,75% naar 1,25%. In
onderstaande tabel zijn opgenomen de hogere (of lagere) inflatiecorrecties van ACT ten
opzichte van NOM.

TABEL   1 5.1

TICACT - TICNOM, HOFACT - HOFNOM, VMAACT - VMANOM in dGTV, bij
gelijkblijvende inflatie (G), stijgende inflatie (S) en dalende inflatie (D); solvabiliteit =
50%.

JAAR: TICACT - TICNOM HOFACT - HOFNOM VMAACT - VMANOM
G S D G S D G S D

1 4,00 3,88 4,11 3,96 6,79 0,23 4,63 8,35 -0,17
2 3,25 2,91 3,60 3,19 5,56 -0,01 3,50 6,49 -0,32
3 2,58 2,01 3,15 2,51 4,40 -0,14 2,56 4,81 -0,33
4 1,97 1,17 2,77 1,91 3,30 -0,17 1,81 3,32 -0,24
5 1,43 0,40 2,46 1,39 2,27 -0,10 1,22 2,03 -0,05
6         0,97 -0,29 2,23 0,96 1,32 0,08 0,77 0,91 0,20
7         0,59 -0,89 2,08 0,61 0,45 0,34 0,44 -0,02 0,52
8         0,30 -1,41 2,02 0,35 -0,34 0,71 0,21 -0,80 0,91
9         0,10 -1,84 2,05 0,17 -1,04 1,17 0,06 -1,43 1,36
10 0,00 -2,17 2,17 0,07 -1,65 1,73 0,00 -1,95 1,88

TOTAAL: 15,2 3,8 26,6 15,1 21,0 3,8 15,2 21,7 3,8

321.  In het eerste jaar van de "bestaande ondememing" is het laatste afschrijibare bedrijfsmiddel uit het
tijdperk zonder inflatieneutrale belastingheffing verdwenen. Alle boekwaarden hebben dan de bij hetbetreffende stelsel horende boekwaarden aangenomen.
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Bij gelijkblijvende inflatie is de som van de hogere correcties gelijk aan de waardesprong.
Bij stijgende en dalende inflatie is het resultaat afhankelijk van het gebezigde stelsel in die
zin dat TIC aan de ene kant en HOF en VMA aan de andere kant een tegengesteld beeld
laten zien. De vraag is nu wie tekort komt aan het niet herwaarderen van de machines, de
belastingplichtige of de fiscus. Als de som van de correcties op basis van nominalistische
boekwaarden groter is dan de som van de correcties op basis van actuele boekwaarden
minus de waardesprong, dan komt de fiscus tekort aan het niet herwaarderen. De
waardesprong is dan groter dan het verschil in correcties op nominalistische basis en op
actuele basis. Is de waardesprong kleiner, dan komt belastingplichtige tekort.
Bij stijgende inflatie is de waardesprong duidelijk groter dan de som van de extra

inflatiecorrecties bij TIC (15,2% > 3,8%), dus de fiscus komt tekort; bij HOF en VMA
is de waardesprong kleiner dan de som der correcties (15,2% < 21,0% resp. 21,7%), in
dit geval schiet de belastingplichtige erbij in. In geval van dalende inflatie nemen we het
tegenovergestelde waar: bij TIC komt de belastingplichtige tekort, bij HOF en VMA de
fiscus.

De conclusie die hieruit getrokken kan wor(len is, dat een stelsel van inflatieneutrale
belastingheffing niet zomaar ingevoerd kan worden, maar dat herwaardering van de
afschrijfbare bedrijfsmiddelen noodzakelijk is om tot een correct resultaat te komen. Om
liquiditeitsproblemen te vermijden kan de belastingheffing over de waardesprong
uitgesmeerd worden door middel van een reserve. Het uitsmeren van de heffing over de
waardesprong door te starten op historische en niet op actuele prijzen is een mogelijke,
maar onnauwkeurige benadering.

b. Niet-afschrijfbare bedrilfsmiddelen.

De niet-afschrijfbare bedrijfsmiddelen (gebouwen) hebben een stille reserve, die groter is
naarmate het gebouw ouder is. In geval van herwaardering vindt een waardesprong plaats
ter grootte van deze stille reserve. Nagegaan moet worden of al dan niet herwaarderen tot
voor- of nadelen leidt voor fiscus of belastingplichtige.
In geval van de theoretisch juiste inflatiecorrectie (TIC) ligt het vrij eenvoudig. Het
verlenen van inflatiecorrectie komt niet tot uitdrukking in de jaarwinsten, uitsluitend in de
fiscale latentie. Indien TIC wordt ingevoerd (in jaar 1) bedraagt de fiscale boekwaarde op
dat moment Gcl·(1 - no) = Gcl - no.Gcl, dit wil zeggen de commercitle waarde minus
de maximale boekwaardewig maal de commerciele waarde. Bij herwaardering moet
afgerekend worden over no.Gcl (0f een reserve van deze grootte gecreeerd te worden).
Van jaar tot jaar zal vervolgens de commerciele 6n de fiscale boekwaarde met het inflatie-
percentage verhoogd worden. Er ontwikkelt  zich de volgende reeks  voor de boekwaar-
de322 in guldens van het betreffende jaar:

Gct, Gct·(1 + fi), Gcl·(1 + fA, Gcl·(1 + 6), Gcl·(1 + fn)·

Zonder herwaardering zal ook een jaarlijkse verhoging met het inflatiepercentage plaats
vinden, nu niet van Gct, maar van Gcl - n .Gcl· Dan ontstaat als reeks per gulden Gct
(waardoor ik Gcl gemakshalve kan weglaten):

322. De suffix geeft de volgorde van het jaar na het moment van invoering.
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1 - no, (1 + fl) - n.(1 + fl), ········,(1 + fn) - nc.(1 + fn)•

Het is duidelijk dat de nominale waarde van de fiscale latentie, die aanwezig is bij
invoering, van jaar tot jaar met het inflatiepercentage toeneemt. Hieruit kan geconclu-
deerd worden dat bij invoering van de theoretisch juiste inflatiecorrectie (TIC), herwaar-
dering van de niet-afschrijfbare bedrijfsmiddelen niet nodig is,323 waarbij het type
inflatieverloop na invoering er niet toe doet.

Bij invoering van de vermogensaftrek (VMA) bedraagt in geval van herwaardering de
waardesprong ook no (onder weglating van Gct)· Nu is het inflatieverloop wel van
belang. Eerst gelijkblijvende inflatie.
Met herwaardering wordt de reeks van de jaarlijkse nominale vermogensaftrekken:

f+f+f enz. De reele waarde van deze aftrekken bedraagt op het moment van
invoering:

f  +  f/(1  +  0  +  f/(1  +  f)2  +  . . . . . . . . . . +  f/(1   +  On

Zonder herwaardering ziet de reeks van reele aftrekken er als volgt uit:

f.(1   +  no)  +  f. (1   +  no)/(1   +  0   +   . . . . . . . . . . +  f. (1   +  no)/(1   +   On

Het verschil tussen beide reeksen bedraagt:

f.no + f.no/(1 +0+ ..........+ f.no/(1 +O n=

no.[f + f/(1 + 0 + f/(1 + f)2 ....... + f/(1 + 019 = no.(f. 1/0 =no
Het re8le verschil in correcties blijkt gelijk te zijn aan de waardesprong.

In geval van niet-gelijkblijvende inflatie wordt de reeks van verschillen in jaarlijkse
vermogensaftrek:

f2                   f3
fl.no + =nO   ,nO                

1 + fl (1 + fl)(1 + f2)

fn

n  =(1 + fl)(1 + f2) ·. (1 + fn-1)
f2                   f3

no·[f,+      I             + .-.-. -.. +
1 + fl (1 + fl)(1 + f2)

fn

(1 + fl)(1 + f2) ·· (1 + fn-1)

323.  Uitgaande van het ontbreken van tijdsvoorkeur.
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In  geval van stijgende in flatie  is  de term tussen de haken groter  dan   1. Dit betekent  dat

met herwaardering de som van het verschil in correcties groter is dan de waardesprong,
belastingplichtige zou eraan tekort komen. In geval van dalende inflatie is de som kleiner
dan de waardesprong, dan komt de fiscus tekort.

Om te illustreren hoe het bij het systeem-Hofstra loopt zal ik gebruik maken van een

cijfervoorbeeld. Ook hier weer bedraagt de waardesprong no (de maximale boekwaarde-

wig). Na 10 jaar gelijkblijvende inflatie van 6% is no 44,16%, met andere woorden de
fiscale boekwaarde bedraagt 55,84% van de commerciele boekwaarde.

Bij invoering van het systeem-Hofstra ontstaat met herwaardering (waardesprong) een ny-
reeks (boekwaardewig), waarbij y de commerciBle (en dus ook de fiscale) solvabiliteit is,
die tot stand  komt na herwaardering, bijvoorbeeld  YACT   =   80%.  Door  de niet volledige
herwaardering in het systeem-Hofstra ontstaat er na invoering ten gevolge van de inflatie
een fiscale latentie ter grootte van n80, welke van jaar tot jaar met een zeker aantal

procentpunten toeneemt, afhankelijk van de hoogte van de inflatie. Bij een vaste inflatie
van 6% per jaar neemt n80 jaarlijks met 1,13 punt toe.
Zonder herwaardering ontstaat een andere y-reeks, n.1. die van

YACT - no
YNOM =

1 - n 
De dan geldende fiscale balans wordt immers het vertrekpunt van het systeem-Hofstra en
zowel het eigen vermogen  en het totale vermogen  zijn  dan no kleiner.  In het voorbeeld  is

YNOM: (80 - 44,16)/(100 - 44,16) =
35,84/55,84    =    64,18%.    Door de lagere y neemt de fiscale latentie   bij een gelijk
inflatieverloop jaarlijks met een hoger percentage toe, bijvoorbeeld bij een gelijkblijvende
inflatie van 6% neemt  n64,18 jaarlijks met 2 ,03 punten toe. Vervolgens dient bedacht te
worden dat n64,18 uitgedrukt is in een percentage van 1 - no, immers bij de start van het
systeem-Hofstra zonder herwaardering wordt 1 - no als het totale vermogen gezien, maar
het commerciale vermogen  is ook zonder herwaardering 1. Uitgedrukt in procenten  van
dit commerciale vermogen neemt de fiscale latentie toe met 2,03% van 55,84% =
1,13%. De toename  van de latentie  met en zonder herwaardering  is dus gelijk.  Bij  stij-
gende of dalende inflatie blijkt deze gelijkheid ook te bestaan.
Geconcludeerd kan dus worden, dat al dan niet herwaarderen geen voor- of nadeel voor
belastingplichtige of fiscus oplevert.
Bovenstaand voorbeeld is zo gekozen, dat de maximale boekwaardewig het fiscale eigen
vermogen niet negatief laat worden. Stel nu dat de solvabiliteit 30% bedraagt. Met
herwaardering ontstaat in het systeem-Hofstra de Y30-reeks, de herwaarderingscoefficient
bedraagt  30%. Naar berekend kan worden, neemt Y30 jaarlijks  met 3,96 procentpunt  toe.
Zonder herwaardering is het fiscale eigen vermogen na 10 jaar 6% inflatie negatief, n.1.
30 - 44,16 = -14,16. In het oorspronkelijke systeem-Hofstra wordt de herwaarderingsco-
efficient op 0 gesteld, want dat systeem kent geen fiscale afwaardering. Zo ontstaat de yo-
reeks. Bij de gelijkblijvende inflatie van 6% ontstaat na het eerste jaar een (toename van
de) fiscale latentie  van 5,66%. Hiervan dient  weer 55,84% genomen te worden, hetgeen

3,16% oplevert. Dit is 0,80% minder dan de fiscale latentie die ontstaat met herwaarde-
ring. Dit is als volgt te verklaren: door de herwaarderingscoefficient op 0 te stellen is
deze te hoog, waardoor de belastingplichtige wordt bevoordeeld en de fiscus benadeeld.
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Dit effect, dat bij elk type inflatieverloop optreedt, kan voorkomen worden door gebruik
te maken van de variant op het systeem-Hofstra (HOFVAR)· De herwaarderingscoEfficient
wordt dan niet gesteld op 0, maar op (30 - 44,16)/(100 - 44,16) = -14,16/55,84 = -
25,36%. Invoering van de variant op Hofstra leidt dan meteen tot fiscale afwaardering,·
waarbij     de y.14 36-reeks ontstaat. Deze neemt jaarlijks     met 7,10 procentpunten     toe;
55,84% van 7,10 is wel 3,96.
Wanneer er sprake is van negatief fiscaal eigen vermogen indien geen herwaardering
plaats vindt, en positief fiscaal eigen vermogen indien dit wel gebeurt, kan dus geconclu-
deerd worden dat het al dan niet herwaarderen alleen niet uitmaakt, als de variant op het
systeem-Hofstra wordt ingevoerd, welk systeem toestaat dat gestart wordt met een
negatieve herwaarderingscoafficient. Het oorspronkelijke systeem-Hofstra, dat geen lagere
herwaarderingscoafficient toestaat dan 0, veroorzaakt in geval dat geen herwaardering
plaats vindt, een nadeel voor de fiscus. Uit berekeningen blijkt dat dit nadeel het hardst
oploopt in geval van stijgende inflatie; in geval van dalende inflatie wordt het verschil
minder snel groter.

2 KWANITrATIEVE BELANG VAN 'OUDE SCmJNWINSTEN'

De wijze waarop men geneigd zal zijn met de waardesprong van de bedrijfsmiddelen om
te gaan, is natuurlijk ook afhankelijk van het kwantitatieve belang van de waardesprong
zelf. Een hoge voorafgaande inflatie leidt bijvoorbeeld tot een hoge mo (maximale boek-
waardewig van de machines), dus een grote fiscale latentie, in geval van een lage vooraf-
gaande inflatie is mo laag, dus ook de waardesprong. In een tijd met lage inflatie zal het
dus gemakkelijker zijn een stelsel van inflatieneutrale belastingheffing in te voeren zonder
herwaardering, zonder dat dit tot kwantitatief belangrijke onnauwkeurigheden leidt. Ter
illustratie zal ik vergelijken een hypothetische invoering per 1 januari 1978 en per 1
januari 1988. De maximale boekwaardewig van de machines (mo) van 1978 bedroeg
19,63%,  die  van  1988  4,86%, met andere woorden  per  1  januari  1988  zou het eenvoudi-
ger zijn geweest een stelsel van inflatieneutrale belastingheffing in te voeren met
verwaarlozing van de gevolgen van niet-herwaarderen.

3 SAMENVATIING EN CONCLUSIES

Op theoretische gronden dient bij invoering van een stelsel van inflatieneutrale belasting-
heffing herwaardering van de bedrijfsmiddelen plaats te vinden. Deze waardesprong dient
belast te zijn, omdat de fiscale latentie die hierop rust, stamt uit een perio(le zonder infla-
tiecorrectie. Om praktische redenen zou overwogen kunnen worden te starten met de oude
boekwaarden. Onderzocht is of dit uiteindelijk tot gelijke uitkomsten leidt. Het geheel
overziende blijkt dat niet-herwaarderen van de bedrijfsmiddelen in een aantal gevallen niettot dezelfde uitkomst leidt als wel herwaarderen, omdat de waardesprong niet gelijk is aanhet verschil in de correcties en/of (toename van) de fiscale latentie. Om deze reden beveel
ik aan bij invoering van een stelsel van inflatiecorrectie over te gaan tot herwaardering.
Om liquiditeitsmoeilijkheden te voorkomen kan de waardesprong ondergebracht worden in
een fiscale reserve, die in de loop van een aantal jaren, bijvoorbeeld 10 jaar, aan de winst
kan worden toegevoegd.
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HOOFDSTUK 16

DE VERVOLGHEFFINGEN

1 INLEIDING

In hoofdstuk 3 zijn in het kader van het Nederlandse klassieke stelsel de heffingen van
inkomstenbelasting over inkomsten uit vermogen (dividend) en winst uit aanmerkelijk
belang (verkoopwinst op aandelen) aangemerkt als vervolgheffingen. Het moge duidelijk
zijn, dat een deel van de inflatiecorrectie toegepast bij de winstbepaling verloren zal gaan

indien bij de bepaling van de belastinggrondslag van de vervolgheffing geen rekening
wordt gehouden met inflatie. Immers, de toename van het fiscale eigen vermogen die ten

gevolge  van de inflatiecorrectie buiten de fiscale winst is gebleven,  zou bij uitkering  of
verkoop van de aandelen wel door een heffing van inkomstenbelasting getroffen worden.
Zowel de inkomsten uit vermogen als de winst uit aanmerkelijk belang worden in het
geldende Nederlandse belastingrecht op nominalistische wijze berekend.
Inkomsten uit vermogen (aandelen) zijn in beginsel alle uitkeringen aan de aandeel-

houders, niet zijnde een teruggaaf van gestort kapitaal (artt. 24, 25, 29 Wet IB 1964).
Over de totale levensduur van een vennootschap betekent dit dat als dividend is te
beschouwen: de som van de uitkeringen minus het op de aandelen gestorte kapitaal.
Zowel de uitkeringen als het gestorte kapitaal worden gemeten in nominale guldens, met
andere woorden in guldens met een verschillende koopkracht. Ten aanzien van de
uitkeringen is dit geen probleem, omdat de belastingheffing daarbij aanknoopt, waardoor
de belastingbetaling plaats vindt in guldens met dezelfde koopkracht als die van de uitke-
ringen.324 Het probleem zit dus bij het gestorte kapitaal: dat is een historische groot-
heid. In tijden van inflatie heeft de storting plaatsgevonden in guldens met een grotere
koopkracht. Het aangrijpingspunt voor de inflatiecorrectie dient derhalve het gestorte
kaI,itaal te zijn.
Als winst uit aanmerkelijk belang is te beschouwen het verschil tussen de overdrachtsprijs
en de verkrijgingsprijs van de aandelen (art. 39 Wet IB 1964). Beide prijzen worden ten
minste gesteld op het gemiddeld op desbetreffende aandelen gestorte kapitaal (de
minimum-kapitaalregel, art. 39, lid 4, laatste volzin). De overdrachtsprijs luidt in guldens
met de koopkracht van die van de te betalen belasting. Het aangrijpingspunt van de
inflatiecorrectie dient dus bij de verkrijgingsprijs te liggen.
De verkrijgingsprijs is -evenals de overdrachtsprijs- een subjectieve grootheid, die bij
tussentijdse vervreemding van de aandelen verandert. Afgezien van de toepassing van de
minimum-kapitaalregel (en het toeval), is alleen de eerste verkrijgingsprijs gelijk aan het
gestorte kapitaal.

2 DE METHODE

In het voorafgaande is aangetoond dat TIC, HOF en VMA met betrekking tot de totate

winst gelijke uitkomsten opleveren. De drie stelsel zijn met betrekking tot de totale winst
dus inflatieneutraal. Met betrekking tot de jaarwinst is alleen TIC inflatieneutraal. De

324. Hier wordt geabstraheerd van de tijd die ligt tussen het ontstaan van de materiEle belastingschuld en
de uiteindelijke betaling van de formele schuld.
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verschillen in jaarwinst van HOF en VMA worden echter gecorrigeerd door middel van
de fiscale latentie. Dit betekent dat ten behoeve van een analyse van de vervolgheffingen
volstaan kan worden met een winstbepaling volgens TIC als uitgangspunt te nemen.
Verschillen die van jaar tot jaar optreden bij toepassing van HOF of VMA worden
gecompenseerd bij een eventuele liquidatie (waarbij de verschillen in fiscale latentie tot
uitdrukking komen). Als toelichting moge het volgende dienen.
Het model is zo geconstrueerd, dat de reele onderneming van jaar tot jaar dezelfde blijft.
Bij een gelijke (voldoende hoge) winstgevendheid betekent dit dat het bedrag dat de
onderneming kan verlaten bij TIC, HOF en VMA gelijk is. Dit bedrag bestaat uit
vennootschapsbelasting en een uitkering aan de aandeelhouders. Indien de belastinggrond-
slag voor de winst niet gelijk is, is het belastingbedrag niet gelijk, dus ook de uitkering
niet. Bijvoorbeeld in geval van stijgende inflatie is op het bedrijfsmiddelentraject de
belastinggrondslag van TIC hoger dan die van HOF, die op zijn beurt weer hoger is dan
die van VMA. Dit betekent dat onder VMA de hoogste jaaruitkeringen kunnen worden
gedaan. Daar staat tegenover dat onder TIC bij liquidatie de grootste uitkering kan
worden gedaan, omdat bij verkoop van de onderneming tegen actuele prijzen geen
winstbelasting meer verschuldigd is, terwijl onder VMA -en in mindere mate onder HOF-
eerst vennootschapsbelasting betaald moet worden over de fiscale latentie.
In de voorbeelden die gebruikt zullen worden wordt het tarief vennootschapsbelasting
gesteld  op  het  40%. Het -uniforme- tarief inkomstenbelasting bedraagt  50%.; er wordt
geabstraheerd van het feit dat in het Nederlandse belastingrecht de inkomsten uit vermo-
gen progressief belast worden en de winst uit aanmerkelijk belang naar een bijzonder
tarief van  20 %.

