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De relatie tussen het fiscale winstbegrip en de vennootschapsrechtelijke
jaarrekening in rechtsvergelijkend perspectief



Stellingen

bij het proefschrift'de relatie tussen het fiscale winstbegrip en de vennootschapsrechtelijke
jaarrekening  in  rechtsvergelijkend  perspectief

1.  De termen 'goed koopmansgebruik' en 'normen die in het maatschappelijk verkeer als
aanvaardbaar worden beschouwd' verwilzen naar hetzelfde buitenwettelijke normenstelsel.

2.  De voortschrijdende eenwording van de economieen van de lidstaten van de Europese
Unie alsmede de reeds bestaande fiscale wedijver tussen deze staten, maken het nood-
zakelijk dat de fiscale stelsels binnen de Europese Unie in hogere mate op elkaar worden
afgestemd.

3. Verschillen tussen de fiscale winstberekening en de berekening van het resultaat in de
vennootschapsrechtelijke jaarrekening vormen geen schending van de eenheid binnen de
rechtsorde.

4.    Indien de dwingende relatie tussen de fiscale en vennootschapsrechtelijke winstberekening
die in bepaalde lidstaten bestaat, wordt beaindigd, zal dit de vergelijkbaarheid van de
jaarrekeningen ten goede komen.

5.   Harmonisatie van het fiscale winstbegrip binnen de Europese Unie kan worden bewerk-
stelligd door de regels met betrekking tot de vennootschapsrechtelijke jaarrekening te
toetsen aan· de doelstelling en beginselen van de fiscale wetgeving.

6.  Tot op zekere hoogte is de onderscheiding tussen 'commerciele' en fiscale balans onver-
mijdelijk en ook niet irrationeel, maar de divergentie welke thans is ontstaan is voor een
deel irrationeel en bedenkelijk. (Limperg/Groeneveld, Waarde, winst en jaarrekening, 1979,
P. 98)

7.  Door in het Besluit proceskosten fiscale procedures de hoogte van de proceskosten-
vergoeding af te stemmen op het belang van de zaak, sanctioneert de staatssecretaris
een handelwijze van de fiscale adviseur die civiel- en tuchtrechtelijk dient te worden
aangepakt

8.   De volgende reeds in 1852 door de Engelse premier Disraeli uitgesproken woorden over
de fiscale wetgeving in het algemeen zouden in hogere mate door de huidige fiscale
wetgever in acht dienen te worden genomen: "The feelings of the people must be con-
sidered, as well as the principles of science. "

9.    Het is onbegrijpelijk dat bepaalde personen maar niet lijken te begrijpen dat een opgeruimd
bureau de basis is voor een efficiente en effectieve werkwijze.

10. Het 'kijken' door automobilisten op de snelweg dient zwaarder te worden bestraft.

11.  De Tante-Agaath regeling in de Wet op de Inkomstenbelasting 1964 vloeit niet voort uit
de agathologie.
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Voorwoord

Het schrijven van een proefschrift is een eenzame bezigheid. Ondanks het solitaire karakter
van het schrijven zijn een aantal personen behulpzaam geweest bij de totstandkoming van
dit boek. Deze behulpzaamheid heeft tevens bestaan uit het geven van afleiding. hetgeen op
bepaalde momenten noodzakelijk is om een continu malen te voorkomen.

Prof. dr P.H.J. Essers, Prof. dr A.C. Rijkers en Prof. dr J.A.G. van der Geld wil ik niet
alleen bedanken voor de rollen die zij hebben vervuld bij de totstandkoming van deze
studie. Het naar mijn mening gezonde onderzoeksklimaat bij het Fiscaal Instituut Tilburgvloeit voort uit hun gezamenlijke inspanningen om het slagschip dat het Fiscaal Instituut
tegenwoordig toch wel is, op koers te houden. Met name het informele karakter binnen de
vakgroep heeft tot gevolg dat het 'goed onderzoeken is in Tilburg' (om maar eens een
marketingslogan van de KUB te misbruiken). De handhaving van dit informele karakter is
overigens tevens de verdienste al mijn collegea bij het Fiscaal Instituut en het Center for
Company Law.

Voorts wil ik Prof. mr dr P.M. van der Zanden RA en Prof. dr F. Vanistendael bedanken
voor hun bereidheid om zitting te nemen in de promotiecommissie.

De derde groep personen  die  ik wil bedanken, kunnen worden betiteld  als de 'knagers'.
Deze mensen presteerden het om elke week te vragen naar de laatste stand van zaken
omtrent het proefschrift. Op een gegeven moment is dit (onbewust) gaan knagen aan mijn
geweten. De afronding van dit proefschrift is naar mijn mening grotendeels te danken aan
deze knagers. Als leider van deze groep fungeert onmiskenbaar mijn grootvader, Eduard
Bosch. Zonder enige scrupules was de eerste vraag bij onze wekenlijkse luch "waar ben je
nu mee bezig". Ieder antwoord anders dan "mijn proefschrift" was per definitie fout. Ook
mijn ouders hebben overigens op dit gebied hun steentje bijgedragen.

Op een gegeven moment vond ook mijn vrouw het wel tijd voor een afronding van het
onderzoek. Jarenlang heeft zij de ondankbare huishoudelijke klusjes voor haar rekening
genomen. Aangezien zij daaraan zo mogelijk nog een grotere hekel heeft dan ik, zijn deafgelopen jaren op dat gebied tropenjaren geweest.

Tenslotte wil ik Erik Molenaar en Hildegard Pen bedanken voor het kritische nalezen van
een aantal hoofdstukken van het proefschrift.
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1 Inleiding

1      Aanleiding tot het onderzoek

De relatie tussen de fiscale winstberekening en de vennootschapsrechtelijke jaarrekening is
een evergreen in de fiscale literatuur. Dit betekent naar mijn mening echter niet dat nieuwe
inzichten in deze materie niet meer kunnen worden gevonden. Met name de rechtsverge-
lijkende component kan een aanvulling zijn op de al dan niet juridische argumenten die in
de Nederlandse literatuur voor een bepaald stelsel zijn aangevoerd.
Ofschoon de discussie in Nederland lijkt te zijn gestart met een rechtsvergelijkend artikel
van  Hofstra'  in 1940, dient te worden geconstateerd  dat de opvattingen en systemen  in  het
buitenland niet veel aandacht hebben gekregen in de Nederlandse literatuur.

De wens dit onderzoek te verrichten wordt met name gevoed door een aantal rapporten.
De Commissie van de Vereniging voor Belastingwetenschap ter bestudering van de ver-
houding tussen goed koopmansgebruik en normen die in het maatschappelijk verkeer als
aanvaardbaar worden beschouwd publiceerde haar rapport in 1992.1 Vanuit een weten-
schappelijke invalshoek was het een prettige bijkomstigheid dat de Commissie verdeeld
was over de meest gewenste verhouding. De verschillende opvattingen waarborgden dat de
argumenten voor en tegen een bepaalde relatie tussen de fiscale winstberekening en de
vennootschapsrechtelijke jaarrekening uitgebreid uit de doeken werden gedaan.

Het tweede rapport dat de relatie tussen de beide winstbegrippen wederom op de fiscale
agenda plaatste was het "report of the committee of independent experts on company
taxation", beter bekend als het Ruding-rapport.3 Deze commissie is van oordeel dat de
interne markt van de Europese Gemeenschap vereist dat bepaalde (minimum-) vereisten
worden gesteld aan de fiscale winstberekening. In dat kader doet zij de volgende aanbe-
veling:
"The Committee recommends the Commission to take appropriate measures to reduce the
differences between commercial accounts and the accounts used for tax purposes."

De commissie Ruding voorzag haar aanbevelingen van een bepaald tijdpad. Deze geci-
teerde aanbeveling diende te worden uitgevoerd in de derde fase. Frappant is echter dat de
aanbevelingen met betrekking tot bepaalde activa en passiva, zoals afschrijvingsstelsels,
goodwill, immateriele activa, voorraadwaardering en voorzieningen dienden te worden
uitgevoerd in de eerste en tweede fase. Door eerst een bepaalde mate van harmonisatie te

1 H.J. Hofstra, Bedrijfsbalans en Belastingbalans, Weekblad der Belastingen,  1940,  nr.  3533,  p.  110.
2    Rapport van de Commissie ter bestudering van de verhouding tussen goed koopmansgebruik en

normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd, Verhouding tussen
goed koopmansgebruik en maatschappelijk aanvaardbare normen, Geschriften van de Vereniging
voor Belastingwetenschap, no. 189

3     Report of the Committee of Independent Experts on Company Taxation; Commission of the Euro-
pean Communities, March 1992. Office for Official Publication  of the European Communities;
Luxembourg, 1992.



realiseren met betrekking tot bepaalde balansposten en pas vervolgens aandacht te besteden
aan de relatie tussen de vennootschapsrechtelijke en fiscale balans. zal de toenadering
tussen de beide rechtsgebieden moeilijk kunnen worden gerealiseerd.

Van belang blijft echter dat de commissie Ruding het aanbevelenswaardig acht de ver-
schillen tussen de fiscale en vennootschapsrechtelijke winstberekening te verminderen.
Door middel van het rechtsvergelijkende onderzoek zal kunnen worden vastgesteld op
welke wijze de terugdringing van de verschillen kan worden aangepakt.
Het onderzoek zal derhalve worden geplaatst in het streven een bepaalde verhouding te
realiseren tussen de fiscale winstberekening en de vennootschapsrechtelijke jaarrekening,
die in de Europese Gemeenschap kan worden gehanteerd.

2 Probleemstelling

Het onderzoek richt zich in het kader van de harmonisatie van het fiscale winstbegrip in de
Europese Gemeenschap op de vraag welke voor- en nadelen zijn verbonden aan de relatie
tussen de fiscale winstberekening en de vennootschapsrechtelijke jaarrekening in Neder-
land, Duitsland. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De analyse en evaluatie van de
voor- en nadelen in de onderzochte landen dient te leiden tot een aanbeveling met betrek-
king tot de relatie tussen de fiscale winstberekening en de vennootschapsrechtelijke jaarre-

kening in de Europese Gemeenschap.

3       Rechtvaardiging van de onderzocksmethode

Uit de probleemstelling blijkt dat met het onderzoek wordt beoogd de harmonisatie van het
fiscale winstbegrip in de Europese Gemeenschap te stimuleren door de optimale relatie
tussen fiscale winstberekening en de vennootschapsrechtelijke jaarrekening te formuleren.
Dat het niet mogelijk is deze relatie zonder enig veldonderzoek in de landen van de
Europese Gemeenschap te formuleren, moge blijken uit de volgende woorden van Zwei-
gert en K0tz4
"Unification cannot be achieved by simply conjuring up an ideal law on any topic and
hoping to have it adopted. One must first find what is common to the jurisdictions concer-
ned and incorporate that in the uniform law. Where there are areas of difference, one must
reconcile them either by adopting the best existing variant or by finding, through compa-
rative methods. a new solution which is better and more easily applied than any of the
existing ones."

Om de relatie tussen een geharmoniseerd (Europees) winstbegrip en de vennootschapsrech-
telijke jaarrekening le formuleren, zal rechtsvergelijkend onderzoek plaats dienen te
vinden.

4   K. Zweigert. H. Kotz (translated b> T. Weir). An introduction to comparative law. 2e druk, 1992, p.
23.
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4       Rechtvaardiging van (het beperkt aantal) onderzochte landen

Rechtsvergelijkend onderzoek heeft den element gemeen met een bepaalde Zuid-Ameri-
kaanse dans: "it takes two to tango". Een rechtsvergelijkend onderzoek dient ten minste
twee landen te betreffen. Mijn keuze voor het Nederlandse rechtssysteem behoeft naar mijn
mening geen uitgebreide rechtvaardiging. Ofschoon het geen methodologisch vereiste van
rechtsvergelijkend onderzoek is dat het land waar de onderzoeker zijn juridische wortels
heeft in de rechtsvergelijkend onderzoek wordt betrokken, zal daarvan in nagenoeg alle
gevallen sprake zijn. Door dit land in het onderzoek te betrekken is de onderzoeker ge-
noodzaakt alle juridische implicaties van het door hem geselecteerde 'tertium compara-
tionis' in zijn eigen land te doorgronden. Doordat hij bekend is met de mores van zijn
eigen rechtsstelsel, alle bronnen voor hem toegankelijk zullen zijn en het onderzoek
dientengevolge van een wetenschappelijk verantwoord niveau zal zijn. kan dit binnenlandse
onderzoek tevens gelden als norm van het onderzoek in de overige landen.

De volgende afweging die moet worden gemaakt, is welke overige landen in het onder-
zoek   dienen te worden betrokken. In beginsel bestaat bij rechtsvergelij king geen enkele
beperking met betrekking   tot het aantal landen    dat   in het onderzoek wordt betrokken.'
Aangezien de doelstelling van het onderzoek echter betrekking heeft op de harmonisatie
binnen de Europese Gemeenschap, vallen de landen buiten de interne markt ook buiten dit
onderzoek.
Meerdere ervaren rechtsvergelijkers waarschuwen de jongere onderzoekers dat een rechts-
vergelijking van vier rechtsorden moet worden beschouwd als een maximum "teneinde een
goed   onderzoeksresultaat te kunnen bereiken."6 Zweigert   en Kotz merken hieromtrent   op
dat "[h]ere sober self-restraint is in order, not so much because it is hard to take account
of everything as because experience shows that as soon as one tries to cover a wide range
of legal systems the law of diminishing returns operates. "7

Edn van de wijzen waarop in rechtsvergelijkend onderzoek het aantal landen wordt be-
perkt, is het onderzoek te verrichten in landen die een representatief rechtsstelsel kennen.
Sinds 1900 wordt getracht  de  in  de wereld bestaande rechtsstelsels  in te delen in groepen.
Consensus kan echter niet worden bereikt over de criteria op grond waarvan de indeling
plaats dient te vinden.
Kokinni Iatridou8 is de opvatting toegedaan dat de heuristische waarde van de indelingen
zal worden vergroot "indien men vanuit de optiek van de belangrijkste rechtstakken
indelingen maakt en tegelijkertijd een of meer rechtsstelsels aanwijst die voor iedere
rechtstak als representatief kunnen worden beschouwd."
De indeling vindt vrijwel uitsluitend plaats in het kader van civielrechtelijke rechtsverge-
lijking.g Voorts bestaan vrijwel geen publicaties omtrent een indeling van de rechtsstelsels
in het kader van rechtsvergelijking op het gebied van het staats-, administratief- en straf-
recht. In het kader van een fiscaalrechtelijke rechtsvergelijking is bij mijn weten een inde-
ling van rechtsstelsels van landen in de Europese Gemeenschap niet voorhanden. De

5    D. Kokinni lantridou, Een inleiding tot het rechtsvergelijkend onderzoek, 1988, p. 138.
6   D. Kokinni lantridou, t.a.p., p. 139.
7   K. Zweigert, H. Kotz, t.a.p., p. 38-39.
8   D. Kokinni Iatridou, t.a.p., p. 87.
9   K. Zweigert, H. Ktitz, t.a.p., p. 66
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belastingwetgeving omvat mijns inziens te veel aspecten om een algemene indeling te
kunnen maken.
In mijn opvatting is het echter mogelijk het onderhavige onderzoek te beperken tot vier
landen binnen de Europese Gemeenschap door in deze fase van het onderzoek vast te
stellen welke rechtsstelsels representatief zijn voor de verschillende relaties tussen het
fiscale winstbegrip en de vennootschapsrechtelijke jaarrekening. Deze wijze van beperking
van het onderzoeksgebied wordt geaccepteerd, indien uit een vooronderzoek blijkt welke
rechtsorde als representatief kan worden aangeduid.'0 Kokinni Iatridou   is de opvatting
toegedaan dat "bij vergelijking beogende unificatie op een bepaald rechtsgebied ... het
begrip 'representatief rechtsstelsel' niet gehanteerd (zal) worden; alle te unificeren rechts-
stelsels dienen te worden onderzocht." In dit onderzoek wordt niet primair een unificatie
van fiscale wetgeving beoogd.
Naar mijn mening is de methode van onderzoek met behulp van de representatieve rechts-
stelsels in het onderhavige onderzoek geschikt, doordat in essentie slechts twee soorten
relaties bestaan tussen de vennootschapsrechtelijke jaarrekening en het fiscale winstbegrip.
Uit het rapport van de "Working Group on Accounting Standards" van de Organisation for
Economic Co-Operation and Development blijkt dat in de Europese Gemeenschap twee
groepen kunnen worden onderscheiden in het kader van de studie naar de relatie tussen de
fiscale winstberekening en de vennootschapsrechtelijke jaarrekening. Ook Hoogendoorn
stelt dat "[t]wo essentially different structures of relationship between accounting and
taxation  can be distinguished.""
Geconcludeerd kan worden dat in de huidige situatie waarin van enige harmonisatie van de
fiscale winstberekening door de Europese Gemeenschap geen sprake is een hoge mate van
overeenstemming lijkt te bestaan. In een afzonderlijk hoofdstuk wordt onderzocht in
hoeverre verdergaande harmonisatie noodzakelijk is.
Zelfs indien mocht blijken dat vanuit de doelstellingen van de Europese Gemeenschap een
verdergaande harmonisatie niet noodzakelijk is, zal de rechtsvergelijking tussen de repre-
sentatieve landen tonen wat de gelijkenissen en verschillen zijn tussen de verschillende
relaties tussen fiscale winst en vennootschapsrechtelijke jaarrekening.

Door het rechtsvergelijkend onderzoek te beperken tot representatieve landen wordt de
mogelijkheid geboden de voordelen en nadelen van een bepaalde relatie tussen fiscale
winst en vennootschapsrechtelijke jaarrekening te onderkennen. Inzicht in de voor- en
nadelen is kennis die kan worden gebruikt voor het harmoniseren van het fiscale winstbe-
grip.

In het OECD rapport wordt een stelsel onderscheiden dat zich kenmerkt door het feit dat
de vennootschapsrechtelijke iaarrekening wordt opgesteld zonder dat hierop de fiscale wet-
geving invloed heeft. Dit systeem heeft derhalve tot gevolg dat de fiscale winstberekening
en de vennootschapsrechtelijke jaarrekening een onafhankelijke positie innemen ten op-
zichte van elkaar. Denemarken, lerland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk hanteren dit
stelsel.

10  D. Kokinni latridou, t.a.p.. p. 140.
11   M.N. Hoogendoorn, Accounting and taxation in Europe - A comparative overview, The European

Accounting Review, 1996. 5:Supplement. p. 785.
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Als representatieve landen van dit stelsel zullen Nederland en het Verenigd Koninkrijk
worden onderzocht. De rechtvaardiging voor Nederland is hiervoor uiteengezet. Het
Verenigd Koninkrijk verdient voorkeur boven Denemarken, omdat op deze wijze tevens de
belangrijkste exponent van de Common Law-traditie in het onderzoek wordt betrokken.
Voorts zijn de taal en de toegankelijkheid van de bronnen duidelijke factoren die deze
keuze rechtvaardigen.

In het tweede in de Europese Gemeenschap vigerende stelsel vormt de vennootschaps-
rechtelijke jaarrekening de basis voor de fiscale winstberekening. Van een onafhankelijke
positie van het belastingrecht ten opzichte van het vennootschapsrecht is derhalve geen
sprake. Dit systeem komt onder andere voor in Frankrijk, Duitsland, Italie en Spanje.

Als representatieve landen van dit stelsel worden Duitsland en Frankrijk onderzocht. Deze
keuze wordt gedeeltelijk gegrond op het feit dat de taal geen onoverkomelijk probleem
vormt. Voorts kunnen de verschillen tussen de stelsels van Frankrijk en Duitsland slechts
voldoende worden belicht indien beide stelsels uitvoerig worden besproken. Frankrij k   kent
in tegenstelling tot Duitsland slechts 6dn balans, terwijl in Duitsland een belastingplichtige
ondernemer ondanks de koppeling tussen de fiscale en venootschapsrechtelijke winstbere-
kening twee balansen mag opstellen.

5      Plan van aanpak

De probleemstelling zal worden uitgewerkt door in eerste instantie een inventarisatie te
maken van de vigerende relatie tussen de vennootschapsrechtelijke jaarrekening en het
fiscale winstbegrip in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.
De kennis van het recht in de onderzochte landen zal vervolgens in kaart worden gebracht.
Op deze wijze kunnen de verschillen en overeenkomsten tussen de landen duidelijk voor
het voetlicht worden gebracht.
Vervolgens wordt bestudeerd of in de Europese Gemeenschap de noodzaak of wenselijk-
heid bestaat tot een verdere soevereiniteitsoverdracht van de fiscale bevoegdheden aan de
Europese Gemeenschap. Indien van een dergelijke wenselijkheid of noodzaak geen sprake
is, kan de waarde van deze rechtsvergelijking worden gevonden in kennis van buitenlandse
rechtssystemen. Indien de ontwikkelingen binnen de Europese Gemeenschap dwingen tot
nadere harmonisatie, kan de rechtsvergelijking bijdragen tot een verantwoorde harmonisatie
van onderdelen van het winstbegrip.
Na het hoofdstuk omtrent de Europese Gemeenschap worden de argumenten die voor of
tegen een bepaalde relatie tussen de venootschapsrechtelijke jaarrekening en de fiscale
winstberekening worden aangevoerd nader onderzocht. De evaluatie van de argumenten
leidt uiteindelijk tot het formuleren van de meest wenselijke relatie tussen de vennoot-
schapsrechtelijke jaarrekening en de fiscale winstberekening.
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2   De relatie tussen de fiscale en vennootschapsrechte-
lij ke jaarrekening in Nederland

1 Inleiding

In tegenstelling tot de situatie in Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk wordt in
Nederland het normenstelsel waarmee de fiscale winst wordt vastgesteld, aangeduid met
een ander begrip dan het begrip dat in het vennootschapsrecht wordt gehanteerd.
In het belastingrecht wordt de jaarwinst berekend op grond van art. 9 Wet IB'64:
De in een kalenderjaar genoten winst wordt bepaald volgens goed koopmansgebruik, met
inachtneming van een bestendige gedragslijn welke onafhankelijk is van de vermoedelijke
uitkomst en welke slechts gewijzigd kan worden indien goed koopmansgebruik dit recht-

vaardigt.

De vennootschapsrechtelijke equivalent van deze bepaling kan worden gevonden in  art.
2:362 BW:
De jaarrekening geeft volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar

worden beschouwd een zodanig inzicht dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd
omtrent het vermogen en het resultaat. alsmede voorzover de aard van de jaarrekening dat
toelaat, omtrent de solvabiliteit en de liquiditeit van de rechtspersoon.

Om de verschillende tussen de fiscale en vennootschapsrechtelijke winstberekening in
Nederland te kunnen duiden, moet de ontstaansgeschiedenis en jurisprudentiele invulling
van de begrippen 'goed koopmansgebruik' (§ 3) en 'normen die in het maatschappelijk
verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd' (§ 2) nader worden onderzocht. Vervolgens
wordt de relatie tussen deze begrippen in kaart gebracht (§ 3.9). Ten slotte wordt aandacht

besteed aan de materiele invioed van de vennootschapsrechtelijke jaarrekening op de
fiscale winstberekening (§ 4).

2    Normen die in het mantschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden be-
schouwd

2.1      Inleiding

In deze paragraaf wordt het begrip 'normen die in het maatschappelijk verkeer als aan-
vaardbaar worden beschouwd' nader onderzocht. Met name de bedoelingen en argumen-
tatie van de wetgever voor de invoering van het begrip zullen worden toegelicht.

*
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geversbonden aan dat met goed koopmansgebruik niet het fiscale regime wordt bedoeld.
Zij maken derhalve wel een onderscheid tussen het fiscale goed koopmansgebruik en het
commerciele goed koopmansgebruik.

2.2.4    Wetboek van. Koophandel

Slechts de artikelen 6 en 42 van het Wetboek van Koophandel bevatten enige voorschriften
omtrent de boekhoudingverplichting. Op grond van art. 6 was iedere koopman verplicht
aantekening te houden van zijn vermogenstoestand en alles wat zijn bedrijf betreft, op een
wijze die garandeerde dat uit de gehouden aantekeningen op ieder moment de rechten en
plichten van de onderneming konden worden afgeleid. Hoofdzaak van deze bepaling was
volgens Schendstok dat de ondernemer zich niet te rijk rekende. In art. 42, lid 3 WvK
werd bepaald dat in de balans van een naamloze vennootschap een aantal posten (zoals
vorderingen, deelnemingen etc.) afzonderlijk moest worden vermeld. De wet gaf geen
voorschriften op welke wijze de afzonderlijke posten berekend dienden te worden.
Uit de Memorie van Toelichting bij het Wetboek van Koophandel blijkt dat de wetgever
doelbewust heeft afgezien van het formuleren van voorschriften betreffende de inrichting
van de balans en de waardebepaling van de verschillende activa. 10

Ofschoon het begrip 'goed koopmansgebruik' nooit in een wettekst met betrekking tot de
commerciele balans of verlies- en winstrekening is opgenomen, speelde dit begrip evenals
in het belastingrecht een belangrijke rol bij het opstellen van de handelsrechtelijke jaarre-
kening. In de Memorie van Toelichting bij de Wet IB'64 vermeldt de regering dat goed
koopmansgebruik "zowel bij de commerciele als bij de fiscale jaarwinstbepaling richtsnoer
is"." Het belang van het goed koopmansgebruik in de handelsrechtelijke balans blijkt ook
uit het reglement van Arbeid van het Nederlands Instituut van Accountants, waarin werd
bepaald dat een goedkeurende verklaring met betrekking tot een jaarrekening een bevesti-
ging inhoudt dat zij is opgemaakt volgens goed koopmansgebruik. Goudeket12 constateer-
de dat het begrip goed koopmansgebruik in de loop der jaren niet nader is geconcretiseerd.

2.3 Maatschappelijk aanvaardbare normen en de bedrijfseconomie

In de literatuur13 is de keuze voor de term 'normen die in het maatschappelijk verkeer als
aanvaardbaar worden beschouwd' hevig bekritiseerd. Een aantal schrijvers was van mening
dat de winst   en het vermogen moesten worden bepaald op grond van bedrij fseconomische
grondslagen: 4 In de Memorie van Toelichtingls voerde de Minister gemotiveerd aan dat
niet werd gekozen voor bepaalde maatstaven van waardering: "In de eerste plaats is de
wetenschappelijke beoefening van de bedrijfseconomie nog te zeer in beweging om in de
wet een bepaalde methode vast te leggen; waardering op basis van de vervangingswaarde

10  Memorie van Toelichting, nr. 217, 1916-1917, biz. 32.
11  Memorie van Toelichting, nr. 5380, 1958-1959, biz. 20.
12    A.  Goudeket, Goed koopmansgebruik,  MAB  sept  1965,  biz.  282  e.v.
13   Zie voor een overzicht: P.W. Huizinga, De jaarrekening van ondernemingen, Beschouwingen over

de voorstellen tot wettelijke regeling, diss. 1969, biz. 49 e.v.
14  Zie o.a. A. Goudeket, M.A.B. 1965, biz. 288; A.B. Frielink, M.A.B. 1966, biz. 142-143.
15  Handelingen 11, 1967-1968, nr. 9595, nr. 3, biz. 13.
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vindt evenzeer verdediging als die op grond van de historische kostprijs. Daarbij komt dat
sommige waarderingsgrondslagen     zich voor bepaalde bedrij fstakken beter lenen     dan

andere. Tenslotte is het van belang een toekomstige ontwikkeling niet af te sluiten." Uit
het rapport met betrekking tot de herziening van het Ondernemingsrecht'b blijkt dat de
commissie de opvatting was toegedaan dat de bedrijfseconomie wel richtlijnen formuleert,
maar niet voor ieder geval een pasklare oplossing biedt.

Aangezien de wetgever in navolging van de Commissie Ondernemingsrecht vreesde dat
niet elk probleem bij het berekenen van de vennootschapsrechtelijke winst in de bedrijfs-
economie was onderkend en opgelost, is gekozen voor de algemenere term 'normen die in
het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd'.

Zowel Bindenga,17 Van der Zanden'8 als Beckman" zijn de opvatting toegedaan dat de

bedrijfseconomie de voornaamste bron vormt voor (de invulling van) de 'normen die in
het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd'. Ook Stevenszo dicht de
bedrijfseconomie een grote rol toe als hij schrijft dat "(d)oor de Wet op de jaarrekening
van ondernemingen (...) de bedrijfseconomie een normatief toepassingsveld (heeft) ver-
kregen."

De Raad voor de Jaarverslaggeving2' merkt het volgende op omtrent de normen die in
het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd: "Deze normen zijn veelal

gebaseerd op een bedrijfseconomisch verstaan van de gang van zaken; zij zijn er meestal

op gericht de transacties en andere gebeurtenissen in de jaarrekening weer te geven naar
hun bedrijfseconomische betekenis."
In het rapport van de Commissie ter bestudering van de verhouding tussen goed koop-

mansgebruik en normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden

beschouwd, blijkt dat Nederland internationaal een unieke positie inneemt, "omdat de
verslaggeving door bedrij fseconomische beginselen wordt beheerst."22 Bindenga is echter

de opvatting toegedaan dat deze unieke positie niet langer bestaat: "Hoewel de wortels van
de financiele rapportering in Nederland te vinden zijn in de bedrijfseconomie, is deze
traditie verbroken."23 Naar zijn mening is na de invoering van de wet op de Jaarrekening

in 1971 gebleken dat maatschappelijk aanvaardbare normen   niet alleen bedrijfseconomi-
sche normen zijn, maar dat tevens aanvaardbaar zijn "gewoonten in de bedrijfstak en
buitenlandse gebruiken".
Hoewel Klaassen en Bak14 van mening zijn dat de bedrijfseconomie de richtlijnen geeft

16    Herziening van het Ondememingsrecht, Rapport van de Commissie ingesteld bij beschikking van  de
Minister van Justitie van 8 april 1960, Staatsuitgeverij 's-Gravenhage 1967, biz. 53.

17  A.J. Bindenga, Het dilemma van vermogen en resultaat, inaugurele rede 1986, biz. 15.
18  P.M. van der Zanden, De accountant en de verhouding tussen de bedrijfseconomie en het onderne-

mingsrecht, De Accountant, oktober  1982. biz.  85.
19    H.  Beckman, De accountant  en het jaarrekeningenrecht, De Accountant, juli-augustus  1981.  biz.  674.
20 L.G.M. Stevens, Belasting naar draagkracht, diss. 1980, biz. 317.
21    Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, 1.01.301. Status van de Richtlijnen.
22  Rapport van de Commissie ter bestudering van de verhouding tussen goed koopmansgebruik en

normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd. Verhouding tussen

goed koopmansgebruik en maatschappelijk aanvaardbare normen, Geschriften van de Vereniging

voor Belastingwetenschap. no. 189, p. 24.
23  A.J. Bindenga, Het vakgebied externe verslaggeving in ruime zin, in: Externe verslaggeving in

theorie en praktijk (red: M.N. Hoogendoorn. J. Klaassen. F. Krens). 1995. p. 11.

24  J. Klaassen, G.G.M. Bak. Exteme Verslaggeving. 4e druk. 1996. biz. 16-17.
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waarmee de winst en het vermogen van de onderneming moet worden bepaald, tekenen zij
aan dat behoedzaamheid   in  acht moet worden genomen,  daar de bedrij fseconomie primair
is gericht op interne informatiebehoeften.

De normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd. dienen
te worden toegepast op een wijze die tot gevolg heeft dat de jaarrekening een getrouw
beeld geeft van het resultaat en het vermogen van de vennootschap. Dit inzicht-vereiste
vloeit voort uit de Vierde richtlijn betreffende de jaarrekening van de Europese Gemeen-
schap. Het vereiste heeft een uitwerking gehad op de maatschappelijk aanvaardbare nor-
men. Dit heeft tot gevolg gehad dat de hegemonie van de bedrijfseconomie enigszins in de
verdrukking is gebracht.   Mij ns inziens concludeert  Van der Zanden terecht   dat niet slechts
de bedrijfseconomie maar ook de kring van belanghebbenden bij de jaarrekening invloed
heeft op de inhoud van de balans en winst- en verliesrekening.2,

 

Geconcludeerd moet worden dat de 'normen die in het maatschappelijk verkeer als aan-
vaardbaar worden beschouwd' voornamelijk worden gevoed door de bedrijfseconomie.
Naast de bedrijfseconomie bestaan echter nog andere bronnen die de maatschappelijk

I aanvaardbare normen invulling geven, zoals de wet en de gebruiken in het bedrijfsleven.