3 1NKOMSIEN Urr VERMOGEN

In het standaardmodel wordt gewerkt met een totaal startvermogen van 1000. Indien
volledig met eigen vermogen gefinancierd wordt, bedraagt het eigen vermogen ook 1000.Indien er geen inflatie optreedt, blijft de nominale en de reele waarde van het eigen
vermogen 1000. Alle jaarlijkse uitkeringen vormen dividend, dat belast wordt met
inkomstenbelasting. De totale belastingdruk bedraagt dan 40% plus 50% van 60% is
70%. Bij liquidatie tegen actuele prijzen ontvangen de aandeelhouders opnieuw  1000.  Dit
bedrag is gelijk aan het gestort kapitaal, er is dus geen sprake van een verder dividend.
De belastingdruk blijft   70%. In geval van inflatieneutrale belastingheffing behoort   de
belastingdruk dus ook 70% te bedragen.
In geval van inflatie nemen bij TIC alle nominale grootheden op zowel de resultaten-
rekening als de balans met het inflatiepercentage toe, re8el blijft alles gelijk, zo ook deuitkeringen. De belastingdruk  van  jaar  tot jaar  is  dan  ook  70%. Bij liquidatie wordt  een
hoger bedrag dan 1000 terugontvangen, gelijk aan de actuele nominale waarde van de
onderneming. Het verschil met 1000 vormt onder het nominalisme dividend, waardoor de
belastingdruk boven de 70% stijgt. Om dit te voorkomen dient bij liquidatie geen dividend
geconstateerd te worden. Dit is te bereiken door het gestorte kapitaal aan het einde van
het ondememingsbesman voor inflatie te corrigeren, waardoor het exact op de actuele
waarde van de onderneming, zijnde het eigen vermogen uitkomt.
Hoe nu in geval van VMA? Wat gebeurt er als dezelfde benadering, te weten het volledig
corrigeren  van het gestorte kapitaal, wordt toegepast? Bij liquidatie na verkoop  van  de
activa tegen actuele waarde, kan niet de gehele waarde van de onderneming aan deaandeelhouders uitgekeerd worden, immers er rust nog een vennootschapsbelastingclaim
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op het verschil in actuele waarde en fiscale boekwaarde. De liquidatieuitkering bedraagt
dan de actuele waarde min de vennootschapsbelasting over de fiscale latentie. Het
gecorrigeerde gestorte kapitaal is gelijk aan de actuele waarde, met andere woorden de

liquidatieuitkering valt uiteen in de terugbetaling van het gestorte kapitaal en een negatief
dividend, waarover de fiscus verondersteld wordt belasting terug te betalen. Sluit deze

betaling van vennootschapsbelasting dn het constateren van negatief dividend aan bij
hetgeen van jaar tot jaar heeft plaatsgevonden? Laten we weer uitgaan van stijgende
inflatie. In vergelijking met TIC is er van jaar tot jaar minder vennootschapsbelasting
betaald (omdat bij VMA te hoge jaarcorrecties plaats vinden) en derhalve meer uitge-
keerd. De lagere uitkering bij TIC diende als het exacte dividend beschouwd te worden.
Indien nu de gehele uitkering bij VMA als dividend in aanmerking genomen is, -en dit
diende te gebeuren, omdat het fiscale eigen vermogen niet tot onder het nominalistische

gestorte kapitaal daalde-, dan was dit te veel. Omdat bij TIC bij liquidatie noch sprake is
van positief noch van negatief dividend, kan dit bij VMA alleen maar gecompenseerd
worden door een negatief dividend bij liquidatie. De jaarlijkse tekorten aan vennoot-

schapsbelasting worden bij liquidatie gecompenseerd door de heffing over de latentie.
Tot nu toe is ervan uitgegaan dat de inflatiecorrectie van het gestorte kapitaal pas bij
liquidatie plaatsvindt. Deze correctie kan ook van jaar tot jaar plaats vinden. Bij TIC
wijzigt er dan niets, de gehele uitkering is en blijft dividend. De benadering bij VMA is
wel anders. De jaarlijkse uitkering wordt nu gesplitst in dividend (het TIC-bedrag) en een
terugbetaling van gestort kapitaal. Dit laatste bedrag is gelijk aan de minder betaalde

vennootschapsbelasting. Bij liquidatie is de redenering dan als volgt: de liquidatie-
opbrengst wordt gebruikt om de te weinig betaalde vennootschapsbelasting te voldoen 6n
het resterende gedeelte van het (gecorrigeerde) gestorte kapitaal terug te betalen.

4 WINS:r Urr AANMERKELIJK BELANG

Stel nu dat van het bedrag dat de onderneming mag verlaten (om deze in reele termen
gelijk te houden) alleen de vennootschapsbelasting wordt betaald. De potentitle uitkering
wordt ingehouden en apart belegd; er ontstaat dan een extra monetair actief naast de
transactiekas. Gemakshalve wordt het rentepercentage dat op deze belegging ontvangen
wordt gesteld op het inflatiepercentage. Door deze gelijkstelling valt de winstverhogende
rentopbrengst weg tegen de winstverlagende inflatiecorrectie over deze belegging,
waardoor de winst voor de vennootschapsbelasting gelijk blijft. De ingehouden potentiale
uitkering neemt van jaar tot jaar nominaal toe met het inflatiepercentage, waardoor deze
reael intakt blijft. Elke jaarlijkse inhouding betekent een dienovereenkomstige toename
van het aanwezige eigen vermogen, zowel nominaal als reeel. Onder een stelsel van
inflatieneutrale belastingheffing dient uitsluitend op deze toenames een fiscale claim te
rusten.
Indien nu de eerste eigenaar van de aandelen deze vervreemdt voor de intrinsieke waarde,
is zijn situatie vergelijkbaar met die zou ontstaan bij liquidatie. Onder het nominalisme
bedraagt de verkrijgingsprijs 1000, de overdrachtsprijs is de nominale waarde van het
oorspronkelijke rele vermogen plus de nominale waarde van de in de loop der jaren
ingehouden bedragen. Het belasten van de nominale toename van het oorspronkelijke
eigen vermogen is onterecht. Om dat te voorkomen dient de verkrijgingsprijs voor inflatie
gecorrigeerd te worden. Belast wordt de extra toename van het eigen vermogen. De
belasting wordt geheven in guldens met de koopkracht van het jaar van de vervreemding.
Bij een gelijk tarief ontvangt de fiscus meer guldens dan in geval van jaarlijkse dividend-
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uitkeringen, de reele waarde ervan is echter gelijk.
De verkrijgingsprijs van de nieuwe eigenaar is gelijk aan de overdrachtsprijs van de eerste
eigenaar. In de volgende jaren met inflatie nemen zowel het oorspronkelijke eigen
vermogen als de "oude" inhoudingen nominaal toe. Deze nominale aangroei dient buiten
de belastingheffing te blijven. Dit wordt bereikt door de tweede verkrijgingsprijs ook voor
inflatie te corrigeren. Indien deze correctie gemaakt wordt, dan wordt bereikt dat bij een
eventuele volgende vervreemding alleen het nominale bedrag van de opgerente "nieuwe"
inhoudingen belast worden. In nominale termen valt er dus een "gat" tussen de over-
drachtsprijs van de eerste eigenaar en de verkrijgingsprijs die voor de tweede eigenaar
ontstaat op het moment dat hij tot vervreemding zou overgaan. Alleen als er nominaal
gedacht wordt, lijkt dit een nadeel voor de fiscus, re8el is daarvan geen sprake, omdat hij
door de tussentijdse vervreemding in staat geweest is over een deel van de winstreserves
belasting te heffen in guldens met een hogere koopkracht. De fiscus kan in theorie
vanzelfsprekend het nominale gat opvullen door zelf tegen het inflatiepercentage te
beleggen.
Ook in geval van winst uit aanmerkelijk belang staat de keuze open tussen een jaarlijkse
herrekening van de verkrijgingsprijs en een herrekening in het jaar van vervreemding.
Op de samenloop van opbrengst van aandelen en winst uit aanmerkelijk belang zal ik
ingaan bij de bespreking van de opvattingen van Hofstra dienaangaande, die hieronder
Volgt.

5 DE ZIENSWIJZE VAN HOFSTRA MET BETREKKING TOT DE OPBRENGST VAN NIET TOT
EEN ONDERNEMINGSVERMOGEN BEHOREND VERMOGEN 325

5.1 Opbrengst van aandelen

Ook Hofstra stelt vast dat in een inflatieneutrale inkomensberekening niet kan worden
voorbijgegaan aan het feit dat in of na perioden van inflatie de als kapitaal ingebrachte
guldens een grotere waarde vertegenwoordigen dan de guldens waarin de door de
vennootschap gedane uitdelingen plaats vinden. Dit betekent dus dat de aandeelhouder
aanspraak kan doen gelden op een inflatiecorrectie. Deze aanspraak wordt niet aangetast
door het feit dat bij de berekening van de winst door de vennootschap zelf inflatoire
schijnvoordelen worden geelimineerd. Winstberekening bij de vennootschap en inkomens-
berekening van de aandeelhouder vormen ook naar zijn opvatting gescheiden problemen.
Ook Hofstra onderkent dat een verlaging van de winst van de vennootschap door middel
van inflatiecorrectie, en dientengevolge van de vennootschapsbelasting, de feitelijke
mogelijkheden voor uitkering op het aandeel vergroot en omgekeerd.
Met betrekking tot de vorm van de correctie toont Hofstra zich tegenstander van een in-
flatiecorrectie die aanknoopt bij de dividenduitkeringen op grond van de volgende
overwegingen.
Allereerst is het kenmerkend voor de opbrengst van aandelen dat het ontvangen van divi-
dend niet synchroon verloopt met de daaraan ten grondslag liggende door de vennoot-
schap gemaakte winst. Ook bij de nominalistische winstberekening pleegt de haar bestaan
voortzettende vennootschap de bedrijfsgebonden nominale vermogensvermeerderingen die
nodig zijn om het reele ondernemingsvermogen in stand te houden, niet uit te keren, met

325.  Hfst. 6 en 7, blz. 200 e.v.
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andere woorden, ook al wordt de winst berekend op nominalistische basis, dan zal de
vennootschap met betrekking tot het dividendbeleid rekening houden met de vervangings-
waarde van op korte termijn te vervangen bedrijfsmiddelen. Gegeven deze omstan-

digheden mag in het algemeen worden aangenomen dat de bezwaren van de nominalis-
tische berekening van de opbrengst van aandelen pas zichtbaar worden, wanneer het
nominaal gestorte kapitaal een rol bij de belastingheffing gaat spelen, bijvoorbeeld bij li-
quidatie. Tussen het door de vennootschap uitgekeerde dividend en de koopkrachtdaling
van het gestorte kapitaal bestaat geen rechtstreekse relatie. Zou de winst helemaal niet
uitgekeerd worden, dan mist de aandeelhouder volledig de noodzakelijke inflatiecorrectie.
Van doorslaggevende betekenis ten slotte is dat de gedachte van koppeling van de
inflatiecorrectie aan het uitgekeerde dividend onverenigbaar is met het geobjectiveerde
systeem voor de opbrengst van aandelen in de Wet IB 1964. De objectivering van het
belastingobject laat geen ruimte voor de subjectieve omstandigheden van de aandeelhou-
der. Het zwaartepunt van de wettelijke regeling ligt dus bij het gestorte kapitaal in fiscaal-
rechtelijke zin; voor de inflatiecorrectie kan uitsluitend daarbij aangeknoopt worden. Dit
betekent een verhoging van het gestorte kapitaal met de inflatiefactor. Uitgaande van de
gemaakte veronderstelling dat de vennootschappen in de praktijk hun reele vermogen niet
door middel van winstuitkeringen zullen aantasten, kunnen de w61 gedane uitkeringen
geacht worden tot het inkomen van de belastingplichtige bij te dragen.
Hofstra beschouwt de inflatiecorrectie  van het gestorte kapitaal als "inflatie-agio",  dat  in
beginsel gelijk gesteld moet worden met "gewoon" agio, opdat de bijzondere regeling, die
wet en jurisprudentie voor gewoon agio hebben uitgewerkt en die hierop neerkomt dat
ingebracht agio zonder heffing van inkomstenbelasting bij de aandeelhouder in formeel
gestorte kapitaal kan worden omgezet, er ook op van toepassing is. Met een extra-
comptabele administratie van de inflatiecorrecties zou dit niet te verwezenlijken zijn.
Hofstra heeft aldus niet alleen een oplossing gezocht voor het aspect van de inflatieneu-
trale belastingheffing, maar ook voor de aansluiting bij het civielrechtelijke kapitaalbegrip
door met behulp van de kwalificatie als "inflatie-agio" een belastingvrije omzetting in
formeel kapitaal mogelijk te maken.
Om uitvoertechnische redenen wenste hij de mogelijkheid tot omzetting te beperken tot
eenmaal in de vier jaar. Terecht veronderstelde Hofstra dat een dergelijk systeem van in-
flatiecorrectie de betekenis van de mogelijkheid tot herkapitalisatie tegen een verlaagd
tarief zal doen afnemen.
Geconcludeerd kan worden dat de door Hofstra voorgestelde benadering, daar waar het de
inflatieneutrale belastingheffing betreft, gelijk is aan de door mij in het voorgaande
beschrevene.

5.2 Winst uit aanmerkelijk belang

Volgens Hofstra zijn vorm en inhoud van een inflatiecorrectie afhankelijk van de recht-
vaardigingsgrond waarop de belastingheffing van de aanmerkelijk-belangwinst steunt. Was
onder het Besluit (art. 19, lid 2) de aanmerkelijk-belanghouder een bijzonder soort
ondernemer, onder de Wet IB 1964 wordt hij beschouwd als een bijzonder soort aandeel-
houder: het is niet zozeer de winst als zelfstandig object van belastingheffing waarop de
aanmerkelijk-belangregeling  zich ging richten,  maar het uitdelingstekort  dat bij vergelij-
king met de gewone aandeelhouder blijkt en dat bij de vervreemding door de aandeelhou-
der wordt gerealiseerd. In het systeem van de Wet IB 1964 heeft de aanmerkelijk-belang-
regeling het karakter van een voorschotregeling, waarbij geheven belasting die door
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vroegere eigenaren van het aandeel werd betaald (of geacht wordt te zijn betaald) voor
latere verrekening in aanmerking komt (art. 59, Wet IB 1964). Als winst uit aanmerkelijk
belang komt alleen in aanmerking een voordeel dat in objectieve zin opbrengst van aan-
delen kan zijn. Dit vormt de rechtvaardiging voor de minimum-kapitaalregel uit art. 39,lid 4 Wet IB 1964.
Het voorschotkarakter van de aanmerkelijk-belangheffing brengt met zich mee dat vanoprichting tot en met liquidatie van de vennootschap met betrekking tot aandelen die tot
een aanmerkelijk belang hebben behoord en tussentijds zijn vervreemd, in beginsel niet
meer inkomstenbelasting mag worden geheven dan bij andere aandelen van de vennoot-
schap, die geen deel hebben uitgemaakt van een aanmerkelijk belang, in totaal is geheven.
De huidige wettelijke regeling bewerkstelligt deze gelijkheid op uiterst grove en gebrekki-
ge wijze. Hofstra meent dat een inflatiecorrectie ter zake met deze gebrekkigheid te
kampen zal hebben. Voor een inflatiecorrectie van de verkrijgingsprijzen is volgens
Hofstra geen plaats.
Bij de eerste houder der aandelen zijn het objectieve gestorte kapitaal per aandeel en de
subjectieve verkrijgingsprijs aan elkaar gelijk.326 Aangezien het gestorte kapitaal voor
inflatie gecorrigeerd wordt, trekt de minimum-kapitaalregel de verkrijgingsprijs mee, met
als gevolg dat deze toch volledig voor inflatie gecorrigeerd wordt.
Anders wordt het als de verkrijgingsprijs van een volgende houder boven het gemiddeld
gestorte kapitaal ligt. De verlaijgingsprijs mag dan volgens Hofstra niet gecorrigeerdworden. Hofstra motiveert dit door te stellen dat voor aandeelhouders een inflatiecorrectie
"tijdens de rit" niet in het systeem van de inkomstenbelasting past. De uitdelingen die een
vennootschap meent te kunnen doen, worden, voor zover niet een deel van het voor
inflatie gecorrigeerde gestorte kapitaal wordt terugbetaald, volledig belast.
Hofstra licht een en ander toe aan de hand van een eenvoudig voorbeeld.

Oprichting van de vennootschap; eerste houder van de aandelen:
nominaal gestorte kapitaal = verkrijgingsprijs = 100.
Na aantal jaren:
vervreemdingsprijs = 500;
gecumuleerde inflatie:  100%.

winst uit aanmerkelijk belang = 500 - (100 + 100) = 300

Tweede houder:
verkrijgingsprijs = 500.
Na een aantal jaren met opnieuw 100% inflatie:
liquidatieuitkering: 1000.

Het liquidatiedividend bedraagt:
1000 - (200 + 200) = 600.

De verrekening ter zake van de winstreserve bedraagt volgens Hofstra 100, te weten de
(historische) verkrijgingsprijs (500) -/- het (gecorrigeerde) gemiddeld gestorte kapitaal

326. Hofstra wijst erop dat ten gevolge van doorschul#aciliteiten (bijvoorbeeld ten gevolge van vererving)in tal van aanmerkelijk-posities gerekend wordt met verkrijgingsprijzen die gelijk zijn aan het gestortkapitaal van de vennootschap, ook al is de houder van het aanmerkelijk belang niet de oprichter van dedesbetreffende vennootschap.
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(400).    Indien we ervan uitgaan dat verrekening en heffing    over het liquidatiedividend
tegen hetzel fde tarief gebeurt   -naar   mij n opvatting   zou ook onder het huidige stelsel   het
aanmerkelijk-belangtarief gelijk dienen te zijn aan dat over opbrengst van aandelen327,
resteert een belastinggrondslag van 600 -/- 100 = 500. Er heeft al een aanmerkelijk-
belangheffing plaats gevonden over 300. De koopkracht van deze 300 is gelijk aan die
van 600 op het moment van liquidatie (100%). In guldens van het liquidatiemoment
resulteert dan belastingheffing over 500 + 600 = 1100.
Zouden de aandelen bij de eerste aandeelhouder zijn gebleven, dan zou de belastinggrond-
slag hebben bedragen 1000 -/- (2 x 2 x 100) = 600. Een verschil van 500. Dit verschil
wordt exact verklaard door het niet corrigeren van de tweede verkrijgingsprijs. Zou deze
wel gecorrigeerd zijn, dan had de verrekening immers bedragen:
2 x 500 - 400 = 600. Bij de tweede houder zou dan geheven worden over 600 -/- 600 =
nihil. Dit is ook correct, want sinds de verkrijging door de tweede houder heeft in de
vennootschap geen verdere cumulatie van winstreserves plaats gevonden, de vennootschap
is er uitsluitend in geslaagd de reele waarde van het aanwezige eigen vermogen in stand te
houden. Voor de aanmerkelijk-belanghouder betekent dit dat hij reeel niet meer heeft
terugontvangen dan hij betaald heeft. Het moge dan wel zo zijn dat er bij de laatste wijze
van presenteren een subjectieve benadering in het objectieve systeem wordt binnenge-
loodst, maar het kan toch nooit de bedoeling zijn van een voorschotheffing dat er
uiteindelijk meer geheven wordt dan zonder de voorschotheffing.
Hofstra strijkt deze ongerijmdheid glad door te stellen, dat de oorzaak van het verschil
niet bij de inflatiecorrectie van het gemiddeld kapitaal ligt,  "maar in de omstandigheid dat
verkrijgingsprijs en gemiddeld gestorte kapitaal van verschillende tijdstippen met elkaar
worden vergeleken. •328 Hij vervolgt   met:   "Ook  in het huidige nominalistische stelsel
kan dit tot gelijksoortig onjuiste uitkomsten leiden, indien bijvoorbeeld tussentijds
emissies boven pari hebben plaats gevonden" en "De inflatiecorrectie kan deze oneven-
wichtigheden  in het systeem verscherpen,  maar de oorzaak  ligt  niet bij de inflatiecorrec-
tie,  doch bij  het te grof werkende stelsel  van de wet." Deze stellingname geeft aanleiding
tot enige bevreemding: het is natuurlijk zo dat het aanmerkelijk-belangregime vele
mankementen vertoont, maar dat rechtvaardigt niet het zo maar vergelijken van groothe-
den op verschillende tijdstippen, zeker niet als Mn van de grootheden wel gecorrigeerd is.
De essentie van inflatieneutraliteit is toch juist dat grootheden tegenover elkaar gesteld
worden die uitgedrukt zijn in guldens van dezelfde koopkracht. Dit betekent dat, zelfs
indien men de gebrekkige regeling van art. 59 Wet IB 1964 wenst te handhaven, ook de
verkrijgingsprijs zal dienen te indexeren, zeker indien dit met het gemiddeld gestorte
kapitaal wel gebeurd is. Anders komt de houder-bij-liquidatie er dubbel aan te kort. In het
huidige nominalistische stelsel zou de verrekening bedragen329:: 500 -/- 100 = 400.

Het had moeten zijn: 2 x 500 -/- (2 x 2 x 100) = 600. Hofstra komt door zijn gedeeltelij-
ke indexering tot 500 -/- (2 x 2 x 100) = 100.
De conclusie luidt: om tot de juiste inflatieneutrale uitkomst te komen moeten zowel het
gemiddeld gestorte kapitaal als de verkrijgingsprijs voor inflatie gecorrigeerd worden.

327. In welke richting een aanpassing zou moeten plaatsvinden, laat ik hier in het midden.

328. Blz. 233.

329. In termen van belastinggrondslag, abstraherend van verschillende tarieven.
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HOOFDSTUK 17

SUBSTANTIALISTISCHE VOORRAADWAARDERING EN HET REALISME

In hoofdstuk 8 is betoogd dat een realistische waardering van de bedrijfsmiddelen en
daarop gebaseerde afschrijvingen een substantialistische benadering van de bedrijfsmidde-
len overbodig maakt of ten minste in belang doet afnemen. In het huidige recht is er
overigens geen keuze, omdat artikel 10 Wet IB 1964 de weg tot elke andere benadering
dan op historische kostprijs heeft afgesneden. Zonder artikel 10 (en voorgangers) was het
niet ondenkbaar geweest dat de Hoge Raad een substantialistische waardering in overeen-
stemming met goed koopmansgebruik zou hebben verklaard.
Bij de voorraden is het anders gelopen. Zowel het ijzeren-voorraadstelsel als lifo zijn in
overeenstemming met goed koopmansgebruik verklaard. Hofstra stelt in zijn rapport dat
de combinatie van realisme en substantialisme ten aanzien van de voorraden zeer wel
mogelijk is, en pleit voor handhaving, ook indien het door hem voorgestelde reatistische
systeem zou worden ingevoerd. Ik vraag me af of dit bij een eventuele invoering van een
realistisch stelsel inderdaad zo moet blijven. Daarbij dient in aanmerking te worden
genomen, dat in de literatuur vaak de opvatting aangetroffen kan worden, dat het
ontbreken van inflatiecorrectie wordt goedgemaakt door de substantialistische voorraad-
waardering, waaronder dan zowel het ijzeren-voorraadstelsel als de lifo-stelsels verstaan
worden; substantialistische voorraadwaardering en inflatiecorrectie worden als alternatie-
ven gezien. Deze opvatting komt ook naar voren bij de inmiddels afgeschafte voorraadaf-
trek: voorraadaftrek werd niet gegeven over voorraden waarop een ijzeren-voorraadstelsel
of een lifo-stelsel van toepassing was (art. 11, lid 2 Wet IB). Naar de opvatting van
Hofstra zijn het echter ongelijksoortige faciliteiten, die elkaar wel kunnen aanvullen. In-
flatiecorrectie volgens het realisme heeft een definitieve vermindering van de totale winst
tot gevolg, het ijzeren-voorraadstelsel tast de totale winst niet aan en kidt uitsluitend tot
belastinguitstel. De lifo-stelsels zijn in mijn ogen strikt genomen niet eens waarderings-
stelsels, maar geven alleen aan in welke volgorde goederen verondersteld worden de
voorraad te verlaten. Ook door de toepassing van een lifo-stelsel wordt uitsluitend
belastinguitstel verkregen.
Ik zou ervoor willen pleiten bij invoering van een realistisch stelsel door middel van
wetgeving het ijzeren-voorraadstelsel en lifo om redenen van eenvoud te schrappen. Na
invoering van realisme in totale winst en jaarwinst, zullen beide stelsels alleen nog van
belang zijn, indien en voorzover de specifieke prijsontwikkeling uitgaat boven de
algemene. Voor het ijzeren-voorraadstelsel komt daar nog bij, dat er enig belastinguitstel
bereikt kan worden met niet-aanwezige voorraden,    n.1. het tekort ten opzichte   van    de
ijzeren voorraad.
Het pleidooi voor eenvoud is vooral van toepassing op het ijzeren-voorraadstelsel. Het is
een gecompliceerd systeem, dat enerzijds niet door elke belastingplichtige toegepast kan
worden en dat anderzijds controle-intensief is en relatief veel tijd van bijvoorbeeld de
rijksaccountant in beslag neemt, vooral als er meerdere goederen zijn met meerdere
schijven. Bovendien geeft het nogal eens aanleiding tot verschil van mening in verband
met de eis van soortgelijkheid/-verwantschap.
Het onder de huidige omstandigheden zou het schrappen van het stelsel niet zo ingrijpendzijn, omdat de toepassing van het stelsel op een andere wijze reeds is teruggelopen. De
voorraadaftrek -die niet verleend werd over volgens het ijzeren-voorraadstelsel gewaar-
deerde voorraden- heeft veel ondernemers ertoe gebracht over te stappen naar nominalisti-
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sche waardering, zeker toen dit vergemakkelijkt werd door de mogelijke vorming van een
voormadreserve (Resolutie Staatssecretaris van Financien , 9 augustus 1983, nr. 283-
11295). Hierbij werd toegestaan de waardesprong over 4 jaar uit te smeren.

Tegen afschaffing van het ijzeren-voorraadstelsel zou ingebracht kunnen worden dat het
niet aangaat een stelsel dat in overeenstemming met goed koopmansgebruik is verklaard,
door middel van een wetswijziging onmogelijk te maken. Ik zie echter niet in wat het
verschil is tussen op voorhand door middel van de wet de pas naar een zo goed als zekere
in-overeenstemming-met-goed-koopmansgebruikverklaring af te snijden, zoals is gebeurd
met de afschrijving op bedrijfsmiddelen, en achter€,fiets dergelijks te doen.
Naar mijn opvatting verdient het bij invoering van een realistisch stelsel van inflatie-
correctie ook aanbeveling lifo te vervangen door een wettelijke fiforegeling, omdat lifo in
combinatie met realisme in de jaarwinst een dubbele correctie inhoudt. Aan de hand van
een eenvoudig voorbeeld is dit duidelijk te maken:

Stel: een onderneming verwerft per 31 december van een jaar 100 eenheden voorraad
tegen  1  gulden per eenheid. De algemene prijsstijging bedraagt  6%.  In het daaropvol-
gende jaar vinden geen verkopen plaats, wel wordt per 31 december een gelijke
hoeveelheid ingekocht  voor  f   1,06  per stuk. Dezelfde  dag nog worden 100 eenheden
verkocht. Er wordt een inflatiecorrectie gegeven in de vorm van een aftrek gelijk aan
het inflatiepercentage over de telkens aan het begin van het jaar aanwezige voorraad.
Van de vier volgende combinaties kan de som van kostprijs inkopen en de eventuele
inflatiecorrectie berekend worden:
1. nominalisme plus fifo:

kostprijs inkopen: 100

2. nominalisme plus lifo:
kostprijs inkopen: 106

Winstverlaging ten opzichte van  1. :          6
3. realisme plus fifo:

kostprijs inkopen: 100

inflatiecorrectie
6% van 100:           6

Winstverlaging ten opzichte van  1. :           6
4. realisme plus lifo:

kostprijs inkopen: 106

inflatiecorrectie
6% van 100:           6

Winstverlaging ten opzichte van  1. :           12

Het is duidelijk dat bij realisme plus lifo in de winstverlaging twee elementen gecumu-
leerd zijn, namelijk de correctie voor de jaarinflatie plus een correctie voor de prijsstij-
ging. Zou er nu een inkoop- en verkooppatroon ontstaan van steeds 100 inkopen en 100
verkopen, dan blijft de "eerste" voorraad met boekwaarde 100 op de balans staan. Er
ontstaat dan ook een patroon van te hoge correcties. Zou den keer niet ingekocht worden,
dan wordt de eerste partij verkocht. Dan zullen alle te hoge correcties in een keer
gecorrigeerd worden. Uiteindelijk bestaat het enige verschil uit een rente voordeel voor
belastingplichtige, dus een rentenadeel voor de fiscus. Om dit niet te laten ontstaan en om
de jaarlijkse correctie in overeenstemming te laten zijn met het inflatie- en prijsverloop,
verdient het naar mijn mening aanbeveling realisme met fifo te combineren.
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HOOFDSTUK 18

SAMENVAlTING EN CONCLUSIES

Zowel nationaal als internationaal blijkt de wetenschappelijke en politieke belangstelling
voor het verschijnsel inflatie, en daaraan gekoppeld voor inflatieneutrale belastingheffing,
sterk afhankelijk de inflatieontwikkeling. Als de inflatie daalt verdwijnen studies, zoals
bijvoorbeeld het rapport Hofstra, in de bureaulade. Wanneer de inflatie weer een stij-
gende lijn vertoont, verschijnen er weer studies waarin aandacht wordt besteed aan
inflatieneutrale belastingheffing. Een zeer recent voorbeeld hiervan is het rapport van de

330commissie Ruding
Het begrip inflatieneutrale belastingheffing kan betrekking hebben op de schulden en
vorderingen die fiscus en belastingplichtige onderling kunnen hebben (invorderings- en
heffingsrente), het tarief en de grondslag. In deze studie heb ik me beperkt tot voorname-
lijk de belastinggrondslag van de winstbelastingen.
Er is sprake van inflatieneutrale belastingheffing indien een inflatoire ontwikkeling geen
invloed heeft op de reele waarde van de belastinggrondslag. Zonder inflatiecorrectie
kunnen in de belastinggrondslag schijnwinsten voorkomen. Dit houdt in dat er in guldens
voordelen worden gemeten die in reele termen niet aanwezig zijn. Het is ook mogelijk dat
zonder inflatiecorrectie reele voordelen onbelast blijven, met name de voordelen die
ontstaan doordat de reele waarde van schulden door inflatie afneemt (financieringswinst).
In de belastingtheorie is men vrij algemeen van mening dat deze vertekening van de
fiscale winst ge81imineerd dient te worden.
De historische ontwikkeling van het fiscale winstbegrip, dat is voortgekomen uit het
bedrijfseconomische winstbegrip, heeft geleid tot een grove driedeling ten aanzien van
het "inflation accounting":
1) nominalisme, 2) realisme en 3) substantialisme. Toepassing van het nominalisme zorgt
voor instandhouding van het nominale eigen vermogen, van het realisme voor instandhou-
ding van het reele eigen vermogen en van het substantialisme voor instandhouding van het
goederenkapitaal.
De intemationale discussie onder bedrijfseconomen en accountants in de jaren zestig en
zeventig heeft geen communis opinio gebracht over de wijze waarop "inflation accoun-
ting" dient te worden bedreven; het enige waarover men het eens werd, is dat louter
nominalisme in tijden met inflatie onaanvaardbaar is. Op Europees niveau houdt men vast
aan het nominalisme (waardering tegen historische prijzen). Ook de commissie Ruding
beveelt dit aan. Als enig Europees land heeft Nederland in de wetgeving de mogelijkheid
geopend in de jaarverslaglegging te kiezen voor waardering tegen actuele prijzen. In de
praktijk wordt van deze mogelijkheid slechts in geringe mate gebruik gemaakt.
De bedrijfseconomie is voornamelijk geinteresseerd in de jaarwinst ("going concern"). In
het belastingrecht staat de totale winst centraal, de jaarwinstmoten worden daarvan
afgeleid. Substantialisme in combinatie met totale winst is niet logisch: als een ondernem-
ing bij liquidatie terugkeert naar geld, vormen de waardestijgingen van de activa ten
opzichte van de boekwaarde winst. Voor de totale winst komen dus in aanmerking:
nominalisme en realisme, voor de jaarwinst: nominalisme, realisme en substantialisme.

330.  Conclusions and Recommendations of the Committee of Independent Experts on Company Taxation,
Brussels/Luxembourg, 1992.
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Ook binnen de jaarwinst zijn combinaties mogelijk: bijvoorbeeld als in een in beginsel
nominalistische jaarwinstberekening ad hoc substantialistische aanpassingen voorkomen,
zoals het ijzeren-voorraadstelsel. Het huidige Nederlandse stelsel van fiscale winstbepaling
kan als volgt gekarakteriseerd worden:
tot(lie winst: nominalisme met een realistisch element (de vermogensaftrek);
jaarwinst: nominalisme met (ad hoc) substantialistische elementen (ruilarresten, voorraad-
waardering op basis van LIFO-stelsels, ijzeren-voorraadstelsel, vervangingsreserve ex art.
14 Wet IB 1964) en een realistisch element (de vermogensaftrek).

Hoewel het nominalisme (gulden-is-gulden-stelsel) nergens in de belastingwetgeving
expliciet is vastgelegd, dient het als geldend recht beschouwd te worden.
In navolging van Hofstra heb ik om een aantal redenen gekozen voor realisme in zowel
totale winst als in de jaarwinst. Allereerst hoeft mijns inziens de autonomie van het
belastingrecht niet zover te gaan dat daarin een systeem zou worden toegepast, dat in de
bedrijfseconomie nauwelijks levensvatbaar is gebleken. Ten tweede gaan de voorstanders
van substantialisme in de jaarwinst er vaak impliciet vanuit dat de specifieke prijs-
stijgingen groter zijn dan de algemene. Handhaving van het goederenkapitaal leidt dan a
fortiori tot handhaving van het reele eigen vermogen. Uit de indexcijfers van het Centraal
Bureau voor de Statistiek blijkt echter dat de algemene prijsindex sneller stijgt dan de
meeste specifieke. Ik ben van mening dat ook het reele eigen vermogen van jaar tot jaar
gehandhaafd dient te worden. Dit betekent dat, of men nu voorstander is van uitsluitend
correcties met de algemene prijsindex of met de hoogste van algemene en specifieke
index, men altijd uitkomt bij realisme in de jaarwinst. Het laatste belangrijke argument
voor realisme in de jaarwinst is de eenvoud. Correctie met specifieke prijsindexcijfers zal
waarschijnlijk aanleiding geven tot conflicten met de belastingdienst, m.n. over de vraag
welke indexcijfers op de diverse activa van toepassing zijn.
De minimum-waarderingsregel voor de jaarwinstbepaling dient mijns inziens gehandhaafd
te blijven.
In het vervolg van het onderzoek heb ik voortgeborduurd op de gemaakte keuze: realisme
zowel in de totale-winst- als in de jaarwinstbepaling. Drie alternatieve systemen, die
verschillen in de wijze waarop ze het probleem van de financieringswinst behandelen, zijn
aan de orde gekomen:
1. theoretisch juiste inflatiecorrectie  (TIC). Deze benaming is gekozen voor het systeem
waarin de financieringswinst meteen aan het desbetreffende jaar wordt toegerekend. Aan
de actiefzijde vindt een realistische inflatiecorrectie ten aanzien van aUe activa plaats. Aan
de passiefzijde worden de monetaire passiva gecorrigeerd. Deze methode is de theoretisch
correcte methode, omdat deze voldoet aan de definitie van inflatieneutrale belastingheff-
ing.

2.   systeem-Hofstra    (HOF). De financieringswinst loopt via de met vreemd vermogen
gefinancierde activa. In een verplicht voorgeschreven volgorde worden de activa voor
inflatie gecorrigeerd voor zover er fiscaal eigen vermogen aanwezig is.
3.   vermogensaftrek   (VMA). Ret aangrijpingspunt voor de inflatiecorrectie ligt volledig aan
de passiefzijde. De financieringswinst wordt via een saldomethode verdisconteerd: alleen
over het fiscale eigen vermogen wordt een inflatiecorrectie verleend.

De drie alternatieven leiden meestal tot een lagere belastinggrondslag dan de winstbepa-
ling op basis van historische kostprijzen. Onder bepaalde voorwaarden komt er een
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hogere belastinggrondslag tot stand. De verschillen in belastinggrondslag ten opzichte van
winstbepaling op basis van historische kostprijzen zijn gepresenteerd in termen van
voordeet c. q. nadeel vanuit het gezichtspunt van belastingplichtige.
Aangetoond is dat het totale verschil in belastinggrondslag ten opzichte van winstbepaling
op basis van historische kostprijzen, gemeten over de totale levensduur van een onderne-
ming van de drie alternatieve stelsels gelijk is, maar dat de verdeling van dat verschil
over de afzonderlijke jaren en de eventuele fiscale latentie verschmend is. Een fiscale
latentie is een gevolg van een stille reserve die ontstaat als er een verschil is tussen de
fiscale boekwaarde van de activa en de commerciale waarde. Dit betekent dat de totale
winst gelijk is, maar dat in de jaarwinsten verschillen optreden. Er zijn dus niet alleen
verschillen ten opzichte van de winstbepaling op basis van historische kostprijzen, maar
ook onderlinge verschillen.
Er is alleen maar sprake van gelijke totale winst bij de drie altematieve stelsels, indien
gestart wordt met boekwaarden die gecorrigeerd zijn voor de inflatie  die in het verleden
heeft plaatsgevonden.

De berekeningen zijn uitgevoerd met een rekenmodel, waarvan de aktie/20'de bestaat uit:
- voorraden;
- afschrijfbare bedrijfsmiddelen (machines)
- niet-afschrijfbare bedrijfsmiddelen (gebouwen) en
- monetaire activa (kas).

Onder de niet-afschrijfbare bedrijfsmiddelen zijn begrepen activa waarop in het geheel
niet wordt afgeschreven, bijvoorbeeld grond, en bedrijfsmiddelen waarop in geringe mate
wordt afgeschreven, bijvoorbeeld bedrijfsgebouwen.
De passiefzijde bestaat uit hetzij uitsluitend eigen vermogen of uitsluitend vreemd
vermogen, hetzij een combinatie van beide.

In het basismodel zijn de balans en resultatenrekening aanvankelijk reeel gelijk gehouden,
hetgeen wil zeggen dat in geval van inflatie de nominale waarde van alle componenten
van balans en resultatenrekening van jaar tot jaar met het inflatiepercentage toenemen.
Ten   aanzien   van de afschrij fbare bedrij fsmiddelen is verondersteld   dat er sprake   is   van
een ideaa/compler, ten aanzien van de voorraad een omloopsnelheid van 66n maal per
jaar. Later heb ik deze veronderstellingen afwisselend losgelaten en ben uitgaan van groei
resp. een hogere omloopsnelheid.

In het onderzoek zijn verschillende typen in/latieverloop betrokken. Van belang is het
onderscheid tussen dejaarinflatie en het inflatieverloop. Onderscheiden zijn:
gelijkblijvende inflatie, stijgende inflatie, dalende inflatie en onregelmatige inflatie.
Het inflatieverloop is gedefinieerd aan de hand van een voortschrijdend gewogengemiddelde over een periode van 10 jaar. Daarmee kan onregelmatige inflatie van jaar tot
jaar geherdefinieerd worden als een van de drie andere typen inflatieverloop.

Een zeer belangrijk verschil tussen de theoretisch juiste inflatiecorrectie, het systeem-
Hofstra en de vermogensaftrek heeft betrekking op de herwaardering van de bedn
delen.
Bij de theoretisch juiste inflatiecorrectie vindt een volledige herwaardering van de
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bedrijfsmiddelen plaats. Bij het systeem-Hofstra is er sprake van geen, gedeelteli/ke of
volledige herwaardering, afhankelijk van de financieringsstructuur. Bij de vermogen-
saftrek is er geen herwaardering (evenals bij de winstbepaling op basis van historische
kostprijzen). Een gevolg hiervan is dat bij de vermogensaftrek ten aanzien van de
afschrijfbare en niet-afschrijfbare bedrijfsmiddelen een boekwaardewig ontstaat tussen de
commerciele en de fiscale boekwaarde. Bij de vermogensaftrek is deze boekwaardewig
maximaal, omdat er in het geheel geen herwaardering plaats vindt. In samenhang hiermee
ontstaat er bij de afschrijfbare bedrijfsmiddelen (machines) een marimale afschrvvings-
Wig.

Bij het systeem-Hofstra ontstaan een maximale boekwaardewig en een maximale afschrij-
vingswig, wanneer er geen herwaardering plaats vindt. Bij gedeeltelijke herwaardering
ontstaan een geringere boekwaardewig en afschrijvingswig; bij volledige herwaardering is
er noch sprake van een boekwaardewig, noch van een afschrijvingswig.
Bij de theoretisch juiste inflatiecorrectie kunnen ook geen boekwaardewig of afschrijvings-
wig voorkomen, omdat de fiscale boekwaarden van de theoretisch juiste inflatiecorrectie
gelijk zijn aan de commerciale boekwaarden, omdat verondersteld wordt dat de commer-
cidle waarde jaarlijks met het inflatiepercentage stijgt.
Het systeem-Hofstra neemt dus een tussenpositie in: afhankelijk van de financieringsstruc-
tuur heeft het soms grotere overeenkomsten met de vermogensaftrek, soms heeft het een
eigen verloop en soms heeft het grotere overeenkomsten met de theoretisch juiste inflatie-
correctie.

De  boekwaardewig  en de afschrijvingswig vormen belangrijke elementen van defonnules
waarmee de verschillen in de jaarlijkse belastinggrondslag en de fiscale latentie zijn
gekwantificeerd.
Niet alleen de boekwaardewig en de afschrijvingswig beinvloeden de verschillen in
belastinggrondslag, maar ook de balanssamenstelling: aan de aktiefzijde de aandelen van
de afzonderlijke activa in het balanstotaal en aan de passiefzijde de solvabiliteitsratio, de
verhouding van het commerciae eigen vermogen ten opzichte van het commerciale totale
vermogen.
De drie alternatieve stelsels leiden tot een gelijke totale winst, de verdeUng over de tijd
bij een vaste solvabiliteitsratio is echter verschillend. Bij de vermogensaftrek worden de
inflatiecorrecties in het algemeen het snelst verleend, bij de theoretisch juiste inflatiecor-
rectie het laatst, het systeem-Hofstra neemt een tussenpositie in. Indien uitgegaan wordt
van het ontbreken van tijdsvoorkeur bij de economische subjecten (belastingplichtigen en
fiscus), zullen zij de drie alternatieve stelsel gelijk waarderen. Indien verondersteld wordt
dat er wel sprake is van tijdsvoorkeur, zullen belastingplichtigen bij de gegeven verdeling
van de inflatiecorrecties over de tijd de vermogensaftrek het hoogst en de theoretisch juis-
te inflatiecorrectie het laagst waarderen.

Onderzoek van het verband tussen de financieringsstructuur, uitgedrukt door middel van
de commercitle solvabiliteit(sratio) en het verschil in belastinggrondslag van de drie
alternatieve stelsels ten opzichte van winstbepaling op basis van historische kostprijzen
voor een bepaald jaar, leidt tot de volgende bevindingen. De vermogensaftrek en de
theoretisch juiste inflatiecorrectie blijken de twee uitersten van de drie stelsels te zijn. Het
verschil in belastinggrondslag is groter naarmate de solvabiliteit hoger is. De snelheid
waarmee de verschillen bij de vermogensaftrek en de theoretisch juiste inflatiecorrectie
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oplopen is afhankelijk van de absolute hoogte van de jaarinflatie.   Bij stijgende inflatie is
de correctie bij de vermogensaftrek groter dan die van de theoretisch juiste inflatiecorrec-
tie, bij dalende inflatie is het omgekeerd. De absolute verschillen tussen de vermogensaf-
trek en de theoretisch juiste inflatiecorrectie zijn bij elke financieringsstructuur (solvabili-
teit) even groot. Dit betekent dat deze verschillen onafhankelijk zijn van de solvabiliteit.
In kwantitatieve zin zijn de absolute verschillen afhankelijk van het aandeel van de
bedrijfsmiddelen in het balanstotaal, de jaarinflatie en het voorafgaande inflatieverloop,
tot uitdrukking komend in de maximale boekwaarde- en afschrijvingswig. Bij een
afwisselend inflatieverloop van dan weer stijgend en dan weer dalend blijkt dat het
absolute verschil klein blijft.
Het gelijkblijvende absolute verschil in combinatie met de stijgende verschillen ten
opzichte van winstbepaling op basis van historische kostprijs heeft tot gevolg dat de
relatieve verschillen tussen de vermogensaftrek en de theoretisch juiste inflatiecorrectie
kleiner worden naarmate de solvabiliteit stijgt, met andere woorden, de implicaties van de
alternatieve-stelselkeuze zijn het grootst bij een lage solvabiliteit. In geval van deflatie
geldt het omgekeerde.
Het systeem-Hofstra komt of overeen met de vermogensaftrek (in geval van lage
solvabiliteit),   of  met de theoretisch juiste in flatiecorrectie (in geval   van hoge solvabiliteit)
of neemt een tussenpositie in. In het onderzoek is het zo geformuleerd dat het systeem-
Hofstra een aantal "trajecten" kent, die samenhangen met de aan het stelsel inherente
verplichte toerekeningsvolgorde van het fiscale eigen vermogen aan de activa.
Bij elk stelsel is er een commercitle solvabiliteit waarbij het verschil in belastinggrond-
slag met de winstbepaling op basis van historische kostprijs nihil is. Bij een lagere
solvabiliteit komt een hogere belastinggrondslag tot stand, met andere woorden er vindt
een bijtelling plaats. De vermogensaftrek en het systeem-Hofstra vallen dan meestal
sarnen.