2.4 Discussie omtrent verschil maatschappelijk aanvaardbare normen en goed
koopmansgebruik

Naar aanleiding van het wetsvoorstel is een discussie ontstaan omtrent de vraag of hetverstandig was het in het handelsrecht gangbare 'goed koopmansgebruik' te vervangen
door  'normen die  in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd'.

Een aantal auteurs 6 acht de verwerping van het 'goed koopmansgebruik' in het wets-
voorstel wenselijk, mede door de vaagheid en de fiscale invulling van het begrip. Foppe17
is van mening dat de voorgestelde redactie van art. 5 het bestaande goed koopmansgebruik
omvat. Van der Schroefp constateert dat de inhoud van de nieuw uitgekozen uitdrukking
overeenkomt met die van 'goed koopmansgebruik'. Van Rietschotenig geeft aan dat de

25   P.M. van der Zanden, diss., p. 80.
26   G.L. Groeneveld: 'Goed Koopmansgebruik' of bedrijfseconomisch beginsel in de jaarrekening, in :

Stramien, een bundel opstellen rond de beroepsregelen voor accountants, Kluwer, Deventer, 1967,
biz.  226; G. Timmer, Het ontwerp van  wet op de jaarrekening van ondememingen,  MAB  1968,  biz.
299; H.H.J. Nordeman, Wensen en grenzen : enige beschouwingen over de jaarrekening van onder-
nemingen, Openbare les, Kiuwer, Deventer, 1967; B. Pruijt, Informatie en publikatie -Wet op de
jaarrekening van ondememingen,  NV  sept  1968,  biz.  62; J.M. Vecht, Onderneming en jaarverslag,
5e druk, Samsom, Alphen aan den Rijn, 1977, biz. 43; Nota van de besturen van het Nederlands
Instituut van Accountants en van de Vereniging van Academisch Gevormde Accountants inzake het
voorontwerp van de commissie Verdam van Wet op de jaarrekening van ondernemingen,  De
Accountant 1965/66, biz. 586.

27 H.H.M. Foppe, Het getrouwe beeld in de gepubliceerde jaarrekening, Economische Statistische
Berichten, 1965, biz. 992.

28  H.J. van der Schroeff, Het rapport van de commissie-Verdam en de rapporten van de werkgevers-
bonden inzake de verslaggeving van ondernemingen, MAB  1965, biz. 229.

29   A.M. van Rietschoten, Een voorontwerp van een wet op de jaarrekening van ondernemingen,
Maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde, 1965, biz. 216.  .
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nieuwe formulering geen wijzigingen brengt ten opzichte van het wettelijke systeem in het
Wetboek van Koophandel van 1928.

Burgeroo heeft een pleidooi gehouden voor de handhaving van 'goed koopmansgebruik'

in de jaarrekening. Dit begrip geeft naar zijn mening de bedrijfseconomische essentie van

de   accountantsverklaring aan. Hoewel   het   naar zijn mening niet eenvoudig   is   aan   ' goed
koopmansgebruik' een concrete inhoud toe te dichten, heeft het begrip door lange traditie
enige nadere invulling gekregen. De fiscale rechtspraak is naar zijn mening ook voor de
jaarrekening van belang. Het implementeren van een nieuw begrip veroorzaakt teveel
rechtsonzekerheid. Burgert plaatst vraagtekens bij het inzicht dat de jaarrekening kan
verschaffen met een dergelijke nieuwe term. Huizinga" voert voorts tegen de verwerping
van 'goed koopmansgebruik' aan dat in de praktijk de commerciele en fiscale rekening
vaak grotendeels samenvallen. Naar zijn mening komen de bedrijfseconomische inzichten
beter tot hun recht in de term goed koopmansgebruik.
IJsselmuidenll pre fereert   ook het begrip    ' goed koopmansgebruik', indien dit begrip   zou
worden ontdaan van haar fiscale eigenaardigheden.

2.5 Conclusie

De regering voerde in het hierboven genoemde wetsvoorstel aan niet voor het -vroeger ook
in het handelsrecht gangbare- goed koopmansgebruik te kiezen omdat deze term onge-
wenste associaties opriep met het fiscale goed koopmansgebruik. De term 'normen die in
het maatschappelijke verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd' is derhalve slechts

geintroduceerd als grondslag omdat het niet vanuit een fiscale invalshoek was ingevuld.
Ook de vrijheid die de term bood om te zoeken buiten de bedrijfseconomie als deze

wetenschap geen concreet antwoord kon geven, deed de wetgever besluiten om voor deze
term te opteren. Uit de argumentatie van de introductie van deze nieuwe term kan worden
afgeleid dat gepoogd is een term te introduceren die inhoudelijk beter aansluit bij het
commerciele goed koopmansgebruik en tevens de mogelijkheid biedt te voldoen aan de

specifieke vereisten van het jaarrekeningenrecht.

In de art. 2:362, lid 1 en 4 BW wordt geeist dat de jaarrekening inzicht verstrekt aan de

belanghebbenden bij de vennootschap. Aangezien het commerciele goed koopmansgebruik
en ook de bedrijfseconomie niet specifiek is gericht op het informeren van buitenstaanders,
is het verstandig geweest een begrip te introduceren dat onder andere voor het in het
jaarrekeningenrecht belangrijke inzichtvereiste openstaat.

3      Het begrip 'goed koopmansgebruik'

3.1 Inlciding

30   R. Burgert, De jaarrekening van ondernemingen, TVVS 1964/65, biz. 266.
31    P.W. Huizinga, De jaarrekening van ondernemingen, beschouwingen over de voorstellen tot wette-

lijke regeling. diss., Kluwer.  Deventer,  1969,  biz.  5 1.
32 Th.S. 1Jsselmuiden, De jaarrekening van ondernemingen. in: De nieuwe wetsontwerpen vennoot-

schapsrecht, Kluwer, Deventer. biz. 25.
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Het begrip 'goed koopmansgebruik' kent een rijke geschiedenis binnen de belastingwetge-
ving. Om de hegemonie van dit begrip voor de berekening van de fiscale winst te kunnen
achterhalen, wordt in dit hoofdstuk onderzocht hoe dit begrip in de belastingwetgeving
terecht is gekomen en welke invulling aan het begrip in de jurisprudentie en literatuur is
toegekend. Daarnaast wordt aandacht worden besteed aan de (dwingende) relatie tussen
goed koopmansgebruik en de vennootschapsrechtelijke jaarrekening.

3.2    Wortels van het begrip 'goed koopmansgebruik'

Omtrent het ontstaan en de betekenis van het begrip 'goed koopmansgebruik' is reeds veel
geschreven.33  Met name Schendstok heeft  in zijn nimmer voltooide  werk ' Winstbegrippen
in Nederland uitvoerig aandacht besteed aan de geschiedenis van het winstbegrip in

134

Nederland. Naar zijn mening35 was Sprenger van Eijk met zijn gezaghebbend commen-
taar op de Wet ter belasting van bedrijfs- en andere inkomsten (1893) de eerste die de
handelwijze van een koopman van belang achtte voor de berekening van de fiscale winst.
In de wettekst kwam de term 'goed koopmansgebruik' of een synoniem daarvan niet voor.
Sprenger van Eijk formuleerde zijn commentaar als volgt: "Hoe de baten geschat moeten
worden, laat de wet over aan de practijk, kennelijk willende, dat het zal geschieden zoals
een verstandig koopman gewoon is te doen". Voorts merkte hij op dat de ondernemer zijn
verlies mag schatten, "mits die schatting te goeder trouw en met bereikbare nauwkeurig-
heid plaats hebbe zoo als een 'ordentlicher Kaufmann' doet". Fray36 ontdekte in zijn
speurtocht naar het ontstaan van goed koopmansgebruik dat in paragraaf 26 van de Lei-
draad  bij  de  wet  van 1893 gesproken wordt  van 'de gebruiken  van een eerlijk, nauwgezet
koopman' die bij het bepalen van de afschrijvingen in acht moeten worden genomen.
Schendstok37 was van mening dat door middel van de term 'Gebrauche eines ordentlichen
Kaufmannes entsprechen' impliciet werd verwezen naar par. 14, lid 1 van het Pruisische
Einkommensteuergesetz van 24 juni  1891.
IJsselmuiden38 geeft aan dat het mogelijk is dat het begrip afkomstig is van onze ooster-
buren, maar overtuigend bewijs kan naar zijn mening niet uit een verwantschap van woor-
den worden afgeleid. Als andere mogelijke bronnen voor het 'goed koopmansgebruik'
noemt hij J. Savary en Lord Justice Lindley die spreekt van de 'accepted accounting
principles'. Essersig  is de opvatting toegedaan  dat de wortels  van  het 'goed koopmansge-

33 R.E.C.M. Niessen, Op zoek naar de oorsprong van goed koopmansgebruik, in: Verburgbundel,
Opstellen over vennootschap en belasting, (red: J. den Boer, K. van Raad, J. van Soest), 1994, p.
191-195.

34  B. Schendstok, Fiscale winstbegrippen in Nederland, losbladig, NV Uitgevers maatschappij Kluwer,
Deventer-Antwerpen, 1959

35   B. Schendstok, De juridische aspecten van goed koopmansgebruik, in drie voordrachten gehouden op
de  belastingconsulentendag  1956,  biz.  35.

36    J.A.  Fray, Goed koopmansgebruik,  WFR  1955/4270,  biz.  1071.
37  B. Schendstok, t.a.p., blz. 35.
38 Th.S. IJsselmuiden, De fiscale balans in Nederland en in de andere landen van Europese Economi-

sche Gemeenschap, FM 21, NV Uitgeversmaatschappij Kluwer, Deventer-Antwerpen, biz. 21.
39 P.H.J. Essers, The relationship between fiscal and commercial accounts in the Netherlands, in: Fiscal

versus commercial profit accounting in the Netherlands, France and Germany, (red: G.J.M.E. de
Bont, P.H.J. Essers, E.C.C.M. Kemmeren),  1996,  p.  17,  Zie ook: Verhouding tussen  goed  koop-
mansgebruik en maatschappelijk aanvaardbare normen, Geschriften van de Vereniging voor Belas-
tingwetenschap, nr. 189,1992, p. 30.
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bruik' waarschijnlijk kunnen worden gevonden in het van het Romeinse recht afgeleide

'diligens pater familias'.

Ofschoon de herkomst van het begrip 'goed koopmansgebruik' niet met zekerheid is vast

te stellen, of zoals Fray#a het uitdrukt, vader en moeder onbekend zijn, wordt het door de

wetgever  in 1914 opgenomen  in  de  wet.

3.3    Wet op de Inkomstenbelasting 1914

3.3.1 Wetgeving

De   Wet  op de Inkomstenbelasting 1914 bevatte geen regels omtrent de wijze waarop  de
winst diende te worden berekend. In art. 10 Wet IB'14 werd bepaald dat winst, evenals

alle andere bronnen van inkomen, bestond uit de opbrengst van de bron verminderd met de
kosten tot verwerving, inning en behoud der opbrengst. Voor de algehele winstberekening
speelde goed koopmansgebruik volgens de letter van de wet geen rot.

In  de  Wet  IB' 14  had  het goed koopmansgebruik slechts betrekking  op een gedeelte  van  de

winstberekening.  Art.   10  Wet  IB' 14 luidde onder  meer  :  "(...)  Van de onzuivere opbrengst
van een bedrijf of beroep worden bovendien afgetrokken de afschrijvingen op zaken, die
voor de uitoefening van het bedrijf of beroep worden gebruikt, en de afschrijvingen op
schuldvorderingen, een en ander volgens goed koopmansgebruik (...)".
In de parlementaire behandeling van dit artikel wordt niet veel aandacht besteed aan de

inhoud van goed koopmansgebruik, aangezien dit 'zozeer voor zich zelf (schijnt) te spre-

ken, dat zij geen toelichting vereisch(t).'
Dat enige verduidelijking toch wel op zijn plaats was, bleek uit de toelichting op art. 11

Wet IB'14. Ingevolge dat artikel was het ondernemers toegestaan de uitgaven voor de ver-

vanging van zaken waarop niet wordt afgeschreven van hun winst af te trekken. De wetge-

ver zag zich genoodzaakt deze bepaling op te nemen, omdat een aanzienlijk aantal onder-

nemers niet conform het goed koopmansgebruik van art. 10 kon afschrijven. Afschrijven
volgens goed koopmansgebruik was volgens de parlementaire stukken slechts mogelijk

indien er een 'koopmansboekhouding' werd bijgehouden41.

De wetgever koppelde goed koopmansgebruik derhalve aan de boekhouding die de onder-

nemers opstelden voor het berekenen van hun commerciele winst. Goed koopmansgebruik

zag derhalve op de gebruiken zoals die in de commerciele praktijk vigeerden. Het streven

van de wetgever komt duidelijk naar voren in het volgende citaat:

"Het is van belang, zooals reeds herhaaldelijk werd gezegd, dat de belastingwetgeving

zich. althans voor zooveel mogelijk, bij de werkelijkheid aansluite. Kon ieder boekhoudend

koopman of industrieel het winstcijfer volgens zijne boekhouding ongewijzigd in zijn
aangiftebiljet invullen. dan zou dit niet alleen een gemak, doch ook een voordeel voor de

schatkist zijn, omdat de noodzakelijkheid van reductie menigmaal de verleiding zal mede-
brengen van het met de juistheid van het aan te geven bedrag niet al te nauw te nemen.

Algemeene en volledige overeenstemming tusschen boekhouding en belastinggrondslag zal

nauwelijks te bereiken zijn. maar de wetgever kan daarom toch die overeenstemming

40  J.A. Fray, t.a.p., biz. 1071.
41  Memorie van Toelichting. 1911-1912, nr. 144. biz. 32.
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zooveel mogelijk bevorderen."43  Bru1141  is van mening  dat de wetgever  van   1914  uit  ar-
moede moest aansluiten bij 'de uiterlijk zichtbare winstberekening in het commerciele
viak.' Ook Sinninge Damst644   is de opvatting toegedaan   dat het winstbegrip   in   de   Wet
IB'14 van commerciele aard is.
Het is opvallend  dat er stilzwijgend vanuit wordt gegaan  dat de boekhouding altijd C feite-
lijk) correct is. Voorts lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat de wetgever de stelsels die in
de boekhouding van de ondernemer werden gehanteerd, voor de fiscale winstberekening
toelaatbaar achtte.

3.3.2   Reikwijdte van de werking van 'goed koopmansgebruik'

De Hoge Raad zag zich genoodzaakt het goed koopmansgebruik niet slechts te hanteren
voor het bepalen van de toelaatbaarheid van de afschrijvingsmethode, maar eveneens te
hulp te roepen bij de gehele winstberekening. De wetgever had immers verzaakt voor de
winstberekening bepaalde voorschriften te geven. De Hoge Raad oordeelde winstbereke-
ningen toe te laten die volgens de regelen van degelijk en eerlijk gebruik, op redelijke en
juiste wijze geschieden. In B. 5866 (9 mei 1935) overwoog de Hoge Raad als volgt: "dat
toch goed koopmansgebruik, hetwelk bij het ontbreken van nadere wetsvoorschriften
omtrent de methode van winstbepaling gevolgd kan worden (...)."

3.3.3  Inhoud van 'goed koopmansgebruik'

Limperg45 en Meijburg46 concludeerden uit de jurisprudentie van de Hoge Raad dat hij
niet zozeer inging op de vraag of er sprake was van goed koopmansgebruik, maar of er
sprake was van een bepaald stelsel dat door een onderneming voor meerdere jaren werd
gevolgd47. De Hoge Raad overwoog bijvoorbeeld in B. 8561 dat goed koopmansgebruik
mede brengt, dat een eenmaal gekozen stelsel van waardering niet willekeurig door een
ander stelsel kan worden vervangen.

Limperg48 gaf aan dat de Hoge Raad op het gebied van de afschrijvingen een strengere
houding had aangenomen en het adjectief 'goed' op dit gebied meer inhoud gaf. Uit de
arresten B. 3308 en 3616 kan de conclusie worden getrokken dat de Hoge Raad het 'goed
koopmansgebruik' zoals dat in de commerciele praktijk vigeert, niet in zijn totaliteit
accepteert voor de fiscale winstberekening. In deze arresten werden twee met goed koop-
mansgebruik overeenkomende afschrijvingsmetho(len voor de fiscale winstberekening niet
toegelaten.
In het arrest B. 3308 oordeelde de Hoge Raad dat de afschrijvingen op zich in overeen-
stemming waren met goed koopmansgebruik. Aangezien de zaken echter niet bij of ten

42  Memorie van Toelichting, 1911-1912, nr. 144, biz. 32.
43  D. Broll, Objectieve en subjectieve aspecten van het fiscale winstbegrip, diss., biz. 342.
44 J.H.R. Sinninghe Damst6, De wet op de inkomstenbelasting, 1919, biz. 60
45    Th. Limperg, Gevaren van het stelsel der ontworpen winstbelasting, J. Muusses,  1940,  biz.  l l.
46    W.H.  Meijburg, De theorie der vervangingswaarde en  de fiscale winstberekening,  NV  15  mei  1937,

biz. 36.
47    Zie ook Th. Limperg, De vervangingswaarde en de fiscus,  MAB  1937,  biz.  135.
48  Th. Limperg, De gevolgen van de depreciatie van de gulden voor de berekening van waarde en

winst in het bedrijf, MAB 1937, biz. 8.
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gevolge van de bedrijfsuitoefening in waarde zijn verminderd, overwoog de Hoge Raad dat
art, 10 Wet 18'14 afschrijvingen niet toestond.
In het arrest B. 3616 overwoog de Hoge Raad "dat nu de raad van beroep tegenover dit
verweer van den inspecteur niet kon volstaan met na te gaan of de waardering der vorde-
ringen was geschied naar een systeem dat in overeenstemming is met goed koopmansge-

bruik, daar eene afschrijving op debiteuren, zelfs wanneer zij op goed koopmansgebruik
mocht berusten, toch beperkt moet blijven tot de geschatte waardevermindering der du-
bieuze vorderingen".
De voorwaarden die ertoe leidden dat de afschrijvingen door de Hoge Raad niet werden
toegelaten. konden niet in de wettekst worden teruggevonden. De Hoge Raad gaf in deze
arresten derhalve aan dat de belastingwetgeving bepaalde eisen stelt aan het commerciele

goed koopmansgebruik. Indien 'goed koopmansgebruik' in artikel   10   Wet IB'14 immers
zou worden gelezen als commercieel goed koopmansgebruik, is het arrest in strijd met de
wettekst. De beperking kan dus slechts haar plaats vinden in de wet, als deze een onder-
deel is van het 'fiscale' goed koopmansgebruik.
Ook Fray#9 komt naar aanleiding van bovenstaande arresten tot de conclusie "dat er een

goed koopmansgebruik is, dat desondanks niet is een fiscaal goed koopmansgebruik".

Uit de parlementaire behandeling   bij    de het Besluit Winstbelasting 194050   valt   op   te

maken dat de wetgever van mening was dat de in de rechtspraak gebruikte term 'goed
koopmansgebruik' door de inkomstenbelasting werd bernvloed: "De beteekenis van dit
begrip wordt in de inkomstenbelasting beheerscht door 1. letter en geest van art.  11;  2.  de

Memorie van Toelichting   van   de   Wet   op de Inkomstenbelasting 1914. Inzonderheid   het

tegen winstverschuiving gerichte artikel 11, dat bij de inkomstenbelasting steeds zijn
stempel   op het begrip   ' goed koopmansgebruik' heeft gedrukt,    is ten dezen van belang"

Bezien dient te worden welke   rol   art.   11   Wet  IB' 14   bij de interpretatie   van  goed   koop-

mansgebruik speelde.

In art. 10 Wet IB'14 werd de winst omschreven als de opbrengst van de bron minus de
bedrijfs- en beroepskosten. In art. 11 werd aangegeven dat uitgaven om de bron te verwer-
ven of in stand te houden niet als dergelijke kosten konden worden aangemerkt. Belang-
rijker is dat hetzelfde artikel in het tweede lid een aantal uitzonderingen formuleerde,
waardoor uitgaven die in beginsel geen kosten zijn weI als kosten in aanmerking konden

worden genomen.

In de eerste plaats werd het kooplieden toegestaan de uitgaven ter vervanging van zaken

als bedrij fskosten  aan te merken.  mits  op  het te vervangen  goed  niet werd afgeschreven.  In

de Memorie van Toelichting" werd vermeld dat deze uitzondering op billijkheidsgronden
was gebaseerd. aangezien vele ondernemers niet op hun goederen afschreven.

De tweede categorie uitzonderingen waren de uitgaven voor voorwerpen van geringe

waarde. Deze uitzondering werd door de wetgever opgenomen omdat in de praktijk
dergelijke uitgaven veelal op de onkostenrekening werden geboekt. De wetgever volgde

49  J.A. Fray. t.a.B biz. 1074.
50  Verslag van de schriftelijke beantwoording door het Ministerie van Financien van de Nota van de

Commissie van Rapporteurs naar aanleiding van kennisneming van de Memorie van Antwoord. nr.

239,1939-1940. biz. 43.
51   Memorie van Toelichting Inkomstenbelasting 1914.191 1-1912, nr. 144. biz. 3
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2.2 Ontstaansgeschiedenis 'maatschappelijk aanvaardbarc normen'

2.2.1 Wetsvoorstel omtrent bepalingen met betrekking tot de jaarrekening van
ondernemingen

In het wetsvoorstel omtrent bepalingen met betrekking tot de jaarrekening van onderne-
mingen heeft de wetgever zijn licht laten schijnen over de vraag welke verschillen er be-
staan tussen het goed koopmansgebruik in het fiscale recht en de in dat wetsvoorstel
geponeerde term 'normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden
beschouwd'.
De regering koos in dat wetsvoorstel, in navolging van de Commissie-Verdam, niet voor
een bepaalde waarderingsmethode (zoals bijvoorbeeld de vervangingswaarde of historische
kostprijs)   maar   liet het bedrijfsleven een bepaalde vrijheid'.   In   die tijd (1967-1968)   had
het   begrip    ' goed koopmansgebruik' reeds een nadere invulling gekregen   door de fiscale
jurisprudentie. De wetgever koos welbewust voor een andere term dan 'het goed koop-
mansgebruik'. "Het criterium van 'het goed koopmansgebruik' is niet in het ontwerp opge-
nomen, omdat dit in de praktijk een te ruime betekenis heeft gekregen."' De wetgever
wees erop dat door de krachtige rol die het beginsel van voorzichtigheid bij de invulling
van het goed koopmansgebruik speelde, niet kon worden voldaan aan de algemene begin-
selen die ten grondslag liggen aan het jaarrekeningrecht. Deze beginselen eisen dat een
zodanig inzicht wordt verschaft dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent
het vermogen en het resultaat van de vennootschap en haar onderneming.
Als voorbeeld van de in het jaarrekeningenrecht niet acceptabele werking van het voor-
zichtigheidsbeginsel noemt de wetgever een onderwaardering van activa of overwaardering
van schulden in de balans. Ook de aanwezigheid van relatief belangrijke stille reserves
werd in de jaarrekening niet toelaatbaar geacht, terwijl ze niet strijdig zijn met (fiscaal)
goed koopmansgebruik.
De wetgever was de opvatting toegedaan dat de term 'goed koopmansgebruik' "een goed-
deels eigen fiscale betekenis heeft gekregen, als gevolg waarvan het elementen bevat die.
wanneer gebruikt in het kader van de jaarrekening van ondernemingen, verstorend wer-
ken",3 en strijdig zijn met de beginselen van de jaarrekening. Als voorbeeld van een
fiscale invulling wordt genoemd de principiele afwijzing van de vervangingswaarde als
grondslag voor de berekening van afschrijvingen. Dit is echter weer juist een voorbeeld dat
door toedoen van de wetgever tot stand is gekomen.4 De totale winst wordt immers bere-
kend op grond van een nominalistisch stelsel en art. 10, lid 1 Wet IB'64 eist dat af-
schrijvingen plaats vinden op basis van de historische kostprijs.
Duidelijk wordt echter wel dat het 'goed koopmansgebruik' niet alleen te ruim is zoals de
wetgever in een hierboven weergegeven citaat kenbaar maakt. In bepaalde gevallen is het
goed koopmansgebruik door de fiscale rechters eveneens te beperkt geYnterpreteerd om aan
de beginselen van het jaarrekeningenrecht te kunnen voldoen. Behalve aan de afwijzing
van de vervangingswaardemethode kan worden gedacht aan de strenge voorwaarden bij het
ijzeren voorraadstelsel.

1    Memorie van Toelichting, nr. 9595, 1967-1968, biz. 13.
2     Memorie van Toelichting, nr. 9595, 1967-1968, biz. 13.
3    Memorie van Toelichting, nr. 9595, 1967-1968, biz. 14.
4     Zie voor dezelfde opvatting: Th.S. IJsselmuiden, De jaarrekening van ondernemingen, in: De nieuwe

wetsontwerpen vennootschapsrecht, Kluwer. Deventer.  biz.  25.
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In het wetsvoorstel werd derhalve niet gekozen voor de term 'goed koopmansgebruik'
omdat deze term reeds in de fiscale jurisprudentie wais ingekleurd. Uit de Memorie van
Toelichting blijkt dat de wetgever de opvatting was toegedaan dat de fiscale jurisprudentie
het commercieel goed koopmansgebruik nader invulde. Het onderscheid tussen commer-
ciele en fiscaal goed koopmansgebruik werd niet gemaakt, met als gevolg dat het 'gefis-
caliseerde' goed koopmansgebruik vervangen moest worden door een term die nog niet
nader was gevormd door de fiscale jurisprudentie.

2.2.2 Commissie Ondernemingsrecht onder voorzitterschap van Prof. Mr. P.J.
Verdam

Het wetsvoorstel omtrent bepalingen met betrekking tot de jaarrekening van ondernemin-

gen leunde zwaar op de voorstellen gedaan door de Commissie Ondernemingsrecht onder
voorzitterschap van Prof. Mr. P.J. Verdam: In haar rapport 'Herziening van het Onder-
nemingsrecht' stelde de Commissie voor het artikel met betrekking tot de waarderings-
grondslagen als volgt te formuleren:   "(art.   5,  lid   1) De grondslagen waarop de waardering
van de activa en passiva rust, voldoen aan normen die in het maatschappelijk verkeer als
aanvaardbaar worden beschouwd." In de toelichting op deze bepaling wordt aangegeven
dat voor deze formulering is gekozen om op dat moment bestaande excessen tegen te gaan.
Deze excessen bestonden uit het vormen van stille en geheime reserves en het onderwaar-
deren van passiva en het overwaarderen van activa. Deze voorbeelden heeft de wetgever in
het hiervoor gememoreerde wetsvoorstel overgenomen. De Commissie heeft in het rapport
niet gekozen voor een bepaald waarderingsstelsel, aangezien ook de bedrijfseconomie en
accountancy "niet een voor ieder geval pasklare oplossing kunnen bieden. „6

Een ander argument voor de voorgestelde formulering is dat de normen die in het maat-
schappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd met de maatschappelijke veran-

deringen mee ontwikkelen.

2.2.3  Raad van Nederlandse werkgeversbonden

In haar rapporti wijst de Commissie Ondernemingsrecht op de waardevolle bijdragen van
onder meer de werkgeversverbonden waarvan zij heeft kunnen profiteren. Edn van die
bijdragen is de uitgave van de raad van Nederlandse werkgeversverbonden getiteld :
Verslaggeving, verantwoording en voorlichting door de besturen van naamloze vennoot-

schappen: Aan deze uitgave heeft naar mijn mening de Commissie-Verdam de formule-

ring 'in het maatschappelijk verkeer aanvaardbare normen' ontleend.' Op biz. 32 van de
uitgave schreef de raad: "In elk geval moet de eis worden gesteld, dat de gebruikte grond-
slagen voldoen aan in het maatschappelijk verkeer als redelijk aanvaarde normen, anders

gezegd: dat zij niet strijdig zijn met goed koopmansgebruik". In een noot geven de werk-

5    Rapport van de Commissie Ondernemingsrecht ingesteld bij beschikking van de Minister van Justitie

van  8  april 1960. Herziening  van het ondernemingsrecht, Staatsuitgeverij. 's-Gravenhage,  1967.
6    Rapport van de Commissie Ondememingsrecht, t.a.p., biz. 53.
7    Rapport van de Commissie Ondernemingsrecht, t.a.p.. biz. 34.

8    Uitgave van de Raad van Nederlandse Werkgeversverbonden, Verslaggeving, verantwoording en

voorlichting door de besturen van naamloze vennootschappen, 's-Gravenhage, 1962.
9    Zie voor eenzelfde constatering: P.M. van der Zanden, Goed koopmansgebruik en normen voor de

jaarrekening. MAB 1991, biz. 428.
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het in de commercie gehanteerde goed koopmansgebruik.
De slotzin van art. 11, waarin werd bepaald dat er geen aftrek werd toegelaten ter zake
van het vormen of vergroten van een reservefonds of voor interest van eigen kapitaal, kan
als een bepaling ter voorkoming van winstverschuivingen worden opgevat.
Artikel     11 formuleerde derhalve naast uitzonderingen    op het commerciele    goed    koop-
mansgebruik die als een tegemoetkoming voor de ondernemers moeten worden gezien  ook
beperkingen, die beoogden winstverschuivingen te voorkomen.
Vastgesteld dient te worden dat hier sprake is van wettelijke uitzonderingen op het com-
merciele goed koopmansgebruik.

In de jaren dertig is de discussie geopend omtrent de toelaatbaarheid van de leer van de
vervangingswaarde  bij het berekenen van de fiscale winst.  In een circulaire  van 19 januari
193752 formuleerde de minister een aantal argumenten op grond waarvan deze leer moest
worden verworpen. Edn van die argumenten dient hier te worden genoemd, aangezien het
ook nu nog valide is en een voorbeeld vormt van een geval waarin een beginsel van de
belastingwetgeving noopt tot afwijking van het commerciele goed koopmansgebruik. Met
een beroep op B. 3263 introduceerde de minister het gulden-is-gulden beginsel43 in de
discussie. In dat arrest overwoog de Hoge Raad "dat overigens niet voor tegenspraak
vatbaar is, dat aan de vaststelling van het tarief in art. 37 ten grondslag heeft gelegen een
met de draagkracht van den belastingplichtige verband houdende vaste verhouding tusschen
de belastbare som en de te heffen belasting;
dat die verhouding evenwel zou worden verbroken, indien men, zooals belanghebbende
verlangt, de guldens der belastbare som op een lager bedrag berekende, omdat de gulden.
wegens verminderde koopkracht of anderszins,   zou zijn gedaald, terwijl   voor de belas-
tingheffing genoegen zou moeten worden genomen met een bedrag in guldens alsof deze
niet in waarde waren verminderd".
Hoewel in het hele arrest het begrip goed koopmansgebruik niet wordt genoemd, kan
worden geconcludeerd dat het gulden-is-gulden beginsel het fiscale goed koopmansgebruik
een richting wijst die afwijkt van de richting die de ondernemers (kunnen) volgen bij het
bepalen van hun commerciele balans.

Uit de periode 1893-1940  kan de conclusie worden getrokken  dat  de  Hoge  Raad  de  term
goed koopmansgebruik heeft gehanteerd om de ondernemers een handvat te bieden bij het
bepalen van de fiscale winst. In de beschrijving van de ontwikkeling van het 'goed koop-
mansgebruik' in de fiscale wetgeving is nog niet expliciet aandacht besteed aan de binding
die tussen de commerciele en fiscale winstberekening bestond. Op grond van de boven-
staande bevindingen kan worden geconcludeerd dat het fiscale winstbegrip in bepaalde
gevallen moest afwijken van de commerciele winstbepaling. Het 'commerciele' goed
koopmansgebruik was immers slechts te gebruiken voor de fiscale winstberekening, indien
de beginselen of bepalingen van de belastingwetgeving geen belemmeringen vormden.