Bij de vermogensaftrek is deze solvabiliteit zowel bij stijgende als dalende inflatie
positief. Dit betekent dat bij een bepaalde positieve commercitle solvabiliteit het fiscale
eigen vermogen nihil is. De hoogte van de solvabiliteit waarbij dit het geval is, is
afhankelijk van het aandeel in het balanstotaal en van de maximale boekwaardewig van de
bedrijfsmiddelen.
Bij stijgende inflatie resulteert bij de theoretisch juiste inflatiecorrectie reeds bij een
hogere commercitle solvabiliteit een hogere belastinggrondslag dan bij de winstbepaling
op basis van historische kostprijs. Dit is een gevolg van de onmiddellijke bijtelling van de
financieringswinst op basis van de jaarinflatie. Daartegenover gebeurt dit bij datende
inflatie bij een lagere solvabiliteit, meestal zelfs pas bij een negatief eigen vermogen. De
solvabiliteit waarbij in geval van de vermogensaftrek geen correctie plaats vindt (noch
aftrek, noch bijtelling) is uitsluitend afhankelijk van het voorafgaande inflatieverloop, dus
niet van de jaarinflatie. De "correctieneutrale" solvabiliteit bij de theoretisch juiste
inflatiecorrectie is wel afhankelijk van de jaarinflatie. Dit betekent dat de theoretisch
juiste inflatiecorrectie zeer heftig reageert op een wijziging van het inflatieverloop: in
geval van stijgende inflatie is er zeer snel sprake van een bijtelling ten opzichte van de
winstbepaling op basis van historische kostprijs, in geval van dalende inflatie pas zeer
laat. Het kan ook zo geformuleerd worden dat de vermogensaftrek een "dempende werk-ing" heeft ten opzichte van de theoretisch juiste inflatiecorrectie. Deze "dempende
werking" is met name van belang in verband met het extra liquiditeitsbeslag dat optreedtin geval van een bijtelling ten opzichte van de winst op basis van historische kostprijs.
Vooral een "exploderende" inflatie leidt bij de theoretisch juiste inflatiecorrectie tot een
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groot extra liquiditeitsbeslag.

Een groot bezwaar van de vermogensaftrek is dat er in vergelijking met de theoretisch
juiste inflatiecorrectie en het systeem-Hofstra ten aanzien van de niet-afschrijfbare activa
een voHedige uitruil plaats vindt van de inflatiecorrectie tussen de jaarwinsten en de
fiscale latentie: bij de vermogensaftrek wordt de volledige inflatiecorrectie gegeven in de
jaarlijkse belastinggrondslag, terwijl bij de theoretisch juiste inflatiecorrectie en het
systeem-Hofstra (bij de hogere solvabiliteiten) de inflatiecorrectie verleend wordt door
middel van een verlaging van de fiscale latentie via een herwaardering van de gebouwen.
Daartoe is eigenlijk geen aanleiding omdat de gebouwen geen voor de jaarlijkse resulta-
tenrekening te corrigeren kostenpost als de afschrijvingskosten met zich mee brengen. De
fiscus moet bij de vermogensaftrek in de jaarwinsten dus inflatiecorrecties toestaan voor
inflatiegevolgen waarvan belastingplichtige pas bij vervreemding of liquidatie last zou
krijgen.
En groot bezwaar van de theoretisch juiste inflatiecorrectie, dat vooral bij stijgende
inflatie aan het licht treedt, is dat er al zeer snel sprake is van een bijtelling in vergelij-
king met de winstbepaling op basis van historische kostprijzen, met de daarbij behorende
mogelijke liquiditeitsproblemen. Dit effect is als volgt verklaard: de niet-afschrijfbare
activa (gebouwen) worden bij de theoretisch juiste inflatiecorrectie volledig geherwaar-
deerd. Dit wil zeggen dat de inflatiecorrectie verleend wordt in de fiscale latentie,
onafhankelijk van het soort vermogen (eigen of vreemd) waarmee ze gefinancierd zijn.
Echter, verdergaande financiering van de gebouwen met vreemd vermogen leidt tot
onmiddellijke bijtelling van extra financieringswinst bij de jaarwinsten. De bezwaren van
de vermogensaftrek en de theoretisch juiste inflatiecorrectie zijn elkaars spiegelbeeld. Het
systeem-Hofstra ondervangt beide bezwaren op fraaie wijze, door ervoor te zorgen dat in
geval van hoge solvabiliteiten de te hoge jaarwinstcorrecties van de vermogensaftrek niet
verleend wordt en dat gaande van hoge naar lage solvabiliteit door ten koste van de
fiscale latentie toenemend te hoge jaarwinstcorrecties toe te staan, overgestoken wordt
naar de vermogensaftrek, om op deze wijze een zeer snelle bijtelling in de jaarwinsten te
voorkomen.

Voor het onderzoek van de praktische implicaties van de altematieve stelsels zijn de
verschillen in belastinggrondslag van de alternatieve inflatiecorrectiestelsels ten opzichte
van de winstbepaling op basis van historische kostprijzen, uitgedrukt in een percentage
van het commercitle totale vermogen, geconverteerd in verschiHen van de rentabiliteit
van het commerciele eigen vennogen ten opzichte van de rentabiliteit die ontstaat bij
winstbepaling op basis van historische kostprijzen. Omdat deze verschillen niet afhanke-
lijk zijn van het absolute niveau van de winst, is dit kengetal een geschiktere maatstaf om
de effecten van inflatiecorrectie te meten dan (de wijzigingen van) het effectieve tarief.
Onder het effectieve tarief versta ik de uiteindelijk verschuldigde belasting, uitgedrukt in
een percentage van de winst berekend op basis van historische kostprijzen. Uiteraard is
het relatieve belang van een zekere verschil in rentabiliteit van het eigen vermogen groter
naarmate de rentabiliteit van het eigen vermogen lager is.
Voor een individuele onderneming zijn van belang gebleken:
a. de solvabiliteitratio. Naarmate deze hoger is het verschil in belastinggrondslag ten
opzichte van winstbepaling op basis van historische kostprijzen groter en wordt dientenge-
volge de rentabiliteit van het eigen vermogen met een groter aantal procentpunten
verhoogd. Een correctere formulering is eigenlijk dat voorkomen wordt dat de rentabiliteit
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van het eigen vermogen met een groter aantal procentpunten wordt verlaagd door het niet
verlenen van inflatiecorrectie. Naarmate de solvabiliteit lager is, maakt het meer uit voor
welk inflatiecorrectiestelsel gekozen wordt, omdat de relatieve verschillen in belasting-
grondslag groter  zijn.
Bij ondernemingen met een lage of negatieve solvabiliteit dient vervolgens te worden
nagegaan of het fiscale eigen vermogen negatief is, omdat dit in het algemeen leidt tot een
bijtelling in vergelijking met winstbepaling op basis van historische kostprijzen.

b. de rentabiliteit van het commerciele eigen vermogen nd belastingen. Naarmate deze
lager is hebben ondernemingen met positief eigen vermogen meer last van het niet krijgen
van de inflatiecorrectie; naar verhouding gaat meer rentabiliteit van het eigen vermogen
verloren. Voor ondernemingen met negatief fiscaal eigen vermogen zal de bijtelling
ingrijpender zijn, naarmate de rentabiliteit van het eigen vermogen lager is, omdat zij
door de toepassing van de inflatiecorrectie naar verhouding meer procentpunten rentabili-
teit van het eigen vermogen "kwijtraken".
Uit de statistieken blijkt dat er een grote spreiding over het totaal der ondernemingen van
zowel solvabiliteit als rentabiliteit kan worden geconstateerd. Het aandeel ondernemingen
met negatief,/iscaal eigen vermogen is aanzienlijk.
Er zal een groep ondernemingen zijn, waarbij dit negatieve fiscale eigen vermogen
gepaard gaat met een lage rentabiliteit van het commerciele eigen vermogen. Deze
ondernemingen zullen door toepassing van een inflatiecorrectiestelsel extra liquiditeitspro-
blemen krijgen, omdat ze in vergelijking met winstbepaling op basis van historische kost-
prijzen mddr belasting moeten betalen. Met name voor deze ondernemingen is het van
groot belang welk inflatiecorrectiestelsel toegepast gaat worden.
Met het oog op deze liquiditeitsproblemen heb ik twee inflatiecorrectiestebels ontwikkeld
die het mogelijk maken deze ondernemingen te ontzien, zonder dat een consequente
toepassing van inflatiecorrectie veel geweld wordt aangedaan.   Het ene stelsel  is  een
variant op het systeem-HoBtra, waarvan de essentie is dat de verhoging van de belas-
tinggrondslag ten opzichte van winstbepaling op basis van historische kostprijzen geheel
of grotendeels wordt verlegd van de jaarwinsten naar de fiscale latentie. Het andere stelsel
is een systeem met een vermogensaftrek (en -bijtelling), waarmee de uitkomsten van de
theoretisch juiste inflatiecorrectie (de theoretisch juiste inflatiecorrectie ) benaderd
worden.
Bij een keuze uit de beschikbare inflatiecorrectiestelsels voor praktische toepassing zullen
eenvouds-, rechtvaardigheids- en verstoringsaspecten tegen elkaar afgewogen moeten
worden. Verstoring van het economische proces kan optreden als levensvatbare onderne-
mingen geconfronteerd worden met extra liquiditeitsproblemen ten gevolge van een
hogere belastinggrondslag dan bij winstbepaling op basis van historische kostprijzen. Dit
effect treedt bij de theoretisch juiste inflatiecorrectie bij een snel stijgende inflatie al bij
een betrekkelijk hoge solvabiliteit op als gevolg van de aan de jaarinflatie gekoppelde
bijtelling van de financieringswinst over het vreemde vermogen. Hiermee verbonden is
het grillige verloop van (le theoretisch juiste inflatiecorrectie. De toepassing van de theo-
retisch juiste inflatiecorrectie is hierdoor bezwaarlijk. Daarnaast kan de theoretisch juiste
inflatiecorrectie niet met een ander stelsel gecombineerd worden. Bij de andere stelsels is
een combinatie van 6dn stelsel voor positief fiscaal eigen vermogen en een ander stelsel
voor negatief fiscaal eigen vermogen wel mogelijk.
De vermogensaftrek heeft als groot voordeel dat hij eenvoudig toepasbaar is. Als nadeel
staat daar tegenover dat vooral in geval van stijgende inflatie en relatief veel niet-af-
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schrijfbare bedrijfsmiddelen, de afwijking in de jaarwinsten van de theoretisch juiste in-
flatiecorrectie (de norm) erg groot wordt ten gevolge van de uitruil tussen de jaarwinsten
en de fiscale latentie. Een ander nadeel, dat de vermogensaftrek gemeen heeft met het
oorspronkelijke systeem-Hofstra, is dat in geval van negatief fiscaal eigen vermogen een
onmiddellijke bijtelling dient plaats te vinden. Deze bijtelling is bezwaarlijk voor
ondernemingen die een negatief fiscaal eigen vermogen koppelen aan een slechte

winstgevendheid. De ondernemingen kunnen ontzien worden door de bijtellingen voor de
jaarwinsten voor een groot deel of zelfs geheel te transformeren in een hogere fiscale
latentie, zoals ik voorstel in de variant op het systeem-Hofstra. Deze uitruil tussen

jaarwinsten en fiscale latentie kan bewerkstelligd worden door middel van (gedeeltelijke)
 vaardering van de bedril»niddelen. Hiertoe wordt het negatieve fiscale eigen vermogen
(of beter gezegd het surplus aan vreemd vermogen) toegerekend aan de groepen activa in
een volgorde die het spiegelbeeld is van de door Hofstra gehanteerde toerekeningsvolgor-
de in geval van een monetair tekort.

Het grote voordeel van het systeem-H€Atra, dat nog vergroot wordt door de variant in
geval van negatief eigen vermogen, heb ik aangeduid als de "dempende werking". Het het
systeem-Hofstra komt overeen   met  de de theoretisch juiste inflatiecorrectie, waardoor
wordt voorkomen dat bij een hoge solvabiliteit (en veelal een hogere rentabiliteit) de
minder wenselijke uitruil van voordeel in de fiscale latentie tegen voordelen in de jaarwin-
sten plaats vindt. Bij lagere solvabiliteiten "steekt" het systeem-Hofstra over naar de
vermogensaftrek, waardoor weliswaar het verschil met de theoretisch juiste inflatiecorrec-
tie groter wordt, maar waardoor ook voorkomen wordt dat de ondernemingen in geval
van stijgende inflatie reeds bij een relatief hoge solvabiliteit met een bijtelling (in
vergelijking met de winstbepaling op basis van historische kostprijzen) te maken krijgen.
Het gevolg hiervan is wel dat de vermogensaftrek en het systeem-Hofstra in geval van
stijgende inflatie te hoge jaarcorrecties laten zien; er vindt echter "teruggave" plaats als
de inflatie gaat dalen en/of door middel van de fiscale latentie. In geval van negatief
fiscaal eigen vermogen volgt de variant van het systeem-Hofstra niet langer de vermo-
gensaftrek (en het oorspronkelijke systeem-Hofstra). Er vindt dan geen of een lagere
bijtelling plaats, die gecompenseerd wordt door een hogere fiscale latentie ten gevolge
van de afwaardering (de boekwaarde komt hierdoor beneden de boekwaarde op basis van
de historische kostprijs).
Als nadelen van de variant op het systeem-Hofstra zouden aangemerkt kunnen worden,
dat het systeem niet eenvoudig is en dat er fiscale boekwaarden ontstaan die zowel
afwijken van de boekwaarden gebaseerd op historische prijzen als van de boekwaarden
gebaseerd op actuele prijzen.
Voor een eventuele praktische toepassing van het systeem-Hofstra stel ik voor of drie
groepen bedrijfsmiddelen te onderscheiden (in plaats van twee), of de overgang van de
ene groep naar de andere te leggen bij een andere economische levensduur GO jaar in
plaats van 10 jaar). Verder acht ik het systeem-Hofstra ook toepasbaar in geval van
deflatie en niet alleen in geval van inflatie, zoals Hofstra doet.
Een combinatie van relatieve eenvoud, "dempende werking" en ontzien van ondernemin-
gen met lage solvabiliteit, kan bewerkstelligd worden door toepassing van een alternatieve
vennogensa#rek, waarmee de resultaten van de theoretisch juiste inflatiecorrectie
benaderd worden. Het systeem is als volgt: bij een "representatieve" solvabiliteit
(bijvoorbeeld de gemiddelde solvabiliteit), wordt door gelijkstelling van de jaarwinstcor-
rectie bij de theoretisch juiste inflatiecorrectie en de vermogensaftrek een alternatief
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vermogensaftrekpercentage gevonden, dat in geval van stijgende inflatie lager is dan het
inflatiepercentage en in geval van dalende inflatie hoger dan het inflatiepercentage. De
boekwaarde van de bedrijfsmiddelen blijft gelijk aan de boekwaarde op basis van de
historische kostprijs. Omdat bij de theoretisch juiste inflatiecorrectie geen fiscale latentie
ontstaat, zal deze boekwaarde bij vervreemding of liquidatie gecorrigeerd dienen te
worden met de gecumuleerde inflatie uit de daaraan sinds de aanschaf voorafgegane jaren.
De totale-winstcorrectie is alleen correct voor ondernemingen met de "representatieve"
solvabiliteit. Ondernemingen met een lagere solvabiliteit krijgen teveel inflatiecorrectie,
ondernemingen met een hogere solvabiliteit te weinig. Het varieren van de representatieve
solvabiliteit kan fungeren als beleidsinstrument.
Bij invoering van in#atieneutrale belastinghe#ing is in theoretische zin henvaardering
noodzakelijk, immers er is vanaf het moment van invoering alleen dan sprake van
inflatieneutraliteit als gestart wordt met actuele boekwaarden. Herwaardering houdt in dat
de boekwaarde gecorrigeerd wordt met de gecumuleerde inflatie die sinds het jaar van
aanschaf heeft plaatsgevonden. Ervan uitgaande dat de specifieke prijsontwikkeling van de
bedrijfsmiddelen gelijk is aan de algemene prijsontwikkeling, wordt zo de boekwaarde
verhoogd tot actuele waarde. Er vindt een waardesprong plaats ter grootte van de boek-
waardewig. Deze waardesprong is in beginsel belast, omdat de (uiteraard maximale)
boekwaardewig veroorzaakt is in een periode waarin nog geen sprake was van inflatieneu-
trale belastingheffing. Voor de belastingplichtige staat daar tegenover dat hij ten gevolge
van de hogere boekwaarde in de toekomst hogere inflatiecorrecties krijgt. Niet herwaarde-
ren leidt tot lagere inflatiecorrecties. Onderzocht is of de lagere inflatiecorrecties en het
achterwege blijven van de waardesprong tegen elkaar wegvallen. Onder bepaalde
voorwaarden blijken de waardesprong en het verschil in inflatiecorrecties aan elkaar gelijk
te zijn, in een aantal situaties echter ook niet; of de belastingplichtige of de fiscus komt
eraan tekort. In geval van lage inflatie is dit niet zo ernstig. Theoretisch het meest zuiver
is echter tot herwaardering over te gaan. Onmiddellijke belastingheffing over de waarde-
sprong brengt een vergrote kans op liquiditeitsproblemen met zich mee, vandaar dat het
aanbeveling verdient deze onder te brengen in een fiscale reserve, die vervolgens in de
loop van bijvoorbeeld  10 jaar aan de winst wordt toegevoegd.
Persoonlijk heb ik geen uitgesproken voorkeur; vanuit wetenschappelijk oogpunt vind ik
de variant op het systeem Hofstra het fraaist, voor de praktijk lijkt de alternatieve vermo-
gensaftrek mij geschikter en haalbaarder, te meer omdat het sluitstuk van dit stelsel, n.1.
het voor de voorafgaande inflatie corrigeren van gerealiseerde vermogenswinsten, ook
door de Commissie Ruding is voorgesteld. Uiteraard ontbreken  in de Ruding-voorstellen
(nog) de jaarwinstcorrecties.
Indien een inflatiecorrectiestelsel, gebaseerd   op het realisme, ingevoerd zou worden
kunnen de sustantialistische elementen in de jaarwinstbepaling naar mijn opvatting gemistworden.
Indien de vervolgheffingen, inkomsten uit vermogen en winst uit aanmerkelijk belang, inde beschouwing worden betrokken, zullen, om tot de juiste inflatieneutrale uitkomst te
komen, zowel het gemiddeld gestort kapitaal als de verkrijgingsprijs voor inflatie
gecorrigeerd dienen te wor(len.
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SUMMARY

This study adresses the relation between inflation and the concept of fiscal profit, i.e.
'inflation accounting' for the determination of fiscal profits.
The basic idea of this study is that fiscal profits should not be measured in nominal, but
in real money value. Illusory profits have to be eliminated. This also means that the
decrease of the real money value of debts, i.e. inflationary gains on debts, should be
taxed.

In Part I, a description of historical developments is given. The fiscal concept of profits
has developed from business theory. The following tripartition can be discemed: 1.
nominalism, 2. realism and 3. substantialism. A profit determination, based on nomina-
lism takes only historical prices into account; realism refers to adjustments based on a
general price index; and the adjustments under substantialism are based on specific price
indices.
Business theory predominantly focusses on annual profits ('going concern'). In tax theory,
the central notion is total profits, from which annual profits are derived. Possible options
for total profits are nominalism and realism; and for annual profits, nominalism, realism
and substantialism.
Under Dutch tax law, total profit determination is based on nominalism (a-guilder-is+
guilder), although some adjustments, based on realism and (ad hoc) substantialism, are
allowed, mainly in the annual accounts.
For several reasons, I have chosen realism for both total profit and annual profit
determination. First, it is a simple solution; since there is only one index (in general, the
consumer price index),    all   kind of disputes    with    the tax authorities about the relevant

specific indices can be avoided. Second, there is evidence that the general price index
increases more rapidly than most specific ones. This means that whether one wants to
maintain the replacements value of the assets and the real money value of net equity (net
capital), or only the real money value of net equity, one always arrives at the general

price index.

In Part II, three alternative systems of realism are investigated, which differ as to the way
in which inflationary gains on debts are treated:
1. the theoretically correct inflation-adjustment (TIC). According to this system, inflatio-
nary gains on debts immediately go into the annual profit. This method is called theoreti-
cally correct because, if all amounts in the balance sheet and in the profit and loss
account increase by the inflation rate, the annual tax base increases by the same percenta-
ge.

2. the Hofstra-system (HOF). This system was presented in a report 31 offered the
government by professor Hofstra in 1977. The inflationary gains are calculated by
revaluating the book value of the assets to the extent to which there is fiscal net equity.
3. net equity deduction (VMA). The inflation-adjustment is made by an immediate
reduction of the annual nominal profits by the initial net equity for that year multiplied by

331.    See: H.J. Hofstra, An inflation-adjustment tax system, A summary   of the report  on the elimination
from the Dutch tax system of the distorting effects of inflation, Government Publishing Office, The Hague,
1978.
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the inflation rate.
In most situations, the three alternatives lead to a smaller taxable profit than profit
determination based on historical costs (nominalism). Under some conditions, the taxable
profit is greater.
Calculations have been made for the three alternatives which show that the total differen-
ce in taxable profits, compared with a determination based on historical costs, measured
over the life time of an enterprise, is equal, but that the spread of that difference over the
separate years and the potential deferred tax liability is different. A deferred tax liability
arises when there is a difference between the fiscal and commercial book value of the
assets. It is shown that the theoretically correct inflation-adjustment and the net equity
deduction are the two 'extreme' systemsand that the Hofstra-system either equals the
theoretically correct inflation-adjustment or the net equity deduction, or it takes a position
in between.
A very important difference between the theoretically correct inflation-adjustment and the
net equity deduction concerns the revaluation of fixed assets. Under the theoretically
correct inflation-adjustment, the fixed assets are fully revaluated. Under the net equity
deduction, no revaluation is made. Under the Hofstra-system, there is no revatuation,
whether a partial or a full one. No revaluation causes a (maximal) 'book value gap'
between commercial and fiscal book value and a (maximal) 'depreciation gap'. In the case
of partial revaluation the book value gap and the depreciation gap are also partial; in the
case of full revaluation both gaps are zero.
In Part II, I have also investigated how the alternative sytems react under all kinds of
conditions. Relevant variables are: the inflation rate of the current year, the definition of
the type of inflation over a longer period (constant, decreasing or increasing), the debt-to-
equity ratio and the composition of the balance sheet (stocks, fixed assets and monetary
assets).
In each of the alternative systems, beneath a certain debt-to-equity ratio, a greater taxable
profit is calculated than if calculated under nominalism. Under the theoretically correct
inflation-adjustment, this debt-to-equity ratio depends among other variables on the
inflation rate of the current year. Under the other systems, it does not. This dependency
is a great disadvantage of the theoretically correct inflation-adjustment-system: especially
in the case of 'exploding' inflation, the enterprise is confronted with a greater taxabele
profit at a relatively high debt-to-equity ratio. This makes an extra claim on the cash
position.
There is also a big disadvantage to net equity deduction, especially when the balance
sheet shows a big share of non (or hardly) depreciable assets. In the annual profits,
deductions are granted, although inflation does not bother the enterprise until it realises a
capital gain for example by selling the asset. I have called this effect 'an exchange
between annual profits  and the deferred tax liability'. The Hofstra-system copes  with  both
the disadvantage of the theoretically correct inflation-adjustment and the disadvantage of
the net equity deduction, by not granting the net equity deduction in the case of high debt-
to-equity ratios, by 'crossing' from the theoretically correct inflation-adjustment to the net
equity deduction in the middle range of debt-to-equity ratios, in order to avoid the
immediate addition of the theoretically correct inflation-adjustment-system in the case of
low debt-to-equity ratios.

In Part III, the practical implications of the alternative systems are investigated. For this
purpose, the differences between the systems are expressed as a difference with regard to
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the  profitability  of net equity after  tax.  For an individual enterprise the following points
are relevant:
a. the debt-to-equity ratio. The higher the ratio, the higher the differences between the
annual profits based on historical costs and those based on the alternative systems. The
absolute differences between the alternatives do not change when the debt-to-equity ratio
varies. This means that the relative differences between the alternatives are greater if the
debt-to-equity ratio is low. In other words, the choice of a potential alternative has greater
consequences for an enterprise if the debt-to-equity ratio is low. If the fiscal net equity
turns negative, the enterprise is confronted with a negative net equity deduction, i.e. an
addition.
b. the profitability of net equity after tax. The lower this figure, the more an enterprise
loses by not getting inflation adjustments.
Dutch statistics show a considerable variation of both the level of debt-to-equity ratio and
the level of profitability of net equity after tax. There will be a group of enterprises which
combine a low profitability and a negative net equity. This group will suffer from
additional cash problems, because they have to pay more tax under nominalism. In order
to protect this group of enterprises, I have developed two systems of 'inflation accoun-
ting'. One system is a variant of the Hofstra-system. Essential is the deferral of the
negative net equity deduction (net equity addition) from the annual profits to the deferred
tax liability. This is achieved by devaluation of the book value of the fixed assets to
below the book value according to nominalism.
The other system is an alternative net equity deduction. At a 'representative' debt-to-
equity ratio (for example the average debt-to-equity ratio), by equalizing the annual
adjustment based on the theoretically correct inflation-adjustment and the annual adjust-
ment based  on net equity deduction,  a net equity deduction  rate is found which is lower
than the inflation rate in the case of increasing inflation, and the higher in the case of
decreasing inflation. The book value of the fixed assets continues to be based on historical
costs. When an asset is sold, a adjustment is made for the inflation which has taken place
during the lifetime of the asset. The latter element of the system has also been proposed

by the Ruding Committee.
In this research it has been shown that, if any system of 'inflation accounting' is introdu-
ced, a revaluation of fixed assets is theoretically required. Principally, this revaluation has
to be taxed. If this is done immediately, cash problems could arise. These can be avoided
by not revaluating. However, because it can be shown that under most circumstances the
effects of not revaluating are not matched by the lower adjustments of the annual profits,
it is advizable to create a fiscal reserve for the tax liability, which can be added to fiscal
profits over a period of for example, 10 years.
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APPENDIX 1

UITLEG VAN ALTERNATIEVE INFLATIECORRECTIESTELSELS

In deze appendix zal ik de werking van theoretisch juiste inflatiecorrectie
(TIC), het systeem-Hofstra (HOF) en de vermogensaftrek (VMA) in vergelij-
king met winstbepaling op basis van historische kostprijzen (WHK) uitleggen
en aan de hand van voorbeelden laten zien. Verder zal ik in deze bijlage
aantonen dat TIC voldoet aan de definitie van inflatieneutrale belasting-
heffing.
Het uitgewerkte voorbeeld in par. 4 is geant op de standaardonderneming met
voorraden  (33,33%  van het balanstotaal),  afschrijfbare bedrijfsmiddelen
(machines, 36,67%) en monetaire activa (kas, 30%).

1 WINSTBEPALING OP BASIS VAN HISTORISCHE KOSTPRIJZEN (WHK)

De winstbepaling op basis van historische kostprijzen (het nominalistisch
stelsel) impliceert het volgende:
a) fiscaal moet worden afgeschreven tegen historische kostprijs,
b) gebruikte grond- en hulpkosten c.q.  verkochte voorraden worden tegen
historische kostprijs ten laste van de fiscale winst gebracht,
c)  financieringsverliezen op monetaire activa en financieringswinsten op
monetaire passiva zijn fiscaal irrelevant,
d) de volledige nominale rente is aftrekbaar.

2 DE THEORETISCH JUISTE INFLATIECORRECTIE (TIC)

Presenteert men TIC als een correctie op WHK, dan is de winst volgens TIC
gelijk aan die volgens WHK plus (meestal een negatieve) correctiepost. Deze
correctiepost bevat:
a) het verschil tussen de afschrijvingen op basis van vervangingswaarde en
op basis van de historische kostprijs,
b)  het  verschil  tussen  vervangingswaarde en  historische kostprijs  van
grond- en hulpstoffen en voorraden,
c) financieringsverlies en financieringswinst over respectievelijk monetai-
re activa en passiva.

3 DE VERMOGENSAFTREK (VMA)

De vermogensaftrek houdt in dat ondernemingen jaarlijks een bedrag gelijk
aan het produkt van het inflatiepercentage en de waarde van het nominalis-
tisch bepaalde eigen vermogen aan het begin van het jaar als correctiepost
op de WHK-winst in mindering wordt gebracht. In geval van negatief fiscaal
eigen vermogen is deze aftrek negatief, met andere woorden er vindt een
vermogensbittellina plaats.

332
4 HET SYSTEEM-HOFSTRA (HOF)

Het  aangrijpingspunt  van  het  systeem-Hofstra  ligt  uitsluitend  aan  de
aktiefzijde. Aan de aktiefzijde wordt voor inflatie gecorrigeerd voorzover
er eigen vermogen  is.  Dit  houdt  in dat  het  systeem-Hofstra nooit de
financieringswinst als positief bestanddeel van de fiscale winst meeneemt.
Het  beschikbare  eigen  vermogen  wordt  in  een  bepaalde,  voorgeschreven
volgorde aan de activa toegerekend.  In onderstaand voorbeeld wordt deze
aanpak nader uitgewerkt.

332
Deze weergave is ontleend aan Nota inzake het regeringsstandpunt

over het rapport inflatieneutrale belastingheffing, Tweede Kamer, zitting
1979-1980, 14932, nr. 4, Bijlage A. Schematische weergave van de voorstel-
len van prof. Hofstra, blz. 38 e.v..
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Beginbalans 1 januari jaar 1

Voorraad 40 Eigen vermogen 100
Machines 50
Kas 10

Overige gegevens jaar 1:
De machines hebben een levensduur van 10 jaar;
de afschrijving bedraagt 10% van 50 = 5; overige kosten: nihil.
De  voorraad van  1  jan.  wordt  verkocht voor  100.  Er wordt  een nieuwe
voorraad ingekocht voor 44. De inflatie bedraagt 10%.

Een nominalistisch stelsel  leidt tot de volgende resultatenrekening en
eindbalans van jaar 1.

Verlies Winst
Kostprijs verkopen 40 Verkopen 100
Afschrijvingskosten       5
Winst 55

Balans 31 december jaar 1

Voorraad 44 Eigen vermogen 155
Machines 45
Kas 66

Daar de inflatie in jaar 1 10% is geweest en alle activa met eigen vermogen
zijn gefinancierd, is een herrekening van het beginvermogen via de activa
noodzakelijk tot 110. De boekwaarde van de beginvoorraad en de machines
wordt met 10% vermeerderd. Een kas van 11 zou een gelijkblijvende koop-
kracht representeren, maar de inhoud van de kas is en blijft 10, vandaar
dat we een inflatieverlies op de kas van 1 constateren.
De herrekende beginbalans ziet er als volgt uit:

Voorraad 4 0+4=4 4 Eigen vermogen  100 + 10 = 110
Machines 5 0+5=5 5
Kas 10
Infl. verl. kas           1

De verlies- en winstrekening wordt nu:

Kostprijs verkopen 44 Verkopen 100
Afschrijvingskosten 5,5
Infl. verl. kas           1
Winst 49,5

De eindbalans van jaar 1 komt nu als volgt te luiden:

Voorraad 44 Eigen vermogen 159,5
Machines 55 - 5,5 - 49,5
Kas 66

Door de inflatieneutrale winstberekening volgens Hofstra is de nominalis-tisch berekende winst van 55 teruggebracht tot 49,5. Het verschil van 5,5
valt uiteen in 3 componenten:
1) een verlies op voorraden van 4;
2) een hogere afschrijving van 0,5 en
3) een verlies op kas van 1.
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In het voorbeeld werd tot nu toe uitgegaan van uitsluitend eigen vermogen.
De financieringswinst op vreemd vermogen wordt in het systeem-Hofstra op
indirecte wijze in de belastingheffing betrokken, via de activa die met het
vreemde vermogen zijn gefinancierd. De activa worden slechts geherwaardeerd
voor zover zij met eigen vermogen gefinancierd zijn. De vraag is nu welke
activa verondersteld worden met eigen vermogen gefinancierd te zijn en
welke met vreemd vermogen. Hofstra heeft voor de oplossing van dit probleem
een hulpmiddel ontworpen in de vorm van een verplichte toerekeningsvolgor-
de, die er als volgt uitziet:

1)  voorraden gewaardeerd volgens het ijzeren-voorraadstelsel of enig
lifo-stelsel;
2) andere voorraden;
3) onderhanden werk;
4)  bedrijfsmiddelen met een economische  levensduur van ten hoogste  10
jaren;
5) bedrijfsmiddelen met een economische levensduur van meer dan 10 jaren;
6) beleggingen;
7) monetaire activa (debiteuren, kas, bank, giro etc.).

Indien de toerekening van het eigen vermogen aan de activa in een van de
categoriean blijft "steken", dan wordt het resterende, aan die categorie
activa toe te rekenen deel van het eigen vermogen naar evenredigheid ver-
deeld over alle afzonderlijke activa in de betreffende categorie.

De voorstellen voor de vennootschapsbelasting zijn in beginsel gelijk aan
die voor de inkomstenbelasting. Er zijn evenwel twee afwijkende bepalingen:

1) een deelneming in een andere vennootschap blijft bij de berekening van
het eigen vermogen buiten aanmerking;
2)  bij  negatieve vermogens  wordt  financieringswinst  geconstateerd,  die
leidt tot onmiddellijke fiscale winstbijtelling (vergelijk de (negatieve)
vermogensaftrek).

Beide afwijkingen zijn noodzakelijk om te voorkomen dat ten gevolge van
bestaande of nieuw te credren deelnemingsverhoudingen meer inflatiecorrec-
tie geclaimd zou kunnen worden dan het geval zou zijn geweest zonder
deelnemingsverhoudingen.

5 UITWERKING VAN VOORBEELD MET TIC, HOF EN VMA

Voor de drie stelsels geldt als uitgangsbalans de balans aan het begin van
jaar 1. Deze balans is dan zowel commerciale als fiscale balans.
De inflatie bedraagt 10%; de interest vreemd vermogen (IVV) bedraagt 12%.

FISCALE BALANS begin jaar 1.

Voorraad 333,33 Fiscaal eigen vermogen  500
Machines 366,67 Vreemd vermogen 500
Kas 300

Totale vermogen 1000 Totale vermogen 1000

De WHK-resultatenrekening (RRWHK) voor jaar 1 ziet er als volgt uit:

RRWHK jaar 1.

Verkopen 1466,67 Kostprijs inkopen 333,33
Afschrijvingskosten 66,67
Bedrijfskosten 733,33
Intrest vreemd vermogen 60
Winst 273,33

Bij de alternatieven voor WHK zullen op deze winst een of meer correcties
aangebracht moeten worden.
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De vermogensaftrek (VMA):

Hier zal een vermogensaftrek ter grootte van 10% van het fiscale eigen
vermogen verleend worden.

Fiscale winst WHK 273,33
Vermogensaftrek 10% van 500 = 50,00

Fiscale winst VMA 223,33

De theoretisch juiste inflatiecorrectie (TIC):

Fiscale winst WHK 273,33
Verlies voorraad 10% van 333,33 = -33,33
Hogere afschrijving 10% van 66,67 = -6,67
Verlies kas 10% van 300 = -30
Financieringswinst 10% van 500 = +50

Fiscale winst TIC 253,33

Het systeem-Hofstra (HOF):

Fiscale winst WHK 273,33
Verlies voorraad 10% van 333,33 = -33,33
Hogere afschrijving 166,67/366,67.10% van 66,67 = -3,03
Verlies kas                                                                  0

Fiscale winst HOF 236,97

Aan het begin van jaar 2 ziet de TIC-balans (tevens commercidle balans)
er als volgt uit:

TIC BALANS begin jaar 2.

Voorraad 366,67 Fiscaal eigen vermogen 550
Machines 403,33 Vreemd vermogen 550
Kas 330

Totale vermogen 1100 Totale vermogen 1100

De fiscale winstberekening is nu als volgt:

Verkopen 1613,33
Kostprijs inkopen -366,67
Afschrijvingskosten op basis van boekwaarde begin jaar -73,33
Bedrijfskosten -806,67
Intrest vreemd vermogen -66,00

300,67Verlies voorraad -36,67
Hogere afschrijving -7,33Verlies kas -33,00
Financieringswinst +55,00

Fiscale winst TIC 278.67
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De fiscale balans van HOF ziet er aan het begin van jaar 2 als volgt uit:

HOF BALANS begin jaar 2.

Voorraad 366,67 Fiscaal eigen vermogen 533,64
Machines 386,97 Vreemd vermogen 550
Kas 330

Totale vermogen 1083,64 Totale vermogen 1083,64

De fiscale winstberekening is als volgt:

Verkopen 1613,33
Kostprijs inkopen -366,67
Afschrijvingskosten op basis van boekwaarde begin jaar -70,06
Bedrijfskosten -806,67
Intrest vreemd vermogen -66,00

303,94
Verlies voorraad -36,67
Hogere afschrijving (533,64-366,67)/386,97.10% van 70,06 = -3,02
Verlies kas                                                                  0

Fiscale winst HOF 264,25

De fiscale balans van WHK ziet er aan het begin van jaar 2 als volgt uit:

WHK BALANS begin jaar 2.

Voorraad 366,67 Fiscaal eigen vermogen 520,00
Machines 373,33 Vreemd vermogen 550
Kas 330

Totale vermogen 1070,00 Totale vermogen 1070,00

De fiscale winstberekening is als volgt:

Verkopen 1613,33
Kostprijs inkopen -366,67
Afschrijvingskosten op basis van boekwaarde begin jaar -67,33
Bedrijfskosten -806,67
Intrest vreemd vermogen -66,00

-------

Fiscale winst WHK 306,67

Vermogensaftrek 10% van 520 = 52,00
-------

Fiscale winst VMA 254,76

Theoretisch juiste inflatiecorrectie inflatieneutraal.

In jaar 1 bedroeg de fiscale winst (belastinggrondslag) van TIC: 253,33. In
jaar 2 bedroeg deze: 278,67.
De belastinggrondslag van TIC blijkt met het inflatiepercentage toegenomen
te zijn, immers 1,10.253,33 = 278,67. Dit betekent dus dat de theoretisch
juiste inflatiecorrectie inderdaad inflatieneutraal is.

271



APPENDIX 2

BOEKWAARDE EN AFSCHRIJVINGEN VAN AFSCHRIJFBARE BEDRIJFSMIDDELEN 33

1 DE BOEKWAARDE VAN DE BEDRIJFSMIDDELEN

De totale boekwaarde van de bedrijfsmiddelen aan het begin van jaar T kan

algemeen als volgt weergegeven worden:

Bt = Blt + 821 +...•••••••••••••••••••••-••+ Bjt

t is het begin van periode T;

j is het aantal bedrijfsmiddelen.

De boekwaarden per bedrijfsmiddel bedragen:

a. TIC.

Bl = c.(1/j).[(1 + fT-j)·(1 + fT-j+1)·-···(1 + fT.2)  (1 + fT-1) 1
B2 = c.(2/j).[(1 + fT-j)·(1 + fT-j +1) ·····(1 +  fT.2 )·(1 + fT-1) 1

B j-1     =    c.[  C j-1 ) /j  1  .  I  (1     +     fT-j )·(1     +     fT-j +1)  •  •   •  --(1    +     fT.2 )      (1     +     fT-1)  1
Bj = c. (j/j).[(1 + fTj)·(1 + fTj+1)··-··(1 + fT-2)·(1 + fT-1)1

c vertegenwoordigt de nieuwprijs aan het begin van jaar T-j. Omdat uitein-

delijk slechts de verhoudingen van de boekwaarden en de afschrijvingen van
belang zijn, laat ik deze c in het vervolg weg.

Bij een gelijkblijvende inflatie (G), luiden de formules van de boekwaarden
per bedrijfsmiddel:

Bl = (1/j).(1 + f)j

B2 = (2/j).(1 + f)j

Bj-1 - 1(j-1)/jl.(1 + f)'
Bj = (j/j).(1 + fp

333In de hoofdtekst wordt meestal -als voorbeeld- van machines uitge-
gaan.  Hier geef ik de voorkeur aan de meer algemene omschrijving:  af-
schrijfbare bedrijfsmiddelen.  Kortheidshalve zal ik echter het adjectief"afschrijfbare" weglaten.
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b. WHK.

B l     =      ( 1/j  ).  (  1     +     fT-j )

82 - (2/j).[(1 + frj)·(1 + fTj+I)]

Bj-1 =  1(j-1)/j].[(1 + fT.j)-(1 + fT.j+1)·--0.(1 + f. -2) 1
Bj = (j/j).[(1 + fT.j)·(1 + fT.j+1)·····(1 + fT-2)·(1 + fT-1)]

Bij een gelijkblijvende inflatie (G), luiden de formules:

Bl = (1/j).(1 + f)1

B2 = (2/j).(1 + f)2

Bj-1 - I (j-1)/jl.(1 + f)j-1
Bj = (j/j).(1 + f)1

2 DE AFSCHRIJVINGEN OP DE BEDRIJFSMIDDELEN

De totale afschrijvingskosten over periode T,  aangeduid met AT,  kunnen

algemeen weergegeven worden met:

AT = AlT + A2T +•••••••••-••••••••••••••·••+ AjT

De afschrijvingskosten per bedrijfsmiddel:

We stuiten nu op een belangrijk verschil tussen TIC en WHK:

bij WHK is de van de historische kostprijs afgeleide boekwaarde aan het
begin van het jaar afschrijvingsbasis, bij TIC die aan het eind van het
jaar, anders geformuleerd, de afschrijvingen op basis van de boekwaarde aan

het begin van het jaar worden gecorrigeerd met de inflatie van dat jaar,
d.w.z. vermenigvuldigd met 1+fT· Dit levert op:
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a. TIC.

Al = (1/j) .  I  (1+fT-j )•(1+fT-j+ 1)·····(1+fT.2 ) .  (1+fT-1 )1.11+fT]

A2 = (1/j)  .  I  (1+ fT-j )  ·  (1+ fTj+ 1  )·····(1+ fT.2 )·(1+ fT-1  )]·  I  1+ fT]

Aj -1   =    (1/j).  [(1+f· .j )·(1+fTJ+1)·  -  · ·  ·(1+fT.2)  -(1+fT.1 )1·[1+f·  1
Aj = (1/j).1(1+fT-j)·(1+fT.J+1)  ·····(1+fT-2 ).(1+fT.1 )  1.[1+fil

A= [ ( 1+fTj)·  ( 1+frj+ 1) ·  - - · · ( 1+fT.2 ) ·  ( 1+ fT.1 )1· [ 1+fT 1

Bij een gelijkblijvende inflatie, luiden de formules van de afschrijvings-

kosten per bedrijfsmiddel en de totale afschrijvingen:

Al = (1/j).(1 + f)j+1

A2   = (1/j).(1 + f)i+'

Aj-1 = (1/j).(1 + f)J+1

Aj = (1/j).(1 + f)j+'

A = (1 + f )j+ 1

b. WHK.

Al = (1/j).(1 + fT-j)

A2 = (1/j).[(1 + fT.j)·(1 + fT.1+1)1

Aj-1 - (1/j).[(1 + frj).(1 + fT.j+1).-...(1 + fT-2)1

Aj      =  (1/j).[(1  +  fT-j)·(1 + fT-j+1)··•·•(1  +  fT.2)·(1  +  fT-1) 1
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Bij  een gelijkblijvende  inflatie,  luiden de  formules van de afschrij-
vingkosten per bedrijfsmiddel:

Al = (1/j).(1 + f)
A2 = (1/j).(1 + f)2

Aj-1 =
(l/j).(1 + f)i-1

Aj = (1/j).(1 + f)j

3 VERGELIJKING BTIC (=Bc) EN BWHK

BlTIC   =   BlWHK0(1   +   fT.j+1)·····(1   +   fT.2)·(1   +   fT-1 )

82TIC  =  82WHK•(1  +  fT-J+2) · · · · · (1  +   fT.2) · (1  +   fT-1)

Bj-1TIC = Bj-1WHK•(1 + fr-1)
B j TIC = BjWHK

In beide stelsels zijn de gewichten van Bl, B2.......Bj: 1/j, 2/j .... j/j.

Van deze vergelijking kan gebruik gemaakt worden om het verloop van m te

bepalen:

Bc - BWHK BTIC - BWHK BWHK
m= = =1-

Bc BrIC BTIC

Naarmate de verhouding

BWHK

BrIC

afneemt wordt m groter. Voor bedrijfsmiddel Bl geldt:

BlWHK                   1
-

BlTIC (1    +    fT-j +1)·····(1    +    fT-2)  ·  (1    +    fT-1)

Bij steeds toenemende fT wordt de noemer groter, dus de breuk kleiner. Dit

geldt m.m. voor elk bedrijfsmiddel, dus bij stijgende f neemt m toe; bij
dalende f neemt m af.
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4   VERGELIJKING   ATIC    (=Ac)    EN   AWIIK

Voor de afschrijving kunnen we iets soortgelijks doen.