3.3.4 Dwingende relatie tussen fiscale en commerciele winstberekening?

52   Circulaire van 19 januari  1937, No.  105 van den Minister van Financien, MAB  1937, biz.  135.
53  Zie ook W.H. Meijburg, De theorie der vervangingswaarde en de fiscale winstberekening, NV,

1937, biz. 36 e.v.
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3.3.4.1 Inleiding

Ofschoon de inhoud van het goed koopmansgebruik in de fiscale wetgeving niet gelijk
werd geacht aan het goed koopmansgebruik zoals dat door de ondernemers werd gebruikt,
konden nagenoeg alle winstberekenings- en waarderingsmethoden van het commerciele

goed koopmansgebruik worden gehanteerd voor de fiscale winstberekening.

In de volgende paragrafen zal aan de hand van resoluties en jurisprudentie worden bekeken
in hoeverre een formele binding bestond tussen de commerciele en fiscale winstberekening.
Indien voor een bepaald activum of passivum slechts 66n waarderingsmethode in overeen-

stemming is met goed koopmansgebruik zal vanzelfsprekend eenheid bestaan tussen
commerciele en fiscale winstberekening. De vraag die centraal staat, is of het de belasting-
plichtige ondernemer vrijstond om voor de fiscale winstberekening een andere methode te
hanteren dan hij toepaste bij het bepalen van de commerciele winst.

3.3.4.2 Resoluties

In een aantal resoluties (B. 1555, 1715, 1761, 1861) heeft de minister zijn ambtenaren

voorgeschreven dat de methode van waardebepaling, die een ondernemer voor zijn voor-
raden   of effecten hanteert,   ook   voor de berekening   van   de

' fiscale' winst in aanmerking
dient te worden genomen. De minister stelde echter wel als voorwaarde dat de in de
boekhouding gehanteerde methoden in overeenstemming waren met de eisen van goed
koopmansgebruik. Voorts werd de methode uit de commerciele stukken niet gevolgd als
vast kwam te staan dat de methode ten nadele van de fiscus werd gewijzigd. In B. 2219
werd het een ondernemer toegestaan een verandering van methode door te voeren die voor
de fiscus nadelig was. mits er omstandigheden waren die de afwijking van het oude
systeem konden rechtvaardigen.
De minister was als uitvoerder van de fiscale wetgeving derhalve de opvatting toegedaan
dat een voor de commerciele winstberekening gehanteerde waarderingsmethode die niet in
strijd was met een regel of beginsel van de belastingwetgeving, eveneens voor de fiscale
winstberekening diende te worden toegepast. Ook Bra11,4 acht het de zienswijze van de

wetgever  in   1914 dat fiscaal   niet mag worden afgeweken  van de commerciele wijze   van
winstberekening, indien de commerciele gedragslijn niet in strijd is met bepalingen of
beginselen van de fiscale wetgeving.

3.3.4.3 Jurisprudentie van de Hoge Raad

De eerste relevante overwegingen van de Hoge Raad met betrekking tot de formele bin-
ding tussen fiscale en commerciele winstberekening zijn te vinden in een arrest van 27 mei

1925. B. 3608.  De Hoge Raad oordeelde "dat echter indien belanghebbende zelve in haar
bedrijf toepast een jaarlijksche waardering van haar panden naar de werkelijke waarde en

daarop de berekening van haar winst of verlies grondt. ook indien die waarde den kostprijs
te boven gaat. zij niet ten nadeele van den fiscus van het stelsel zou mogen afwijken voor

het  jaar  1918 door -ondanks mogelijke waardestijging- haar huizen  op de balans  per  31
December  1918 te brengen  voor de balanswaarde  van het vorige  jaar  en,  voor wat betreft

54  D. Brull, Objectieve en subjectieve aspecten van het fiscaal winstbegrip. diss.. biz. 347.
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de huizen gekocht  in  1918,  voor den aankoopprijs."
De Hoge Raad legt hier een duidelijke binding tussen de winstberekening van de belang-
hebbende zelve en de fiscale winstberekening. Onduidelijk is hoe de voorwaarde dat niet
ten nadele van de fiscus mag worden afgeweken, moet worden opgevat. A contrario zou
kunnen worden gesteld dat een afwijking van de commerciele winstberekening is toegela-
ten, indien dit de positie van de fiscus niet of positief beYnvloedt.

De  belanghebbende  in het arrest van  de  Hoge  Raad  van 13 januari  1926  (B. 3758) bestreed
de winstberekeningswijze van de inspecteur. Bij deze berekening maakte de inspecteur
gebruik van de kostprijs zoals die in de boekhouding van belanghebbende voorkwam. In
zijn cassatiemiddel voerde belanghebbende aan dat slechts de waardeaanwas in het jaar van
verkoop kon worden belast. De Hoge Raad overwoog "dat slechts dan belanghebbende met
recht had kunnen opkomen tegen de berekening van de winst, zooals die heeft plaats
gehad, indien in zijn bedrijf geregeld ware gevolgd een andere, ook door bovenvermelde
regelen toegelaten wijze van waardeering der huizen, waardoor een stijging in waarde
gedurende de jaren  voor 1919 reeds  in de bedrijfsresultaten  van die jaren tot uiting   ware
gekomen." Het is onduidelijk of uit het arrest kan worden afgeleid dat de Hoge Raad een
binding aanbrengt tussen commerciele boekhouding en fiscale winstberekening, of dat
slechts wordt geeist dat een bestendige gedragslijn niet ten nadele van de fiscus kan
worden gewijzigd.

Ook  in het arrest  van 28 oktober  1925,  B. 3692 besteedde  de  Hoge Raad aandacht  aan  de
relatie tussen boekhouding en fiscale winstberekening. In die periode had een ondernemer
slechts summiere boekhoud- en publicatieverplichtingen. Uit de boekhouding werd de
balans en de verlies- en winstrekening afgeleid. Belastingplichtige verweerde zich tegen de
navorderingsaanslag door middel van twee stellingen: In de eerste plaats was hij de me-
ning toegedaan nooit exploitant van een bedrijf geweest te zijn. Voorts verwierp hij het
winstberekeningsstelsel dat de inspecteur had gehanteerd bij het berekenen van de belast-
bare winst.
De Hoge Raad overwoog "dat dit echter niet wegneemt, dat, wanneer belanghebbende
inderdaad in zijn boekhouding het systeem van waardering had gevolgd dat thans door
hem wordt verdedigd, de raad van beroep daarvan niet had mogen afwijken enkel omdat
hij dat van den inspecteur beter achtte, maar alleen, wanneer was gebleken, dat het ge-
volgde systeem niet in overeenstemming was met de regelen van een degelijk en eerlijk
gebruik." Uit deze overweging kan worden afgeleid dat de Hoge Raad van oordeel is dat
de inspecteur gebonden is aan het in de boeken gehanteerde systeem van waardering,
indien dit systeem in overeenstemming is met goed en eerlijk koopmansgebruik.
Schendstok" is van mening dat in dit arrest slechts in schijn sprake is van een formele
binding van de fiscale aan de commerciele jaarstukken. De Hoge Raad liet zich naar zijn
mening slechts uit over de vraag of het toelaatbaar is op willekeurige wijze af te stappen
van de vrijwillige binding tussen fiscale en commerciele jaarstukken. In het onderhavige
arrest was echter geen sprake van vrijwillige binding van de fiscale winstberekening en de
geoorloofde gedragslijn in de commerciele jaarstukken. Doordat de belastingplichtige de
mening was toegedaan geen onderneming te drijven, had hij nimmer enig stelsel van
winstberekening uitgekozen. Hoewel de Hoge Raad niet expliciet overwoog dat een

55   B. Schendstok, Fiscale winstbegrippen in Nederland, biz. 26.
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belastingplichtige aan een boekhouding die voldoet aan de eisen van goed koopmansge-
bruik is gebonden, kan naar mijn mening worden geconcludeerd dat er meer was dan
slechts schijn zoals Schendstok beweert.

Een nadere invulling van de opvatting van de Hoge Raad omtrent de doorwerking van de
commerciele jaarstukken op de fiscale winstberekening is te vinden in het arrest van 3
maart  1926,  B. 3780. Belanghebbende (een commissionair in hypotheken)  had  in  1920  een
aantal huizen verkocht. De inspecteur was, in tegenstelling tot belanghebbende, van me-

ning dat de aan- en verkoop van de panden als ondernemer waren verricht en achtte de
winsten belastbaar. Subsidiair voerde belanghebbende aan dat de winst onafhankelijk van
de boekhouding vastgesteld diende te worden. De fiscale winst zou naar de opvatting van
de commissionair slechts de waardestijging  in 1920 kunnen bevatten.
De raad van beroep oordeelde "dat, waar belanghebbende zelf de winst geboekt heeft over

1920 (volgens goed koopmansgebruik), het ontoelaatbaar is daarop achteraf enkel ter wille
van de belastingen terug te komen." In zijn middel voerde belanghebbende aan dat bij de
fiscale winstberekening niet de boekhouding bepalend is, maar de wet richtsnoer is. De

Hoge Raad gaf in zijn beslissing aan dat de wet geen bepaalde voorschriften bevat voor de
winstberekening en derhalve elke methode werd toegelaten die niet in strijd is met goed en
eerlijk koopmansgebruik. Voorts overwoog hij "dat, waar nu vaststond, dat de belangheb-

bende zelf in zijn boekhouding het geheele verschil tusschen in- en verkoopprijs als winst
in   1920 had beschouwd  en  hij  dus een stelsel huldigde, waarin eventueel reeds  v66r  dat
jaar ontstane waardestijging op zijn balans niet tot uitdrukking kwam, de raad van beroep

zonder schennis van eenig wetsvoorschrift kon beslissen, dat van dat stelsel, hetwelk op
zichzelf niet strijdig is met goed en eerlijk koopmansgebruik, niet enkel voor de belasting-
heffing mocht worden afgeweken." Ook hier meent Schendstok dat er slechts sprake is van

een schijn van formele binding. In zon opvatting verbiedt de Hoge Raad de ondernemer

van zijn vrijwillig gekozen binding tussen boekhouding en fiscale winstberekening af te

stappen. De hierboven opgenomen overweging leert echter dat de Hoge Raad niet een
binding vaststelt tussen de op de boekhouding gebaseerde fiscale winstberekening van het

vorige jaar met dat van het onderhavige, zoals Schendstok meent. De ondernemer wordt
door de Hoge Raad gedwongen tot een fiscale handelwijze die afgeleid is van zijn com-
merciele jaarstukken. die in overeenstemming zijn met goed en eerlijk koopmansgebruik.
Met Sleddering'a dient naar mijn mening te worden vastgesteld dat dit arrest wel degelijk

een formele binding bewerkstelligt tussen de fiscale en commerciele winstberekening.

Dat er inderdaad meer was dan de schijn van een formele binding van de fiscale aan de

commerciele jaarstukken.  kwam naar voren  in  HR 20 oktober  1926.  B. 3909. Belangheb-

bende waardeerde een aantal voor de verkoop bestemde objecten in zijn boekhouding op
werkelijke waarde. Bij het opstellen van de verlies- en winstrekening volgde hij deze
handelwijze. De Raad van Beroep achtte deze waarderingsmethode in overeenstemming

met goed en eerlijk koopmansgebruik. De winst die door de herwaardering in de commer-

ciele sfeer tot uiting kwam, verantwoordde de belastingplichtige ten opzichte van de fiscus

niet. De raad van beroep oordeelde dat het verweer van belanghebbende inhoudende dat de

herwaardering niet in overeenstemming is met goed en eerlijk koopmansgebruik moest

worden verworpen. Doordat de fiscus zich aan de in de boeken voorkomende winstbere-

56  C.J. Sleddering. Commerciele en fiscale winstberekening. WFR 4511/1960. p. 592.
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kening moest houden, mits deze voldoet aan goed en eerlijk koopmansgebruik. en dat ook
had gedaan, zag de Raad van Beroep geen gronden de aanslag te vernietigen.
In dit arrest overwoog de Hoge Raad als volgt: "dat de raad toch terecht heeft beslist. dat
indien de winst  van een bedrij f is vastgesteld overeenkomstig  goed en eerlijk koopmansge-
bruik en daarbij -wat in deze geheel buiten geschil was en door den raad kennelijk als
vaststaand is aangenomen- niet is gehandeld in strijd met de wet, het aldus verkregen cijfer
ook voor de heffing der belasting vaststaat, (.,.),"
Uit het feitencomplex blijkt dat de belastingplichtige van zijn eigen boekhouding wenste af
te wijken. De overweging van de Hoge Raad waarin de formele binding tussen de fiscale
winstberekening met haar vennootschapsrechtelijke pendant wordt erkend. richt zich in
deze zaak op de belastingplichtige.
In het arrest  van 27 oktober  1926,  B. 3911 oordeelde  de  Hoge  Raad over hetzelfde feiten-
complex. De lijn uitgezet in B. 3909 werd doorgetrokken. Indien de ondernemer een
pakket aandelen, "welker verkoop te eeniger tijd in den normalen gang van het bedrijf
ligt", in de boeken op de werkelijke waarde wordt weergegeven, dient het aldus verkregen
bedrijfsresultaat als inkomen uit het bedrijf te gelden.

Het  kopje  bij het arrest  van  de  Hoge  Raad  van 9 januari 1929, opgenomen  in  B.   4465
luidt: "(Implicite:) Een belastingplichtige die voor zichzelf een bepaald, toelaatbaar stelsel
van winstberekening pleegt toe te passen, mag voor de belastingheffing daarvan niet
afwijken." Uit de feiten blijkt dat de ondernemer voor het berekenen voor zijn (interne)
winst het kasstelsel hanteerde. Omdat hij van mening was dat dit systeem niet was toege-
staan voor de fiscale winstberekening koos hij ten opzichte van de fiscus een ander bere-
keningsstelsel. De Hoge Raad oordeelde dat goed en eerlijk koopmansgebruik niet verbiedt
zijn inkomen op grond van het kasstelsel te berekenen. Zowel Schendstok'i als Sledde-
ring58 voeren aan dat uit het arrest niet kan worden afgeleid dat er inderdaad een binding
tussen fiscale en commerciele winstberekening behoort te zijn. De Hoge Raad overwoog
slechts dat het winstberekeningssysteem dat in de voorafgaande jaren zowel commercieel
als fiscaal is toegepast, ook in het onderhavige jaar dient te worden gehanteerd.

Het  arrest  van  de  Hoge  Raad  van 4 januari   1933,  B. 5348 sluit deze reeks af. Belangheb-
bende besloot   in   1929 een perceel   in te brengen  in een commanditaire vennootschap  die
hij op dat moment aanging. Het perceel werd echter gesteld op een bedrag hoger dan de
boekwaarde. Belanghebbende ging in beroep tegen de aanslag die de inspecteur oplegde,
omdat hij van mening was dat er geen sprake kon zijn van winst, indien er niets werd
vervreemd. De Hoge Raad verwierp dit verweer met de stelling dat "een waardevermeer-
dering of vermindering van een bedrijfsmiddel, welke door den belanghebbende in zijn
boeken tot uitdrukking is gebracht,   bij die bepaling   van de bedrij fswinst in aanmerking
moet worden genomen", mits de boekhouding in overeenstemming is met de eisen van
goed koopmansgebruik.

3.3.4.4 Conclusie

Op grond van de bovenstaande resoluties en jurisprudentie kan worden geconcludeerd dat

57  B. Schendstok, t.a.p., biz. 26.
58  C.J. Sleddering, Commerciele en fiscale winstberekening, WFR 4511/1960, p. 592-593.
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een dwingende relatie bestond tussen de commerciele winstberekening en de berekening
van de fiscale winst, indien en voor zover de commerciele winst berekend is in overeen-

stemming met goed koopmansgebruik en strookt met de beginselen en bepalingen van de
belastingwetten. Ook Sledderingsg   is op grond   van   de j urisprudentie de opvatting toege-
daan "dat een afzonderlijke fiscale winstberekening los van de commerciele niet is toege-
staan. indien laatstbedoelde in overeenstemming met goed koopmansgebruik is." Schend-
stok60 geeft terecht aan dat deze arresten weinig invloed hebben gehad en de ontwikke-

6 ling van een autonoom fiscaal winstbegrip niet in de weg hebben gestaan.

3.4    Besluit op de Winstbelasting 1940

3.4.1   Fiscale winstberekening en de bezetter

De Duitse bezetter poogde de Nederlandse belastingwetgeving te herstructureren op een
wijze die veel gelijkenis vertoonde met de Einkommensteuer en de Korperschaftsteuer.
Schendstok61 gaf aan dat er een aantal belemmeringen bestond die een algehele gelijk-
trekking onmogelijk maakten. Het grootste probleem voor de Duitsers vormde in de opvat-
ting van Schendstok de Nederlandse traditie dat de fiscale winst autonoom werd vastge-
steld. Hoewel Schendstok aangaf dat de Hoge Raad in zijn arresten in B. 3909 en B. 3911
een formele binding aanbracht tussen de fiscale en commerciele winstberekening, meende

hij dat een ondernemer er een volkomen zelfstandige fiscale winstberekening op na mag
houden. Het autonome fiscale winstbegrip was naar zijn mening "sedert geruime tijd vaste

praktijk."
Uit de jurisprudentie tijdens de Wet IB'14 blijkt naar mijn mening dat van een autonoom
fiscaal winstbegrip geen sprake was. Uit de arresten van de Hoge Raad kan worden
afgeleid dat een formele binding tussen fiscale en commerciele winst werd aangenomen in-
dien de commerciele winstberekening voldeed aan de eisen van goed koopmansgebruik en

de regels en beginselen van de belastingwet zich niet tegen toepassing verzetten.

Een tweede belemmering voor de Duitsers was dat het Nederlandse privaatrecht slechts een
enkele bepaling kende met betrekking tot de commerciele winstberekening.62

In de Duitse Einkommensteuer was sprake van een algehele binding (Mallgeblichkeit ge-
noemd). De civielrechtelijke bepalingen maakten dit ook mogelijk. De commerciele admi-
nistratie kon in Duitsland als grondslag dienen voor de fiscale winstberekening, omdat het
civiele recht garandeerde dat deze administratie aan bepaalde eisen voldeed. Aangezien het
civiele recht in Nederland dergelijke garanties niet kon geven. was het naar de mening van
Schendstok voor de bezetter niet mogelijk een algehele binding aan te brengen zonder het
handelsrecht aan te passen.

3.4.2 Wettelijke opwaardering van 'goed koopmansgebruik'

59  C.J. Sleddering, Commerciele en fiscale winstberekening, WFR 4511/1960, p. 593.
60  B. Schendstok. t.a.p.. biz. 26.
61  B. Schendstok. t.a.p.. biz. 25.
62 Zie paragraaf 2.2.4.
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De volgende fase in de ontwikkeling van 'goed koopmansgebruik' wordt gekenmerkt door
de prominente plaats die het begrip werd toebedeeld in het Besluit op de Winstbelasting
1940. De leden van art. 5 van dit Besluit luidden:
1. Onder winst over eenig jaar wordt verstaan het verschil tusschen het zuivere vermogen
van het lichaam bij het einde van het jaar en het zuivere vermogen bij het begin van dat
jaar, vermeerderd met de geldswaarde van hetgeen in den loop van het jaar als terugbeta-
ling van kapitaal, als uitdeeling aan deelgerechtigden in de winst en, in het algemeen.
anders dan voor bedrijfsdoeleinden aan het vermogen is onttrokken en verminderd met de
in den loop van het jaar ontvangen stortingen van kapitaal. Uitsluitend voor de toepassing
van dit artikel geldt de winstbelasting als een uitdeeling aan deelgerechtigden in de winst.
2. Bij het vaststellen van het zuivere vermogen van het lichaam worden de activa en
passiva geschat overeenkomstig goed koopmansgebruik.

De formulering van het winstbegrip in het wetsontwerp dat zou leiden tot het Besluit op de
Winstbelasting   1940   is  door vele gezaghebbende schrijvers63 bekritiseerd. De vermogens-
vergelijkingsmethode zoals die werd voorgesteld was naar hun mening niet geschikt om de
winst te berekenen. Polak was van mening dat de wetgever met de omvangrijke omschrij-
ving van het winstbegrip in art. 5, leden 1 en 2 slechts uitdrukte dat winst is. wat volgens
goed koopmansgebruik als winst kan worden aangemerkt. 64

In de toelichting bij het besluit werd aangegeven dat er voor gekozen was het winstbegrip
van  de  Wet  op de Inkomstenbelasting   1914  niet  over te nemen. "De heffing  van de inkom-
stenbelasting is gebonden aan natuurlijke personen, die kunnen sterven, het land verlaten,
hun bronnen van inkomsten verwisselen voor andere, in al welke gevallen, door de wer-
king  van  de  art.   12  tot  en  met   14  der Wet Inkomstenbelasting   1914, de opbrengst  van  de
vervallen bronnen aan de heffing van de belasting ontsnapt. Bovendien is de belasting
sterk progressief, waardoor het te meer noodzakelijk wordt, baten nauwkeurig toe te
rekenen aan het jaar waarin zij aan den belastingplichtige zijn opgekomen. Ten aanzien
van   al deze factoren   is de figuur   bij de winstbelasting een andere."6S Het winstbegrip   in
de inkomstenbelasting diende naar de opvatting van de wetgever door de omstandigheden
die belastingheffing van natuurlijke personen met zich medebrengt enger te zijn dan het
winstbegrip van de Winstbelasting.
De wetgever vermeldde over de wijziging van het winstbegrip en de functie van goed
koopmansgebruik het volgende: "De ondergetekende heeft daarom gemeend bij de om-
schrijving van het winstbegrip zich los te kunnen maken van de inkomstenbelasting en ook
overigens ernaar gestreefd aan de afschrijvingspolitiek enz. van de vennootschappen enz.
zoo weinig mogelijk belemmeringen aan den dag te leggen. Daarentegen heeft hij door den
eisch te stellen, dat de waardering van de baten en de lasten van de vennootschap overeen-
komstig goed koopmanschap dient te geschieden (artikel 5, lid 2 van het ontwerp) een
waarborg geschapen tegen misbruik. Wat goed koopmansgebruik is en wat niet zal door de
jurisprudentie moeten worden uitgemaakt.

„66

63   Th. Limperg, gevaren van het stelsel der ontworpen winstbelasting, J. Muusses, Purmerend, 1940;
N.J.  Polak, Het winstbegrip van het Ontwerp,  NV 15 februari  1940; P.J.A. Adriani, Boekbespreking
Gevaren  van het stelsel der ontworpen winstbelasting,  MAB  1940,  biz. 47.

64  N.J. Polak, Goed koopmansgebruik in verband met de winstbelasting, NV 1940/41.
65  Memorie van Toelichting, nr. 239, 1939-1940, blz. 8.
66  Zie de vorige noot.
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De karakteristieken van een belastingwet kunnen derhalve volgens de wetgever van die tijd
niet alleen nopen lot een afwijking van het goed koopmansgebruik zoals dat in de handel
wordt gehanteerd. maar daarenboven met zich meebrengen dat het goed koopmansgebruik
van de ene wet niet hetzelfde behoefde te zijn als dat van een andere belastingwet

Ofschoon de opvattingen zoals die door de wetgever in de parlementaire geschiedenis zijn

geetaleerd van belang zijn bij de interpretatie van een begrip als 'goed koopmansgebruik',
dient, zoals in het citaat hierboven wordt benadrukt, de Hoge Raad te oordelen omtrent de
inhoud  van dit begrip. Doordat het Besluit Winstbelasting 1940 slechts  2  jaar in stand  is

gebleven  en  de Wet Inkomstenbelasting   1914  op   1  januari   1941 werd vervangen,  is  uit  de
jurisprudentie niet duidelijk geworden of de twee versies van het begrip 'goed koopmans-

gebruik' van elkaar hebben afgeweken.

3.4.3 Jurisprudentie

De  Hoge Raad heeft  op   17  juni 1942 echter  wel een arrest gewezen  (B. 7500) waarin  de
binding tussen commerciale en fiscale winstberekening nader werd belicht. Belangheb-

bende (een houdstermaatschappij) had tegen plaatsing van haar eigen aandelen een pakket
aandelen in de N.V. Q verworven. Doordat de aandelen Q een hogere werkelijke waarde

vertegenwoordigden dan de nominale waarde van de eigen aandelen was er voor ruim 6

miljoen agio gestort. Belanghebbende had deze agio-storting niet in zijn boeken en balans

opgenomen. Tussen het moment van de bovenstaande aandelenruil en het conflict met de
fiscus, was de Wet Dividend en Tant*me Belasting vervangen door het Besluit op de

Winstbelasting. De art. 39 en 40 van het Besluit op de Winstbelasting bepaalden, kort en
goed, dat het gestort kapitaal van de D.T.B. ook voor de W.B zou gelden. Art. 6 D.T.B.
erkende de agio-storting slechts dan als gestort kapitaal als het in de boeken zou zijn
opgenomen. Op die grond kwam de raad van beroep tot het oordeel dat de agio-storting
niet tot het kapitaal behoorde. In het middel voerde belanghebbende aan dat de bepalingen

van het Besluit op de Winstbelasting de vrijheid bieden om bij de fiscale winstberekening
en fiscale balans van de koopmansboekhouding af te wijken, waardoor de in de koopmans-

boekhouding plaats gehad hebbende boekingen irrelevant zijn voor de toepassing van de
artikelen 39 en 40.
De Hoge Raad overwoog dat de verwijzing naar de D.T.B. niet betekent dat een belasting-

plichtig lichaam bij het kiezen van de grondslagen voor de winstberekening gebonden is
aan de regels die een belastingplichtige onder de D.T.B. in acht had te nemen. De ge-
dragslijn die belanghebbende had gekozen om de agio-storting niet in de boeken op te
nemen kon hij onder deze wet niet doorbreken. Het Besluit op de Winstbelasting bracht

hierin naar het oordeel van de Hoge Raad verandering, door belanghebbende de vrijheid te
geven "om bij het opstellen van haar zuiver vermogen op het overgangstijdstip andere, tot
dusverre niet door haar gevolgde grondslagen van winstberekening te kiezen, mits deze
met goed koopmansgebruik in overeenstemming waren te achten."

Het is onduidelijk in hoeverre dit arrest afwijkt van de jurisprudentie van de Hoge Raad
onder de Wet IB'14. De Hoge Raad beperkt de overwegingen tot de situatie waarin het
fiscale vermogen moet worden berekend op het overgangstijdstip van de D.T.B. naar het
Besluit Winstbelasting. Onduidelijk is of de koopmansboekhouding en commerciele
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balansen wel in overeenstemming waren met goed koopmansgebruik. Sleddering6' tekent
aan dat er "eerder sprake is van het herstel van een onjuiste boeking dan van een vri iwillig
gecreeerd en gehandhaafd verschil" tussen fiscale en commerciele balansen.

3.5  Besluiten op de Inkomstenbelasting 1941 en op de Vennootschapsbelasting
1942

Tijdens de bezetting voerden de Duitsers twee belastingen in: het Besluit op de Inkomsten-
belasting  1941  en het Besluit op de Vennootschapsbelasting  1942.
De belastingplichtige ondernemers hadden onder het Besluit op de Inkomstenbelasting
1941 evenals onder het Besluit  op de Winstbelasting  1940 de verplichting de winst  te  bere-
kenen met behulp van de vermogensvergelijkingsmethode. Art. 10. lid 1 luidde: Bij het
berekenen van het zuivere bedrijfs- of beroepsvermogen worden de activa en passiva in
aanmerking genomen en gewaardeerd volgens goed koopmansgebruik, met inachtneming
van hetgeen in de volgende leden in bepaald.
Deze leden vormden "een vrijwel onleesbaar geheel van voorschriften, dat ons winstbegrip
dwong in een strak keurslijf van formele omschrijvingen, die de werkelijkheid geweld aan-
deden.

 68

In die leden werd onder andere voorgeschreven dat waardering tegen bedrijfswaarde niet
werd toegestaan en dat verplichtingen slechts dan als aftrekbare kosten in aanmerking
komen als ze bestaan tegenover bepaalde natuurlijke of rechtspersonen en voortvloeien uit
reeds bestaande rechtsverhoudingen.

In het Besluit  op de Vennootschapsbelasting 1942 wordt met betrekking  tot het winstbe-
grip  verwezen  naar het Besluit  op de Inkomstenbelasting 1941, 'tenzij   bij of krachtens  dit
besluit anders is bepaald of tenzij in wezen tusschen den belastingplichtige en een natuur-
lijk   persoon het tegendeel voortvloeit.' De Duitsers kozen derhalve   voor in beginsel   6dn
winstbegrip. Goed koopmansgebruik diende in beide wetten op dezelfde wijze te worden
gernterpreteerd, voorzover uit het besluit of het verschil in wezen niet iets anders voort-
vloeide. Het goed koopmansgebruik zoals dat in de jurisprudentie van de Hoge Raad met
betrekking   tot    de Wet Inkomstenbelasting    1914 was geformuleerd bleef zijn gelding
behouden.

3.6    Wet op de Belastingherziening 1947

In de Wet Belastingherziening 1947 werd de vermogensvergelijkingsmethode gehandhaafd.
Het 'goed koopmansgebruik' behield zijn plaats in het Besluit op de Inkomstenbelasting
1941. Het door de bezetter formeel omschreven winstbegrip behield ook na deze wetswij-
ziging haar werking. Wel werd het door de belastingherziening voor de ondernemers
mogelijk verschillende onbelaste reserves ten laste van de winst te vormen, hetgeen de wet
nog ingewikkelder maakte.

67  C.J. Sleddering, Commerciele en fiscale winstberekening, WFR 4511/1960.
68   H.J. Hofstra, Het nieuwe fiscale winstbegrip, NV juli/augustus 1949, biz. 61  e.v.
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3.7    Wet op de belastingherziening 1950

3.7.1 Wetgeving

In  de Wet belastingherziening 1950 werden  door de welgever met betrekking  tot de plaats

en functie van 'goed koopmansgebruik' spijkers met koppen geslagen. De bekritiseerde
vermogensvergelijkingsmethode werd uit de wet verwijderd. De nieuwe tekst van art. 7, lid
1 luidde als volgt: De jaarlijkse winst wordt bepaald volgens goed koopmansgebruik, met
inachtneming van een bestendige gedragslijn welke onafhankelijk is van de vermoedelijke
uitkomst en welke slechts gewijzigd kan worden indien bijzondere omstandigheden dit
rechtvaardigen.
In de Memorie van Toelichting69 werd aangegeven dat de nieuwe formulering van het
winstbegrip, afgezien van een aantal technische verbeteringen, geen materiele verandering
beoogde. Slechts de onoverzichtelijkheid van de toen geldende bepalingen hebben de
wetgever ertoe gezet het winstbegrip anders te formuleren.70 Vrijheid was het grondbe-

ginsel bij het bepalen van de jaarlijkse winst, zolang de onderneming niet werd gestaakt:
"De belastingplichtige dient slechts de beperkingen in acht te nemen, welke de verstandige
koopman zich naar goed gebruik oplegt - onder het voorbehoud, dat er continuYteit moet

zijn in de gedragslijn en afschrijvingen en waarderingen niet naar gelang van het bedrijfs-
resultaat mogen worden geregeld, waardoor immers de belangen van de belastingheffer
onredelijk zouden worden geschaad.

"71

Naar mijn mening deed de wetgever het hier teveel voorkomen alsof het commerciele goed

koopmansgebruik slechts met een aantal minieme beperkingen van toepassing was. Zoals

hierboven is gebleken, heeft  de  Hoge  Raad  in de periode tussen  1914  en 1940 reeds  een

aantal beperkingen gesteld die voortvloeiden uit de opzet en bepalingen van de fiscale

wetgeving.
In de Memorie van Antwoord wordt de omvang van de vrijheid van de ondernemers beter

omschreven: "Enige beperking van de onder de geldende jurisprudentie bestaande vrijheid
van    winstberekening is daarmede niet beoogd."72 De vrijheid bestaat dus binnen    het

commerciele goed koopmansgebruik voorzover dat niet op fiscale gronden door de Hoge
Raad is verworpen.