AlTIC = Alwlg.  (1     +     fT-j +1)  ····  ·(1     +     fT.2 )  ·(1    +     fr. 1)  •(1    +    fT)

A2TIC = A2WHK·(1 + fT-j+2)·····(1 + fT.2) ·(1 + fi.1)·(1 + fT)

Aj-lTIC = Aj-lwHK. (1 + fT.1)•(1 + fT)
AjTIC = AjwHK,(1 + fT)

In beide stelsels zijn de gewichten van Al, A2.......Aj steeds 1/j.

Mutatis mutandis kan op dezelfde wijze als onder 3. aangetoond worden dat e
toeneemt als f stijgt, en afneemt als f daalt.

5 STARTENDE EN BESTAANDE ONDERNEMING

De    opbouw   van het verschil    in   BWHK   en   B IC   wij zigt    van    jaar   tot    jaar,
evenals   die   van het verschil    in   A HK   en   A IC ·

Na 0 jaar inflatie (t = 1) geldt:

BITIC = BlWHK

B2TIC = 82wHK

B j- 1TIc = Bj-1WHK

BjTIC = BjWHK

Er is dus geen verschil in boekwaarde (m = 0).
De afschrijvingen over jaar 1 vertonen echter wel al een klein verschil:

AlTIC = AlWHK. (1   +  fT)
A2TIC = A2wHK·(1 + fT)

Aj-1· 1C = Aj-lwHK.(1 + fT)
A j TIC = AjWHK0(1 + fT)
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Na 1 jaar inflatie (t = 2):

Boekwaarde:

BlTIC = BlWHK. (1   +   fT.1 )

82TIC   =    82WHK· (1    +    fT-1 )

Bj-l·rIC = Bj-1WHK·(1   +   fT-1)
B j TIC " BjwHK

Afschrijvingen:

AlTIC = AlwHK.(1   +   fT. 1) · (1   +   fT)
A2TIC = A2WHK·(1 + f.r-1)·(1 + fT)

Aj-1TIC = A j-1WHKo (1 + fT-1 )·(1 + fT)

A jTIC = AjwHK. (1 + fT)

Na 2 jaar (t = 3):

Boekwaarde:

BlTIC  -   BlWHK. (1   +   fT.2)·(1   +   fT.1 )

82TIC   =   82WHK.(1   +   f T.2 )  . (1   +   fT.1 )

Bj-lTIC = Bj-1WHK•(1  +  fT-1)
Bj TIC = BjWHK

Afschrijvingen:

AlTIC = AlwHK. (1 +  fT.2)-(1 +  fT.1)·(1 + fT)
A2TIC = A2\VHK·(1 +  fT.2)·(1 +  fT.1)·(1 + f. )

Aj-lTIC = Aj-1WHK·(1 + fT-1)·(1 + fT)
A jTIC = AjWHK. (1 + fT)
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Na j-1 jaar inflatie (t= j):

Boekwaarde:

BlTIC  =  BlwHK· (1  +  fT-j+2)·-··-(1  +  fr.2) · (1  +  fT.1 )
B2TIC = B2WHK·(1 + fT-j+2)""• (1   +   fT-2 ) ·  (1   +   fT-1 )

Bj-lTIC  =  Bj-l,WHK•(1  +  f, -1 )
B j TIC = BjwHK

Afschrijvingen:

AlTIC = AlWHK· ( 1 + fT-j +2) · · · · · ( 1 + fT.2 ) · ( 1 + fT.1 ) • ( 1 + fi)
A2TIC = A2WHK·(1 + fT-j +2) ····•(1 + fT-2 )·(1 + fT.1 )· (1 + fi)

Aj-lTIC = Aj-1WHK·(1 + fT.l )•( 1 + fT)
A j TIC = AjwHK,(1 + fT)

6 BOEKWAARDE EN AFSCHRIJVINGEN VOLGENS HOFSTRA

Evenals bij WHK en TIC kunnen nu in algemene termen de boekwaarde en de
afschrijving weergeven worden.

Boekwaarde:

Bl   =    ( 1/j).[  ( 1+fT-j ) ·  ( 1+ht-j+ 1. fT-j+1).....(1+4.2. fT-2 )    ( 1+ht-1   fT-1 )1
82 = (2/j).[(1+fTj)·(1+ fT-j+1)--...(1+ht.2  fT-2) · (1+ht-1 ofT-1) 1

Bj-1 = 1(j-1)/j].[(1+fTj)·(1+fTj+1)•••• •(1+ fT.2 ) .  ( 1+ht-l .f T 1)  1

Bj = (j/j).[(1 + fT-j)·(1 + fT.j+1)•·•·•·(1+ fT-2 )·(1+ fT.1 ) 1

Voor de afschrijvingen geldt,  dat  de  afschrijvingen  op  basis  van de
gecorrigeerde boekwaarde vervolgens nog eens gecorrigeerd warden met 4.fT.

Ze worden dan als volgt:
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Afschrijvingen:

Al = (1/j).[(1+fT-j) ·(1+ht.j+l fT.j+1)····
...(1+h1-2 ·  fT-2 )  ·   (  1 +ht.1 •  fT.1  )  ·  C  1 +ht ·  fT 1

A2 - (1/j).[(1+fTj)·(1+fT-j+1)····

. . . ( 1 +ht-2 · fT.2 ) - ( 1 + h t 1. fT- 1 ) ·  1 1 +ht · fT 1

Aj-1   =    ( 1/j ) .  [  ( 1+f -j )  · ( 1+fT-j+ 1 )  ......( 1+ fT.2 ) -  C 1+4.1. fT-1 ) ·  C 1+ht. fT ]
Aj  - (1/j).[(1+fTj)•(1+fT.j+1)••••••(1+fT-2).(1+ fT-1  )  ·  f  1 +ht •  fT 1

Constante f en h.

De formules van de boekwaarde worden nu:

Bl = (1/j).(1 + f) .(1 + h.f)8

B2 = (2/j).(1 + f)2.(1 + h.f)r2

Bj-1 = 1(j-1)/j].(1 + f)j-1.(1 + h.f)
Bj = (j/j).(1 + f)j

En die van de afschrijvingen:

Al = (1/j).(1 + f) .(1 + h.fp

A2 = (1/j).(1 + f)2.(1 + h.f)j-1

Aj-1 = (1/j).(1 + f)j-1.(1 + h.f)2

Aj = (1/j).(1 + f)J. (1 + h.f)
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APPENDIX 3

ENKELE BEWIJZEN

a. Bewijs dat er in het systeem-Hofstra sprake is van een gelijke herwaar-

deringsco6fficient  (h)  ten aanzien van de afschrijfbare bedrijfsmiddelen
bij gelijkblijvende inflatie.

Wanneer de onderneming start met TIC-boekwaarden voor de afschrijfbare
bedrijfsmiddelen,  is er geen verschil tussen de commercidle en  fiscale

boekwaarde (Bc en Bf), -men zou ook kunnen zeggen dat elke herwaarderings-

codfficient tot dan toe gelijk aan 1 was-, hetgeen betekent dat m gelijk is

aan 0. Dit betekent vervolgens, dat de eerste h bij de start van het
Hofstra-systeem gelijk is aan z  (commerciole solvabiliteit in geval van
louter machines).

Wanneer gestart wordt met WHK-boekwaarden is het verschil tussen Bc en Bf
maximaal (men zou ook kunnen zeggen dat elke h tot dan toe gelijk aan 0
was), hetgeen betekent  dat m gelijk   is   aan  ml. Dit betekent  dat de eerste  h

bij de start gelijk is aan (z - ml)/(1 - mO).
Tenzij z=l e n tenzij z= < mo, resulteert bij beide startposities een her-

waarderingscoifficient waarvoor geldt: 0<h<1. Bij de start met TIC-
boekwaarden is de herwaarderingscoafficient groter dan bij de start met
WHK-boekwaarden

Dit betekent  nu dat  bij  de  start met  TIC-boekwaarden een  lagere  (dan

volledige)  en bij  de start  met WHK-boekwaarden een hogere  (dan geen)
herwaardering plaats vindt. De overige herwaarderingscoefficienten met als

waarden 1 resp. 0 blijven vooralsnog staan. Dit proces herhaalt zich van

jaar tot jaar, met dien verstande, dat gedurende j (10) jaar telkens een
herwaarderingscoafficient van 1 resp. 0 vervangen wordt door een herwaar-
deringscoofficient tussen 0 en 1.

Bij  gelijkblijvende inflatie betekent dit in geval van start met TIC-
boekwaarden een van jaar tot jaar grotere boekwaardewig (m), en in geval

van start met WHK-boekwaarden een van jaar tot jaar kleinere boekwaardewig,

waaruit weer een kleiner resp.  groter wordende herwaarderingscodfficient
resulteert.

Bij de start met TIC-boekwaarden zien we dus:

4  >  4+1  >  14+2  >  4+3    enz.

Bij de start met WHK- boekwaarden zien we dus:

4 < 4+1 < 4+2 < 4+3  enz.

Na 10 jaar zijn de oorspronkelijke afschrijfbare bedrijfsmiddelen (machi-
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nes) verdwenen. Omdat het onmogelijk is dat vanaf het 11e jaar enige h na
een start met TIC-boekwaarden groter zal worden dan na een start met WHK-

boekwaarden, kan het niet  anders  zijn,  of  beide  series  groeien  naar

dezelfde constantblijvende h-waarde toe.
334

b. Bewijs dat bij gelijkblijvende inflatie geldt: Ac - AO = fT·BO.

Het bewijs is als volgt.
Voluit staat er: 335336

(1 + f)J+1 - (1/j).1(1 + f) + (1 + f)2 +....+ (1 + f)1-1 + (1 + f)j] =

f.(1/j).[(1+f)1 + 2.(1+f)2 +....+ (j-1).(1+f)j-1 + j.(1+f)j]

Voor het gemak vermenigvuldig ik met j en deel ik door 1 + f. Er komt dan
te staan:

j.(1 + f)j - [1 + (1 + f) +....+ (1 + f) -2 + (1 + f) 11 =

f.[1+ 2.(1+f) +....+ (j-1).(1+f)j-2 + j.(1+f)rl] of

1 + (1 + f) +....+ (1 + f )j-2 + (1 + f)j-1 +

f.[1+ 2.(1+f) +....+ (j-1).(1+f)j-2 + j.(1+f)j-' 1 = j.(1 + f)j

Het bewijs wordt geleverd door middel van volledige induktie.

Stap 1:

j=1 --> 1+f=1+f; wordt aan voldaan.

Stap 2:

Veronderstel dat geldt:

1 + (1 + f) +....+ (1 + f)j-2 + (1 + f )B +
f.[1+ 2.(1+f) +....+ (j-1).(1+f)j4 + j.(1+f)81 = j.(1 + f)j

334 Kertzman, Inflatieneutrale belastin-Zie ook J.C. Caanen en E.N.
gheffing  van ondernemingen, Research Memorandum, FEW 411, Katholieke
Universiteit Brabant, 1989, blz. 44.

335Zie Appendix 2.

336Aangezien f steeds hetzelfde is, kan bij gelijkblijvende inflatie de
suffix weggelaten worden.

281



Stap 3:

Aangetoond dient te worden dat de gelijkheid ook geldt voor j + 1.

1 + (1 + f) +....+ (1 + f) -2 + (1 + f)i-1 + (1 + f)j +

f.[1+ 2.(1+f) +....+ (j-1).(1+f)j4 + j.(1+f)jd + (j+1).(1+f)Jl = (j+1).(1 +
f)j+ 1

Herschrijven en herschikken levert op:

1   +   (1  +   f) + . . . +   (1   +   flj-2  +   (1   +   flj-1   +

f.11+ 2.(1+f) +....+ 11-11.(1+flj-2 + i.(1+f) '1 + (1 + f)j + f.[(j+1).(1+f)j]
= (j+1).(1 + f)j+1

Gebruik makend  van  Stap  2 i s het onderstreepte gelijk  aan  j. (1+f p.
Dus aan te tonen:
j.(1 + f)j + (1 + f)j + f.[(j+1).(1+fp} = (j+1).(1 + f)j+1

In linkerlid (1 + f)j buiten haakjes halen:

(1 + f)).[(j + 1) + f.(j + 1)1 = (j+1).(1 + f)j+1

Vervolgens (j + 1) buiten haakjes halen:

(j + 1).(1 + f)j.[l + fl = (j+1).(1 + f)j+1

(j+1).(1 + f)j+1 = (j+1).(1 + f)j+1

Aldus geldt de bewering voor iedere j.

c. Het bewijs van (9.9) en (9.10) is als volgt:

als uitgangspunt wordt genomen de herschreven en herschikte vergelijking
(met onderstreping) uit Stap 3 van het vorige bewijs.

Verondersteld wordt dat er in alle jaren sprake is van gelijkblijvende
inflatie (f), alleen in jaar T is sprake van een afwijkende inflatie (fT =

f + df).

Er staat dan:

1 + (1 + f) +....+ (1 + f) 4 + (1 + flr' +

(f+df).11 +  2.(1+f )  +....+  (i-11.(1+flj-2 +  i. (1+flj-11  +  (1  +  f)j +
(f+df).(j+1).(1+f}j > of = of < (j+1).(1 + f)j. (1+f+df)
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df.[1+ 2.(1+f) +....+ (j-l).(1+f)J.2 + j.(1+f)j-11 +
1    +     C  1     +     f 1     + .... +      ( 1     +     f 1 j-2    +      C  1     +     f )8     +

ff+df).[1+ 2.(1+f) +....+ fi-11.(1+f)j-2 + i.(1+flj-11 +
(1 + f)j + (f+df).(j+1).(1+f)j > of = of < (j+1).(1 + f)j.(1+f+df)

Het is gebleken  dat het onderstreepte gelijk  is  aan   j. (1+   f)j. Dan staat

er dus:

df.[1+ 2.(1+f) +....+ (j-1).(1+f)j-2 + j.(1+f)j-11 + j.(1 + f )i +
(1 + f)j + (f+df).(j+1).(1+f)j > of = of < (j+1).(1 + f)j.(1+f+df)

Vervolgens:

df.[1+ 2.(1+f) +....+ (j-1).(1+f)j-  + j.(1+f)j-11 + (j+1).(1 + f)j +
(f+df).(j+1).(1+f)j > of = of < (1+f+df).(j+1).(1 + f)j

Vervolgens:

df.[1+ 2.(1+f) +....+ (j-1).(1+f)j-2 + j.(1+f)j-11 +
(1+f+df).(j+1).(1+f)j > of = of < (1+f+df).(j+1).(1 + f)j

Vervolgens:

df.[1+ 2.(1+f) +..+ (j-1).(1+f)j-2 + j.(1+f)j-11 >of = of < 0.

Aangezien de term tussen de haken positief is, geldt het =-teken indien df

= 0. Dat is het geval bij voortgezette gelijkblijvende inflatie.
Indien df positief is, dus een stijgende inflatie in jaar T, dan geldt het

groter-dan-teken.
Indien df negatief is, dus dalende inflatie in jaar T, dan is het kleiner-

dan-teken van kracht.

Aangezien het positief zijn van de term tussen haken niet afhankelijk is
van de hoogte van j  (bij een toenemende j wordt hij wel groter), gelden

deze ongelijkheden bij elke j. Dit betekent dat bij jaarlijks stijgende of

dalende inflatie deze ongelijkheden a fortiori gelden.
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APPENDIX 4

De verschillen in belastinggrondslag van HOF en VMA (dGTVHOF en dGTVvMA) in
vergelijking  met de verschillen  van  TIC ten opzichte  van WHK (dGTVTIC);  mo-
del met voorraden, afschrijfbare bedrijfsmiddelen en monetaire activa.

Bij gelijkblijvende (G), stijgende (S) en dalende inflatie (D).

WHK-/-HOF WHK-/-VMA

EO =< 0 EO > 0 Eo =< 0 Eo > O
z =<

rro z >mo z =< mo Z > 9)

z<1 z=1

G:

fT. (1-mO)/e  = 1 gelijk gelijk gelijk gelijk gelijk

S:

fT.   (1 -rn )/e     > 1 groter groter gelijk groter groter

(gelijk (kleiner (kleiner (gelijk (groter
aan VMA) dan VMA) dan VMA) aan HOF) dan HOF)

D:

fT. (1-mo)/eo < 1 kleiner kleiner gelijk kleiner kleiner

(gelijk (groter (groter (gelijk (kleiner
aan VMA) dan VMA) dan VMA) aan HOF) dan HOF)
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APPENDIX 5

Boekwaardewig- en afschrijvingswigtabellen (e en m)

Deze tabellen dienen gezien te worden als voorbeelden.
De tabellen hebben betrekking op 20 perioden.
Gedurende de eerste 10 perioden is sprake van een startende onderneming,
gedurende de overige 10 jaar van een bestaande onderneming.

Als voorbeeld van gelijkblijvende inflatie (G) is genomen f = 6%.

Bij de stijgende inflatie (S) loopt de inflatie op met 0,5% van 1,25% tot
10,75%.

De dalende inflatie (D) vertoont een omgekeerd verloop, dus van 10,75% naar
1,25%.

Als voorbeeld van onregelmatige inflatie (0) is genomen de werkelijke337

inflatie die zich over de periode 1968-1987 heeft voorgedaan.

Gepresenteerd zijn de tabellen van:

a. z = 0%
b. z = 18,18%;

c. z = 45,45% 38d. z = 72,73%

Onder a. worden de maximale boekwaarde- en de maximale afschrijvingswig
gepresenteerd   in   1. de ml-tabellen   en   2.    de   el-tabellen;    uit   ml,    el   en   f
zijn IT-getallen berekend (IT = inflatietype), welke onder 3. weergegeven
zijn.

Bij b. tot en met d. zijn naast 1. de m -tabellen en 2. de ez-tabellen ook
weergegeven:

3. el - ez; van belang in verband met de verschillen ten opzichte van WHK
(el en ez zijn immers gedefini6erd ten opzichte van TIC).

4.  de h-tabel;

h  =   (z  -  mz)/(1  - mz); h is de zgn. herwaarderingscodfficient dit wil zeggen
h geeft aan met welk deel van de inflatie herwaardering en verhoging van de
jaarlijkse afschrijvingen mag plaats vinden in het systeem-Hofstra.

337 rn misverstanden te voorkomen: er is weliswaar gesteld dat onregel-
matige inflatie geherdefiniSerd kan worden tot stijgende of dalende
inflatie, maar dat geldt voor de beoordeling van jaar tot jaar, b.v. jaar
10 voldoet aan de definitie van dalende inflatie, terwijl vervolgens jaar
11 voldoet aan die van stijgende inflatie. Het verloop over een aantal
perioden als zodanig blijft gekwalificeerd als onregelmatig.

338Z = 0%, Z = 18,18%, z = 45,45% en z = 72,73% komen overeen met s =
33,33%,  s = 40%,  s = 50% en s = 60% bij de standaardonderneming met
voorraden, machines en kas.
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a. z = 0%; verder onderverdeeld naar type inflatieverloop.

G-TABEL:
1                   2                   3

JAAR:       f         mo             co        IT-getal:
%         %              %         f.(1 - mo) - eo

1          6 0,00 1,09 4,91
2          6 4,63 2,02 3,70
3          6 8,13 2,79 2,72
4          6 10,69 3,44 1,92
5          6 12,51 3,96 1,81
6          6 13,73 4,36 0,82
7          6 14,50 4,67 0,46
8          6 14,93 4,89 0,21
9          6 15,14 5,02 0,07
10          6 15,20 5,09 0,00

11          6 15,20 5,09 0,00
12          6 15,20 5,09 0,00
13          6 15,20 5,09 0,00
14          6 15,20 5,09 0,00
15          6 15,20 5,09 0,00
16          6 15,20 5,09 0,00
17          6 15,20 5,09 0,00
18          6 15,20 5,09 0,00
19          6 15,20 5,09 0,00
20          6 15,20 5,09 0,00
21          6        15,20

a. z = 0%; verder onderverdeeld naar type inflatieverloop.

S-TABEL:
1             2                    3

JAAR:               f                            R) co IT-getal:
%                   %            %            f.(1 - mQ)  _ e 

1 1,25 0,00 0,23 1,02
2 1,75 1,01 0,52 1,21
3 2,25 2,20 0,87 1,33
4 2,75 3,51 1,26 1,39
5 3,25 4,87 1,67 1,42
6 3,75 6,24 2,11 1,41
7 4,25 7,59 2,56 1,37
8 4,75 8,90 3,00 1,33
9 5,25 10,17 3,44 1,28

10 5,75 11,38 3,86 1,24

11 6,25 12,55 4,26 1,21
12 6,75 13,68 4,65 1,18
13 7,25 14,79 5,03 1,15
14 1,15 15,86 5,39 1,13
15 8,25 16,91 5,75 1,10
16 8,75 17,93 6,10 1,08
17 9,25 18,92 6,45 1,05
18 9,75 19,88 6,78 1,03
19 10,25 20,82 7,11 1,0120 10,75 21,74 7,42 1,004
21 22,63
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a. z = 0%; verder onderverdeeld naar type inflatieverloop.

D-TABEL:
1                    2                           3

JAAR:                 f                               nb e0 IT-getal:
%              %              %              f.(1 - m ) - e 

1 10,75 0,00 1,95 +8,80
2 10,25 7,94 3,45 +5,98
3 9,75 13,37 4,57 +3,87
4 9,25 16,90 5,39 +2,30
5 8,75 19,00 5,95 +1,14
6 8,25 20,05 6,29 +0,30
7 7,75 20,33 6,46 -0,28
8 7,25 20,07 6,47 -0,68
9 6,75 19,43 6,36 -0,92

10 6,25 18,57 6,13 -1,04

11 5,75 17,59 5,80 -1,06
12 5,25 16,59 5,46 -1,09
13 4,75 15,56 5,12 -1,11
14 4,25 14,50 4,77 -1,13
15 3,75 13,41 4,41 -1,16
16 3,25 12,29 4,04 -1,19
17 2,75 11,15 3,66 -1,21
18 2,25 9,97 3,27 -1,24
19 1,75 8,75 2,87 -1,27
20 1,25 7,50 2,46 -1,30
21 6,22

a. z = 0%; verder onderverdeeld naar type inflatieverloop.