Uit zowel de nadruk die tijdens de parlementaire behandeling werd gelegd op de vrijheid

van de ondernemer. als de hernieuwde formulering van de winstbepaling kon echter al
worden afgeleid dat er meer werd gewijzigd dan slechts de redactie van het winstartikel.
Het wetsvoorstel bracht immers met zich mee dat van het formele winstbegrip dat de
Duitsers tijdens de bezetting hadden geintroduceerd afstand werd gedaan. De vraag is

echter of de hernieuwde formulering beoogde het winstbegrip weer te doen aansluiten bij

de jurisprudentie  van  de  Hoge  Raad  voor  de  Wet  IB' 14.
Bru1173 geeft  in zijn dissertatie te kennen  dat  het open winstbegrip  dat  in   1950  in  de  Wet

IB'41 werd opgenomen  met  name een kwalitatief anders winstbegrip  was  dan  in  1914.  Het
verschil  werd  in zijn opvatting veroorzaakt doordat de vrijheid  die de ondernemer  in  1914

69  Memorie van Toelichting, nr. 1251,1948-1949, biz. 3.
70  Memorie van Toelichting, nr. 1251, 1948-1949, biz. 7.
71  Memorie van Toelichting, nr. 1251, 1948-1949, biz. 7.
72    Memorie van Antwoord, nr. 1251, 1949-1950, biz. 37.
73  D. Brull, Objectieve en subjectieve aspecten van het fiscale winstbegrip, diss. biz. 343.
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werd geboden, toegekend werd uit armoede. Die armoede kwam tot uiting in het feit dat
voor het fiscale winstbegrip aansluiting moest worden gezocht bij "de uiterlijk zichtbare
winstberekening   in het commerciele   vlak."   Over de situatie   in 1950 schrijft   hij:   "De
gebondenheid  aan de commerciele jaarstukken is verdwenen. gebondenheid aan fiscaal-
rechtelijke richtsnoeren is hiervoor in de plaats getreden." Mede door de ontwikkeling van
de bedrij fseconomie  was  het  in 1950 praktisch en principieel mogelijk een autonoom
fiscaal winstbegrip te hanteren.
Hofstra74 daarentegen is van mening dat we na de 'dwalingen onzes weegs' weer terugke-
ren. Van de formele formulering van de Duitsers werd weer overgeschakeld op de traditi-
onele materiele omschrijving. In tegenstelling tot Brull acht Hofstra het wenselijk en
mogelijk dat het materieel geformuleerde winstbegrip zich ontwikkelt op een wijze die een
toenadering tussen het commerciele en fiscale winstberekening met zich brengt.

In het wetsvoorstel werden de ondernemers bepaalde faciliteiten toegekend om de prijs-
stijging te kunnen verwerken. Dit was noodzakelijk, aangezien de fiscale afschrijvingen bij
benadering niet meer in overeenstemming waren met de bedragen die benodigd waren om
tot vervanging te kunnen overgaan. Doordat de prijsstuging door exceptionele omstandig-
heden (met name de Korea-crisis) was veroorzaakt, achtte de minister de vervangingswaar-
deleer niet het gepaste middel om de fiscale gevolgen van deze prijsstijging op te van-
gen.75 De financieel-economische toestand van dat moment noopte de wetgever tot het
afwijzen van deze methode. Deze opvatting werd echter niet in een artikel in de wet vast-
gelegd. De Minister was blijkbaar de opvatting toegedaan, dat het voor de interpretatie van
het goed koopmansgebruik van belang was of een bepaald stelsel grote budgettaire gevol-
gen met zich meebrengt. Latere jurisprudentie toont aan dat een mogeluk forse budgettaire
aderlating irrelevant is voor de interpretatie van het goed koopmansgebruik.

Hoewel het totaal winstbegrip  al  in  de  Wet  IB'14 was opgenomen,  is dit begrip eerst  in  de
Belastingherziening   1950   de   rol gaan vervullen   die het momenteel nog heeft. Sinds   de
inwerkingtreding van deze wet dient het goed koopmansgebruik er toe de totaal winst in
moten van een jaar te verdelen. Zoals later nog zal worden aangetoond, heeft deze structu-
rele wijziging op bepaalde punten een belangrijke invloed gehad op de inhoud van het
goed koopmansgebruik.

In het Voorlopig Verslagm werd door de leden van de Tweede Kamer aangegeven dat
een bevredigende belastingheffing slechts kan worden verkregen bij een materiele om-
schrijving van het fiscale winstbegrip, "waarbij voor de beantwoording van de vraag, hoe
groot de winst over een bepaalde periode is, zo nauw mogelijk wordt aangesloten bij het

"goede koopmansgebruik en bij de bedrijfseconomie

In de Memorie van Antwoord,7 in de Eerste Kamer stelde de Minister niet bereid te zijn
te verklaren dat "het fiscale winstbegrip zoveel mogelijk moet aansluiten aan het bedrijfs-
economische". Naast het probleem dat niet van Un bedrijfseconomisch winstbegrip kan

74     H.J.  Hofstra. Het nieuwe fiscale winstbegrip,  De NV, juli/augustus  1949,  biz.  64.
75  Memorie van Toelichting, nr. 1251, 1948-1949, biz. 5.
76 Voorlopig Verslag, nr. 1251, 1948-1949, biz. 22.
77  Memorie van Antwoord, nr. 1251, 1949-1950, biz. 11.
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worden gesproken,    gaf   hij    aan dat bepaalde bedrij fseconomische waarderingsstelsels    in

bepaalde gevallen zeer ongunstig kunnen uitvallen voor de belastingplichtige.

3.7.2 Jurisprudentic

In  het  zaak  van BNB 1954/128'  wilde belanghebbende zowel  voor  de  commerciele  als
voor de fiscale winstberekening onder het Besluit op de Winstbelasting een ijzerenvoor-
raad-stelsel hanteren voor zijn voorraad verfstoffen. De inspecteur liet dit echter niet toe.
Na  de  wijziging  van  de  Wet IB'41 zoals aangebracht  in  de Wet Belastingherziening  1950,
werd het waarderen volgens het ijzeren-voorraad-stelsel weI in overeenstemming met goed
koopmansgebruik geacht. Het geschil spitste zich toe op de vraag of de ondernemer de
basisprijzen die hij ook in zijn commerciele winstberekening hanteerde voor de fiscale
berekening mocht gebruiken. De raad van beroep stelde op grond van het feit dat belang-
hebbende in zijn commerciele balansen van de voorgaande tien jaar het ijzeren-voorraad-
stelsel had gehanteerd, alsmede het feit dat ook voor de Winstbelasting voor dit stelsel was

gekozen. vast dat belanghebbende het stelsel ook bij de fiscale winstberekening mocht

toepassen. Aangezien  in   de Wet Belastingherziening 1950 welbewust is afgezien  van  het
opnemen van overgangsregelingen, oordeelde de raad dat belanghebbende bevoegd was de
voorraad voor de commerciele waarde in de fiscale balans op te nemen.
De Staatssecretaris voerde in zijn cassatiemiddel aan dat slechts de stijging van de inkoop-
waarde   van de vaste   kern   van de voorraden gedurende   1950   uit de winst mag worden
geelimineerd. De Hoge Raad achtte het middel gegrond.79 Het toelaten van basisprijzen
van vele jaren geleden, zou tot gevolg kunnen hebben dat in het jaar van invoering "een
door niets gemotiveerd verlies tot uitdrukking wordt gebracht." De Hoge Raad overwoog
voorts dat belanghebbende "ten aanzien van de wijze, waarop zij het voor de fiscale
winstberekening nieuwe stelsel van voorraadwaardering voor die berekening verder wilde
uitwerken, aan de wijze, waarop zij dit reeds vele jaren voor de commerciele winstbere-

kening had gedaan, geenszins was gebonden, waaruit volgt, dat er ook in dit opzicht geen
aanleiding kon bestaan de voor de commerciele winstberekening gebezigde basisprijzen
voor de fiscale winstberekening over te nemen." Omtrent de gebondenheid van belangheb-

bende aan de commerciele balans, indien deze in overeenstemming was met goed koop-
mansgebruik, overwoog de Hoge Raad dat "belanghebbende bij de invoering van het
onderhavige stelsel van voorraadwaardering voor de fiscale winstberekening geen aanslui-
ting heeft behoeven te zoeken - en wat de basisprijzen betreft zelfs niet heeft mogen
zoeken - aan hetgeen zij voor de commerciele winstberekening had gedaan."
Op grond van dit arrest komt vast te staan dat het open, materiele winstbegrip van de Wet
IB'41   na  de Wet Belastingherziening   1950,  niet op dezelfde wijze werd ingevuld  als  het
winstbegrip  uit  de   Wet  IB' 14. Onder het regime  van  de  Wet   IB' 14 diende de belasting-
plichtige ondernemer voor het berekenen van de fiscale winst de winstberekenings- en
waarderingsmethoden te hanteren die eveneens door de ondernemer zijn toegepast bij het

bepaten van de commerciele winst, mits deze methoden in overeenstemming zijn met goed
koopmansgebruik en stroken met de beginselen en bepalingen van de belastingwetten.

Doordat de Hoge Raad expliciet overweegt dat de ondernemer voor de fiscale winstbere-

78   Zie voor de behandeling door de raad van beroep Amsterdam: BNB 1953/271.

79    Zie  voor een soortgelijke casus,  met een overeenkomstige uitspraak:  HR  17 juni  1959,  BNB  1959/-
304.
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kening geen aansluiting behoeft te zoeken bij de commerciele winstberekening, is van een
gebondenheid tussen commerciele en fiscale winstberekening geen sprake.

Van groot belang voor de invulling van het begrip 'goed koopmansgebruik' is het arrest
van de  Hoge  Raad van 8  mei  1957, BNB 1957/208.  In dat arrest overwoog de Hoge  Raad
als volgt
"dat weliswaar als regel kan worden aangenomen, dat een stelsel van jaarlijkse winst-
berekening voor de belastingheffing als strokende met goed koopmansgebruik behoort te
worden aanvaard, indien dat stelsel is gegrond op hetgeen de bedrijfseconomie omtrent de
juiste wijze van winstbepaling leert, doch deze regel uitzondering moet lijden niet alleen
ingeval het volgen van het bedrijfseconomische tot strijd met enig voorschrift der belas-
tingwet zou voeren, maar evenzeer indien daardoor aan den algemenen opzet of een
beginsel van de belastingwetgeving om welker toepassing het gaat te kort zou worden
gedaan."

Uit dit arrest van de Hoge Raad kan worden geconcludeerd dat het goed koopmansgebruik
in de inkomstenbelasting bepaalde drempels opwerpt waaraan een norm moet voldoen. al-
vorens te worden toegestaan bij het berekenen van de fiscale winst. Deze drempels bestaan
uit de beginselen, opzet en voorschriften van de belastingwetgeving.
De regels en normen van de bedrijfseconomie zijn door deze drempels niet geheel van
toepassing bij de berekening van de fiscale winst. Naar mijn mening blijkt uit dit arrest
reeds dat de Hoge Raad van mening is dat er een 'fiscaal' goed koopmansgebruik bestaat.

De Hoge Raad heeft reeds ten tijde van de Wet IB'14 bepaald dat bepalingen en beginse-
len van de belastingwetgeving de toelaatbaarheid van het commerciele goed koopmansge-
bruik kunnen beperken. Als voorbeeld van de beginselen die het commerciele goed koop-
mansgebruik en de bedrijfseconomie beperken kan het gulden-is-gulden beginsel worden
genoemd, dat al in de begin jaren 20 door de Hoge Raad werd onderkend.
Naar mijn mening wordt de opzet  van de belastingwetgeving  in BNB 1957/208   voor  het
eerst genoemd. Het arrest geeft ook meteen aan wat hieronder dient te worden verstaan.
Belanghebbende had goederen geleverd aan haar buitenlandse dochter. De winst wenste zij
in navolging van juiste bedrijfseconomische opvattingen eerst te nemen als de dochter aan
een derde zou hebben geleverd. In de bedrijfseconomie worden de moeder en dochter als
een economische eenheid gezien, waarbinnen op onderlinge transacties geen winst kan
worden gemaakt.
De fiscale wetgeving acht echter twee op zichzelf staande lichamen aanwezig, die elk
afzonderlijk subjectief belastingplichtig kunnen zijn. De opzet van de belastingwetgeving
die aansluit bij de rechtspersoonlijkheid noopte derhalve tot belastingheffing, ofschoon op
grond van de leer van de bedrijfseconomie een andere opvatting kan worden verdedigd.

Uit de partementaire geschiedenis  en de overwegingen  van  de  Hoge  Raad  in  BNB  1957/-
208 kan worden geconcludeerd dat het fiscale goed koopmansgebruik de waarderings- en
winstbepalingsmethoden uit zowel de bedrijfseconomie als het commerciele goed koop-
mansgebruik accepteert, mits deze methoden stroken met de opzet, beginselen en bepalin-
gen van de belastingwetten.

3.8    Wet op de Inkomstenbelasting 1964
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3.8.1 Wetgeving

  1 In
de Memorie van Toelichting Wet IB'641,0 geeft de regering aan dat bij het bepalen van

: de jaarwinst enerzijds aansluiting zal "moeten worden gezocht bij gangbare opvattingen

 

omtrent de commerciele winst" en anderzijds de inhoud van de jaarwinst mede dient te
"worden afgestemd op de doeleinden en technische mogelijkheden van de heffing van de
inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting, welke in het bijzonder met het oog op een
evenwichtige verdeling van lasten een afwijking van de in het algemeen of in bepaalde
bedrijfstakken gevolgde commerciele winstbepaling nodig kunnen maken." De wetgever
acht derhalve de doelstelling van de belastingheffing een reden om van het commerciele
goed koopmansgebruik af te wijken.

In de parlementaire stukken bij deze wetswijziging legde een aantal leden van de Tweede
Kamer de minister het vuur na aan de schenen. De minister verdedigde in de Memorie van
Toelichting namelijk de strenge voorwaarden die de Hoge Raad in zijn arresten omtrent de
toelaatbaarheid van het ijzeren-voorraadstelsel had gesteld. Voorts verwierp hij de vervan-

gingswaardeleer voor de fiscale winstberekening. De minister bleef bij de handhaving van
het gulden-is-guldenstelsel.8' Dit kwam met name tot uitdrukking in art. 10, eerste lid
waarin is bepaald dat slechts over de historische aanschafprijs mag worden afgeschreven.

3.8.2 Jurisprudentie

3.8.2.1 Gebruik en goed koopmansgebruik

In zijn arrest  in BNB 1992/181 overwoog  de  Hoge  Raad:  "De  term goed koopmansgebruik

betekent niet dat uitsluitend hetgeen gebruikelijk is, noch dat al hetgeen gebruikelijk is
daartoe behoort. De term staat niet in de weg aan de toepassing van op zich zelf goede

wijzen van winstberekening die niet eerder zijn toegepast, en houdt anderzijds geen waar-
borg in dat al hetgeen te eniger tijd als goed koopmansgebruik is aanvaard, niet in het licht
van latere ontwikkelingen zal moeten worden afgewezen. WeI kan worden gezegd dat de
omstandigheid    dat een stelsel van winstberekening tot dusver    in    de j urisprudentie    is

aanvaard en in de praktijk een ruime toepassing heeft gevonden, zodat het als gebruikelijk
kan worden aangemerkt, een belangrijke aanwijzing inhoudt dat het stelsel met goed koop-
mansgebruik in overeenstemming is."
Uit de overweging kan worden opgemaakt dat een ongebruikelijk, maar goed winstbereke-

ningsstelsel strookt met goed koopmansgebruik. Voorts is de gebruikelijkheid van een be-
paalde winstberekenings- of waarderingsmethode geen garantie voor de belastingplichtige
dat deze methode is toegestaan voor het berekenen van de fiscale winst.

3.8.2.2 Bevestiging van het bestaan van 'fiscaal' goed koopmansgebruik

Dat de Hoge Raad de opvatting is toegedaan dat in art. 9 Wet IB'64 wordt verwezen naar

 fiscaal' goed koopmansgebruik wordt bevestigd in het arrest in BNB 1972/76. Daar over-
woog  hij als volgt:   "dat de stelling,   dat de fiscale  term   ' goed koopmansgebruik'   ziet  op  het

80  Memorie van Toelichting, nr. 5380, 1958-1959, biz. 20.
81  Memorie van Antwoord, nr. 5380, 1962-1963, biz. 26.
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feitelijk gebruik van collega's, onjuist is, immers het gebruik ook van door belanghebben-
de als goede kooplieden aangeduide ondernemers in strijd kan zijn met fiscaal 'goed koop-
mansgebruik'."  Door de beperkingen  die de belastingwetgeving  aan het commerciele  goed
koopmansgebruik stelt. is het in de ogen van de Hoge Raad gerechtvaardigd te spreken van
een fiscaal goed koopmansgebruik.
Brull, Zwemmer en Cornelisse81 geven te kennen   dat   hen   de   term ' fiscaal'    goed    koop-
mansgebruik overbodig lijkt, aangezien hen niet bekend is dat de term goed koopmansge-
bruik in de bedrijfseconomische leer wordt gebruikt. Zoals hiervoor reeds is vastgesteld,
speelde de term goed koopmansgebruik echter een cruciale rol bij de commerciele winstbe-
rekening. Zij beschouwen goed koopmansgebruik "als een fiscaalrechtelijk begrip dat door
de rechter wordt begrensd".
Naar aanleiding van de opmerking van Steinmetz'l dat moet worden gesproken van "goed
koopmansgebruik zoals de fiscus het opvat", stelt Brull:4 dat hiertegenover staat het "goed
koopmansgebruik zoals de belastingplichtige het opvat" en boven deze beide het goed
koopmansgebruik sec. Met het laatste wordt bedoeld het goed koopmansgebruik "zoals dit
door onze hoogste rechter gezien wordt". Broll acht het een "uiterst bedenkelijke ontwik-
keling" dat het goed koopmansgebruik evolueert naar fiscaal goed koopmansgebruik. Door
de verwijzing naar het economisch leven gedeeltelijk door te knippen, bestaat de kans dat
in het verleden door de Hoge Raad goedgekeurde stelsels en methoden verstard als juist
worden aangehouden, terwijl het begrip goed koopmansgebruik naar zijn mening het
voordeel biedt dat het fiscale winstbegrip dynamisch kan worden gehouden.

Goed koopmansgebruik is in de opvatting van IJsseimuiden85 "het geheel van gebruiken
die de jaarrekening, haar indeling en waardering beheersen, 'kaufmannisches Gewohnheits-
recht'." Doordat in art. 9 IB'64 wordt verwezen naar een norm buiten het fiscale recht,
kan naar zijn mening niet bedoeld zijn een 'fiscaal' goed koopmansgebruik als handvat aan
de ondernemers te bieden. Het fiscale recht zou derhalve geen invloed kunnen hebben op
een norm van het gewoonterecht, die zich buiten het fiscale recht bevindt.

In deze opvatting, die behalve door IJsselmuiden86 ook door Brulls' wordt verdedigd, is
niet duidelijk op welke wijze de Hoge Raad voorwaarden kan stellen aan de toelaatbaar-
heid van commerciele/bedrijfseconomische winstberekeningsmethoden en waarderingsstel-
sels.

Ook Jacobs88 is van mening dat "invloed van de beginselen der wet op de winstbepaling
(...) niet tot goed koopmansgebruik" dient te worden gerekend. In zijn opvatting wordt de

82  D. Brull, J.W. Zwemmer, R.P.C. Cornelisse, Goed koopmansgebruik, Fiscale Brochures FED, 5e
druk, 1994, p. 32.

83   B.J. Steinmetz, Het ontwerp van wet tot heffing van Winstbelasting, W. 3536, biz. 147.
84    D.  Brull e.a., Fiscaal- en privaatrecht rond rechtspersonen, Uitgeverij FED, Amsterdam,   1957,  biz.

73.

85 Th.S. 1Jsselmuiden, De fiscale balans in Nederland en in de andere landen van Europese Economi-
sche Gemeenschap,  FM  21, NV Uitgeversmaatschappij Kluwer, Deventer-Antwerpen,  biz.  17.

86  Zie ook het commentaar bij art. 2:384 BW, Vakstudie Jaarverslaggeving.
87  D. Broll, t.a.p.,biz. 73.
88 J.J.H. Jacobs, Balanscontinuiteit en foutenleer, Fed's fiscale brochures, eerste druk, Deventer,  1974,

biz. 14.
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toelaatbaarheid van een bepaalde regel van winstberekening in twee etappen vastgesteld. In
de eerste plants dient de regel bedrij fseconomisch verantwoord   te zijn. Vervolgens dient

getoetst te worden of de regel in strijd is met de wet en haar beginselen. Ofschoon hij con-
stateert  dat de overwegingen  van BNB 1957/208   niet  met  de  door hem gepropageerde
opvatting congrueren. meent  hij   uit BNB 1955/62  en  63 te mogen afleiden  dat  ook  de

Hoge Raad van mening is dat de fiscale beginselen geen deel uitmaken van het goed
koopmansgebruik. In het eerst genoemde arrest overwoog de Hoge Raad dat de door
belanghebbende voorgestane wijze van vorming van een reserve tot dekking van risico' s
niet in strijd was met goed koopmansgebruik en aansloot bij de strekking van art. 10 Wet
IB'41. Uit deze overweging zou volgens Jacobs moeten worden opgemaakt dat de term
goed koopmansgebruik niet ziet op de beginselen van de belastingwetgeving. Naar mijn
mening kan uit deze arresten slechts worden afgeleid dat de Hoge Raad naast de toets of
het stelsel voldoet aan het goed koopmansgebruik, ook beoordeelt of het in overeenstem-

ming is met de bepalingen van de belastingwetgeving. Ook uit het daaropvolgende arrest is
naar mijn mening geen enkele aanwijzing te distilleren, waaruit zou blijken dat de Hoge
Raad een dubbele toets hanteert.

Van der Zanden concludeert dat de uitzonderingen in HR BNB 1957/208 "zo algemeen

zijn geformuleerd, dat de belastingrechter (in casu de HR), bij vaststelling van hetgeen

goed koopmansgebruik is, reeds rekening houdt met deze uitzonderingen en dat hij daar,
waar er een specifiek strijdpunt bestaat met de belastingwet, dit niet onder de toepassing

van goed koopmansgebruik brengt. In de jurisprudentie zijn dan ook geen voorbeelden te
vinden van arresten, waarin wordt gesteld dat de handelwijze overeenkomstig goed koop-
mansgebruik is, doch in strijd met de genoemde uitgangspunten.

„89

Uit dit citaat kan worden opgemaakt dat van der Zanden onder goed koopmansgebruik niet
het fiscale goed koopmansgebruik verstaat. Hij interpreteert de overwegingen op een wijze
waaruit voortvloeit dat ook ingeval er strijd is met de opzet van de belastingwetgeving. het
stelsel in overeenstemming kan zijn met goed koopmansgebruik. De inhoud van het begrip
goed koopmansgebruik wordt derhalve niet door de drie door de Hoge Raad geformuleerde
uitzonderingen aangetast. De uitzonderingen beinvloeden in die opvatting slechts de
toelaatbaarheid van het goed koopmansgebruik in de fiscale winstberekening.
In de opvatting dat in art. 9 Wet IB'64 fiscaal goed koopmansgebruik wordt bedoeld, is de

constatering van Van der Zanden dat de Hoge Raad een stelsel nooit in overeenstemming
acht met goed koopmansgebruik, indien 6dn van de uitzonderingen van toepassing is,
begrijpelijk. Indien 66n van de uitzonderingen immers van toepassing is, staat vast dat het
winstberekeningsstelsel niet strookt met (fiscaal) goed koopmansgebruik.

De jaarwinst wordt in het fiscale recht vastgesteld met behulp van goed koopmansgebruik
en een aantal in de wet neergelegde voorschriften. Het is onmogelijk dat de opzet en

beginselen van de belastingwetgeving de fiscale jaarwinstberekening kunnen beinvloeden.
indien het goed koopmansgebruik in art. 9 IB'64 slechts een verwijzing zou zijn naar het
commerciele goed koopmansgebruik. Als voorbeeld   kan de casus   van BNB 1957/208

dienen. Het uitstellen van winstneming was op grond van de bedrijfseconomie toegelaten,

tot het moment waarop de goederen aan onafhankelijke derden werden verkocht. Doordat

89    P.M.  Van der Zanden, Maatschappelijk aanvaardbare normen voor de jaarrekening en goed koop-

mansgebruik, diss. 1991, biz. 160.
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1 de belastingwetgeving aansluit bij de rechtspersoonlijkheid dwong de opzet van de belas-
tingwetgeving de winst te nemen  bij de verkoop  aan de dochtermaatschappij. Een uitdruk-
kelijk fiscaal-rechtelijke bepaling om de winst te nemen op een ander tijdstip dan het com-

', merciele goed koopmansgebruik eist, bestaat niet. Op grond hiervan kan worden vastge-
steld dat het goed koopmansgebruik in art. 9 IB'64 van het commerciele goed koopmans-
gebruik afwijkt omwille van de opzet van de belastingwetgeving. De conclusie is derhalve
gerechtvaardigd dat er een fiscaal goed koopmansgebruik bestaat dat het commerciele goed

i ' koopmansgebruik en de bedrijfseconomie toetst aan de voorwaarden van de fiscale wetge-
ving, alvorens het tot haar normen en begrippen te rekenen.
Naar mijn mening heeft Gielewo dezelfde opvatting voor ogen als hij schrijft dat het goed
koopmansgebruik bij de fiscale winstberekening gevormd wordt door "de winstberekening
naar goed koopmansgebruik in abstracto doch met de uit de wet voortvloeiende aanvullin-
gen, inperkingen en wijzigingen". Met goed koopmansgebruik in abstracto bedoelt Giele in
mijn opvatting het commerciele goed koopmansgebruik.

Hierboven is reeds geconstateerd dat Frayw op grond van de jurisprudentie van de Hoge
Raad tot de conclusie kwam "dat er een goed koopmansgebruik is, dat desondanks niet is
een fiscaal goed koopmansgebruik". Hij is van mening dat het doel waarvoor het goed
koopmansgebruik wordt gehanteerd, de inhoud van het goed koopmansgebruik bernvloedt.
Aangezien de rechter het goed koopmansgebruik moet begrenzen in verband met de opzet
en beginselen van de belastingwetgeving, ontstaat er in de visie van De Vries'l een "fis-
caal bepaald goed koopmansgebruik". Hoewel van een 'fiscaal goed koopmansgebruik'
wellicht niet kan worden gesproken, voert hij aan dat de fiscaliteit tot afwijkingen van hdt
goed koopmansgebruik (hierboven aangeduid met commercieel goed koopmansgebruik)
noopt.

Blom  is de opvatting toegedaan dat het karakter van de belastingheffing, hetgeen behal-
ve het doel van de belastingheffing ook de zin en structuur van de belastingheffing omvat,
tot verschillen met de commerciele winstberekening leidt.
De Hoge Raad heeft naar de mening van Smeets 4 eerst een voorstelling gemaakt van een
ondernemer zoals hij die zich voorstelt en is vanuit het goed koopmansgebruik wat bij die
ondernemer behoort bepaalde waarderingstelsels gaan ontwikkelen. Deze opvatting komt
overeen met de conclusie zoals die op grond van de jurisprudentie en wetsgeschiedenis is
getrokken, aangezien Smeets op deze wijze aangeeft dat de Hoge Raad naast het 'com-
merciele' goed koopmansgebruik een goed koopmansgebruik creeert voor fiscale doelein-
den. Deze laatste variant zou derhalve aangeduid kunnen worden met de term fiscaal goed
koopmansgebruik.

Naar mijn mening wordt in de inkomstenbelasting verwezen naar 'fiscaal' goed koopmans-
gebruik. Slechts met deze interpretatie kan worden verklaard op welke gronden de Hoge
Raad· heeft kunnen oordelen dat bepaalde winstberekenings- en waarderingsmethoden die

90 J.F.M. Giele, Goed koopmansgebruik, WFR 4318/1956, biz. 790.
91   J.A. Fray, Goed koopmansgebruik, WFR 4270/1955, biz. 1074.
92    M. de Vries, De bestendige gedragslijn, Fed's fiscale Brochures, tweede druk, Deventer,  1970,  biz.

13.

93  A. Blom, Goed koopmansgebruik en lastenverdeling, WFR 4279/1955, biz. 1277.
94 M.J.H. Smeets, noot onder HR BNB 1959/63, biz. 142.
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in overeenstemming zijn met commercieel goed koopmansgebruik en de bedrijfseconomie
niet kunnen worden gehanteerd bij het berekenen van de fiscale winst. De opzet, begin-
selen en voorschriften van de belastingwetgeving hebben tot gevolg dat het fiscale winst-
begrip in bepaaide gevallen afwijkt van de vennootschapsrechtelijke winst.

3.8.3 De rclatie tussen goed koopmansgebruik en maatschappelijk aanvaardbare
normen

3.8.3.1 Inleiding

Meeles stelt dat het antwoord op de vraag wat moet worden verstaan onder goed koop-
mansgebruik, niet anders kan luiden dan: "dat wat de Hoge Raad als zodanig aan-
vaardt."0 Verburg was hem in soortgelijke bewoordingen reeds voorafgegaan.96 Naar

mijn mening verhoogt de Hoge Raad de acceptatiegraad van zijn arresten door in de
overwegingen nader aan te duiden op welke gronden de normen die bij het opstellen van
de vennootschapsrechtelijke jaarrekening worden toegepast niet in overeenstemming zijn
met goed koopmansgebruik. Deze handelwijze zou tevens voor de belastingplichtige onder-
nemer verduidelijken welke bepalingen uit het jaarrekeningenrecht al dan niet kunnen

worden toegepast voor de berekening van zijn fiscale winst.

3.8.3.2 Jurisprudentic

Uit de reeds gewezen arresten met betrekking tot goed koopmansgebruik kan worden

afgeleid dat de Hoge Raad een aantal fundamentele verschillen constateert in de doelstel-

lingen van de vennootschapsrechtelijke jaarrekening en de fiscale winstbepaling.

In art. 2:362, lid 1 BW heeft de wetgever vastgelegd dat de jaarrekening een zodanig
inzicht dient te geven dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd van de solvabili-
teit en liquiditeit van de rechtspersoon, voor zover de aard van de jaarrekening dit toelaat.
In  het  arrest  van  de  Hoge  Raad  in BNB 1974/30  werd door belastingplichtige betoogd  dat

richtlijnen opgesteld door de Nederlandsche Bank in overeenstemming zijn met goed
koopmansgebruik. De Hoge Raad stelde vast dat de Nederlandsche Bank "deze richtlijnen
kan geven in het belang van de solvabiliteit en liquiditeit". Deze richtlijnen hebben derhal-

ve gemeen met de normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden
beschouwd dat zij moeten leiden tot het tonen van inzicht in de solvabiliteit en liquiditeit
van een rechtspersoon.
De Hoge Raad overwoog "dat deze richtlijnen andere maatstaven kunnen aanleggen dan de
maatstaf van goed koopmansgebruik waarnaar artikel 9 van de Wet op de inkomstenbelas-

ting 1964 voorschrijft de winst uit onderneming te bepalen." Maatschappelijk aanvaardbare

normen die tot doel hebben inzicht te verschaffen in de solvabiliteit en liquiditeit van een
rechtspersoon behoren derhalve niet per definitie tot goed koopmansgebruik aangezien de

doelstelling van de fiscale winstbepaling niet overeenkomt met het met deze maatschap-

95 D.A.M. Meeles, Goed koopmansgebruik, De Naamloze vennootschap, 70/12 December 1992, p. 294.

96    Zie  zijn  noot  in BNB 1982/228: "Goed koopmansgebruik  is wat de Hoge  Raad  zegt  dat het  is."
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1 /pelijk aanvaardbare normen nagestreefde doel.97

In zijn arrest  van 23 september   1992.   BNB 1993/60 oordeelde  de  Hoge Raad expliciet
omtrent de relatie tussen goed koopmansgebruik en de artikelen 2:389 jo. art. 2.362. lid 1
BW.
In deze zaak wenste belanghebbende een 50% deelneming te waarderen op kostprijs of
lagere netto-vermogenswaarde. Het waarderen op netto-vermogenswaarde is op grond van
art. 2:389 BW verplicht in de vennootschapsrechtelijke jaarrekening, indien op het zake-
lijke en financieel beleid van de deelneming invloed van betekenis wordt uitgeoefend. In
art. 2:389, lid 2 BW is bepaald dat de netto-vermogenswaarde van een deelneming wordt
bepaald door de activa, voorzieningen en schulden van de maatschappij waarin hij deel-
neemt te waarderen en haar resultaat te berekenen op de zelfde grondslagen als zijn eigen
activa, voorzieningen, schulden en resultaat. Het Hof achtte deze methode in strijd met
goed koopmansgebruik.
In het cassatiemiddel voerde belanghebbende aan dat de methode van waarderen niet in
strijd is met de tekst, de algemene opzet of de beginselen van de belastingwet. Op grond
van het arrest  in BNB 1957/208  moet de netto-vermogenswaarde  naar zijn opvatting  in
overeenstemming worden geacht met goed koopmansgebruik.
In zijn overwegingen nam de Hoge Raad nogmaals duidelijk positie met betrekking tot de
waarde van de vennootschapsrechtelijke jaarrekening voor de fiscale winstberekening. De
Hoge Raad oordeelde dat "bedoeld stelsel kan leiden tot waardering van de deelneming op
een lager bedrag dan zowel de kostprijs als de bedrijfswaarde, hetgeen meebrengt dat in dit
stelsel verliezen tot uitdrukking kunnen worden gebracht, die in feite niet zijn geleden.
Daaraan doet niet af dat artikel 2:389 BW (in de destijds geldende tekst) waardering op de
grondslag van de netto-vermogenswaarde toelaat, aangezien deze bepaling is gericht op de
verschaffing  van  het in artikel   2.362,  lid   1, BW omschreven inzicht  en  op de verwezen-
lijking van de zogenoemde vermogensbescherming, en te dien einde met betrekking tot
deelnemingen voorschriften geeft, die voor de heffing van de vennootschapsbelasting niet
van belang zijn."

De reikwijdte van de argumentatie is niet geheel duidelijk. Iedere bepaling in titel 9 van
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is immers "gericht op de verschaffing van het in
artikel 2:362, lid 1 BW omschreven inzicht" in het resultaat, vermogen, solvabiliteit en
liquiditeit. Voorts is iedere norm die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar wordt
beschouwd gericht "op de verwezenlijking van de zogenaamde vermogensbescherming".
Dient uit deze argumentatie te worden opgemaakt dat alle voorschriften uit titel 9 Boek 2
BW en alle andere door de Ondernemingskamer en de Hoge Raad (N.B. de fiscale kamer)
vastgestelde maatschappelijk aanvaardbare normen niet voor de heffing van de vennoot-
schapsbelasting en inkomstenbelasting van belang zijn? Een bevestigend antwoord houdt in
dat geen enkele relatie zou bestaan tussen de vennootschapsrechtelijke jaarrekening en de
fiscale winstberekening: Deze interpretatie van het arrest dient mijns inziens te worden
verworpen.

1 De vraag of een norm die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar wordt be-
schouwd eveneens kan worden toegepast bij het berekenen van de fiscale winst, kan
slechts worden beantwoord indien is vastgesteld in hoeverre de in het vennootschapsrecht

97  Zie ook: Vakstudie, Jaarverslaggeving, aantekening 4 bij art. 2:384 Burgerlijk Wetboek.
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geaccepteerde waarderings- of winstberekeningsmethode primair tot doel heeft het inzicht
in het vermogen danwel in het resultaat te tonen. Aan het voorschrift dat deelnemingen
worden gewaardeerd op netto-vermogenswaarde dient naar mijn mening primair de doel-
stelling te worden toegedicht het inzicht in het vermogen te tonen. Vervolgens dient te
worden getoetst in hoeverre deze doelstelling strijdig is met de winstberekening. In de
casus van het arrest had de toepassing van de netto-vermogenswaarde tot gevolg dat fiscaal
een verlies werd genomen. Doordat de netto-vermogenswaarde lager was dan de bedrijfs-
waarde van de deelneming ontstond door de toepassing van de vermogensvergelijkingsme-
thode een fiscaal verlies in een jaar waarin naar de opvatting van de Hoge Raad geen
daadwerkelijk verlies werd geleden. Op grond hiervan kan worden betoogd dat de opzet
van de belastingwetgeving niet toestaat dat deze norm uit het jaarrekeningenrecht eveneens
wordt toegepast bij het berekenen van de fiscale winst.

Nadat  de  Hoge  Raad  in zijn arrest  van 2 maart   1994, BNB 1994/164, had geoordeeld  dat
het belanghebbende vrijstond de betaalde kapitaalsbelasting in 66nmaal in mindering te
brengen op het resultaat in het jaar waarin deze belasting verschuldigd was, danwel deze
kosten te activeren, rees de vraag in hoeveel jaren deze actiefpost kon worden afgeschre-

ven. De Hoge Raad overwoog hieromtrent als volgt:
"Daarbij is belanghebbende niet gebonden aan hetgeen voor de jaarrekening is voorge-
schreven in artikel 2:386, lid 3, BW, nu deze bepaling voor de berekening, overeenkomstig
artikel 8 van de Wet (op de vennootschapsbelasting; toevoeging GdB) in verband met
artikel 9 van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, van de over enig jaar behaalde winst
niet van toepassing is verklaard, en niet kan worden gezegd dat bij de berekening van de
fiscale winst de verdeling van de onderhavige kosten  over een langer tijdvak  dan vij f jaren
in strijd is met de beginselen die aan goed koopmansgebruik ten grondslag liggen."

Door te benadrukken dat in de fiscale wetgeving niet wordt verwezen naar het vennoot-

schapsrecht, bevestigt de Hoge Raad naar mijn mening zijn overwegingen in het arrest van
BNB 1954/128 waarin hij oordeelde   dat een belastingplichtige ondernemer de vrijheid
toekomt een maatschappelijk aanvaardbare norm die in overeenstemming is met goed
koopmansgebruik ter zijde te stellen. indien andere (ongeschreven) normen bestaan die
voldoen aan de beginselen van goed koopmansgebruik.

Dat vraagtekens kunnen worden geplaatst bij de overwegingen van de Hoge Raad vloeit
voort uit het feit dat onduidelijk is welke beginselen van goed koopmansgebruik de Hoge
Raad  op het oog heeft op grond waarvan een afschrijvingsperiode van langer dan vijf jaar
is toegestaan.

98

3.9 Conclusie

3.9.1  Verhouding tussen goed koopmansgebruik en maatschappelijk aanvaardbare
normen

98  Zie de noot van J.W. Zwemmer in BNB 1994/164.
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In dit hoofdstuk stonden twee vragen centraal. De eerste betrof de (ontwikkeling van de)
inhoud van goed koopmansgebruik.
Bestond goed koopmansgebruik in den beginne daadwerkelijk uit de gebruiken die door de
kooplieden werden toegepast, de ontwikkelingen in de maatschappij hebben ertoe geleid
dat  de  Hoge  Raad  in zijn arrest  van BNB 1992/181 heeft geoordeeld  dat  een  in de praktijk
gebruikelijke winstberekenings- of waarderingsmethode geen garantie is dat deze methode
kan worden gehanteerd voor de berekening van de fiscale winst. In plaats van inductieve
onderzoeksmethoden, zullen de methoden die in overeenstemming zijn met goed koop-
mansgebruik moeten worden gevonden door deductie. Daarvoor is van belang dat de
beginselen van goed koopmansgebruik worden vastgesteld. Naar mijn mening bestaat
communis opinio omtrent de volgende beginselen: het realiteitsbeginsel, het voorzichtig-
heidsbeginsel en het eenvoudsbeginsel.
Voorts heeft   de   Hoge   Raad   in zijn arrest   in BNB 1957/208 aangegeven onder welke
voorwaarden de methoden die in overeenstemming zijn met de bedrijfseconomie kunnen
worden toegepast bij het berekenen van de fiscale winst. Terecht stelt de Commissie ter
bestudering van de verhouding tussen goed koopmansgebruik en normen die in het maat-
schappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd dat de Hoge Raad in dat arrest
niet heeft beslist dat slechts hetgeen bedrijfseconomisch juist is, behoort tot goed koop-
mansgebruik.

99

De tweede vraag had betrekking op de (dwingende) relatie tussen de vennootschapsrechte-
lijke jaarrekening en de fiscale winstberekening. Uit de jurisprudentie van de Hoge Raad
ten  tijde  van het regime  van  de   Wet  IB' 14 kan worden geconcludeerd  dat de belasting-
plichtige ondernemer gebonden was aan de winstberekenings- en waarderingsmethoden die
hij hanteerde bij de berekening van de commerciele winst, tenzij deze methoden in strijd
waren met de opzet of beginselen van de belastingwetgeving.

plichtige zijn fiscale winst kan berekenen zonder daarbij de vennootschapsrechtelijke
Vanaf de jaren 50 bestaat een autonoom winstbegrip hetgeen betekent dat de belasting-

 jaarrekening als basis te hanteren.

3.9.2 Goed koopmansgebruik, maatschappelijk aanvaardbare normen en het bui-
tenwettelijke normenstelsel

In de paragraaf omtrent de 'normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar
worden beschouwd' is aangetoond dat deze term werd geYntroduceerd omdat het ook voor
de commerciele balans gangbare begrip 'goed koopmansgebruik' in de loop der jaren een
veeleer fiscale betekenis had verworven.

I De wetgever heeft de intentie gehad een scheidslijn te cretren tussen enerzijds de normen
die in de fiscale winstberekening worden gebruikt en anderzijds de normen in het jaarreke-

i ningenrecht. In deze paragraaf wordt onderzocht in hoeverre deze normen met elkaar
overeenkomen. De opmerking van Tempelaarloo dat "de fiscale waarderingsgrondslagen

99   Rapport van de Commissie ter bestudering van de verhouding tussen goed koopmansgebruik en
normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd, Verhouding tussen

goed koopmansgebruik en maatschappelijk aanvaardbare normen, Geschriften van de Vereniging
voor Belastingwetenschap, no. 189, p. 22.

100 A.F. Tempelaar,  De jaarverslaggeving van Naamloze vennootschappen, De accountant 1965/1966,
biz. 275.
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als zodanig nimmer zullen mogen worden gerekend tot de normen, welke in het maat-
schappelijk verkeer worden aanvaard. ook al worden zij zeer veelvuldig toegepast", is naar
mijn mening niet correct. De meeste winstberekeningsmethoden en waarderingsstelsels
kunnen worden gehanteerd in zowel het fiscale recht als het jaarrekeningenrecht.

De Commissie ter bestudering van de verhouding tussen goed koopmansgebruik en normen
die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd'o' constateert dat
" [v]oorzichtigheid i s. . . geboden   bij het gebruik   van de interpretatie   van   het   goed   koop-
mansgebruik ter invulling   van de normen   in het vennootschapsrecht." Deze constatering
baseert zij op het feit dat de wetgever heeft beoogd een breuk tot stand te brengen tussen
de fiscale en de vennootschapsrechtelijke winstberekening. Hieruit volgt dat in de opvat-
ting van de Commissie eveneens voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van de maat-
schappelijk aanvaardbare normen ter invulling van goed koopmansgebruik.

-  De 'normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd' zijn
in het Burgerlijk Wetboek opgenomen om afstand te kunnen nemen van het gefiscaliseerde

 
de maatschappelijk aanvaardbare normen beoogd een aantal fiscale eigenaardigheden uit de
(commerciele) goed koopmansgebruik. De wetgever heeft derhalve met de introductie van

vennootschapsrechtelijke jaarrekening te weren. Dit betekent geenszins dat geen enkele

winstberekenings- en waarderingsmethode die bij de fiscale winstberekening mag worden
gehanteerd niet kan worden toegepast bij het opstellen van de vennootschapsrechtelijke

jaarrekening. Op deze wijze zou het kind met het badwater zijn weg gegegooid. De be-
doeling van de wetgever was immers juist de verwijzing naar het buitenwettelijke normen-
stelsel (het commerciele goed koopmansgebruik) te handhaven, zonder de fiscale 'vervui-

_   ling' eveneens van toepassing te verklaren voor de vennootschapsrechtelijke jaarrekening.

De vraag die echter rijst, is in hoeverre 'goed koopmansgebruik' en 'de normen die in het
maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd' gelijk zijn.

Naar de mening van 1Jsselmuiden'02 dienen de 'normen die in het maatschappelijk ver-
keer als aanvaardbaar worden beschouwd', 'goed koopmansgebruik' en dienovereenkomsti-
ge buitenlandse omschrijvingen te worden "behandeld als termen met een overeenkomstige
inhoud, namelijk als de internationaal algemeen aanvaarde vooronderstellingen, beginselen
en regels van behoorlijke financiele rekening en verantwoording." Uit deze passage mag
worden opgemaakt dat de maatschappelijk aanvaardbare normen en goed koopmansgebruik
in zijn opvatting dezelfde inhoud hebben.

--7 Van der Zanden'03 komt in zon dissertatie tot de conclusie dat de inhoud van het goed
  j koopmansgebruik. zoals dat door de belastingrechter wordt toegepast. op dit moment niet

4 I samenvalt met de inhoud van de normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaard-

1 1

baar worden beschouwd. Hij durft eveneens de stelling aan dat goed koopmansgebruik
geen elementen bevat die niet kunnen worden gerekend tot de normen die in het maat-

4
101 Rapport van de Commissie ter bestudering van de verhouding tussen goed koopmansgebruik en

normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd, Verhouding tussen

goed koopmansgebruik en maatschappelijk aanvaardbare normen, Geschriften van de Vereniging
voor Belastingwetenschap, no. 189. p. 60.

102 Zie aantekening 3 op art. 2:384 BW van de Vakstudie Jaarverslaggeving.
103 P.M. van der Zanden, t.a.p., biz. 161.
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-1/4
C schappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd, Goed koopmansgebruik is naar
f zijn mening een onderdeel van de grotere verzameling normen die in het maatschappelijk

   verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd. In zijn opvatting gebruikt de belastingrechtereen deel van deze grotere verzameling normen niet, zonder dit in de uitspraken enigszinste motiveren.
Naar mijn mening verwijzen 'goed koopmansgebruik' in art. 9 Wet IB'64 en de 'normen
die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd' in art. 2:263 BW
naar hetzelfde buitenwettelijk normenstelsel. Dit normenstelsel wordt voornamelijk, maariet uitsluitend, gevoed  door de bedrij fseconomie.
Uit het arrest  van  de  Hoge  Raad  in BNB 1957/208 blijkt  dat de inhoud  van  goed  koop-mansgebruik eveneens wordt bepaald door de beginselgn en opzet van de belastingwetge-
ving. Bepaalde winstberekenings- en waarderin methoden die behoren tot het buitenwet-
telijke normenstelsel zullen niet door de sluizen van het goed koopmansgebruik in art. 9
wet IB'64 komen.
Dezelfde situatie doet zich voor ten aanzien van de vennootschapsrechtelijke jaarrekening.
Ook de 'normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd'
werken als een filter ten opzichte van het buitenwettelijke normenstelsel waarnaar zij
verwijzen. Ofschoon bijvoorbeeld het waarderen van onderhanden werk met behulp van de
direct-costingmethode in overeenstemming is met de bedrijfseconomie en dientengevolge
ook behoort tot het buitenwettelijk normenstelsel, kan deze waarderingsmethode in bepaal-

Ne situaties niet worden aangemerkt als een norm die in het maatschappelijk verkeer als
 aanvaardbaar wordt beschouwd, omdat deze waarderingsmethode niet leidt  tot het vereiste
Llilzicht in het vermogen.

4 Materilile invlocd van de vennootschapsrechtelijke jaarrekening op de fiscale
winstberekening

4.1       Inleiding

In de voorgaande paragrafen is geconcludeerd dat er geen formele binding bestaat tussen
de vennootschapsrechtelijke jaarrekening en de fiscale winstberekening. In deze paragraaf
wordt onderzocht in hoeverre in de fiscale wetgeving belang wordt gehecht aan de ven-
nootschapsrechtelijke jaarrekening bij het bepalen van de belastbare winst.

4.2 Juridisch gekwalificeerde en ongekwalificeerde feiten

De vennootschapsrechtelijke jaarrekening en de fiscale winstberekening zijn gebaseerd op
<

dezelfde feiten. Deze feiten worden gevormd door de handelingen van de ondernemer en
een aantal exogene factoren zoals de werking van de markt. Ofschoon de feiten de basis
vormen van de vennootschapsrechtelijke jaarrekening, zijn de posten in de balans niet te
vereenzelvigen met de feiten. De feiten worden, alvorens zij in de jaarrekening worden
opgenomen, eerst verwerkt met behulp van bepaalde waarderings- of winstbepalingsme-
thoden die de ondernemer voor meerdere jaren dient te hanteren. De vennootschapsrechte-
lijke jaarrekening bevat derhalve neergeslagen feiten. Een en ander kan wellicht met een
voorbeeld worden verduidelijkt.
Art.   2:365,   lid 1, letter  d BW schrijft  voor dat kosten van goodwill  die van derden  is
verkregen afzonderlijk onder de immateriele vaste activa dienen te worden opgenomen.
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Art. 2:386, lid 3 BW bepaalt dat deze kosten moeten worden afgeschreven naar gelang van
de verwachte gebruiksduur. De afschrijvingsduur mag vijf jaar slechts te boven gaan.
indien de goodwill aan een aanzienlijk langer tijdvak kan worden toegekend. De onderne-
mer moet de redenen aangegeven voor de lange afschrijvingsduur.

i Ook fiscaal zal overgenomen goodwill in het algemeen in vijf jaar worden afgeschre-
104

I ven. In B. 9213 achtte de Hoge Raad het echter eveneens in overeenstemming met
 goed koopmansgebruik om afschrijving op overgenomen goodwill achterwege te laten. De

  overgenomen goodwill en de opkomende goodwill vormen als het ware communicerende

 vaten.  In  de mate waarin de overgenomen goodwill verdwijnt, ontstaat opkomende, eigen
I gekweekte goodwill.
In de vennootschapsrechtelijke jaarrekening zal moeten worden afgeschreven op de good-
will. De afschrijving is echter een juridisch gekwalificeerd feit. Dergelijke feiten zijn
slechts relevant voorzover daaruit het achterliggende (juridisch ongekwalificeerde) feit is te
achterhalen. Het feit dat de ondernemer voor de berekening van zijn vennootschapsrechte-
lijke winst wel afschrijft op de verworven goodwill kan derhalve niet tot bewijs dienen in
de fiscale procedure. De inspecteur kan zich derhalve niet beroepen op het 'feit' dat de

  goodwill in de vennootschapsrechtelijke jaarrekening in vijf jaar wordt afgeschreven. De

 
afschrijving vloeit immers voort uit een verplichting die in de belastingwetgeving niet

vigeert.
Een ondernemer die in zijn vennootschapsrechtelijke jaarrekening gemotiveerd heeft aange-
toond dat de afschrijvingsduur langer moet zon dan vijf jaar en ook voor zon fiscale
winstberekening afschrijft op goodwill, zal terecht tegengeworpen kunnen krijgen dat de
langere afschrijvingsduur ook voor de fiscale winst van toepassing is. De aangevoerde

redenen zijn immers objectieve feiten die niet zijn verwerkt in een waarderings- of af-
schrijvingsmethode.

In bepaalde gevallen worden j uridische gekwalificeerde feiten   met de ongekwalificeerde
feiten verward.'05   Er zijn overigens situaties denkbaar waarin juridische gekwalificeerde
feiten met de achterliggende feiten overeenkomen, zoals bijvoorbeeld de ontvangen divi-
denden of huur.

FAangetekend moet worden dat in bepaalde gevallen ook het beginsel van de eenvoud als

i een    (ongekwalificeerd)    feit moet worden aangemerkt. Indien de veldinventaris    in    de
*

vennootschapsrechtelijke  balans is opgenomen,   kan  voor de fiscale winstberekening  niet
. met een beroep op het eenvoudsbeginsel worden verdedigd dat deze kosten niet behoeven

te worden geactiveerd. De belastingplichtige heeft met zijn vennootschapsrechtelijke balans

laangetoond dat de gunst die het eenvoudsbeginsel behelst, niet nodig is. Het eenvoudsbe-

2
ginsel komt de ondernemer derhalve fiscaal niet toe omdat hij in de vennootschapsrechte-

I liike jaarrekening heeft aangetoond in staat te zijn de kosten in verband met de veldinven-

flaris op een juiste wijze te waarderen.

Bij de stelling dat aan de fiscale en vennootschapsrechtelijke winstberekening dezelfde

(achterliggende, niet juridisch gekwalificeerde) feiten ten grondslag liggen, moet een

kanttekening worden geplaatst.

104 R.P.C. Cornelisse, Enige fiscale aspecten van goodwill. FM 60,1992. biz. 116.
105 Zie bijvoorbeeld:  Hoge Raad, 23 juni  1982, BNB 1982/217:   Hoge Raad, 21 april  1982, BNB

1982/228: Hoge Raad, 1 december 1982. BNB 1983/131.
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In zijn arrest   van   18  juni   1943.   B. 7687 overwoog  de   Hoge  Raad   "dat  goed   koop-
mansgebruik medebrengt, dat de bepaling van de waarde van goederen en voorraden op
het einde van het kalender-boekjaar geschiedt naar de feiten en omstandigheden, zoals die
op dat tijdstip lagen, doch dat voor de vraag, welke die feiten en omstandigheden zijn
geweest, de koopman zich richt naar de gegevens hieromtrent, welke hem ten tijde van het
opmaken van de balans ten dienste staan, ook al zijn zij eerst na het einde van het kalen-
derboekjaar bekend geworden. Art. 2:384, lid 2 BW luidt: (...) Verliezen en risico'si, 106

die hun oorsprong vinden v66r het einde van het boekjaar, worden in acht genomen.
indien zij v66r het opmaken van de jaarrekening zijn bekend geworden.
Indien de vennootschapsrechtelijke balans niet gelijktijdig met de fiscale vemogensop-
stelling wordt opgesteld kan dit betekenen dat de ondernemer in de vennootschapsrechte-lijke jaarrekening, ten opzichte van de fiscale balans, niet dezelfde gegevens heeft kunnen
verwerken hetgeen tot gevolg kan hebben dat de in de vennootschapsrechtelijke jaarreke-
ning in aanmerking genomen feiten en omstandigheden anders kunnen zijn dan de feiten
en omstandigheden in de fiscale vermogensopstelling.

Ofschoon zowel in het jaarrekeningenrecht als in het fiscale recht de feiten en omstandig-
heden c.q. verliezen en risico's hun oorsprong moeten vinden voor het einde van het
boekjaar, zullen de gegevens op grond waarvan de grootte en omvang van de onderhavige
posten moeten worden bepaald niet gelijk behoeven te zijn, ingeval de fiscale balans op
een ander tijdstip dan de vennootschapsrechtelijke jaarrekening wordt vastgesteld.

4.3     De vereiste aangifte en de vennootschapsrechtelijke jaarrekening

Op grond van  art. 52 Besluit  op de Inkomstenbelasting  1941  was een belastingplichtige die
een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefende, verplicht bij de aangifte van de winst gewaar-
merkte afschriften van de jaarstukken te overleggen of, bij gebreke daarvan, een gespeci-
ficeerde winstberekening.

De verplichting bij de aangifte vennootschapsbelasting ook de vennootschapsrechtelijke
jaarrekening te overleggen stamt uit de bezettingstud. Het Besluit Vennootschapsbelasting
1942 bevatte het volgende voorschrift: De bestuurders leveren met de aangifte een eigen-
handig ondertekend afschrift in van de jaarstukken, welke met de aangifte verband houden.
Voor de ingeleverde geschriften geeft de inspecteur desverlangend een ontvangstbewijs af.
Brands verstaat onder de jaarstukken de verlies- en winstrekening, balans en toelich-

107

ting als bedoeld in het Wetboek van Koophandel. De verplichting om commerciele jaar-
stukken op te stellen op grond van art. 42 WvK gold slechts voor naamloze vennootschap-
pen, zoals ook nu de verplichtingen van Boek 2 BW slechts voor bepaalde lichamen
gelden. De wetgever heeft zich genoodzaakt gezien de ondernemers de mogelijkheid te
bieden bij gebreke aan jaarstukken een (niet-commerciele) gespecificeerde winstberekening
te overleggen.
Art.  29  van het Besluit Vennootschapsbelasting 1942 eiste  dat de ondernemer een afschrift

106  Zie de conclusie van A.G. Verburg bij het arrest van de Hoge  Raad  van 22 september  1993,  BNB
1994/33.

107  J.  Brands, Het jaarverslag van de Naamloze Vennootschap. Naamloze Vennootschap  1953,  biz.  209
e.v.
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van de jaarstukken inleverde. De naamloze vennootschappen die onder deze wet vielen,
waren op grond van art. 42 WvK ook verplicht jaarstukken op te stellen. Volgens de
Vakstudie heeft de bepaling betrekking 'op het jaarverslag, (...) de balans en de winst- en
verliesrekening. zoals deze door de algemene vergadering van aandeelhouders is vastge-
steld'.

De  belastingplichtige  in BNB 1957/35  had  bij zijn aangifte  lB geen gewaarmerkt afschrift
van de jaarstukken overlegd. Ook van de door art. 52 Besluit op de inkomstenbelasting
geboden mogelijkheid om bij gebreke van een dergelijk afschrift een gespecificeerde
winstberekening in te dienen. had hij geen gebruik gemaakt. De ondernemer voerde tot
zijn verweer aan dat uit de Ministeriele Instructie bleek dat de jaarstukken slechts dan tot
de aangifte behoorden. indien en voorzover zij tot staving van de aangegeven bedrijfs- of

beroepswinst dienen. De Hoge Raad overwoog dat ook in geval de winst wordt geschat
een gespecificeerde winstberekening dient te worden overlegd.

In BNB 1957/289  deed een accountant aangifte zonder een afschrift  van de jaarstukken  of
een gespecificeerde winstberekening over te leggen. Als grief voerde hij aan dat hij geen

boekhouding voerde en deswege geen balans en verlies- en winstrekening kon opmaken.
Voorts achtte hij de in de aangifte opgenomen eis dat een gespecificeerde winstberekening

diende te worden overlegd niet op de wet berustend. De Hoge Raad gaf aan dat de Minis-
ter de bevoegdheid heeft voorschriften uit te vaardigen met betrekking tot met de aangifte

verband houdende zaken. Door derhalve niet aan de verplichtingen uit de aangifte te

voldoen, is de vereiste aangifte niet gedaan.

In beide arresten werd de winst in de aangifte vermeld zonder de belastingdienst de
mogelijkheid te bieden de hoogte van het bedrag te controleren. In een dergelijk geval

stond vast dat de vereiste aangifte niet was gedaan. De vraag of een ondernemer, die wei
commerciele jaarstukken opmaakt, een vereiste aangifte doet indien hij in plaats van deze
stukken een (afwijkende) fiseale vermogensopstelling bij de aangifte overlegt, wordt in
deze arresten niet beantwoord.

In de AWR bepaalt art. 7 dat opgave wordt verlangd van gegevens en overlegging kan
worden gevraagd van bescheiden, waarvan de kennisneming voor de heffing van de
belasting van belang kan zijn. Op grond van dezelfde bepaling wordt aan de minister de
bevoegdheid gedelegeerd om het formulier van de aangiftebiljetten vast te stellen.

Het A-aangiftebiljet vennootschapsbelasting 1996 schrijft de ondernemer onder andere  het

volgende voor : "(1) De Onderdelen D (fiscale vermogensopstelling) en E (fiscale winstbe-

rekening) van het biljet sluiten zoveel mogelijk aan bij de commerciele modellen (resp. B
en E) van het Besluit Modellen Jaarrekening. (...)
(2) Bij de aangifte moeten altijd de volgende commerciele jaarstukken worden overlegd: a.
een gewaarmerkt afschrift van de balans bij het einde van bovengenoemd boekjaar, b. een

gewaarmerkt afschrift van de winst- en verliesrekening over dat boekjaar.

(3)   U moet tevens overleggen een specificatie   van de commerciele verschillen tussen   de

bedragen van de jaarstukken en die van de fiscale vermogensopstelling en winstbereke-

ning."

De verplichting opgenomen onder (3) heeft geruime tijd een facultatief karakter gehad. In

bijvoorbeeld het aangiftebiljet  A  voor  het  jaar   1967  zag de inspecteur gaarne een specifi-
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catie van de verschillen tussen de bedragen van deze jaarstukken en die van de fiscale
vermogensopstelling en winstberekening tegemoet. Van een verplichting was derhalve geen
sprake.

Uit het aangiftebiljet vennootschapsbelasting    1996 is derhalve   op te maken   dat   de   ver-
plichtingen van de ondernemer toenemen. Behoefde in het verleden de hoogte van de
winst slechts te worden aangetoond op grond van de jaarstukken of. bij gebreke daarvan
een gespecificeerde winstberekening, tegenwoordig moet naast een fiscale berekening ook
de vennootschapsrechtelijke jaarrekening worden overlegd, met een specificatie van de
verschillen.

Het is onduidelijk of de opgesomde vereisten in overeenstemming zijn met de delegatiebe-
paling van art. 7, lid 3 AWR. De bescheiden die bij een aangiftebiljet worden verlangd
dienen ingevolge dit artikel voor de heffing van de belasting van belang te kunnen zijn.
Evenals in art. 7 wordt in art. 47 AWR als voorwaarde gesteld dat gegevens en inlichtin-
gen van belang kunnen zijn voor de belastingheffing. Omtrent dit laatste artikel overwoog
de  Hoge  Raad  in BNB 1986/128:  "Voor de aanwezigheid  van een belang is slechts vereist
dat het gevraagde op zich zelf beschouwd van belang kan zijn voor de belastingheffing
van de betrokken belastingplichtige."
Het is echter de vraag of een vennootschapsrechtelijke jaarrekening van belang kan zijn
voor de belastingheffing. Voor de vraag of in Nederland een onderneming wordt gedreven,
danwel of er slechts een belegging is, zal de jaarrekening van het buitenlandse hoofdhuis
van belang kunnen zijn in de zin van art. 47 AWR. De buitenlandse jaarrekening werd van
belang geacht voor het vaststellen van het ondernemerschap. De Hoge Raad gaf expliciet
aan dat het belang slechts aanwezig is ingeval er sprake is van activiteiten in Nederland
met een buitenlands hoofdhuis. In de laatste volzin lijkt de Hoge Raad ieder belang van de
vennootschapsrechtelijke jaarrekening voor de fiscale winstberekening te ontkennen, aange-
zien de fiscale vermogensopstelling en de fiscale winstberekening de inspecteur voldoende
gegevens verschaffen.
Ofschoon dit arrest betrekking heeft op art. 47 AWR, kan uit de overwegingen van de
Hoge Raad worden afgeleid dat de vennootschapsrechtelijke jaarrekening niet immer van
belang kan zijn voor het vaststellen van de hoogte van de fiscale winst. Ook zonder het
overleggen van de vennootschapsrechtelijke jaarrekening kan er derhalve sprake zijn van
de vereiste aangifte en kan de omkering van de bewijslast niet plaats vinden.

Op   20   mei   1992, BNB 1993/221, heeft   de   Hoge   Raad zich wederom gebogen  over   een
zaak waarin een accountant had nagelaten een gewaarmerkt afschrift van de jaarstukken of
een gespecificeerde winstberekening bij zijn aangifte voor de inkomstenbelasting over te
leggen. In het onderhavige geval had belanghebbende slechts een negatieve winst in de
aangifte opgevoerd, zonder dit bedrag op enige wijze te specificeren. Ook een fiscale
winstberekening ontbrak. De inspecteur was van mening dat op grond hiervan belangheb-
bende moet bewijzen  dat het belastbaar inkomen  voor 1982 Iager  was  dan hij stelde.   Het
Hof en de Hoge Raad overwogen dat niet aan de vereiste aangifte was voldaan, waardoor
de accountant moet aantonen dat het inkomen lager was dan de inspecteur stelde.
Dit arrest doet naar mijn mening niet af aan de conclusie die kan worden getrokken uit
BNB   1986/128.   In het onderhavige arrest  had de belastingplichtige  op geen enkele wijze
en dus ook niet door een fiscale vermogensopstelling en winst- en verliesrekening duidelijk
gemaakt hoe de winst was berekend.
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Op grond van art. 7 AWR kan toezending worden gevraagd van bescheiden en andere

gegevensdragers of de inhoud daan·an. waarvan de kennisneming voor de heffing van de
belasting van belang kan zijn. Indien een belastingplichtige een fiscale vermogensopstelling
en een fiscale winst- en verliesrekening bij zijn aangifte heeft gevoegd. heeft de vennoot-
schapsrechtelijke jaarrekening naar mijn mening niet per definitie een toegevoegde waarde
voor de berekening van de fiscale winst.
Het ontbreken van de vennootschapsrechtelijke jaarrekening kan naar mijn mening slechts
tot gevolg hebben dat de bewijslast ex. art. 25 AWR wordt omgekeerd, indien in de
(toelichting van de) vennootschapsrechtelijke jaarrekening feiten zijn opgenomen die van
belang zijn voor de fiscale winstberekening en die feiten niet op een andere wijze zijn
aangetoond. Een voorbeeld van deze uitzondering is naar mijn mening de milieuresolutie.