0-TABEL:
1                  2                         3

JAAR:                 f                               mo eo IT-getal:
%              %              %              f.(1 - m0) - e 

1968 4,4 0,00 0,80 +3,60
1969 7,5 3,45 2,05 +5,19
1970 3,1 8,27 2,38 +1,01
1971 7,6 9,25 3,43 +3,47
1972 8,0 12,47 4,27 +2,73
1973 8,1 15,00 4,95 +1,93
1974 9,8 16,79 5,79 +2,36
1975 9,9 18,94 6,39 +1,64
1976 9,0 20,43 6,66 +0,50
1977 6,4 20,89 6,40 -1,34

1978 4,2 19,63 5,85 -2,48
1979 4,3 17,26 5,47 -1,91
1980 7,0 15,42 5,62 +0,30
1981 6,7 15,71 5,54 +0,11
1982 5,7 15,81 5,31 -0,51
1983 2,7 15,33 4,61 -2,32
1984 3,2 13,07 4,22 -1,43
1985 2,3 11,68 3,71 -1,68
1986 0,3 10,04 2,97 -2,70
1987 -0,2 7,35 2,30 -2,49
1988 4,86
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G-TABELLEN:

Gelijkblijvende inflatie; verder onderverdeeld naar hoogte van de solvabi-
liteit.

b. z = 18,18%

1                   2                   3                   4

JAAR:                         f                              mz                                            ez                                            e     -    ez                             h
%            %                   %                  %                   %

1          6 0,00 0,89 0,40 18,18
2          6 3,79 1,69 0,33 14,96
3          6 6,82 2,40 0,39 12,19
4          6 9,19 3,01 0,43 9,90
5          6 10,99 3,52 0,44 8,08
6          6 12,30 3,94 0,44 6,71
7          6 13,21 4,28 0,39 5,73
8          6 13,80 4,53 0,36 5,08
9          6 14,16 4,70 0,32 4,68
10          6 14,35 4,80 0,29 4,47

11          6 14,45 4,84 0,25 4,36
12          6 14,52 4,86 0,23 4,28
13          6 14,56 4,88 0,21 4,23
14          6 14,59 4,89 0,20 4,20
15          6 14,61 4,90 0,19 4,18
16          6 14,62 4,90 0,19 4,17
17          6 14,63 4,91 0,18 4,16
18          6 14,63 4,91 0,18 4,16
19          6 14,63 4,91 0,18 4,15
20          6 14,63 4,91 0,18 4,15
21 14,63 4,15

G-TABELLEN:

Gelijkblijvende inflatie; verder onderverdeeld naar hoogte van de solvabi-
liteit.

c. z = 45,45%

1                   2                   3                   4

JAAR:                         f                              m·z                                             ez                                             eo   -    ez                            h
%           %                 %                 %                 %

1          6 0,00 0,60 0,49 45,45
2          6 2,53 1,13 0,89 44,04
3          6 4,55 1,60 1,19 42,85
4          6 6,13 2,01 1,43 41,89
5          6 7,32 2,36 1,60 41,14
6          6 8,18 2,65 1,71 40,59
7          6 8,77 2,87 1,80 40,21
8          6 9,14 3,05 1,84 39,96
9          6 9,36 3,16 1,86 38,82
10          6 9,46 3,23 1,86 39,75

11          6 9,51 3,24 1,85 39,72
12          6 9,53 3,25 1,84 39,70
13          6 9,55 3,26 1,83 39,69
14          6 9,56 3,27 1,82 39,68
15          6 9,57 3,27 1,82 39,68
16          6 9,57 3,27 1,82 39,68
17          6 9,57 3,27 1,82 39,67
18          6 9,58 3,27 1,82 39,67
19          6 9,58 3,27 1,82 39,67
20          6 9,58 3,27 1,82 39,67
21 9,58 39,67
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G-TABELLEN:

Gelijkblijvende inflatie; verder onderverdeeld naar hoogte van de solvabi-
liteit.

d. z = 72,73%

1                    2                    3                    4

JAAR:                          f                                               mz ez              eo - ez         h
%                 %                 %                 %                 %

1          6 0,00 0,30 0,79 72,73
2          6 1,26 0,56 1,46 72,38
3          6 2,27 0,80 1,99 72,10
4          6 3,06 1,01 2,43 71,87
5          6 3,65 1,18 2,78 71,70
6          6 4,08 1,33 3,03 71,57
7          6 4,37 1,45 3,22 71,48
8          6 4,54 1,54 3,35 71,43
9          6 4,64 1,59 3,43 71,40
10          6 4,68 1,63 3,46 71,39

11          6 4,69 1,63 3,46 71,39
12          6 4,70 1,63 3,46 71,39
13          6 4,70 1,63 3,46 71,38
14          6 4,70 1,63 3,46 71,38
15          6 4,70 1,64 3,45 71,38
16          6 4,70 1,64 3,45 71,38
17          6 4,71 1,64 3,45 71,38
18          6 4,71 1,64 3,45 71,38
19          6 4,71 1,64 3,45 71,38
20          6 4,71 1,64 3,45 71,38
21 4,71 71,38

S-TABELLEN:

Stijgende inflatie; verder onderverdeeld naar hoogte van de solvabiliteit.

b. z = 18,18%

1                    2                    3                    4

JAAR:                      f                                        rn                                       ez                                      eo   -   e                         h
%                 %                 %                 %                 %

1 1,25 0,00 0,19 0,04 18,18
2 1,75 0,83 0,43 0,09 17,50
3 2,25 1,81 0,72 0,15 16,67
4 2,75 2,91 1,05 0,21 15,73
5 3,25 4,08 1,42 0,25 14,70
6 3,75 5,28 1,80 0,31 13,62
7 4,25 6,50 2,21 0,35 12,49
8 4,75 7,71 2,63 0,37 11,34
9 5,25 8,92 3,04 0,40 10,17

10 5,75 10,11 3,46 0,40 9,98

11 6,25 11,29 3,86 0,40 7,77
12 6,75 12,47 4,27 0,38 6,53
13 7,25 13,64 4,67 0,36 5,25
14 7,75 14,82 5,07 0,32 3,94
15 8,25 16,00 5,48 0,27 2,60
16 8,75 17,18 5,88 0,22 1,21
17 9,25 18,35 6,28 0,17 0,00
18 9,75 19,52 6,66 0,12 0,00
19 10,25 20,60 7,02 0,09 0,00
20 10,75 21,61 7,37 0,05 0,00
21 22,56 0,00
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S-TABELLEN:

Stijgende inflatie; verder onderverdeeld naar hoogte van de solvabiliteit.

c. z = 45,45%

1                    2                    3                    4

JAAR:                      f                                        mz                                      ez                                      e    -   ez                        h
%                 %                 %                 %                 %

1 1,25 0,00 0,12 0,09 45,45
2 1,75 0,55 0,29 0,23 45,15
3 2,25 1,21 0,48 0,39 44,78
4 2,75 1,94 0,70 0,56 44,37
5 3,25 2,72 0,95 0,72 43,93
6 3,75 3,52 1,21 0,90 43,46
7 4,25 4,33 1,48 1,08 42,98
8 4,75 5,13 1,76 1,24 42,50
9 5,25 5,93 2,04 1,40 42,01

10 5,75 6,71 2,32 1,54 41,53

11 6,25 7,49 2,59 1,67 41,04
12 6,75 8,26 2,86 1,79 40,54
13 7,25 9,02 3,13 1,90 40,04
14 7,75 9,79 3,41 1,98 39,53
15 8,25 10,55 3,68 2,07 39,02
16 8,75 11,31 3,95 2,15 38,49
17 9,25 12,07 4,22 2,23 37,96
18 9,75 12,82 4,49 2,29 37,43
19 10,25 13,57 4,77 2,34 36,88
20 10,75 14,32 5,04 2,38 36,33
21 15,07 35,77

S-TABELLEN:

Stijgende inflatie; verder onderverdeeld naar hoogte van de solvabiliteit.

d. z = 72,73%

1                    2                    3                    4

JAAR:                         f                                              mz                                             ez                                             e     -    ez                            h
%                 %                 %                 %                 %

1 1,25 0,00 0,06 0,17 72,73
2 1,75 0,28 0,14 0,38 72,65
3 2,25 0,60 0,24 0,63 72,56
4 2,75 0,97 0,35 0,91 72,46
5 3,25 1,36 0,47 1,20 72,35
6 3,75 1,76 0,60 1,51 72,24
7 4,25 2,16 0,74 1,82 72,13
8 4,75 2,56 0,88 2,12 72,01
9 5,25 2,95 1,02 2,42 71,90

10 5,75 3,34 1,17 2,69 71,79

11 6,25 3,72 1,30 2,96 71,68
12 6,75 4,10 1,44 3,21 71,56
13 7,25 4,48 1,58 3,45 71,45
14 7,75 4,85 1,71 3,68 71,34
15 8,25 5,22 1,85 3,90 71,23
16 8,75 5,59 1,99 4,11 71,12
17 9,25 5,95 2,13 4,32 71,00
18 9,75 6,32 2,26 4,52 70,89
19 10,25 6,68 2,40 4,71 70,78
20 10,75 7,04 2,54 4,92 70,67
21 7,39 70,55
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D-TABELLEN:

Dalende inflatie; verder onderverdeeld naar hoogte van de solvabiliteit.

b. z = 18,18%

1                    2                    3                    4

JAAR:                               f                                                        m                                                      ez                                                      eo    -    ez                                  h
%                %                %                %                %

1 10,75 0,00 1,60 0,35 18,18
2 10,25 6,50 2,95 0,50 12,49
3 9,75 11,43 4,05 0,52 7,62
4 9,25 15,01 4,91 0,48 3,73
5 8,75 17,44 5,55 0,40 0,89
6 8,25 18,92 5,98 0,31 0,00
7 7,75 19,57 6,22 0,24 0,00
8 7,25 19,59 6,29 0,18 0,00
9 6,75 19,15 6,23 0,13 0,00

10 6,25 18,43 6,05 0,08 0,00

11 5,75 17,53 5,76 0,04 0,79
12 5,25 16,54 5,43 0,03 1,97
13 4,75 15,46 5,08 0,04 3,22
14 4,25 14,32 4,71 0,06 4,50
15 3,75 13,15 4,32 0,09 5,80
16 3,25 11,94 3,93 0,11 7,09
17 2,75 10,71 3,53 0,13 8,36
18 2,25 9,47 3,12 0,15 9,62
19 1,75 8,22 2,71 0,16 10,85
20 1,25 6,96 2,30 0,16 12,06
21 5,71 13,23

D-TABELLEN:

Dalende inflatie; verder onderverdeeld naar hoogte van de solvabiliteit.

c. z = 45,45%

1                    2                    3                    4

JAAR:                 f                               mz                             ez                              eo  -  ez                   h
%                 %                 %                 %                  %

1 10,75 0,00 1,07 0,88 45,45
2 10,25 4,33 1,97 1,48 42,98
3 9,75 7,62 2,71 1,86 40,95
4 9,25 10,00 3,29 2,10 39,39
5 8,75 11,60 3,73 2,22 38,29
6 8,25 12,56 4,04 2,25 37,61
7 7,75 12,99 4,21 2,25 37,31
8 7,25 13,00 4,28 2,19 37,30
9 6,75 12,70 4,24 2,12 37,51

10 6,25 12,18 4,10 2,03 37,88

11 5,75 11,53 3,88 1,92 38,34
12 5,25 10,83 3,64 1,82 38,82
13 4,75 10,09 3,39 1,73 39,32
14 4,25 9,33 3,13 1,64 39,83
15 3,75 8,55 2,87 1,54 40,35
16 3,25 7,76 2,60 1,44 40,86
17 2,75 6,97 2,33 1,33 41,37
18 2,25 6,16 2,05 1,22 41,87
19 1,75 5,35 1,78 1,09 42,36
20 1,25 4,54 1,51 0,95 42,86
21 3,72 43,34
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D-TABELLEN:

Dalende inflatie; verder onderverdeeld naar hoogte van de solvabiliteit.

d. z = 72,73%

1                    2                    3                    4

JAAR:                         f                                               mz                                             ez                                             e     -    ez                            h
%                 %                 %                 %                 %

1 10,75 0,00 0,53 1,42 72,73
2 10,25 2,17 0,98 2,47 72,13
3 9,75 3,81 1,36 3,21 71,65
4 9,25 4,99 1,65 3,74 71,30
5 8,75 5,79 1,88 4,07 71,05
6 8,25 6,25 2,04 4,25 70,91
7 7,75 6,45 2,13 4,33 70,85
8 7,25 6,43 2,16 4,31 70,85
9 6,75 6,26 2,14 4,22 70,91

10 6,25 5,98 2,07 4,06 71,00

11 5,75 5,64 1,94 3,86 71,10
12 5,25 5,29 1,82 3,64 71,21
13 4,75 4,92 1,69 3,43 71,32
14 4,25 4,55 1,55 3,22 71,43
15 3,75 4,17 1,42 2,99 71,54
16 3,25 3,79 1,29 2,75 71,66
17 2,75 3,40 1,15 2,51 71,77
18 2,25 3,01 1,01 2,26 71,88
19 1,75 2,62 0,88 1,99 72,00
20 1,25 2,22 0,74 1,72 72,11
21 1,83 72,22

0-TABELLEN:

Onregelmatige  inflatie;  verder  onderverdeeld  naar hoogte  van de solva-
biliteit.

b. z = 18,18%

1                    2                    3                    4

JAAR:                      f                                        m                                       ez                                      eo   -   e                         h
%                 %                 %                  %                 %

1968 4,40 0,00 0,65 0,15 18,18
1969 7,50 2,82 1,72 0,33 15,80
1970 3,70 6,93 2,03 0,35 12,09
1971 7,60 7,89 2,98 0,45 11,17
1972 8,00 10,90 3,81 0,46 8,17
1973 8,10 13,43 4,51 0,44 5,48
1974 9,80 15,39 5,39 0,40 3,29
1975 9,90 17,79 6,07 0,32 0,48
1976 9,00 19,64 6,42 0,24 0,00
1977 6,40 20,38 6,23 0,17 0,00
1978 4,20 19,32 5,73 0,12 0,00
1979 4,30 17,07 5,38 0,09 1,34
1980 7,00 15,28 5,52 0,10 3,42
1981 6,70 15,47 5,45 0,09 3,20
1982 5,70 15,51 5,21 0,10 3,16
1983 2,70 14,99 4,52 0,09 3,75
1984 3,20 12,74 4,11 0,11 6,23
1985 2,30 11,29 3,59 0,12 7,76
1986 0,30 9,62 2,86 0,11 9,47
1987 -0,20 7,01 2,21 0,09 12,01
1988 4,63 14,21

292



0-TABELLEN:

Onregelmatige  inflatie;  verder onderverdeeld naar hoogte van de solva-
biliteit.

c. z = 45,45%

1                    2                    3                    4

JAAR:                          f                                               mz                                             ez                                             eo   -    ez                            h
%                 %                 %                 %                 %

1968 4,40 0,00 0,44 0,36 45,45
1969 7,50 1,88 1,15 0,90 44,40
1970 3,70 4,62 1,36 1,02 42,81
1971 7,60 5,26 2,00 1,43 42,42
1972 8,00 7,26 2,55 1,72 41,18
1973 8,10 8,49 3,03 1,92 40,10
1974 9,80 10,22 3,63 2,16 39,24
1975 9,90 11,79 4,09 2,30 38,16
1976 9,00 12,98 4,35 2,31 37,31
1977 6,40 13,50 4,23 2,17 36,94

1978 4,20 12,81 3,88 1,97 37,44
1979 4,30 11,28 3,63 1,84 38,51
1980 7,00 10,05 3,72 1,90 39,35
1981 6,70 10,15 3,66 1,88 39,29
1982 5,70 10,15 3,49 1,82 39,29
1983 2,70 9,79 3,01 1,60 39,53
1984 3,20 8,29 2,72 1,50 40,52
1985 2,30 7,35 2,37 1,34 41,13
1986 0,30 6,25 1,88 1,09 41,81
1987 -0,20 4,55 1,44 0,84 42,85
1988 2,99 43,75

0-TABELLEN:

Onregelmatige  inflatie;  verder onderverdeeld naar hoogte van de solva-
biliteit.

d. z = 72,73%

1                    2                    3                    4

JAAR:                          f                                               m                                              ez                                             eo   -    e                             h
%                %                %                %                %

1968 4,40 0,00 0,22 0,58 72,73
1969 7,50 0,94 0,57 1,48 72,47
1970 3,70 2,31 0,68 1,70 72,09
1971 7,60 2,63 1,00 2,43 71,99
1972 8,00 3,62 1,28 2,99 71,70
1973 8,10 4,46 1,52 3,43 71,46
1974 9,80 5,09 1,83 3,96 71,27
1975 9,90 5,86 2,07 4,32 71,03
1976 9,00 6,44 2,20 4,46 70,85
1977 6,40 6,67 2,13 4,27 70,78

1978 4,20 6,31 1,95 3,90 70,89
1979 4,30 5,53 1,82 3,65 71,13
1980 7,00 4,92 1,86 3,76 71,32
1981 6,70 4,96 1,83 3,71 71,31
1982 5,70 4,96 1,74 3,57 71,31
1983 2,70 4,78 1,49 3,12 71,36
1984 3,20 4,05 1,35 2,87 71,58
1985 2,30 3,58 1,17 2,54 71,72
1986 0,30 3,05 0,92 2,05 71,87
1987 -0,20 2,21 0,71 1,59 72,11
1988 1,45 72,33
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APPENDIX 6

De verschillen ten opzichte van de theoretisch juiste  inflatiecorrectie
(TIC)

De formules van dGTV,  dGEV,  dGTVL en dGEVL ten opzichte van WHK zijn
genoteerd in termen van voordeel, dus er staat:

a. belastinggrondslag WHK -/- belastinggrondslag TIC;
b. belastinggrondslag WHK -/- belastinggrondslag HOF;
c. belastinggrondslag WHK -/- belastinggrondslag VMA.

De formules kunnen ook geschreven worden in relatie tot TIC, hetgeen ople-
vert:

d. WHK ten opzichte van TIC:
TIC -/- WHK = -(WHK -/- TIC).

e. HOF ten opzichte van TIC:
TIC -/- HOF = (WHK -/- HOF) -/- (WHK -/- TIC).

f. VMA ten opzichte van TIC:
TIC -/- VMA = (WHK -/- VMA) -/- (WHK -/- TIC).

Uitwerking levert voor het model met voorraden,  afschrijfbare bedrijfs-middelen en monetaire activa de volgende formules voor dGEV op:339

d. WHK ten ovzichte van TIC:

dGEV = - [el.a/s + f.(s - a)/s]

e. HOF ten opzichte van TIC:

1. kastraject:

dGEV = + el.a/s + f. (s - a)/s - el.a/s - f. (s - a)/s = 0;

Op het kastraject is er dus geen verschil tussen HOF en TIC.

2. machinetraject:

dGEV = + (el - ez)·a/9 + f.d/s - el.a/s - f. (s - a)/s =

- Iez. a/s - f.d/s - f. (a - s)/s] -->

dGEV = - [ex.a/s  - f.(d +a- s)/sl, waarin z= (s- d)/a

Hier  staat  dat het  verschil  bestaat  uit  het verschil  in afschrijving,
verminderd met de financieringswinst over het met vreemd vermogen gefinan-cierde deel van voorraad en bedrijfsmiddelen tesamen.

3. voorraadtraject:

dGEV = + f.(1 - m .a/s) - el.a/s - f. (s - a)/s -->

dGEV = - [el.a/s - f.a/s + f.m .a/sl

Hier staat dat het verschil bestaat uit het verschil in afschrijving (dat
maximaal is), verminderd met de financieringswinst over het vreemd vermogenwaarmee de bedrijfsmiddelen gefinancierd, maar vermeerderd met het lagere
verlies op voorraden bij  HOF,  dat  ontstaat  doordat  het  fiscale eigen

339Ook  in voordeeltermen.  Aangezien  er  meestal  sprake  is  van  eennegatief voordeel, dus een nadeel,  is gekozen voor een notatie met een
minteken en vervolgens het nadeel als positief getal tussen haken.
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vermogen bij HOF achterblijft bij dat van TIC.

4. negatieve-eigen-vermogentraject:

dGEV = - f. (ml.a/s - 1) - el.a/s - f.(s - a)/9 -->

dGEV = - [el.a/s - f.a/s + f.m .a/sl

Hier staat dat  het verschil  bestaat  uit het verschil  in afschrijving,
verminderd met de financieringswinst over het vreemd vermogen waarmee de
bedrijfsmiddelen gefinancierd, maar vermeerderd met het lagere verlies op
voorraden bij HOF plus de financieringswinst over het negatieve fiscale
eigen vermogen.

f. VMA ten opzichte van TIC:

dGEV = + v. (1 - m .a/s) - el.a/s - f.(s - a)/9 -->

dGEV = - leI.a/s + f.(s - a)/5 - v.(1 - m .a/s)1
als v = f:

dGEV = - [eo.a/8 + f. (s - a)/s - f.(1 - m .a/s)1 -->
dGEV = - [e .a/s - f.a/s + f.m .a/s]

Hier zien we opnieuw dat op het voorraadtraject en het negatieve-eigen-
vermogentraject  HOF  en  VMA  hetzelfde  resultaat opleveren, indien het
aftrekpercentage gelijk is aan het inflatiepercentage; het verschil met TIC
is immers gelijk.