4.4    De milieuresolutic

Op  22  mei 1995. Vakstudie-Nieuws  1995.  p. 2070, heeft de Staatssecretaris van Financien
een besluit uitgevaardigd waarin wordt aangegeven in welke gevallen een passiefpost of
kostenegalisatiereserve mag worden gevormd voor de toekomstige uitgaven in verband met
milieuverontreiniging. Indien er nog geen verplichting bestaat en voorts niet aan de voor-
waarde wordt voldaan voor het opnemen van een voorziening, bestaat de mogelijkheid op
grond van art. 13 Wet IB'64 een reserve tot gelijkmatige verdeling van kosten en lasten te

vormen. Voorwaarde is echter  dat de ondernemer  het '
stellige voornemen' heeft de uitga-

ven    te    doen.    Dit ' stellige voornemen' kan worden aangetoond    door de inspecteur    een

eventueel in overleg met de provincie opgesteld plan tot sanering te overleggen. Voorts
moet uit het plan aannemelijk worden dat de sanering binnen een vastgestelde periode zal
worden uitgevoerd: "Dit laatste kan bijvoorbeeld het geval zijn indien in de gepubliceerde
commerciele stukken melding wordt gemaakt van een plan om tot sanering over te gaan."
Het openbaar maken van het saneringsplan wordt in de onderhavige resolutie als een
waarborg gezien   voor  het   feit   dat   het ' stellige voornemen' op korte termun wordt verwe-

zenlijkt.

Uit de milieuresolutie kan worden opgemaakt dat de inhoud van de vennootschapsrechte-

lijke jaarrekening in bepaalde gevallen een belangrijke uitwerking kan hebben op de
bewijspositie van de inspecteur c.q. belastingplichtige

4.5 Fiscale winstberekening en de balans van de vennootschap onder firma

Op   16  december   1959 (BNB 1960/34) heeft  de   Hoge  Raad een arrest gewezen  dat  in  de
praktijk voor vele problemen heeft gezorgd. Tot het einde van 1955 dreef belanghebbende

voor eigen rekening en risico een smederijbedrijf.  Per   1  januari 1956 zette  hij de onder-

neming voort in een met zijn zoon opgerichte vennootschap onder firma. Belanghebbende
was  voor  2/3  in de winst gerechtigd  en  de  zoon  voor  1/3. De onderneming  werd  in  de  ven-

nootschappelijke administratie van de vennootschap onder firma opgenomen voor een
bedrag dat hoger was dan de waarde vermeld in de boekhouding van de eensmanszaak.

Deze herwaardering vond plaats om te voorkomen dat de zoon zou worden bevoordeeld

door de inbreng, doordat hij zou gaan delen in de stille reserves. Belanghebbende rekende

de uit deze vennootschappelijke administratie voortvloeiende herwaarderingswinst niet tot

zon belastbaar inkomen.  Bij zijn aangifte inkomstenbelasting  1956 nam belanghebbende  de
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bovenvermelde administratie als grondslag. De hoogte van de afschrijvingen baseerde hij
echter op de kostprijs van de ingebrachte bedrijfsmiddelen, zoals deze gold in zijn voor-
heen als eenmanszaak uitgeoe fend bedrij f.    Het Hof stelde op grond van aangiften    en
jaarstukken vast dat belanghebbende "zijn keuze heeft laten vallen op het niet herwaarde-
ren dier bedrijfsmiddelen" De Hoge Raad overwoog als volgt: "dat echter indien. gelijk in
het onderhavige geval. de vennoten de niet gewenste bevoordeling van dien medevennoot
voorkomen in dezer voege. dat zij overeenkomen dat de inbrenger in de boeken der

vennootschap zal worden gecrediteerd voor de van de voormalige boekwaarde afwijkende
hogere waarde, dit betekent dat zij voor hun winstberekening uitgaan van deze hogere
waarde; dat het aldan den inbrenger niet vrijstaat voor zijn winstberekening ten dienste van
de heffing van inkomstenbelasting nog vast te houden aan zijn voormalige boekwaarde."
Giele en Vermeend  zijn van mening  dat dit arrest strijdif  is  met het wettelijke stelsel.'OR
De firmabalans is naar hun mening slechts een commerciele balans, die relevant is voor de
belastingheffing, voorzover de firmanten dat door het niet opstellen van afzonderlijke fis-
cale balansen kenbaar maken.'0   Ook   Van   Dijck"o   is van mening   dat "het formele   cri-
terium met betrekking tot de boekhoudkundige behandeling in de vennootschap" een stap
terug is in de ontwikkeling van de jurisprudentie betreffende de fiscale positie van de
vennoot.

Van  Soestil'  is van mening  dat het oordeel  van  de  Hoge  Raad dat commerciele herwaar-
dering verplicht een fiscale herwaardering tot gevolg heeft, niet juist kan zijn. Als argu-
menten voor het standpunt van de Hoge Raad voert hij aan dat de commerciele herwaar-
dering niet verplicht was. Voorts zou het feit dat de firmant zijn bedrijf (gedeeltelijk)
behoudt wellicht een rol hebben kunnen spelen bij de beoordeling van de Hoge Raad. Van
Soest acht deze argumenten echter niet afdoende en is derhalve van mening dat redenen te
over zijn om het arrest nogmaals aan de rechters voor te leggen.
In hoeverre is dit arrest een inbreuk op de Nederlandse winstberekeningsmethode die
onafhankelijk van de commerciele balans tot stand komt? Zoals in de voorgaande para-
grafen is uiteengezet, wordt de commerciele winst in beginsel op dezelfde feiten gebaseerd
als de fiscale winstberekening.   In het arrest  in BNB 1960/34  werd de belastingplichtige
firmant gehouden aan zijn in de commerciele balans gemaakte keuze. Die keuze hield in
de onderneming bij de inbreng in de vennootschap te herwaarderen. Van een juridisch
ongekwalificeerd feit kan naar mijn mening niet worden gesproken. De herwaardering
vloeit voort uit een subjectieve keuze van de firmant en is een juridisch gekwalificeerd feit
dat niet relevant is voor de fiscale winstberekening.
Uit het arrest kan derhalve worden opgemaakt dat de Hoge Raad de opvatting is toegedaan
dat ingeval een onderneming wordt ingebracht in een vennootschap onder firma, de
commerciele balans bepalend is voor de fiscale vermogensopstelling, voorzover de com-
merciele balans betrekking heeft op de herwaardering van de onderneming. Het rechtsoor-
deel van de ondernemer in de commerciele balans is in een dergelijk geval bepalend voor

108 J.F.M. Giele, W.A. Vermeend, De vennootschap onder firma, zesde herziene druk, 1993, blz. 118.
Zie ook J. Spaanstra, Herwaardering bij het toe- en uittreden van firmanten, Weekblad 4493/1960,
J.F.M. Giele, De verplichte herwaardering bij inbreng van een onderneming in een vennootschap
onder firma. Een gerechtvaardigde complicatie?,  MBB,  nr.  5/6  1972.

109 J.F.M. Giele, W.A. Vermeend, t.a.p., biz. 22. Zie ook E. Aardema, Enkele saillante firmaproblemen,
in: Eenvoud en doeltreffendheid, Liber amicorum J.F.M. Giele, biz. 37.

110 J.E.A.M. van Dijck, noot onder Hoge Raad 16 december 1959, BNB 1960/34.
111   C. van Soest, Overzicht fiscale rechtspraak, Weekblad  1960/4493,  biz.  217.
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de fiscale winstberekening.
Aangezien in Nederland een formele binding tussen fiscale en vennootschapsrechtelijke
winstberekening ontbreekt. is het opmerkelijk dat de Hoge Raad geen argumenten aan-

draagt op grond waarvan de uitzondering in dit specifieke geval kan worden gerechtvaar-
digd.

5         Conclusie

Goed koopmansgebruik in art. 9 Wet IB'64 is een autonoom begrip. Het commerciele
goed koopmansgebruik of de bedrijfseconomie zijn eerst fiscaal toelaatbaar als de opzet of

beginselen van de fiscale wetgeving zich hiertegen niet verzetten. Het gebruik in de
praktijk is voor de invulling van het begrip goed koopmansgebruik niet langer relevant.
De maatschappelijk aanvaardbare normen en het goed koopmansgebruik verwijzen naar
hetzelfde buitenwettelijk normenstelsel. Hieruit vloeit voort dat een bepaalde relatie bestaat

tussen beide begrippen.
Doordat zowel in de fiscale wetgeving als in het vennootschapsrecht eigen voorwaarden
worden gesteld aan het buitenwettelijke normenstelsel, is de inhoud van beide begrippen

niet geheel gelijk.
De vennootschapsrechtelijke jaarrekening kan slechts relevant zijn voor de berekening van
de fiscale winstberekening voorzover hierin feiten kunnen worden gevonden die niet reeds

op andere wijze voorhanden waren.
Een formele binding tussen beide winstberekeningen is slechts te vinden  in BNB 1960/34.

Aangezien de Hoge Raad echter geen argumenten heeft aangedragen voor de uitzondering
en deze ook niet bepaald voor de hand liggen, dient het arrest naar mijn mening als onjuist
te worden gekwalificeerd.
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3.  De relatie tussen de fiscale winstberekening en devennootschapsrechtelijke jaarrekening in Duitsland

1 Inleiding

In § 8 van de Duitse Vennootschapsbelasting (Kdrperschaftsteuergesetz) wordt verwezen
naar de winstbepaling in de Wet op de Inkomstenbelasting (Einkommensteuergesetz). § 5,Abs. 1 EStG luidt als volgt:
"Bei Gewerbebetreibenden, die auf Grund gesetzlicher Vorschriften verpflichtet sind,
Bucher zu fdhren und regelmallig Abschlusse zu machen, oder die ohne eine solche
Verpflichtung Bucher fuhren und regelmailig machen, ist fur den SchluB des Wirtschafts-
jahrs das Betriebsvermogen anzusetzen (§ 4 Abs. 1 Satz 1), das nach den handelsrecht-lichen Grundstitzen Ordnungsmafliger BuchfGrung auszuweisen ist. Steuerrechtliche Wahl-
rechte bei der Gewinnermittlung sind in Obereinstimmung mit der handelsrechtliche
Jahresbilanz auszuuben."

De eerste volzin vertoont gelijkenis met art. 9 Wet IB'64. In die bepaling wordt immers
verwezen naar het goed koopmansgebruik dat gelijkenis vertoont met 'handelsrechtlichen
Grundsatzen  ordnungsmalliger  Buchfuhrung: Deze handelsrechtelijke GoB kunnen echter
eveneens worden teruggevonden in het Handelsgesetzbuch (§ 238), zodat de handelsrech-
telijke GoB juister als "normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden
beschouwd" in het Nederlands kunnen worden vertaald.
Uit de tweede volzin kan echter worden opgemaakt dat de verhouding tussen de fiscale
vermogensopstelling en de vennootschapsrechtelijke jaarrekening in Duitsland anders wordt
ingevuld dan in Nederland. De verhouding tussen beide balansen wordt in Duitsland
aangeduid met de term »iaBgebljchkeit', zonder dat deze in de wet is opgenomen.

Aangezien MaBgeblichkeit een historie heeft die terug reikt tot de vorige eeuw, zal de term
eerst in perspectief kunnen worden geplaatst als aandacht is besteed aan het verleden.
Vervolgens worden de verschillende vormen van MaBgeblichkeit nader uiteen gezet. In
paragraaf 4 wordt onderzocht welke vorm van MaBgeblichkeit in Duitsland rechtens is. De
uitzonderingen op het MaBgeblichkeitsbeginsel worden in paragraaf 5 bestudeerd. In
paragraaf 6 worden de consequenties van de umgekehrte Mallgeblichkeit besproken. Voor-
dat in paragraaf 8 aandacht wordt besteed aan de geconsolideerde jaarrekening, worden in
paragraaf 7 de bezwaren tegen het Maflgeblichkeitsbeginsel nader toegelicht. Het hoofdstuk
wordt afgesloten met conclusies.

2 Historische ontwikkeling van Mal]geblichkeit

De historische ontwikkeling van het Matlgeblichkeitbeginsel begint reeds voordat de eerste
Reichs-EStG  op 29 maart 1920 wardt ingevoerd.  Voor die datum werd reeds  op het niveau
van de deelstaten belasting geheven over ondernemingswinsten. Nadat de ondernemers
verplicht werden gesteld hun inkomsten te verantwoorden door middel van een inkom-
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sten/uitgaven-rekening, werd in Bremen (1874)', Saksen (1874), Hamburg (1881) en
Pruisen (1891) voor het berekenen van de fiscale winst aangesloten bij deze handelsrech-
telijke balans. Veel discussie werd echter niet gevoerd over de wenselijkheid van het
MaBgeblichkeitsbeginsel.2   §    14   van de Pruisische Inkomstenbelasting schreef  in    1891

voor: "Das Einkommen aus Handel und Gewerbe einschlieBlich des Bergbaues besteht in
dem in GemaBheit der allgemeinen Grundstitze (§§ 6-11) ermittelten Geschaftsgewinne.
Mit dieser Mallgabe ist der Reingewinn aus dem Handel und Gewerbebetrieb nach den
Grundsatzen zu berechnen, wie solche Alr die Inventur und Bilanz durch das Allgemeine
Deutsche Handelsgesetzbuch vorgeschrieben sind und sonst dem Gebrauche eines orden-

tlichen Kaufmanns entsprechen."3

De tweede volzin van § 14 werd in eerste instantie niet in de wet opgenomen. Vanuit de
handelsrechtelijke hoek kwam echter de kritiek dat het onjuist was een ondernemer twee
winstberekeningen te laten maken. Vanuit de regering werd hiertegen ingebracht dat, "ein
dem HGB entsprechender GeschaftsabschluB kOnnte nicht fur die Berechnung des Steuer-

pflichtigen Einkommens ohne Weiteres Mallgebend sein."4 Als compromis heeft de rege-
ring uiteindelijk moeten accepteren dat de tweede volzin van § 14 in de wet werd opgeno-

men.

Het compromis bleek niet te werken op de gewenste wijze. Er bestond communis opinio

over het feit dat § 14 voorrang verleende aan de voorschriften uit het handelsrecht boven

de §§ 6-11 van de Pruisische Inkomstenbelasting. De Pruisische wetgever besloot in 1906,
evenals andere staten, de formulering in die zin te wijzigen dat de voorrang kwam te

liggen bij de fiscale bepalingen, in plaats van bij de handelsrechtelijke voorschriften.

Als argument voor het MaBgeblichkeitsbeginsel werd in Saksen aangevoerd dat het voor
een ondernemer onuitvoerbaar zou zijn een winst te berekenen die niet zou worden geba-

seerd op de handelsrechtelijke balans. Voorts werd gewezen op het feit dat het handels-

recht grondregels bevat die de waarden van vermogensbestanddelen vaststellen op een

wijze die onafhankelijk is van het doel dat de ondernemer met een winstbepaling na-
streeft.5
Mathiak6 constateert echter dat de wetgever op twee gedachten hinkte. Enerzijds schonk

hij veel vertrouwen aan de handelsrechtelijke balans, terwijl anderzijds de 'Gebrauche

eines ordentlichen Kaufmanns' als stok achter de deur werden geintroduceerd. Deze extra

voorwaarde werd nodig geacht omdat de bepalingen in het handelsrecht slechts algemene

beginselen bevatten.

Bij de codificatie van het MaBgeblichkeitsbeginsel in Hamburg werd betoogd dat slechts

een uit de praktijk bestaand gebruik werd gelegaliseerd. Steeds meer ondernemers voegden

1 Zie: H. Aisheimer, Einhundert Jahre Prinzip der MaBgeblichkeit der Handelsbilanz Alr die Steuerbi-

lanz, ZfB 1974, biz. 841.
2   H. Alsheimer, t.a.p., biz. 842.
3    W.E. Zweigert, Zur MaBgeblichkeit der Handelsbilanz fur die Steuerbilanz -Entwicklung, Probleme

und Vorschlage-, Institut "Finanzen und Steuern" e.V. Bonn, Heft 121, biz. 8.
4   W. Mathiak, t.a.p., biz. 50
5   H. Alsheimer, t.a.p., biz. 843.
6   W. Mathiak, t.a.p, blz. 483
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voor  1881 hun handelsrechtelijke balans  toe  aan hun aangifte als grondslag  voor  de  fiscale
winstberekening.
In Pruisen werd veel waarde gehecht aan de doelmatigheid die de Mallgeblichkeit met zich
mede bracht. 7

Eerst in  1920  kwam de Reichs-EStG tot stand.  §  33,  Abs. 2 luidde:
"Bei Steuerpflichtigen, welche Handelsbucher nach den Vorschriften des Handelsgesetzbu-
ches fithren, ist der Geschaftsgewinn unter Beachtung der Vorschriften des § 15 nach den
Grundsblzen zu berechnen, wie sie fur die Inventur und Bilanz durch das Handelsgesetz-
buch vorgeschrieben sind. ',8

De 'argumenten' die reeds bij de invoering van de Mallgeblichkeit in de verschillende
staten werden aangevoerd, komen ook hier weer terug. De fiscale winstbepaling heeft "in
den ordentlichen Geschaftsbilanzen die relativ sicherste Grundlage.

..9

Spoedig na de totstandkoming van de Reichs-EStG zag de wetgever zich genoodzaakt
speciale fiscale bepalingen te introduceren. Hoewel de fiscale vermogensopstelling in
beginsel bij de handelsrechtelijke balans moest aansluiten, kon een volledige overeenstem-
ming naar de opvatting van de wetgever niet bestaan. Het volgende argument werd aange-
voerd: "In der Einkommensteuerbilanz, die keine Bestands-, sondern nur eine Erfolgbilanz
ist, sollen die tatsachlichen Geschehnisse innerhalb eines Steuerabschnitts ihren Ausdruck
finden. '10

In   66n   van de wijzigingen   van 1925 introduceerde de Duitse wetgever   de
' Grundsatzen

ordnungsmalliger   Buchfuhrung'.   Door   deze   term   werd   voor de winstbepaling verwezen
naar  zowel de geschreven  als de ongeschreven regels  van het handelsrecht."
Een andere wijziging was de introductie van de fiscale balans. De wetgever stapte af van
het verplichte systeem waarin de fiscale winst werd berekend op grond van handelsrech-
telijke balansen die voor fiscale redenen werd aangepast.
Ook specifieke fiscale voorschriften die voorrang hadden boven de handelsrechtelijke
voorschriften werden eerst in 1925 in de Reichs-EStG opgenomen. De keuzerechten die in
de belastingwet werden opgenomen, konden slechts worden uitgeoefend op de wijze
waarop dat in het handelsrecht had plaatsgevonden.

12

Alsheimer onderkent een tweede periode in de ontwikkeling van de MaBgeblichkeit tussen
handelsrechtelijke balans en fiscale vermogensopstelling. Deze tweede periode wordt
gekenmerkt door de belemmering van het MaBgeblichkeitsbeginsel door enerzijds de arres-
ten van het RFH en anderzijds het groeiende aantal fiscale bepalingen die een afwijking

,
van de handelsrechtelijke balans met zich mede brachten. Naar zijn mening heeft het RFH

7   H. Alsheimer, t.a.p.,biz. 844.
8   W.E. Zweigert, t.a.p., biz. 9.
9    H. Alsheimer, t.a.p., biz. 845; A. Krieger, Der Grundsatz der MaBgeblichkeit der Handelsbilanz for

die steuerrechtliche Gewinnermittlung, in: Handelsrecht und Steuerrecht, Festschrift for Dr.Dr.h.c.
Georg Dollerer, 1988, biz. 331.

10  W.E. Zweigert, t.a.p., biz. 10.
11  W. Mathiak, t.a.p., biz. 53.
12  W.E. Zweigert, t.a.p., biz. 15.
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door het introduceren van een activeringsplicht van bepaalde balansposten in de fiscale

vermogensopstelling die geen handelsrechtelijke pendant kende, de werking van het
Maflgeblichkeitsbeginsel ondermijnd en deswege rechtsonzekerheid geschapen.

13

De wetswijziging  in  1934 had tot gevolg dat de Mallgeblichkeit primair betrekking had op
het activeren of passiveren van balansposten. Het onderscheid tussen het activeren en
passiveren enerzijds en de waardering van balansposten anderzijds kan eveneens in recente
wetgeving worden teruggevonden. 14

De autonome regels die de wetgever opstelde met betrekking tot de waardering van ver-
schillende balansposten, komen veelal overeen met de waarderingsvoorschriften van de
GoB. Tanzer spreekt  van een 'autonome Assimilierung'.

15

Bij de wetswijziging  van 1955 werden  ook de ondernemers  die geen verplichting hadden
tot het voeren van een boekhouding maar dit vrijwillig pleegden te doen, verplicht hun
winst te berekenen op grond  van  de GoB. Voorts  werd  in 1955 benadrukt  dat  in  §   5  EStG
verwezen wordt naar de handelsrechteli/ke Grundsatze ordnungsmalliger Buchfohrung.

Wijzigingen  in de Aktiengesetz /65 riepen een aantal problemen  op  voor de fiseale
winstberekening.16 Deze problemen concentreerden zich rond het verbod zelf ontwikkelde

F materiele activa te activeren (§ 153 Abs. 3 AkIG) en de beperkte mogelijkheden om

Uransitoire posten te activeren (§ 152 Abs. 9 AktG).
De vraag rees of deze nieuwe regelingen wel behoorden tot de GoB. Indien dit immers
niet geval was, zou dat tot gevolg hebben dat § 5 EStG geen betrekking had op deze bepa-

-tingen. De discussie werd vertroebeld door een aantal arresten van het BFH, waarin de
' vraag of activering of passivering plaats diende te vinden  niet werd beantwoord  met
I behulp van handelsrechtelijk GoB maar met de waarderingsbepalingen opgenomen in § 6
  en 7 EStG.

De regering'i merkte omtrent de werking van het Maflgeblichkeitsprincipe het volgende

op: "Was zu bewerten ist, d.h., ob ein bilanzierungsfalliges Wirtschaftsgut vorhanden ist,
bestimmen die handelsrechtlichen Grundstitze ordnungsmalliger Buchfurung; wie ein
bilanzierungsfahiges Wirtschaftgut zu bewerten ist, entscheidet sich nach Steuerrecht.

Dementsprechend haben Bilanzierungsvorschriften des Handelsrechts, die Ausdruck der -

algemein geltenden- handelsrechtlichen Grundsatze ordnungmalliger Buchfuhrung sind,
unmittelbare steuerrechtliche Wirkung, wiihrend handelsrechtliche Bewertungsvorschriften
wegen des steuerrechtlichen Bewertungsvorbehalts nur insoweit gelten, als das Steuerrecht

keine andere Bewertung vorschreibt."

Naar miin mening poneerde de regering hier een aantal duidelijke stellingen. Er wordt een
duidelijke scheiding aangebracht tussen de activering- en passiveringproblematiek enerzijds

en de waarderingsproblematiek anderzijds. De vraag of er moet worden geactiveerd of
gepassiveerd in de fiscale vermogensopstelling, wordt beantwoord op grond van handels-

13  H. Alsheimer, t.a.B blz. 847.
14  M. Tanzer. Die MaBgeblichkeit der Handelsbilanz for die Bewertung in der Steuerbilanz, in: Werte

und Wertermittlung im Steuerrecht, A. Raupach (editor). 1984. biz. 58.
15  M. Tanzer, t.a.p., biz. 58.
16  A. Krieger, t.a.p., biz. 332.
17  A. Krieger. t.a.p., p. 332-333.
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rechtelijke GoB. De voorschriften uit het handelsrecht betreffende deze problematiek zijn
naar de opvatting van de regering gecodificeerde handelsreclitelijke GoB. De voorschriften
betreffende de activeringsverboden van immateriele activa en transitoire posten zijn dus in
overeenstemming met handelsrechtelijke GoB. Het MaBgeblichkeitsbeginsel brengt met
zich mede dat deze voorschriften ook voor de fiscale winstberekening gelden.
gp deze stellige regel heeft de wetgever overigens een zware wissel getrokken. Het

/huidige § 5 EStG bevat immers een aanzienlijk aantal uitzonderingen op de activerings- en
 assiveringsge- en verboden uit het handelsrecht. I 8

Naast een aantal redactionele wijzigingen werden  in   1969  de  twee. nog immer geldende,
bepalingen omtrent het activeringsverbod van immateriele bedrij fsmiddelen   en de transi-
toirische posten aan § 5 EstG toegevoegd.

3  1 Verschillende vormen van Mallgeblichkeit

De term 'Mallgeblichkeit' kan niet in de wettekst van de EStG of de KStG worden terug-
gevonden. Met dit begrip wordt de relatie tussen de fiscale winstberekening en de ven-
nootschapsrechtelijke jaarrekening aangeduid. Aangezien deze term enerzijds niet in het
Nederlands is te vertalen" en anderzijds in Duitsland op een zeer eigenzinnige. fiscaal
geYndiceerde wijze is ingevuld, zal in het vervolg de term 'MaBgeblichkeit' worden ge-
bruikt, hoewel expressis verbis sprake is van een germanisme.

Het  begrip
'
MaBgeblichkeit' kan worden gebruikt  voor zeer uiteenlopende situaties. Zowel

de Nederlandse situatie waarin een aanzienlijke mate van onafhankelijkheid bestaat tussen
de verschillende balansen als de situatie waarin slechts 6dn balans wordt opgemaakt voor
de fiscale en vennootschapsrechtelijke winstberekening, kunnen worden aangeduid met de
term   'MaBgeblichkeit'.  Om  aan te geven welke  mate  of vorm van 'Mallgeblichkeit' wordt
bedoeld, worden in het Duitse belastingrecht verschillende bijvoeglijke naamwoorden
gebruikt. In de literatuur is geruime tijd gediscussieerd welke vorm van 'MaBgeblichkeit'
de vennootschapsrechtelijke jaarrekening op grond van de wet had voor de fiscale winstbe-
rekening.

Indien sprake   is   van
' materielle MaBgeblichkeit' vinden de fiscale vermogensopstelling   en

de fiscale winstberekening plaats op grond van de 'Grundsittze ordnungsmalliger Buch-
fuhrung'.20 De concrete waarden  van de balansposten  in de handelsrechtelijke balans  zijn
bij deze vorm van 'MaBgeblichkeit' niet relevant. De 'materielle MaBgeblichkeit' kan uit
de tekst van § 5 Abs. 1, satz 1 EStG worden afgeleid. Deze 'Maflgeblichkeit' brengt met
zich mede dat in een aantal situaties de beide balansen van elkaar afwijken, zonder dat
deze verschillen zijn terug te voeren op specifieke fiscale bepalingen. Indien namelijk de
GoB met betrekking tot een bepaald activum of passivum een keuzerecht bevat, verbiedt

18 Zie hieromtrent nader § 5 van dit hoofdstuk.
19  MaBgeblichkeit is hooguit letterlijk te vertalen met maatgevendheid, dat echter in dit verband in

Nederland niet bekend is en daardoor inhoudelijk niets toevoegt.
20    Zie  bijv. T. Schildbach, MaBgeblichkeit - Rechtslage und Perspektiven,  BB  1989,  Heft  2 1,  biz.

1445; A. Bordewin, Zur MaBgeblichkeit der Handelsbilanz for die steuerliche Gewinnermittlung,
DStR 1988, Heft 21, biz. 668.
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de 'materielle MaBgeblichkeit' niet dat de ondernemer dat keuzerecht voor de fiscale

vermogensopstelling op een andere wijze uitoefent dan voor de handelsrechtelijke balans.

De   ' formelle MaBgeblichkeit'   eist  van de ondernemer  dat de handelsrechtelijke balans  de
inhoud van de fiscale vermogensopstelling en daarmee de fiscale winstberekening be-
paalt." Slechts de fiscale uitzonderingen kunnen verschillen veroorzaken tussen de han-
delsrechtelijke en fiscale balans. Doordat de 'formelle MaBgeblichkeit' aansluit bij de
waarden in de handelsrechtelijke balans, zullen de keuzerechten in beide rechtsgebieden op

. gelijke wijze moeten worden uitgeoefend.

Een veel bekritiseerde vorm van 'MaBgeblichkeit' is de 'umgekehrte Mallgeblichkeit'. In
dit geval zijn bepaalde elementen van de fiscale vermogensopstelling bepalend voor de
handelsrechtelijke balans. In de literatuur wordt de 'umgekehrte MaBgeblichkeit' omschre-
ven als "ein Reftex der formellen Mallgeblichkeit".22 Op grond van de 'umgekehrte

MaBgeblichkeit' worden bepaalde balansposten van de handelsrechtelijke balans gevormd
• door fiscale voorschriften. Door de 'formelle MaBgeblichkeit' worden deze waarden

vervolgens uit de handelsrechtelijke balans in de fiscale vermogensopstelling opgenomen.

4      Welke vorm van MaBgeblichkeit is rechtens in Duitsland?

4.1 Inleiding

De rijke en lange historie van het Maflgeblichkeitsbeginsel in Duitsland doet vermoeden
dat reeds geruime tijd duidelijk is welke vorm van Mallgeblichkeit van de vennootschaps-
rechtelijke jaarrekening bestaat voor de berekening van de fiscale winst. Van helderheid
was echter geen sprake. De discussie omtrent de Mallgebliehkeit van de vennootschaps-
rechtelijke jaarrekening voor de fiscale winstberekening is na twee schijnbaar tegenstrijdige
arresten van het BFH in een stroomversnelling geraakt. Op grond van deze twee arresten
heeft de Duitse wetgever zich genoodzaakt gezien door middel van een wetswijziging
duidelijkheid te scheppen.

4.2     De venvarring

4.2.1 De achtergrond van de fundamentele geschillen in de litcratuur

In Duitsland wordt reeds decennia lang gediscussieerd omtrent de reikwijdte en inhoud van

het in § 5 Abs. 1 Satz 1 EStG opgenomen Mallgeblichkeitsbeginsel.
23

Alle gangbare interpretatiemethoden zijn aangevoerd om de verschillende stellingen te
verdedigen of te verwerpen. De heersende mening is tot de jaren tachtig geweest dat § 5

21 Zie bijvoorbeeld T. Stobbe. Offene Probleme des Mallgeblichkeitsgrundsatzes nach dem Steuerre-

form 1990, Beilage DStR 1988. Heft 20, biz. 4, T. Schilbach, t.a.p., biz. 1447.

22  W. Mathiak. Mangel der beabsichtigten Neuregelung der formellen und umgekehrten Maflgeblichkeit
in § 5 Abs. 1 Satz 2 EStG eines Regierungsentwurfs, DStR 1988, Heft 9, biz. 275.

23   W. Mathiak, Mangel der beabsichtigten Neuregelung der formellen und umgekehrten MaBgeblichkeit
in  §  5  Abs.  1  Satz 2 ESIG eines Regierungsentwurf,  DS£R  1988.  biz.  275,  Zie  ook  Finanzgericht
Dosseldorf, 12 december 1995, EFG 1996, nr. 14. Entscheidung nr. 555, p. 645.
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Abs.   1   EStG  het ' formelle' MaBgeblichkeitsbeginsel bevatte:4

Met  behulp  van een grammaticale interpretatie wordt verdedigd  dat  een ' materielle MaBge-
blichkeit' bestaat tussen de vennootschapsrechtelijke jaarrekening en de fiscale winstbere-
kening. Op grond   van   §   5   Abs.    1 EStG wordt de fiscale winst vastgesteld   ' nach   den
handelsrechtlichen Grundstitzen ordnungsma[liger   Buchfithrung'.    Uit de woorden    ' nach
den' kan niet worden afgeleid dat de fiscale vermogensopstelling een afgeleide is van de
handelsrechtelijke balans danwel de fiscale vermogensopstelling moet worden vastgesteld
op de wijze waarop een handelsrechtelijke balans wordt vastgesteld.