Overzicht van de formules van dGEV ten opzichte van TIC.

a. WHK: - leo.a/s + f.(s - a)/s]

b. HOF:

1. kastraject: geen verschil

2. machinetraject _ [e<s .d)/a•a/s  - f.(d +a- s)/s]

3. vrd.traject - [eo.a/s - f.a/s + f.mo.a/sl

4. n.e.v.traject - [eo.a/s - f.a/s + f.mo.a/sl

c. VMA: - [eo.a/s + f.(s - a)/s - v.(1 - mi.a/s)1

als v=f - [eo.a/s - f.a/s + f.mo.a/sl
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dGTV ten opzichte van TIC.

a. WHK: - leo.a + f.(s - a)]

b. HOF:

1. kastraject: geen verschil

2. machinetraject .a  - f.(d +a- s)]_    I ecs   -d)/a

3. vrd.traject - [eo.a - f.a + f.mo.al

4. n.e.v.traject - [eo.a - f.a + f.mo.al

c. VMA: - leo.a + f.(s - a) - v.(1 - mo.a)1

als v=f - leo.a - f.a + f.mo.al

dGTVL ten opzichte van TIC.

a. WHK: - mot+1 0 a/s

b. HOF:

1. kastraject: nihil

2. machinetraject -   mzt+ 1     .    a/s

3. voorraadtraject - mlt+1 . a/s

4. neg.-eigen-verm. traject            - m  . a/s
t+1

c. VMA: - mlt+1 0 a/s

dGEVL ten opzichte van TIC.

a. WHK:
-   mlt+1    .    a/s

b. HOF:

1. kastraject: nihil

2. machinetraject _   mit+ 1     .    a/s

3. voorraadtraject - mlt+1 . a/s

4. neg.-eigen-verm.traject     - m +1 . a/s
c. VMA: - m0t+1 0 a/s
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In onderstaand voorbeeld zijn dGTVL en dGEVL berekend voor de jaren 1977 en
1987, solvabiliteit 20%, 40%, 50%, 60% en 80%. Dit voorbeeld sluit aan bij
Voorbeeld 10.3

WHK
VMA
HOF HOF HOF HOF HOF

S = 20% 40% 50% 60% 80%

1. dGTVL
a. 1977 -7,20 -7,08 -4,70 -2,32 nihil
b. 1987 -1,78 -1,70 -1,10 -0,53 nihil

2. dGEVL
a. 1977 -36,00 -17,70 -9,40 -3,85 nihil
b. 1987 -8,90 -4,25 -2,20 -0,88 nihil

297



APPENDIX 7

Hogere belastinggrondslag dan bij winstbepaling op basis van historische
kostprijzen in geval van stijgende en dalende inflatie

Ten aanzien van de negatieve voordelen zij er nogmaals op gewezen dat
impliciet is uitgegaan van positieve inflatie. Het is duidelijk dat een
systeem dat voor inflatie corrigeert en in principe voordelig is ten
opzichte van een systeem dat dit niet doet,  zoals WHK, nadelig wordt in
geval van deflatie (negatieve inflatie). Hoewel de behandelde stelsels m.m.
zonder problemen toepasbaar zijn voor situaties met deflatie, heb ik me
beperkt tot jaren met positieve inflatie, niet omdat de mechanismen anders
zijn, maar eigenlijk alleen maar voor het gemak, om te voorkomen dat in de
tekst ook steeds het deflatie-geval genoemd moet worden.
Aanhoudende deflatie (negatieve f)  zou tot gevolg hebben dat ook m en e
niet-negatieve waarden aannemen. 340

Het probleem waar het hier over gaat is dan weer de vraag of het in
situaties met positieve inflatie denkbaar is dat een stelsel met inflatie-
correctie "nadelig" is ten opzichte van een stelsel zonder een dergelijke
correctie, met andere woorden dat een dergelijk stelsel een hogere belas-
tinggrondslag oplevert dan winstbepaling op basis van historische kost-
prijzen.

Daartoe worden  de  formules  van  het  model met voorraden, afschrijfbare
bedrijfsmiddelen  en  monetaire  activa  achtereenvolgens  onder  de  loupe
genomen:

Formule 10.1 en 10.2.

dGTV = + e .a + f. (s - a)  <  0

-->

+ eQ.a + f.s - f.a  <  0, dan:

+ f.s < f.a - el.a  -->

s  <  a- e .a/f, waaruit tenslotte volgt:

341
s < a. (1 - e /fT)

(Vergelijk met  de  onderneming  met  uitsluitend  afschrijfbare  bedrijfs-
middelen: z<1- e0/fT·)

De uitgangsformule komt voor bij TIC (10.1) en HOF (10.2)
Bij HOF geldt deze formule voor het kastraject, waarvoor geldt:

a+d  < s =<  1.

Het is evident, dat een s uit dit traject niet aan bovenstaande formule kan
voldoen, dus bij HOF is altijd sprake van een lagere grondslag.

Bij TIC is het zo dat reeds in geval van de "zwakste" vorm van stijgende
inflatie, zijnde een gelijkblijvende inflatie tot en met periode
T - 1 en een hogere inflatie in periode T, el/fT daalt, waardoor
1 - e /fT stijgt en dus groter wordt dan ml; bij gelijkblijvende inflatie

340
In 1987,  voorkomend  in de  reeks onregelmatige  inflatie,  was er

sprake van negatieve inflatie. Een jaar of zelfs enkele jaren met deflatie
leiden er niet zonder meer toe dat e en m negatief worden.

341
De suffix T is nog een keer aangebracht om eraan te herinneren dat

het gaat om de f van het betreffende jaar.
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geldt immers mo =1- eo/fT·
Indien de inflatie in de perioden voorafgaande aan T-1 lager is geweest
dan die in periode T - 1, dan is er naast een hogere fT bovendien sprake
van een lagere e , waardoor   e /fT   in nog sterkere mate daalt. Dit betekent
dat in geval van stijgende inflatie bij een solvabiliteit die hoger is dan
a.ml (5,58%) voldaan wordt aan de onderhavige voorwaarde.
Bij dalende inflatie geldt de omgekeerde redenering: pas bij een solvabili-
teit lager dan 5,58% wordt aan de voorwaarde voldaan. Veelal is de betref-
fende solvabiliteit negatief.

Voorbeeld A8.1:
Indien  we  Voorbeeld  9.13  uitbreiden  tot  de  standaardonderneming  met
voorraden, afschrijfbare bedrijfsmiddelen en monetaire activa, dan zijn de
uitkomsten als volgt:

Jaar 15: Jaar 20:
G: s < 0,3667.15,2% = 5,58% s < 0,3667.15,2% = 5,58%
S: s < 0,3667.30% = 11% s < 0,3667.31% = 11,4%
D: s < 0,3667.-18%  = -6,6% s < 0,3667.-97% = -35,6%

Formule 10.3.

dGTV  =   +   [e o  - e(, -dyal.a + f.d

Omdat bij HOF op het machinetraject altijd een zekere herwaardering van de
bedrijfsmiddelen mag plaats vinden,  is het verschil tussen de commerciole
en fiscale boekwaarde (Bc - Bf) bij HOF kleiner dan bij WHK, waar in het
geheel geen herwaardering plaats vindt.   Dit   hee ft tot gevolg   dat   e   >  e(S  -
d)la' waardoor de eerste term van  (10.3)  positief is.  De tweede term is
altijd >= 0.
(10.3) is dus altijd positief, met andere woorden: op het machinetraject is
HOF altijd voordeliger dan WHK.

Formule 10.4, 10.5, 10.6.1 en 10.6.2.

dGTV = + f(of v).(1 - m .a/s).s < 0  ->
s - mod < 0  ->

s < a.mo·

(Vergelijk  met  de  onderneming  met  uitsluitend  afschrijfbare  bedrijfs-
middelen:

Z < mo.)

Bij HOF houdt hier het voorraadtraject op en begint het negatieve-eigen-
vermogentraject. Bij VMA begint hier de "vermogensbijtelling".
Theoretisch leveren HOF en VMA dus "nadeel" op ten opzichte van WHK. Het
hangt van de praktische vormgeving van het belastingstelsel af of deze
financieringswinst bij de belastinggrondslag geteld wordt.
In de praktijk van de Nederlandse vermogensaftrek was dit niet het geval;
in de voorstellen van Hofstra was hierin wel voorzien voor de vennoot-
schapsbelasting (VpB), maar niet voor de inkomstenbelasting (IB).
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APPENDIX 8

Diversen met betrekking tot het model met voorraden,  afschrijfbare be-
drijfsmiddelen en monetaire activa.

A. Hier zal ik in algemene termen aantonen dat VMA bij stijgende inflatie
boven en bij dalende inflatie beneden TIC ligt (deling door 1+f wordt
gemakshalve achterwege gelaten).
Uit (10.1) en (10.6.1) volgt:

dGTVTIC - dGTV™A  =   a. (f.m     +   e    -   f) .

Dit verschil is positief (dGTVTIC > dGTVVMA) ' indien  f < eo +  f ·mo -->

f < eo/(1 - m ) of f. (1 - mo)/eo < 1.

Dit is de voorwaarde voor dalende inflatie, VMA ligt dus beneden TIC.

Dit verschil is negatief ( dGTVTIC < dGTVVMA) ' indien f>e o  +   f.m o  -->

f  >  eo/ (1  -  mo)   of   f. (1  -  mo) /eo  >  1.

Dit is de voorwaarde voor stijgende inflatie, VMA ligt dus boven TIC.

B. dGTVHOF als functie van s.

Aangezien HOF van VMA naar TIC moet, is het verloop van HOF min of meer
bepaald. We hebben geconstateerd dat de oversteek bij benadering lineair
verloopt.
Hiervan gebruik makend is het mogelijk dGTVHOF als functie van s af te
leiden, aangezien we twee punten van deze lijn kennen, n.1.

1. (d + a.ml, f.d), dat gevonden wordt door invulling van s=d+ a.ml in

dGTV™A  =   f.s   -   a.f.m     (1 0.6.1) ;   en

2. (d +a, f.d + a.el), dat gevonden wordt door invulling van s=d+a i n

dGTVTIC  =   e   +   f. (s   - a) (10.1).

Door de procedure van 2 vergelijkingen met 2 onbekenden toe te passen,
waarbij de richtingscoofficiant (r) en de constante term (c) de onbekenden
zijn, volgt via:

f.d + a.el = r. (d + a) + c en

f.d , r. (d + a.m )  + c

dat: r  =  e /(1  - m ) en

c = f.d + a.el - (d + a).24(1 - no).
De richtingscoaffici6nt is in geval van stijgende inflatie kleiner dan f
(de richtingscoOffici8nt van TIC en VMA. In geval van dalende inflatie is
de richtingscoofficiSnt van HOF groter dan die van TIC en VMA.

De formule voor dGTVHOF wordt dan:

e0 e 
dGTVHOF = .s + f.d + a.el - (d + a). -->1-* 1   -   rio
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d+a-s
dGTVHOF

1 - f
= f.d + a.eo

- eO (10.31)

Deze formule vervangt 10.3, die enigszins herschreven luidt:

dGTVHbF =   f.d   +   a.e o   -   a.e(s.d)/a

In beide formules komt voor f.d + a.el. Dit is de TIC-correctie bij
s=d+a. Hierop wordt vervolgens een correctie aangebracht voorzover s
kleiner is dan d + a.
Voor de berekeningen zal steeds de oorspronkelijke formule 10.3 gebruikt
worden, voor de grafische afbeelden 10.31.

Rekening houdend met delen door 1 + f, komt b.v. in geval van 0 1984 de
functie 10.31 er als volgt uit te zien:

dGTVHOF = 0,047.6 - 0,7558.

C. Onderzocht wordt onder welke voorwaarden de TIC-lijn bij D de s-as links
van het nulpunt snijdt.

De functie van de TIC-lijn is:

dGTVTIC    =    f. s    -    a. (f    -    eo)

De constante term  -a.(f - e ) moet positief zijn,

ofwel f - el < 0, dus f < e/ (inflatie < maximale afschrijvingswig).

Bij D geldt: f < eo/(1 - mo), ofwel f < eo + f.mo.

Aangezien f.ml positief is,  is niet in alle gevallen van D aan f < eo
voldaan, maar wel vaak.

Uit Appendix 5 (e- en m-tabellen) blijkt, dat bij de bestaande onderneming
in geval van dalende inflatie (D) in elke periode is voldaan aan f < el.
Daarentegen is bij de twee jaar met dalende inflatie bij O (1980 en 1981)
er niet aan voldaan. B.v. in 1980: f (7,0%) > el (5,62%). In Grafiek 10.4
snijdt de TIC-lijn de horizontale as dan ook rechts van het nulpunt.
Indien de constante term positief is, heeft dit gevolgen voor dGEV bij TIC.
Als   de   solvabiliteit   naar   0   nadert,   nadert   dGEVnc naar plus oneindig.
Bij VMA (negatieve constante term) nadert dGEV naar min oneindig, waardoor
de relatieve verschillen a.h.w. exploderen. Zie Grafiek 10.3 en Tabel 10.4.
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APPENDIX 9

Bewijs  dat  totale  winst  voor  de  vermogensaftrek  en  theoretisch  juiste
inflatiecorrectie gelijk is.

In deze bijlage zal ik voor de vermogensaftrek en de theoretisch juiste
inflatiecorrectie verduidelijken dat beide in reole termen eenzelfde som
van fiscale jaarwinsten en fiscale latentie opleveren. Ik ga uit van het
model met monetaire activa, niet-afschrijfbare bedrijfsmiddelen, afschrijf-
bare bedrijfsmiddelen en voorraden. Kern van het bewijs is dat een verschil
in fiscale jaarwinst volgens beide stelsels pro tanto in redle termen tot
eenzelfde verschil  in  fiscale  latentie  leidt.  Het vertrekpunt van het
bewijs  is  de  formule  voor  de  fiscale  latentie  aan het  begin van een
willekeurig jaar n. Deze formule luidt als volgt:

ETICn  -   EWHKn   =      817(n   -   BWHKn   +    C GTIcn   - GWHKn) (1)

Het linkerlid van (1) geeft het verschil tussen het eigen vermogen aan het
begin van het jaar n volgens de theoretisch juiste inflatiecorrectie en de
vermogensaftrek. Deze worden respectievelijk weergegeven door ETICn en EWHKawaarbij de suffix TIC staat voor de commerciele waarde (deze is immers
gelijk aan de TIC-waarde, de waarde volgens het realisme) en de suffix WHK
voor historische kostprijs.  De theoretisch juiste inflatiecorrectie gaat
immers   uit van TIC-waarde terwi j 1 de vermogensaftrek een balans   op   his-
torische kostprijs als vertrekpunt neemt. Omdat de voorraden, de monetaire
activa en het vreemde vermogen op de balansen van beide fiscale stelsels
eenzelfde waarde hebben, wordt het verschil tussen beide vermogens bepaald
door een verschillende waardering van de bedrijfsmiddelen en de gebouwen.
Voor de bedrijfsmiddelen tegen TIC-waarde en historische kostprijs aan het
begin van het jaar n gelden respectievelijk de volgende relaties:

BTICn     =     817(n.1 (1   +   f)   -  Ancn-1   + In (2)
BWHKn        =         BWHKO-1     -    AwHKa-1         + I n (3)

Voor de waarde van de gebouwen tegen TIC-waarde en tegen historische
kostprijs kan geschreven worden :

Gllcn  =  Gncn.1 (1  + f) (4)
GWHKa = GWHK (5)

O-1

Voor het verschil tussen het eigen vermogen tegen TIC-waarde en tegen
historische kostprijs kan nu de volgende formule worden afgeleid:

ETICn - EWHKn - (E41(n-1 - BWHKn-1) (1+f ) + (GTIcn-1 - GWHKn-1) (1+f )

+    [fBWHKa-1   +   fGWHKn-1   -    (ATICn-1   -   AWHKn-1) 1 (6)

Voor de laatste vergelijking kunnen we schrijven :

Encn  -  EWHKa  =   C   ETIC"-1   -  EWHKn-1 ) (1   +   f)

+       If BWHK'1-1   +   fGWHKa-1   -    ( ATICn-1
-

AWHKn-1 ) 1 (7)

Omdat de theoretisch juiste inflatiecorrectie geen fiscale latentie kent,
geeft het linkerlid van (7) tevens het verschil in fiscale latentie tussen
de vermogensaftrek en de theoretisch juiste inflatiecorrectie weer. Dit
verschil blijkt gelijk te zijn aan het verschil in fiscale latentie van
het voorafgaande jaar in prijzen van begin jaar n plus het verschil in
fiscale winst  in  het  voorafgaande  jaar  tussen  de  theoretisch  juiste
inflatiecorrectie en de vermogensaftrek. Als we nu de fiscale latentie
volgens de vermogensaftrek in het jaar dat een onderneming start gelijk
stellen aan Fo en voor de afwijking tussen de fiscale winst volgens de
theoretisch juiste inflatiecorrectiel en de vermogensaftrek het symbool L
gebruiken, dan geldt voor de fiscale latentie aan het begin van jaar n (Fn)
de volgende formule :
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Fn = FO(1 + f)n + LO(1 + f)0-1 + Ll(1 + f)n-2 ..........
....... ............+ Ln-2(1 + f) + Ln-1 (8)

Wanneer een onderneming start dan valt de waarde van het eigen vermogen
tegen TIC-waarde 342 en historische kostprijs samen. Daardoor heeft Fo in
feite een waarde van nul. De formule (8) leert derhalve dat het verschil in
fiscale latentie aan het begin van jaar n gelijk is aan de som van de
afwijkingen tussen de fiscale winst volgens de theoretisch juiste inflatie-
correctiel en de vermogensaftrek in de jaren 0 tot en met (n-1) waarbij
alles wordt uitgedrukt in prijzen van begin jaar n.  Hierbij  is in de
formule aangenomen dat er sprake is van gelijkblijvende inflatie. Bewezen
kan echter worden dat niet gelijkblijvende inflatie tot hetzelfde resultaat
leidt.
Aangetoond kan worden dat ook voor de verhouding tussen het systeem-Hofstra
en de theoretisch juiste inflatiecorrectie het bovenstaande van toepassing
is. Omdat echter het systeem-Hofstra een geringer verschil in fiscale winst
ten opzichte van de theoretisch juiste inflatiecorrectie vertoont dan de
vermogensaftrek (althans op het machine-, gebouwen en kastraject) zal ook
het verschil in fiscale latentie ten opzichte van dit stelsel geringer
zijn.
De som van de verschillen in fiscale winst en in fiscale latentie is echter
voor het systeem-Hofstra en de vermogensaftrek in redle termen hetzelfde.
Dit kan als volgt verduidelijkt worden :  stel dat in een jaar n is de
fiscale latentie volgens het systeem-Hofstra 50 en volgens de vermogensaf-
trek 100 bedraagt. Dit wil dan niets anders zeggen dat de winsten volgens
het systeem-Hofstra (gecumuleerd in constante prijzen)  50 minder van de
realistisch bepaalde winst hebben afgeweken dan volgens de vermogensaftrek.
Dit verschil komt echter voor eenzelfde bedrag tot uitdrukking in een
verschil in fiscale latentie. Over de hele levensduur is de fiscale winst
derhalve in reole termen gelijk. De vermogensaftrek verschilt echter van
het systeem-Hofstra in het tijdstip waarop hierover belasting betaald moet
worden. Zoals reeds werd opgemerkt, ligt dit veel meer in de toekomst dan
bij het systeem-Hofstra.

342 Weer aannemende dat TIC-waarde en de commerciole waarde van het
eigen vermogen samenvallen.
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STELLINGEN bij de dissertatie van J.C. Caanen

1.  De  beginjaren  van de jaren negentig zullen de geschiedenis ingaan  als
de perio(ie waarin iedereen die het verder aan argumenten ontbrak zich
beriep op Europa 1992.

2. Aan de veronderstelling dat onderwijskrachten in het middelbaar
onderwijs met af en toe een cursusje in staat zouden zijn acht en twintig
uur per week klassen van dertig leerlingen en nog meer te hanteren, ligt
dezelfde ergonomische denkfout ten grondslag als aan de veronderstel-
ling dat stukgoedwerkers in de haven in staat zouden zijn de gehele dag
met zakken van honderd kilo te sjouwen, indien ze geregeld een fitness-
centre zouden bezoeken.

3. Het steeds weer uit het onderwijsveld en bedrijfsleven gesignaleerde
gebrek aan schrijfvaardigheid van de Nederlandse bevolking, lijkt in
strijd met de vaststelling dat kennelijk zeer veel Nederlanders
schrijfgerei bij zich dragen, gezien het grote aantal taaluitingen dat op
toiletdeuren wordt achtergelaten.

4. De verkeersregel "rechts geniet voorrang" dient vervangen te worden
door "links geniet voorrang", opdat in geval   er geen voorrang wordt
verleend, binnengereden wordt bij diegene die voorrang had dienen te
verlenen en niet bij degene die voorrang had dienen te krijgen.

5. Vooralsnog wordt de gezondheid van niet-rokers  na de invoering  van
het wettelijke rookverbod in grotere mate bedreigd dan ervoor het geval
was: de schadelijke gevolgen van het meeroken zijn gebleven; daarbij
zijn gekomen de schadelijke gevolgen van de adrenalineaanmaak ten
gevolge van de ergernis over het feit dat het verbod nauwelijks geres-
pecteerd wordt en dat niemand daar iets tegen doet.

6. Het in de menswetenschappen gebruikte onderscheid "dissatisfier
versus satisfier" is eveneens toepasbaar op de reacties van voetbal-
minnaars op de doelman die, na tien onmogelijke ballen te hebben
gestopt, een houdbaar schot laat passeren  en  op de spits  die,  na  tien
kansen voor open doel gemist te hebben, uit een schier onmogelijke
hoek scoort.



7.   Er  bestaat een historische samenhang tussen de opkomst   van  de
handbalsport (Vlug en Lenig, Sittardia en Blauw Wit) en de neergang
van het voetbal (Fortuna '54 en Sittardia) in de Westelijke Mijnstreek.

8.    Het    getuigt van inconsistent beleid    dat men enerzijds ongewenst
ziekteverzuim e.d. wil terugdringen door middel van "strafmaatre-
gelen", maar anderzijds ongewenste fiscale emigratie wil tegengaan
door te belonen met lagere belastingen, terwijl ook hier een "negatieve
prikkel" voorhanden   is   in   de   vorm    van een afrekeningsplicht   aan   de
grens.

9. In het verkeer wordt de nagenoeg geruisloos naderende fietser extra
belast, doordat veel voetgangers de aloude gedragsregel bij het over-
steken: "eerst links kijken, dan rechts  en  nog eens links", vervangen
hebben door de stelregel:  "ik hoor niets, dus oversteken  maar".

10. Het realisatiebeginsel dient niet beschouwd te worden   als   een
wezenskenmerk van de belastingheffing, maar als een gunst-tot-nader-
order.

11. De bijdrage van het talent van de onderwijsgevende aan de studie-
prestaties van studenten is van zodanig gering belang in vergelijking met
het talent en de studiehouding die de student zelf meebrengt, dat meer
rendementsverbetering te verwachten is van een strengere selectie van
studenten dan van docenten.

12. De aan de Katholieke Universiteit Brabant gebezigde term "student-
gericht onderwijs" is op zijn minst ongelukkig gekozen, omdat hij
suggereert dat alle docenten voorheen uitsluitend in zichzelf spraken.

13. Het getuigt  van een weinig exacte instelling, indien een universiteit
copieerapparaten plaatst die aangeven  tot  70 % te verkleinen, terwijl  dit
in werkelijkheid 49 %    is, omdat zowel lengte als breedte    tot    70 %
worden teruggebracht.
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