25

Een ander argument tegen de stelling dat 'formelle Mallgeblichkeit' voortvloeit uit § 5
Abs.   1   EStG,  kan  aan de reikwijdte  van deze bepaling worden ontleend. Sinds  1955  zijn
ook de ondernemers die geen handelsrechtelijke balans opstellen en slechts een fiscale
vermogensopstelling maken, onder de reikwijdte van § 5 Abs. 1 EStG gebracht. 26 Zonder
een handelsrechtelijke balans zou een ondernemer die onder de working van § 5 Abs. 1
EStG valt, niet aan het voorschrift van deze bepaling kunnen voldoen, tenzij wordt aan-
genomen dat deze verplichting slechts bestaat uit de 'materielle Mallgeblichkeit'.27

Verschillende schrijvers zijn van mening dat § 60 Einkommensteuer-Durchfuhrungs-
verordnung de belastingplichtige ondememers dwingt tot het opstellen van een fiscale ver-
mogensopstelling, waarbij de 'formelle Mallgeblichkeit' van de handelsrechtelijke balans in
acht moet worden genomen.28 § 60 EStDV luidt als volgt
"(1) Wird der Gewinn nach § 4 Abs. 1 oder § 5 des Gesetzes ermittelt, so ist der Steuer-
erklarung eine Abschrift der Bilanz, die auf dem Zahlenwerk der Buchfuhrung beruht, im
Fall der Eroffnung des Betriebs auch eine Abschrift der Eroffnungsbilanz, beizufugen.
Werden Bucher gefuhrt, die den Grundsatzen der doppelten Buchfibrung entsprechen, ist
eine Gewinn- und Verlustrechnung und aullerdem auf Verlangen des Finanzamts eine
HauptabschluBubersicht beizufugen.
(2) Enthalt die Bilanz Ansiitze oder Betrage, die den steuerlichen Vorschriften nicht
entsprechen, so sind diese Ansatze oder Betrage durch Zusatze oder Anmerkungen den
steuerlichen Vorschriften anzupassen. Der Steuerpflichtige kann auch eine den steuerlichen
Vorschriften entsprechende Bilanz (Steuerbilanz) beifugen."

In de eerste zin van het tweede lid van § 60 EStDV wordt slechts gesproken van de
mogelijkheid om de activeringen en passiveringen aan te passen, danwel de hoogte van de
balansposten, in geval deze afwijken van de fiscale voorschriften. Deze zin sluit niet uit
dat fiscale doelstellingen aanpassingen en toevoegingen voor de fiscale vermogensopstel-
ling bevorderen, ofschoon de handelsrechtelijke bepalingen in overeenstemming zijn met

24    R.  Federmann,  Bilanzierung nach Handelsrecht und Steuerrecht,  9e druk,  biz.  165;  Zie  voor een
uitgebreide literatuurverwijzing T. Schildbach, Ma[lgeblichkeit - Rechtslage und Perspektiven. biz.
1447.

25  W. Mathiak, t.a.p., biz. 275; T. Schildbach, t.a.p., biz. 1447; R. Federmann, Bilanzierung nach
Handelsrecht und Steuerrecht, 9e druk, 1992, biz. 167.

26  W. Mathiak, t.a.p., biz. 275.
27  W. Mathiak, t.a.p., biz. 275; R. Federmann, t.a.p., biz. 168.
28    W. Mathiak, Rechtsprechung zum Bilanzsteuerrecht, StuW 2/1986, biz.  176; J. Schulze-Osterloh,

Handelsbilanz und steuerrechtliche Gewinnermittlung. StuW 3/1991, biz. 285.
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het belastingrecht. Een ondernemer wordt door deze bepaling niet verhinderd de fiscale
winst zo laag mogelijk te doen zijn.
Daarenboven staat de tweede volzin toe dat er een afzonderlijke fiscale vermogensopstel-

ling wordt opgesteld, waaruit zou kunnen worden afgeleid dat de uit de fiscale doelstellin-
gen doorgevoerde wijzigingen zijn toegelaten.29 Ook Tanzer'o is van mening dat § 60
EStDV   niet tot gevolg heeft   dat   het ' formelle' Mallgeblichkeitsprincipe   aan de Duitse
belastingwetgeving ten grondslag ligt.

Ook aan de wetsgeschiedenis van de EStG kan geen doorslaggevend bewijs worden ont-
leend   voor  de ' formelle Mallgeblichkeit'. Zowel Saksen als Bremen voerde  in   1874  een
EStG in. De Saksische wetgeving verplichtte de ondernemers de winst "nach den Grund-
satzen zu berechnen. wie solche for die Inventur und Bilanz durch das Handelsgesetzbuch
vorgeschrieben sind und sonst dem Gebrauche eines ordentliche Kaufmanns entsprechen".
In de EStG van Bremen werd voor de winstberekening verwezen "nach der ordnungsmaBig
aufgestellten Jahresbilanz". Aangezien in deze wettekst wordt verwezen naar de concrete

handelsrechtelijke balans, kan worden vastgesteld dat in de deelstaat Bremen de "formelle
Mallgeblichkeit" valide was. Het is echter de vraag of een tegengestelde conclusie moet

gelden voor Saksen. Het antwoord op deze vraag is van belang aangezien de huidige
formulering van § 5 Abs. 1 EStG op de wettekst van Saksen is gebaseerd.lt

Uit de rechtspraak van het RFH uit de jaren 20/30 kan worden opgemaakt dat er een
'formelle Mallgeblichkeit' bestond tussen de fiscale vermogensopstelling   en de handels-

rechtelijke balans. De eerste 'Senat' van het RFH32 overwoog in 1930 als volgt:
"In standiger Rechtsprechung hat der erkennende Senat hinsichtlich des Verhaltnisses der

Steuerbilanz zur Handelsbilanz die Auffassung vertreten, daB die Steuerbilanz keine

selbstandige Bilanz, sondern von der Handelsbilanz abgeleitet ist und sich von ihr nur mit
den durch das Steuerrecht bedingten Korrekturen unterscheidet. Hat daher eine Steuer-

pflichtige eine an und filr sich zuliissige Bilanzierungsmethode in ihrer Handelsbilanz

gewahlt und halt sie ... an dieser im Interesse ihrer Dividendpolitik fest. dann ist sie auch
for die Steuerbilanz an diese Methode gebunden."

Op grond van de jurisprudentie van het RFH omtrent (de voorloper van) § 5 Abs. 1 EStG
kan worden geconcludeerd dat ook de 'Saksische' formulering een 'formelle Ma[lgeblich-
keit' bewerkstelligt. 33

4.2.2 De 'tegenstrijdige' ovenvegingen van de eerstc en vierde 'Senat' van het BFH

In zijn arrest van 24 april 1985 (BStB111 1986, 324) heeft de eerste 'Senat' van het BFH
een belangrijk vraagstuk betreffende 'umgekehrte Mallgeblichkeit' uit de weg geruimd.

In het onderhavige geval had belanghebbende winst gemaakt bij de verkoop van aandelen.

29  T. Schildbach. t.a.p.. biz. 1447.
30  M. Tanzer, Die MaBgeblichkeit der Handelsbilanz filr die Bewertung in der Steuerbilanz. in: A.

Raupach (Herausgeber). Werte und Wertermittlung im Steuerrecht,  Koln  1984,  biz.  89.

31   W. Mathiak, MaBgeblichkeit der tatsachlichen Handelsbilanzansatze for die Steuerbilanz und

umgekehrte MaBgeblichkeit. StbJb.  1986/87,  biz.  94.

32  30.4.1930 1 A 856/29, RStBI. 1930, 354.
33  W. Mathiak, t.a.p., biz. 100; Zie voor een andere opvatting: T. Schildbach, t.a.p., biz. 1447.

54



Deze winst kon van de aanschaffingsprijs van een onroerende zaak worden afgetrokken.
Zowel in de fiscale vermogensopstelling als in de handelsrechtelijke balans werd deze
'afgewaardeerde' waarde opgenomen. Een aantal jaren later besloot belastingplichtige
echter de. door het belastingrecht geindiceerde, extra-afschrijving wederom te activeren in
de handelsrechtelijke balans. De fiscus was de mening toegedaan dat deze handelsrechte-
lijke opwaardering tot gevolg moest hebben dat ook in de fiscale vermogensopstelling
opwaardering moest plaatsvinden.

Het BFH constateerde dat deze problematiek in de literatuur niet tot een eenduidige
oplossing is gebracht. Zowel voor het standpunt van de fiscus als van belanghebbende zijn
Voorstanders te vinden.

Het BFH stelde in de eerste plaats vast dat op grond van § 154 Abs. 2 Nr. 2 en § 155
Abs. 3 Nr. 2 Aktiengesetzes1; ook handelsrechtelijk een waardering onder de aanschaf-
prijs kon plaatsvinden, indien de fiscale wetgeving een dergelijke waardering toelaatbaar
acht. In deze voorschriften wordt echter niets bepaald omtrent het handhaven van de lagere
waarde in de handelsrechtelijke balans in volgende jaren. Op grond van de parlementaire
geschiedenis3s concludeerde het BFH dat deze artikelen inhethandelsrecht zijn opgeno-
mer om te voorkomen dat fiscalg_ faciliteiten  ep grgild  yan  handelsre-chielijF€--6 NijjiiEit
onbfuikbaar zouden kunnen zijn. Het BFH stelde expliciet dat de inhoud en vorm van de
Maljgeblichkeit wordt bepaald door het belastingrecht: "Inhalt und Grenzen einer MaBge-
blichkeit des Steuerrechts fur das Handelsrecht ktlnnen sich demnach nur aus den Normen
des Steuerrechts ergeben."

De rechtsstrijd spitste zich toe op de vraag of de fiscale faciliteit in § 6b EStG (enigszins -
vergelijkbaar met de vervangingsreserve) mag worden gehandhaafd indien de uit de fiscale
faciliteit voortvloeiende lagere waardering in de handelsrechtelijke balans in latere jaren
wordt opgewaardeerd.

De opbouw, de letterlijke bewoording en de ontstaansgeschiedenis van § 6b EStG leidden
naar de opvatting van het BFH geenszins tot de conclusie dat de opwaardering van het
afgewaardeerde activum in de handelsrechtelijke balans fiscale consequenties moest heb-
ben.

Het doel van § 6b EStG is te voorkomen dat de gerealiseerde stille reserves onbelast
blijven. Hierdoor wordt de ondernemer in staat gesteld de bedrijfseconomisch juiste
beslissingen te nemen, zonder te worden gehinderd door fiscaalrechtelijke belemmeringen.
Uit dit doel vloeit naar het oordeel van het BFH niet de voorwaarde voort dat handels-
rechtelijk de fiscaal afgewaardeerde waarde moet worden overgenomen.

De doodsteek voor de niet in de fiscale wetgeving omschreven 'umgekehrte Mallgeblich-
keit' werd door het BFH als volgt geformuleerd: "Hatte der Gesetzgeber in einem Fall, in

34 Deze bepalingen zijn de voorlopers van de huidige § 247 Abs. 3,254,273,279 Abs. 2 en 280
HGB.

35 Het zogenaamde Wilhelmi-Bericht des Rechtausschusses des Deutschen Bundestages (in BT-Drucks,
IV/3296/31).
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dem lediglich bei der VerauBerung von Wirtschaftsgutern die stillen Reserven zuntichst
nicht besteuert werden sollen, die Inanspruchname dieser Steuervergunstigung von der
Beibehaltung des Buchwerts neu angeschaffter oder hergestellter Wirtschaftsguter auch in
der Handelsbilanz abhtingig machen wollen, so hatte es ihm freigestanden, dies im Gesetz
ausdrucklich anzuordnen, insbesondere zu bestimmen, wie lange eine solche Bindung der
Handelzbilanz an die Steuerbilanz bestehen solle."

Het laatste argument dat het BFH aandroeg. had betrekking op het beginsel van 'Gleich-
besteuerung'. Het stellen  van de voorwaarde  dat  ook  in de handelsrechtelijke balans  de
fiscale faciliteit wordt verwerkt. heeft slechts de gewenste belemmering van dividend-
uitkeringen (Ausschuttungssperre) tot gevolg bij kapitaalvennootschappen. Bij personen-

vennootschappen wordt derhalve het doel van het stellen van de voorwaarde niet bereikt.
Het BFH achtte het op grond van de 'Grundsatz der gleichmaBigen Besteuerung' niet juist
het toekennen van de fiscale faciliteit van § 6b EStG afhankelijk te stellen van een voor-
waarde die slechts bij bepaalde vennootschappen haar doel (Ausschuttungssperre) bereikt.

In de literatuur is dit arrest van de eerste 'Senat' van het BFH op verschillende wijze
uitgelegd. Een aantal schrijvers is van mening dat in dit arrest afstand is gedaan van de in
de oudere jurisprudentie en literatuur heersende opvatting36 dat het MaBgeblichkeits-

beginsel voor de fiscale winstberekening niet slechts eiste dat de abstracte GoB in acht
werden genomen, maar de concrete balansposten in de handelsrechtelijke balans bepalend
waren (de zgn. formelle mallgeblichkeit). Zo werd door het Ministerie van Financien geeist
dat de fiscale faciliteit ook in de handelsrechtelijke balans werd verwerkt. Slechts indien

uitdrukkelijk in de wettekst werd bepaald dat dit geen vereiste was voor het in aanmerking
nemen van de fiscale faciliteit, mocht van deze ongeschreven regel worden afgeweken.

37

Uit dit arrest kan echter worden afgeleid dat sprake is van een omgekeerde situatie. Indien
in de wettekst uitdrukkelijk is bepaald dat de fiscale faciliteit ook in de handelsrechtelijke
balans wordt verwerkt, zal de ondernemer hiertoe verplicht zijn. In de andere gevallen
geldt geen ongeschreven regel, waardoor de handelsrechtelijke balans niet wordt beYnvloed

door het belastingrecht.
38

Het BFH overwoog dat onbeantwoord kan blijven de vraag "ob am Bilanzstichtag des
Jahres der Obertragung der stillen Reserven auf ein neu angeschafftes oder hergestelltes
Wirtschaftsgut deren ingefolge der Obertragung niedrigere Anschaffungs- oder Herstel-

lungskosten im JahresabschluB (Handelsbilanz) angesetzt werden mussen." Het BFH lijkt
hier zijn overwegingen expliciet te beperken tot de situaties waarin een belastingplichtige

in jaren nA het fiscaal en handelsrechtelijk verwerken van de fiscale faciliteit, besluit in de
handelsrechtelijke balans de lagere waarde op te waarderen.

Ondanks deze beperking van de reikwijdte van het arrest door het BFH, bestaat een aantal

36  H. Merkert, D. Koths, Verfassungsrechtlich gebotene Entkoppelung von Handels- und Steuerbilanz,
BB  1985, biz.  1765, L. Schmidt, Anmerkung, FR  1985,  biz. 444, D. Dziadkowski, Die steuerge-
setzliche Verankerung' der 'umgekehrten' MaBgeblichkeit im Rahmen der Bilanzrechtsreform. BB
1986, 330.

37 Zie Hermann/Heuer/Raupach. Kommentar zur Einkommensteuer und Korperschaftsteuer, Anm 49 j
(2) bij § 5 EStG.

38  H. Merkert, D. Koths, t.a.p., biz. 1765.
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gronden waarop kan worden verdedigd dat ook in het jaar waarin van de fiscale faciliteit
gebruik wordt gemaakt, geen (ongeschreven) verplichting bestaat de fiscale faciliteit te
verwerken in de handelsrechtelijke balans.1' Met name het grondwettelijk gebod tot
gelijkheid van belastingheffing gaat ook in het jaar van het toepassen van de faciliteit op.
Voorts bevatte de wet slechts in uitzonderingsgevallen expliciet de verplichting de faciliteit
ook in de handelsrechtelijke balans te verwerken. Het argument van het BFH dat het de
wetgever vrij had gestaan een dergelijke verplichting op te nemen in de wet, gaat derhalve
veelal ook op in deze situaties.

De vierde 'Senat' van het BFH= wees dan dag later, op 25 april 1985, een arrest dat ook
betrekking had op de Mallgeblichkeit van de handelsrechtelijke balans voor de fiscale
vermogensopstelling. Deze zaak had echter betrekking op het jaar waarin de ondernemer
van de faciliteit gebruik maakte. De vierde ' Senat'    is de opvatting toegedaan   dat   in   dat
jaar slechts van de fiscale faciliteit gebruik kan worden gemaakt, indien deze faciliteit ook
in   de handelsrechtelijke balans wordt verwerkt.    Het BFH beargumenteerde    zij n oordeel
met de volgende oven\,eging: "Der Senat gewinnt diese Rechtsausfassung primar aus der
Oberlegung, daB bilanzsteuerrechtliche Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechte in der
Regel durch entsprechenden Ansatz in de Handelsbilanz auszuuben sind, die ihrerseits fur
die bilanzsteuerrechtliche Gewinnermittlung maljgeblich ist (§ 5 EStG) ..."

Zowel in de literatuur 1 als door de wetgever42 werd aangenomen dat de overwegingen
van de eerste en vierde ' Senat'   van  het BFH strijdig waren met elkaar. De vraag  of  dit
werkelijk het geval was, deed ter zake, aangezien de wetgever deze vermeende strijdigheid
grotendeels ten gronde legde aan de (partiele) codificatie van de 'umgekehrte MaBgeblich-
keit'.
Met Dziadkowski43 en Mathiak 4 dient naar mijn mening te worden vastgesteld dat van
strijdigheid van de beide arresten geen sprake is, aangezien zij betrekking hebben op
verschillende jaren. De eerste Senat van het BFH had zijn overwegingen expliciet beperkt
tot de jaren die volgen op het boekjaar waarin de fiscale faciliteit in aanmerking is geno-
men. De vierde Senat had de aanwezigheid van de Mailgeblichkeit tussen handelsrechte-
lijke balans en fiscale vermogensopstelling, in navolging van de heersende leer, als voor-
waarde gesteld, voor het jaar waarin de fiscale faciliteit werd toegepast.
De beide arresten zijn naar mijn mening echter met betrekking tot de argumenten tegen-
strijdig. Zoals hiervoor is uiteengezet, zijn de argumenten van de eerste Senat op 24 april
tegen 'umgekehrte Mallgeblichkeit' eveneens valide voor de casus van de vierde Senat van
25 april.

4.2.3 BFH 24.1.1990 I R 17/89, BStBI. II 1990, 681

De_eerst-f isenall van  BFH  formuleerde  op_ 24_ap/il_ 1985  e-en  aantal_filodamentele.hezwa-

39  L. Schmidt, t.a.p., biz 444.
40  FR 1986, 441 met noot van L. Schmidt.
41 Zie onder andere: L. Schmidt, t.a.p., biz. 444.
42 BT-Drucks. 10/4268, blz  146. te vinden in D. Dziadkowski, t.a.p.,  biz. 33 1.
43     D.  Dziadkowski,  t.a.p.,  biz.  331;  Zie  ook W. Wittstock, H.D. Klein, Zur Tragweite der umgekehrten

MaBgeblichkeit nach neuem recht,  WPg  1987,  biz.  387.
44    W. Mathiak, Rechtspr chung zum Bilanzsteuerrecht,  StuW  1986,  biz.  174.
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Le!1 -le-Sce _41_'j:lrIlgekehaQ-MaBgeblichlicil'.  In het arrest van 24 januari 1990 maakte
dezelfde 'Senat echter duidelijk  dat het arrest  uit   1985 een beperkte strekking toekomt,
waarin slechts de rechtsvraag werd behandeld in hoeverre het een ondernemer vrijstaat een
balanspost in de handelsrechtelijke balans te verhogen op een tijdstip na het boekjaar
waarin de fiscale faciliteit in aanmerking is genomen, zonder dat deze verhoging gevolgen
heeft voor de fiscale vermogensopstelling.
In het arrest  van 24 januari   1990  was  het BFH gedwongen  zich te buigen  over  de  'umge-
kehrte MaBgeblichkeit' van een degressieve afschrijvingsmethode (§ 7 Abs. 2 EStG). Het
BFH was de opvatting toegedaan dat het de ondernemer niet was toegestaan een degres-

sieve afschrijvingsmethode voor zijn fiscale winstberekening toe te passen, indien deze
methode niet in de handelsrechtelijke balans is toegepast. Deze conclusie werd gegrond op
een aantal argumenten. In de eerste plaats zou deze verregaande vorm van MaBgeblichkeit
voortvloeien uit de "Grundsatz der Bindung der Steuerbilanz an die Handelsbilanz. Danach

gelten Wahlrechte nur insoweit als ausgeubt, als in der Handelsbilanz entsprechend verfah-
ren wird."45 Deze 'Grundsatz' wordt door de eerste 'Senat' afgeleid uit een aantal arres-
ten   van   het   RFH   en   het BFH, waaronder het arrest   van de vierde ' Senat'    van 25 april
1985. Ook uit de heersende mening in de literatuur kan volgens het BFH worden opge-
maakt dat de handelsrechtelijke verwerking van deze methode een voorwaarde is voor het
op degressieve wijze afschrijven in de fiscale winstberekening.
Het feit dat de degressieve afschrijvingsmethode in de fiscale balans aan bepaalde maxima
was gebonden en dientengevolge tot andere afschrijvingen leidde dan in de handelsrechte-

lijke balans, was naar het oordeel van het BFH geen argument om de MaBgeblichkeit niet
verbindend te achten. Het BFH overwoog als volgt: "Entscheidend ist namlich fur die
Bindung der Steuerbilanz an die Handelsbilanz nicht in erster Linie die betragsmt:Bige
Obereinstimmung der AfA-Betrage, sondern die Methode der Absetzung."

Hoewel het BFH in een aparte overweging duidelijk maakt dat dit arrest niet in strijd is
met het arrest van 24 april 1985, kan naar mijn mening het argument betreffende de

'Gleichbesteuerung' dat in het arrest van 1985 is geformuleerd, ook worden aangevoerd
tegen de binding  die  het  BFH  in het onderhavige arrest  van 1990 aanwezig acht

tussen  de                 I
fiscale en handelsrechtelijke balans.

Uit het arrest kan worden opgemaakt  dat  ook de eerste ' Senat'   van  het  BFH de opvatting
is toegedaan dat § 5 Abs. 1 satz 1 EStG 'formelle MaBgeblichkeit' voorschrijft in het jaar
waarin de fiscale afschrijvingsmethode wordt toegepast. Naar mijn mening kan op46

grond    van dit arrest worden geconcludeerd    dat    een
' formelle MaBgeblichkeit' bestaat

tussen vennootschapsrechtelijke jaarrekening en de fiscale winstberekening.

45 BFH 24.1.1990 1 R 17/89, BStBI. 11 1990,682.
46  G. Dollerer, Die Verknopfung handels- und steuerrechtlicher Rechnungslegung, ZHR 1993, biz. 351;

Zie omtrent de gevolgen van dit arrest het schrijven van de Bundesminister der Finanzen, 30                    
december 1994, BB 1995, Heft 4, p. 196-197.
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4.3 Legislatieve activiteiten naar aaniciding van de venvarring

4.3.1 § 6 Absatz 3 EStG

4.3.1.1 Inleiding

In alle haast heeft de Duitse wetgever  in het Bilanzrichtlinien-Gesetzes  van 19 december
1985 een bepaling opgenomen die beoogde de gerezen problemen weg te nemen. Aan § 6
EStG werd het volgende lid 3 toegevoegd: "Voraussetzung fur die Inanspruchname erhoh-
ter Absetzungen, Sonderabschreibungen, Abschreibungen nach Absatz 2 und des Abzugs
nach §6 b Abs. 1 oder Abs. 3 Satz 2 bei Wirtschaftsgutern des Anlagevermagens sowie
des Ansatzes der nach § 51 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe m oder z zultissigen Werte bei Wirt-
schaftsgutern des Umlaufvermogens ist, daB die Wirtschaftsguter in der handelsrechtlichen
Jahresbilanz mit den sich danach ergebenden niedrigeren Werten ausgewiesen werden.
Soweit in einem folgenden Wirtschaftsjahr bei einem Wirtschaftsgut in der handelsrechtli-
chen Jahresbilanz eine nach Satz 1 vorgenommene Bewertung durch eine Zuschreibung
ruckgangig gemacht wird, erhoht der Betrag der Zuschreibung den Buchwert des Wirt-
schaftsguts. Bei Wirtschaftsgutern des Anlagevermogens ist Absatz 1 Nr. 1 Satz 4 in
diesen Fallen nicht anzuwenden."

§    6   Abs.    3,    Satz    1 EStG stelde derhalve   aan het toepassen   van een aantal fiscale   faci-
liteiten de voorwaarde dat de lagere waarde die uit de toepassing van de fiscale faciliteit
voortvloeit, in de handelsrechtelijke balans wordt overgenomen. De tweede volzin van de
paragraaf bepaalde dat de fiscale posten niet slechts op het moment van toepassing in de
handelsrechtelijke balans moest worden opgenomen, maar dat de MaBgeblichkeit ook
voortduurt gedurende de werking van de faciliteit. Deze volzin vulde de lacune op die op
24 april 1985 door de eerste 'Senat' van het BFH werd geconstateerd.47

4.3.1.2 Vereisten uit de Vierde Richtlijn betreffende de jaarrekening

DLYierde Richtlijn betreffende delaarrekening (78/660/EEG) samen.met de arresten  van
de beide 'Senaten' vormden de directe aanleidins voor de nadere fundering van de juridi-
sche basfs- van de-'-umg-ekehile Mallgeblichkeit'.48 Na de implementatie van de Vierde
richtlijn kon slechts onder voorwaarden de fiscale faciliteit in de handelsrechtelijke bilans
worden verwerkt.
In beginsel is tedere koopman op grond van § 238 HGB verplicht zijn vermogen te bepa-
len op grond van GoB. Zonder nadere voorschriften zouden de fiscale faciliteiten die niet
in overeenstemming zijn met de GoB niet in de handelsrechtelijke balans kunnen worden
verwerkt. De wetgever heeft zich deswege genoodzaakt gezien ook in het HGB bepaalde
maatregelen te treffen, die het mogelijk maken dat waarderingsmethoden die niet in
overeenstemming zijn met GoB ook in de handelsrechtelijke balans kunnen worden toege-
past.49

47  W. Mathiak, t.a.p., 174.
48  D. Dziadkowski, t.a.p., biz. 330.
49  J.P. Meincke, Die sog. umgekehrte MaBgeblichkeit der Handelsbilanz Alr die Steuerbilanz aus

rechtswissenschaftlicher Sicht, StuW 1990, biz.  17.
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§ 247. Abs. 3 EStG luidt als volgt: Passivposten, die fur Zwecke der Steuern vom Ein-
kommen und ,·om Ertrag zulassig sind. durfen in der Bilanz gebildet werden. Sie sind als
Sonderposten mit Rucklageanteil auszuweisen und nach Mallgabe des Steuerrechts auf-
zulosen. Einer Ruckstellung bedarf es insoweit nicht.

Met betrekking tot de fiscaal gefacilieerde afschrijvingen is in § 254 HGB het volgende

bepaald: Abschreibungen konnen auch vorgenommen werden, um Vermogensgegenstande
des Anlage- oder Umlaufvermogens mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der auf einer
nur steuerrechtlich zulassigen Abschreibung beruht. § 253 Abs. 5 ist entsprechend anzu-
wenden.

De lidstaten van de EG hebben bij de totstandkoming van de Vierde Richtlijn eerst na
langdurig overleg een compromis kunnen vormen over de toelaatbaarheid van de 'umge-
kehrte MaBgeblichkeit'. De Europese Commissie  was,  met o.a. Nederland  en het Verenigd
Koninkrijk, van mening dat een dergelijke doorwerking van fiscale faciliteiten op de
handelsrechtelijke balans niet te rijmen was met de true and fair view die was geboden. 50

Uiteindelijk werd besloten  tot het opnemen van de artikelen.  35,  lid 1, letter d  en 39,  lid  1,
letter e in de Vierde Richtlijn. Deze voorschriften bepalen dat louter voor belastingdoelein-
den doorgevoerde buitengewone waardecorrecties in de handelgechtelii« balans mogen
worden opgenomen, indienhetbedrag van de correcties in de toelichting wordt vermEIEFen

oins-clirebeli.

--tHet staa Yri:i -om-Jimgekehrte_MaBgehlichkeit'.in_zijn  wettQ!1_le

hanteES!!. Dit keuzerecht werd gegrond op de stelling dat de harmonisering van de han-
delfiechtelijke jaarrekening naar de mening van de lidstaten fiscaal neutraal tot stand moet
komen.'1  NUar  miin  mening  behQcfL_cen--verbod op   'umgekehrte  Mallgebliclll eit' -9-91}ter
geen enkele nadelige fiscale consequentie te hebben. Het enige gevolg is dat de uitwerking
van een fisdale_fddiIitejt nit_lij#62 in de handelsrechtelijke balans wordt teruggevonden en
dat van een winstuildelingsbeperking geen sprake is. De beperking van de winstuitdeling
kan bijvoorbeeld ook worden bewerkstelligd door in het vennootschapsrecht een verplichte
gebonden winstreserve voor le schrijven.

De Vierde Richtlijn heeft met zich medegebracht dat met betrekking tot de kapitaalven-

nootschappen nog een nadere eis wordt gesteld, alvorens de fiscale faciliteit in de handels-

rechtelijke balans mag worden verwerkt. Het is de algemene opvatting in de Duitse litera-
tuursi dat de buitengewone waardecorrecties slechts mogen worden verwerkt in de han-
delsrechtelijke balans. indien dit in de belastingwetgeving als voorwaarde wordt gesteld

voor het verlenen van een fiscale faciliteit. Deze opvatting is in overeenstemming met het

oordeel van het Contact Comitd.51 Dit comitd is in het leven geroepen op grond van art.

50  A  Krieger. Der Grundsatz der MaBgeblichkeit der Handelsbilanz for die steuerrechtliche Gewin-

nermittlung, in: Handelsrecht und Steuerrecht. Festschrift mr Dr.Dr.h.c. Georg Dallerer, 1988, biz.
336.

51  A. Krieger. t.a.p.. biz. 336.
52  J. Schulze-Osterloh, Die MaBgeblichkeit der Handelsbilanz fur die Steuerbilanz, ihre Umkehrung

und das Bilanzrichlinien-Gesetz, FR 1986. biz. 546; D. Dziadkowski, t.a.p., blz. 331, A. Krieger,

t.a.p., biz. 336.
53  L.G. van der Tas. Internationale aspecten van externe verslaggeving, in: Externe verslaggeving in

theorie en praktijk (red.: M.N. Hoogendoom, J. Klaassen. F. Krens), 1995, p. 219.
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52 van de Vierde Richtlijn. Naar de opvatting van het comitd mag slechts worden afgewe-
ken van de 'normale' waardering, indien de fiscale wetgeving dit als voorwaarde stelt aan
het toepassen van een fiscale faciliteit. 54

Op grond van deze, uit het Europese compromis volgende. voorwaarde voor toepassing
van   ' umgekehrte' Matigeblichkeit, heeft de Duitse wetgever  zich op grond   van het arrest
van 24 april genoodzaakt gezien de volgende bepalingen op te nemen.

§ 273 HGB verwoordt de eis van de Vierde Richtlijn met betrekking tot bepaalde passief-
posten: Sondernposten mit Rucklageanteil. Der Sonderposten mit ROcklageanteil (§ 247
Abs. 3) darf nur insoweit gebildet werden, als das Steuerrecht die Anerkennung des
Wertansatzes bei der steuerrechtlichen Gewinnermittlung davon abhlingig macht, daB der
Sonderposten in der Bilanz gebildet wird...

Met betrekking tot de waarderingsvoorschriften geeft § 279, Abs. 2 HGB een nadere
regeling: Abschreibungen nach § 254 durfen nur insoweit vorgenommen werden, als das
Steuerrecht ihre Anerkennung bei der steuerrechtlichen Gewinnermittlung davon abhiingig
macht, daB sie sich aus der Bilanz ergeben.

Ten slotte geeft § 280 Abs. 2 HGB de voorwaarden waaronder in de handelsrechtelijke
balans niet behoefd te worden opgewaardeerd: Von der Zuschreibung nach Absatz 1 kann
abgesehen werden, wenn der niedrigere Wertansatz bei der steuerrechtlichen Gewinnermitt-
lung beibehalten werden kann und wenn Voraussetzung for die Beibehaltung ist, daB der
niedrigere Wertansatz auch in der Bilanz beibehalten wird.

Doordat de eerste ' Senat'  van  het  BFH  in zijn arrest  van 24 april 1985 (BStB1   1986,  324)
de rechtsgrond van de 'umgekehrte' MaBgeblichkeit deed wankelen, bestond het gevaar dat
de huidige fiscale wetgeving niet meer aan de in de §§ 273, 279 Abs. 2 en 280 Abs. 2
HGB gestelde voorwaarde voldeed. Tot het arrest werd aangenomen dat de 'umgekehrte
Ma[lgeblichkeit' vigeerde als een ongeschreven beginsel in het Duitse rechtsstelsel.SS Aan
de   uit de Vierde Richtlijn voortvloeiende verplichting   dat

'
umgekehrte MaBgeblichkeit'

slechts is toegestaan indien de belastingwetgeving een handelsrechtelijke verwerking als
voorwaarde voor toepassing van de fiscale faciliteit stelt, werd in de opvatting van de
regering derhalve altijd voldaan.56
Om de mogelijke gevaren van het arrest te keren, heeft de wetgever besloten in de fiscale
wetgeving de eis vast te leggen dat een fiscale faciliteit ook in de handelsrechtelijke balans
moet worden verwerkt.57

54 Zie hieromtrent: P. McCourt, G. Radcliffe, "Les relations Fiscalit6-Comptabilit6" in France: A
Model for Europe,  1995,  BTR,  p.  476.

55  H. Merkert, D. Koths, Verfassungsrechtlich gebotene Entkoppelung von Handels- und Steuerbilanz„
BB 1985, biz. 1765; L. Schmidt, Anmerkung, FR 1985, biz. 444; D. Dziadkowski, Die steuerge-
setzliche '

Verankerung' der 'umgekehrten' MaBgeblichkeit im Rahmen der Bilanzrechtsreform,   BB
1986,330.

56  A. Bordewin, Steuervergonstigungen, Zuschreibungen und Teilwertabschreibungen in Handels- und
Steuerbilanz, FR 1986, biz. 281.

57  A. Bordewin, t.a.p., biz. 281; Schulze-Osterloh, Die MaBgeblichkeit der Handelsbilanz for die
Steuerbilanz, ihre Umkehrung und das Bilanzrichtlinien-Gesetz, biz. 546.
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4.3.1.3 § 6 Abs. 3 EStG als Klarstellung?

Uit § 6 Abs. 3 EStG kan niet een algemeen beginsel van umgekehrte Mallgeblichkeit'
worden afgeleid. aangezien de reikwijdte van deze bepaling beperkt werd tot een aantal
expliciet omschreven fiscale faciliteiten.'a

Uit opmerkingen tijdens de parlementaire behandeling kan worden opgemaakt dat § 6 Abs
3 EStG in de wet werd opgenomen om de onzekerheid omtrent de werking van de 'um-
gekehrte MaBgeblichkeit' weg te nemen en het bestaan van dit beginsel zeker te stellen. 59

In de literatuur werd echter betwijfeld of er slechts sprake was van een codificatie van de
vigerende 'umgekehrte MaBgeblichkeit.w

Naast de problemen die de arresten van het BFH in samenhang met de Vierde Richtlijn
veroorzaakten  en  de '

Klarstellung'  die de wetgever  met de invoering  van  §  6  Abs.  3  EStG
beoogde. werd wederom de beperking van de uitdeelbare winst als argument voor de
umgekehrte MaBgeblichkeit aangevoerd.61 Ofschoon de eerste ' Senat'   van   het   BFH   dit

argument als strijdig met de grondwet had geoordeeld. was de wetgever (blijkbaar) van
mening dat dit oordeel er niet aan in de weg staat dat het als argument voor een wetsvoor-
stel kan dienen. 63

In plaats van een verduidelijking van de werking van de 'umgekehrte MaBgeblichkeit',
heeft de nieuwe bepaling voor een grote mate van rechtsonzekerheid gezorgd. Omtrent de
strekking van § 6 Abs. 3 EStG is in de literatuur veel discussie gevoerd. De discussie
spitste zich toe op de vraag of ook de fiscale faciliteiten die niet in de opsomming van § 6
Abs. 3 EStG voorkomen, toch onder de werking van de 'umgekehrte MaBgeblichkeit'
vallen. Er zijn drie hoofdstromingen te onderscheiden.
1.     De reikwijdte van de umgekehrte MaBgeblichkeit is in § 6 Abs. 3 EStG alomvat-

tend geregeld,63

2.      § 6 Abs. 3 EStG bevat slechts een enuntiatieve opsomming en heeft derhalve geen
alomvattende werking. Het beginsel van de umgekehrte MaBgeblichkeit kan
geheel worden Gebaseerd op § 5 Abs. 1. Satz 1 EStG,64

58  D. Dziadkowski. t.a.B biz. 332.
59  D. Dziadkowski, Die steuergesetzliche Verankerung der umgekehrten MaBgeblichkeit im Rahmen

der Bilanzrechtsreform. BB 1986, biz. 331.
60   J. Schulze-Osterloh, t.a.p..biz. 547. D. Dziadkowski, t.a.p.,  biz. 331.
61  D. Dziadkowski. t.a.p.. biz. 331.
62  Zie ook B. Knobbe Keuk, Das Steuerrecht - eine unemonschte Rechtsquelle des Ge-

sellschaftsrechts?. 1986. biz. 111. die het beroep op de 'Ausschottungssperre weinig overtuigend
acht; M. Henscheid, Die Umkehrung des MaBgeblichkeitsprinzips, BB 1992, heft 2, Biz. 101: B.
Lause, H. Sievers, MaBgeblichkeitsprinzip und Steuerreform 1990. BB 1990, Heft 1, biz. 26 zijn van
mening dat § 6 Abs. 3 EStG in strijd is met de grondwet.

63  A. Wahl, Offene Fragen beim umgekehrten MaBgeblichkeitsgrundsatz. DSIR 1988.375; Schulze-

Osterloh, Die MaBgeblichkeit der Handelsbilanz fur die Steuerbilanz. ihre Umkehrung und das Bi-
lanzrichtlinien-Gesetz.  FR  1986. biz.  550. G. Wittig, Zur umgekehrten MaBgeblichkeit der Steuerbi-
lanz flir die Handelsbilanz. DSIR 1986, biz. 526: G. Dollerer. Handelsbilanz und Steuerbilanz nach
den Vorschriften des Bilanzrichtlinien-Gesetzes. BB Beilage 12/1987 zu Heft 16/1987. biz. 12

64  A. Bordewin. Zur MaBgeblichkeit der Handelsbilanz mr die steuerliche Gewinnermittlung, DStR
1988. blz. 668.

62



3.    § 6 Abs. 3 EStG regelt de reikwijdte van de umgekehrte MaBgeblichkeit slechts
omvattend met betrekking tot de fiscale faciliteiten die niet in overeenstemming
zijn met de GoB. De umgekehrte MaBgeblichkeit met betrekking tot de fiscaalrech-
telijke bepalingen die in overeenstemming zijn met de handelsrechtelijke GoB kan
worden gebaseerd op § 5 Abs. 1 satz 1 EStG.65

Voor alle drie de opvattingen kunnen argumenten worden aangedragen. De eerste opvat-
ting steunt met name op de grammaticale interpretatie. De eerste 'Senat' van het BFH gaf
in zijn arrest van 24 april 1985 aan niet geneigd te zijn de umgekehrte Maligeblichkeit
aanwezig te achten, indien deze niet in de wet werd neergelegd. De tweede opvatting kan
met verschillende argumenten worden verdedigd. In de eerste plaats wekt de parlementaire
geschiedenis de indruk   dat het reeds vigerende, ongeschreven beginsel   van

'
umgekehrte

MaBgeblichkeit' slechts ter verduidelijking in de wet is opgenomen.66 Ook uit de aanlei-
ding tot de wetswijziging kan een argument worden ontleend. Het arrest van 24 april 1985
(BStB1 1986 II, 324) zag immers slechts op de jaren na het toepassen van de fiscale
faciliteit. De gevolgen van deze uitspraak werden door de wetgever in de tweede volzin
van het nieuwe § 6 Abs. 3 EStG ongedaan gemaakt. De eerste volzin zou in deze opvat-
ting slechts in de wet zijn opgenomen om de innerlijke samenhang te handhaven en
derhalve van secundair belang zijn. Slechts de tweede volzin zou constitutieve betekenis
hebben.67 De geestelijke vaders van de derde opvatting nemen een tussenpositie in. Zij
zijn van mening dat de umgekehrte Maflgeblichkeit die uit § 5 Abs. 1 Satz 1 EStG voort-
vloeit, slechts van toepassing is voorzover er sprake is van fiscale voorschriften die beho-
ren tot de handelsrechtelijke GoB. Dat normen die daartoe niet behoren niet onder de
umgekehrte Mallgeblichkeit van § 5 EStG vallen, kan in hun opvatting worden afgeleid uit
het feit dat in het belastingrecht expliciet als voorwaarde wordt gesteld dat de faciliteit ook
in de handelsrechtelijke balans wordt verwerkt. Indien een algemene umgekehrte Mallge-
blichkeit zou bestaan, die derhalve ook de niet GoB conforme fiscale faciliteiten omvat,
zouden dergelijke voorwaarden in het belastingrecht niet behoeven te worden gesteld.

4.3.2 De nieuwe (tweede) volzin in § 5 Abs. 1 EStG

4.3.2.1 Beweegredenen voor de nieuwe wettelijke bepaling

Ofschoon het vluchtig geintroduceerde § 6 Abs. 3 EStG de onduidelijkheid omtrent de
MaBgeblichkeit moest wegnemen, werd een situatie geschapen waarin de rechtsonzekerheid
gestaag groeide. Om hieraan een halt toe te roepen, besloot de Duitse wetgever een nadere
regeling  op te nemen  in de belastinghervorming 1990.6:
Het originele ontwerp van § 5 Abs. 1 Satz 2 EStG (het zogenaamde Gesetzentwurf) luidde
als volgt: "Steuerrechtliche Ansatz- oder Bewertungswahlrechte sind in Obereinstimmung
mit der handelsrechtlichen Jahresbilanz auszuuben; ...."

65  W. Wittstock, H.D. KLein, Zur Tragweite der umgekehrte MaBgeblichkeit nach neuem recht, WPg
1987,385.

66  A. Krieger, t.a.p.,biz. 346.
67  A. Bordewin, t.a.p.,biz. 670.
68   D. Dziadkowski, Zur Dominanz der Steuerbilanz Ober die Handelsbilanz -Die Umkehrung des

MaBgeblichkeitsprinzips durch das Steuerreformgesetz  1990;  WPg  1988.  biz.  416;  B.  Lause.  H.  Sie-
vers,  MaBgeblichkeitsprinzip und Steuerreform   1990,  BB  1990,  biz.  26.
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De wetgever beoogde met deze tweede volzin een verduidelijking van "den allgemeinen
Grundsatz der MaBgeblichkeit der Handelsbilanz fur die Steuerbilanz bei Bilanzierungs-
und Bewertungswahlrechten".6' In de parlementaire geschiedenis werd geconstateerd dat §
6 Abs. 3 EStG beperkt werd uitgelegd. Door middel van deze nieuwe volzin wordt een
omvattende regeling voor de umgekehrte MaBgeblichkeit gecreeerd, die een "einheitlicher
Ausubung von (Ansatz- und Bewertungs-) Wahlrechten" voorschrij ft.m Met keuzerechten
wordt derhalve geduid op zowel de waarderingskeuzerechten als de keuzerechten met
betrekking tot het activeren of passiveren van bepaalde posten.

Het uiteindelijk aangenomen wetsontwerp luidt als volgt: "Steuerrechtliche Wahlrechte bei
der Gewinnermittlung sind in Obereinstimmung mit der handelsrechtliche Jahresbilanz
auszuuben."

Het nieuwe § 5 Abs.  1  Satz 2 EStG is van toepassing vanaf het belastingjaar dat eindigt na

31.12.1989.  Bij de introductie  van dit voorschrift  is  §  6  Abs.  3 EStG ingetrokken.

4.3.2.2 Geschilpunten betreffende de nieuwe tweede volzin in § 5 Abs. 1 EStG

De nieuwe volzin van § 5 Abs. 1 EStG voldoet niet aan de in de parlementaire geschie-
denis gestelde doelstelling. namelijk het verduidelijken van de relatie tussen de handels-

rechtelijke jaarrekening en de fiscale winstberekening. Het is onduidelijk hoe de nieuwe
volzin zich verhoudt tot de eerste volzin van § 5 Abs. 1 EStG.
De toegevoegde volzin lost de geschetste discussie in de literatuur omtrent de inhoud van

de eerste volzin van § 5 Abs. 1 EStG niet op. In alle bestaande opvattingen omtrent de

reikwijdte van § 5 Abs. 1 Satz 1 EStG kan de nieuwe volzin worden ingepast.
Voor de voorstanders van de opvatting dat de eerste volzin van § 5 Abs. 1 EStG geen
' formelle Mallgeblichkeit' bevat, brengt de tweede volzin een juridische grondslag   met

zich mede voor de formele en umgekehrte MaBgeblichkeit voor de keuzerechten. 71

Voor schrijvers die van mening zijn dat reeds een 'formelle Maflgeblichkeit' kon worden
afgeleid uit de eerste volzin van § 5 Abs. 1 EStG, betekent de tweede volzin niet meer dan

een verduidelijking.
72

4.4 Conclusie

Zowel de eerste  als de vierde ' Senat'   van  het BFH hebben overwogen dat belastingplich-
tigen slechts een beroep kunnen doen op fiscale faciliteiten indien deze eveneens zijn
verwerkt in de vennootschapsrechtelijke jaarrekening.
Geconcludeerd kan worden dat de heersende mening is dat in § 5 EStG een 'formelle

69  W. Mathiak, Mangel der beabsichtigten Neuregelung der formellen und umgekehrten MaBgeblichkeit

in  §  5  Abs.   1  Satz 2 EStG eines Regierungsentwurf,  DStR  1988.  Heft 9,  biz.  274.
70    D.  Schneeloch, Die Grundsatze der  MaBgeblichkeit,  DStR  1990,  biz.  52. D. Dziadkowski,  t.a.p.,  biz.

415; T. Stobbe, Offene Probleme des MaBgeblichkeitsgrundsatzes nach dem Steuerreformgesetz

1990, Beilage DStR 1988 Heft 20, biz. 4.
71    A.  Raupach,  Von der MaBgeblichkeit der Handelsbilanz filr die steuerliche Gewinnermittlung zur

Pradominanz des Steuerrechts in der Handelsbilanz WPg 1988, biz. 523-524.

72  Zie voor de laatste opvatting bijv. B. Lause, H. Sievers, t.a.p., biz. 27 en W. Mathiak, Aantekening

383 bij § 5, in: Kirckhof/Sohns, biz. 164.
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MaBgeblichkeit' van de vennootschapsrechtelijke jaarrekening voor de fiscale winstbere-
kening is voorgeschreven.71

5      Uitzonderingen op de MaDgeblichkeit van de vennootschapsrechtclijke jaarre-
kening voor de fiscalc winstberekening

5.1    Wettelijke uitzonderingen op de MaDgeblichkeit

In § 5 EStG is een aantal uitzonderingen op de in lid 1 geformuleerde hoofdregel opgeno-men. Deze uitzonderingen zijn te onderscheiden in twee categorieen. De leden 2 tot en met
5 van § 5 EStG bevatten bijzondere uitzonderingen. Deze categorie uitzonderingen heeft
betrekking op afzonderlijke balansposten en vloeit veelal voort   uit j urisprudentie   van   hetBFH die de wetgever niet welgevallig was. merkt op dat dergelijke uitzonde-Mathiak 74
ringen eerst sinds  1969  door de wetgever  in  het  EStG zijn opgenomen.Lid 6 bevat een aantal algemene uitzonderingen op de MaBgeblichkeit, die betrekkinghebben op alle balansposten. Deze uitzonderingen kunnen bogen op een oude traditie, die
aanvangt bij de inwerkingtreding van de Mallgeblichkeit.

5.1.1   Afzonderlijke behandeling van de specifieke uitzonderingen

5.1.1.1 Immateriele bedrijfsmiddelen

De bepalingen van § 5, Abs. 2 EStG hebben betrekking op immateriele bedrijfsmiddelen.
Dergelijke bedrijfsmiddelen mogen slechts in de balans worden opgenomen, indien deze
tegen betaling zijn verkregen. Deze bepaling komt bijna woordelijk overeen met § 248,Abs. 2 HGB. De wetgever heeft het verstandig geacht zeker te stellen dat dit voorschrift
ook bij de fiscale winstberekening wordt toegepast. Hij heeft zich daartoe genoodzaakt
gezien door het feit dat onzeker is of de regel opgenomen in § 248, Abs. 2 HGB behoort
tot de GoB.

.-1

5.1.1.2 Voorzieningen

De le(len 3 en 4 van § 5 EStG hebben betrekking op het vormen van voorzieningen. Een
voorziening voor het schenden van een patent-, auteurs-, of soortgelijk recht kan slechts
worden gevormd indien de vordering van de gerechtigde is gehonoreerd of waarschijnlijk
zal worden gehonoreerd. Indien de vordering na drie jaar niet is gehonoreerd, dient de
voorziening te vervallen.
Lid 4 maakt het mogelijk een voorziening op te nemen voor in de toekomst te maken
kosten  voor een jubileum. Voorwaarde  is  in de eerste plaats  dat de werknemer reeds  10
jaar in dienst is bij de onderneming. Voorts dient het jubileum voor een dienstverband van
minstens  15 jaar te  zijn en moet de toezegging schriftelijk worden gedaan.

73  B. Knobbe-Keuk, Bilanz- und Unternehmenssteuerrecht, 9e druk, 1993, p. 22.
74  W. Mathiak, Aant. op par. 5 in: Kirchhof/Sohn, losbl. 1991, biz. 2.
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5.1.1.3 Transitoire posten

Het vijfde lid van § 5 EStG ziet op situaties waarin voor het einde van het boekjaar
bedragen worden ontvangen of uitgegeven die betrekking hebben op het vorige boekjaar.
Op de actiefzijde van de balans kunnen uitgaven worden opgenomen, die voor het sluiten
van het boekjaar zijn gedaan, mits zij betrekking hebben op het volgende boekjaar.
Baten kunnen worden gepassiveerd op de balans, indien zij ontvangen zijn voor diensten

of leveringen die eerst na het sluiten van het boekjaar plaatsvinden. Deze voorschriften

zijn ook opgenomen in § 250 HGB.
Voorts moeten onder bepaalde voorwaarden op grond van de tweede volzin van § 5, Abs.
5 EStG betaalde douane-rechten, omzetbelasting en overige verbruiksbelastingen worden
geactiveerd. De wetgever heeft deze bepaling   in 1976 opgenomen  om te voorkomen   dat
dergelijke belastingen in eenmaal ten laste van de winst konden worden gebracht. Het
BFH7S  had   in 1975 beslist  dat de Biersteuer niet behoorden  tot de produktiekosten  van
het bier en deswege niet verplicht behoefden te worden geactiveerd.

5.1.1.4 De algemene uitzonderingen

De Duitse wetgever heeft in § 5, Abs. 6 EStG een opsomming opgenomen met algemene
uitzonderingen op het MaBgeblichkeitsbeginsel. De volgende fiscale voorschriften hebben

voorrang boven de handelsrechtelijke bepalingen:
1. stortingen en onttrekkingen (§ 4, Abs. 1)
2. stelselwijziging (§ 4, Abs. 2)76
3. bedrijfsuitgaven (§ 4, Abs. 4 - 7)
4. waardering (§ 6 - 6a)
5. afschrijving naar aanleiding van de waarde- of hoeveelheidvermindering (§ 7)

In de literatuur is de vraag gesteld of de 'Mallgeblichkeit' uit § 5 Abs. 1 EStG van toepas-

sing is op het waarderen van de activa en passiva. Deze vraag vloeit voort uit de onduide-

lijke formulering van deze bepaling. In § 5 Abs. 1 ESIG wordt gebruik gemaakt van de
termen 'anzusetzen'  en  'auszuweisen:  Het verschil tussen de voorschriften betreffende  het

activeren/passiveren enerzijds en de waardering anderzijds wordt in het Duits aangegeven
met respectievelijk 'Ansatz' en 'Bewertung'. De onduidelijkheid ontstaat derhalve doordat

de term 'anzusetzen' de strekking van § 5 Abs. 1 EStG lijkt de beperken tot het active-
ren/passiveren van balansposten, terwijl de term 'auszuweisen' aanleiding geeft te ver-
moeden dat de 'MaBgeblichkeit' zich eveneens uitstrekt tot de waarderingsproblematiek.77

Het BFH lijkt de opvatting te onderschrijven  dat  de ' MaBgeblichkeit'   niet van toepassing

is met betrekking tot de waarderingsbepalingen.78 Onder verwijzing naar § 6 EStG over-
woog de GroBe Senat  in zijn arrest van 12.6.1978 als volgt:  "Fur die Bewertung  der  Wirt-

schaftguter besteht grundsatzlich keine MaBgeblichkeit der Handelsbilanz for die Steuerbi-

75 BFH. oordeel van 26.2.1975  -I R 72/73, BStBI  1976,  13.
76  G. Wittig, Zur umgekehrten MaBgeblichkeit der Steuerbilanz fur die Handelsbilanz, DStR 1986.

Heft 16/17, biz. 530 e.v.
77    R.  Federmann,  t.a.p,  biz.  169  is van mening dat 'anzusetzen'  ook van toepassing  is op de waarde-

ring van een balanspost.
78  A. Raupach, t.a.p.. biz. 3 van het artikel.
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lanz". Het woord 'grundsatzlich' laat open in welke gevallen op deze regel een uitzonde-
ring kan worden gemaakt. Het BFH acht in bepaalde gevallen de handelsrechtelijke GoB
van belang voor de waardering in de fiscale vermogensopstelling, terwijl in andere geval-
len de handelsrechtelijke balans niet maBgeblich wordt geacht. 79

De wetgever richtte  zich  in  1934  bij het formuleren  van de fiscale waarderingsvoorschrif-
ten op de waarderingsvoorschriften in het handelsrecht. De ontwikkeling van de fiscale
waarderingsvoorschriften heeft er echter toe geleid dat gedeeltelijk afstand is genomen van
de handelsrechtelijke waarderingsvoorschriften. De EStG bevat een groot aantal waarde-
ringsvoorschriften en afschrijvingsmethoden. In de literatuur wordt betoogd dat de fis-
caalrechtelijke waarderingsvoorschriften geen ruimte bieden voor de 'MaBgeblichkeit' van
de concrete waarderingen in de handelsrechtelijke balans. 80

Een aantal schrijvers'l is daarentegen van mening dat § 5 Abs. 1 EStG eist dat de fiscaal-
rechtelijke waardering van de balansposten overeenkomt met de handelsrechtelijke waar-
dering, mits specifieke fiscale voorschriften niet tot afwijken nopen. Deze opvatting wordt
op verschillende argumenten gebaseerd.
Op grond van § 5 Abs. 1 EStG moet het bedrijfsvermogen aan het einde van het boekjaar
worden vastgesteld met behulp van de GoB. De vaststelling van dit bedrijfsvermogen
impliceert een waardering van de in de onderneming aanwezige vermogensbestanddelen.
De handelsrechtelijke waarderingen dienen ex. § 5 Abs. 6 EStG te wijken voor de fiscale
waarderingsvoorschriften in § 6 en 7 EStG. Dit argument wordt gesteund door de Einkom-
mensteuer-Durchfuhningsverordnung.    In deze regeling dient   de ' Steuerbilanz' te worden
opgevat als een 'Handelsbilanz', waarop aanpassingen zijn aangebracht betreffende zowel
activering/passivering als waardering. Ook uit het feit dat het belastingrecht niet voor elke
afzonderlijke balanspost een waarderingsvoorschrift bevat, wordt afgeleid dat het in § 5
Abs. 1 EStG vervatte MaBgeblichkeitsbeginsel ook van toepassing is op het waarderen van
de balansposten.

82

Uit de parlementaire behandeling   van   een   wet tot wijziging   van  de   EStG   in   1968   kan
worden afgeleid dat de wetgever dezelfde opvatting is toegedaan: "In seinem materiellen
Gehalt unberohrt bleibt der steuerrechtliche Vorbehalt, wonach handelsrechtliche Bewer-
tungsvorschriften nur insoweit gelten, als das Steuerrecht keine andere Bewertung vor-
schreibt. „83

De opvatting wordt ook gebaseerd op § 5 Abs. 6 EStG die overbodig lijkt te zijn indien

79  T. Stobbe, Das Verhaltnis von handels- und steuerrechtlicher Rechnungslegung unter Berucksichtig-
ung der Neuregelung des  §  5  Abs.  1  Satz 2  EStG,  DStR  1-2/1991,  biz.  56.

80  J. Schulze-Osterloh, Die MaBgeblichkeit der Handelsbilanz for die Steuerbilanz, ihre Umkehrung
und das Bilanzrichtlinien-Gesetz, FR  1986, biz. 550.

81     A.  Bordewin, Zur MaBgeblichkeit fur die steuerliche Gewinnermittlung,  DStR  1988,  Heft 2 1,  biz.
668; G. Dollerer, Handelsbilanz und Steuerbilanz, BB Beilage 12/1987 zu Heft 16/1987, biz. 14; T.
Stobbe, Offene Probleme  des  Mallgeblichkeitsgrundsatzes  nach dem Steuerreformgesetz  1990,
Beilage DStR 1988 Heft 20, biz. 3.

82  M. Henscheid, t.a.p.,biz. 100.
83  W. E. Zweigert, Zur MaBgeblichkeit der Handelsbilanz Fur die Steuerbilanz -Entwicklung, Probleme

und Vorschlb:ge, Institut 'Finanzen und Steuern' e.V. Bonn, Heft 121, biz. 5.
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wordt aangenomen dat de MaBgeblichkeit zich niet zou uitstrekken tot de waarderings-
problematiek.84

Het RFH stelde als beginsel dat de waardering in de fiscale vermogensopstelling niet lager
mocht zijn dan de waardering in de handelsrechtelijke balans. In de oudere jurisprudentie
lijkt het BFH dit beginsel te volgen en dienovereenkomstig 'MaBgeblichkeit' te eisen met
betrekking tot de waardering van balansposten.

In de literatuur wordt door verschillende schrijvers als voorwaarde voor 'formelle Ma[lge-
blichkeit' gesteld, dat ook de waarderingsvoorschriften uit het handelsrecht moeten worden

overgenomen, voorzover geen specifieke fiscale bepalingen hieraan in de weg staan. 85

De wetgever heeft door middel van de toevoeging van de tweede volzin gepoogd de
inhoud van de eerste volzin van § 5 Abs. 1 EStG nader in te vullen. In de originele
formulering werd de reikwijdte van de bepaling beperkt tot een 'Ansatz- oder Bewertungs-
wahlrecht'.   Door deze frase te vervangen   door ' Wahlrechte   bei der Gewinnermittlung'
wilde de wetgever duidelijk maken dat de eerste volzin van § 5 Abs. 1 EStG eveneens

betrekking heeft op de waardering van de balansposten.
86

Uit het arrest  van 21 oktober 1993u  van  het  BFH kan worden afgeleid  dat de uitzonde-
ring met betrekking tot het waarderen van vermogensbestanddelen in § 5 Abs. 6 EStG niet
absoluut  is.   De ' Matlgeblichkeit' die voortvloeit   uit de eerste volzin  van   §   5   Abs.    1   EStG
wordt in eerste instantie uitgeschakeld door het voorbehoud dat § 5 Abs. 6 EStG maakt

met betrekking tot het waarderen van vermogensbestanddelen ingeval het EStG een waar-
deringsvoorschrift bevat. De tweede volzin van § 5 Abs. 1 EStG bewerkstelligt echter dat

de waardering van de vermogensbestanddelen zowel voor de fiscale winstberekening als
voor de handelsrechtelijke balans op gelijke wijze moet plaatsvinden, indien het fiscale

waarderingskeuzerecht overeenkomt met het handelsrechtelijke keuzerecht.

Met betrekking tot de waardering kan worden geconcludeerd dat § 5 Abs. 6 EStG de
MaBgeblichkeit slechts doorbreekt, indien de specifieke fiscale bepalingen geen overeen-

komstige pendant in het handelsrecht kent.

5.2    Welke handelsrechtelijke GoB zijn mallgeblich?

Ook in § 5 Abs. 1 EStG is een beperking van de Mallgeblichkeit van de handelsrechtelijke
balans voor de fiscale winstberekening te ontdekken.
Een ondernemer is op grond van deze bepaling verplicht aan het einde van het boekjaar
'das Betriebsverm6gen anzusetzen   (§   4   Abs.    1    Satz   1),   das   nach den handelsrechtelijke

Grundsatzen   ordnungsmaBiger Buchfuhrung auszuweisen   ist'. Het probleem   dat   deze

84  M. Henscheid. Die umkehrung des MaBgeblichkeitsprinzips, BB 1992, biz. 100; R. Federmann,
t.a.p., blz. 169.

85  T. Schildbach, t.a.p., biz. 1446: A. Wahl. Offene Fragen beim umgekehrten MaBgeblichkeitsgrund-
satz, DStR 1988, biz. 375.

86    W. Mathiak, Aantekening  154 op  §  5 EStG, in: Kirckhof/Sohns, biz. 62: M. Henscheid, t.a.p.,  biz.
102.

87 BFH 21.10.1993, IV R 87/92, DStR 1994, Heft 5, p. 164.

68



formulering met zich medebrengt. is dat de term 'Betriebsvermagen' niet in het handels-
recht voorkomt. In de literatuur wordt de opvatting verdedigd dat de onduidelijkheid die
uit de formulering voortvloeit, slechts kan worden weggenomen door aan 66n element van
§ 5 Abs. 1 EStG een hogere waarde toe te kennen. Door aan de handelsrechtelijke GoB
meer waarde te hechten, verliest de term 'Betriebsvermogen' zon belang. Anderzijds kan
echter worden aangevoerd dat de fiscale term 'Betriebsvermtsgen' met zich mede brengt
dat slechts een gedeelte van de handelsrechtelijke GoB voor de fiscale winstberekening
maflgeblich is.88

In § 5 Abs. 1 EStG wordt verwezen naar de 'handelsrechtelijke Grundstitze ord-
nungsmalliger Buchfuhrung'. Naast de vraag of hiermee de concreet   in de handelsrechte-
lijke balans toegepaste GoB worden bedoeld, rijst uit de verwijzing een tweede onduide-
lijkheid. Wat zijn immers handelsrechtelijke GoB?

Reeds in het Aktiengesetz nam de wetgever bepaalde regels op die betrekking hadden op
de berekening van de winst. Aangezien de wetgever in die tijd een voortrekkersrol vervul-
de, was het niet in alle gevallen duidelijk of er sprake was van voorschriften behorende tot
de GoB, waardoor een grote mate van rechtsonzekerheid bestond.89
De Duitse wetgever heeft bij de implementatie van de Vierde Richtlijn een aantal regels
uit het Aktiengesetz plus een aantal nieuwe voorschriften opgenomen in het HGB. In het
eerste hoofdstuk    van het Derde    Boek    van    het    HGB dat betrekking heeft    op     ' Han-
delsbucher' zijn de bepalingen opgenomen die van toepassing zijn op alle ondernemers.
Deze regels zijn derhalve van toepassing op alle ondernemers onafhankelijk van de rechts-
vorm waarin zij hun onderneming drijven. Het tweede hoofdstuk bevat aanvullende voor-
schriften voor ondernemingen die worden gedreven met behulp van een kapitaalvennoot-
schap. Deze voorschriften hebben geen facultatief karakter en dienen derhalve te worden
toegepast bij het opstellen van de handelsrechtelijke balans. Het is echter onduidelijk of
deze aanvullende voorschriften uit het tweede hoofdstuk kwalificeren als 'handelsrechte-
lijke Grundsatze ordnungsmalliger Buchfuhrung' in § 5 Abs. 1 EStG. Het is derhalve de
vraag of de regels die moeten worden nageleefd bij het vaststellen van de handelsrech-
telijke balans maBgeblich zijn voor de fiscale vermogensopstelling.

In tegenstelling tot in Nederland wordt in Duitsland de discussie gevoerd of een bepaalde
regel slechts dan tot de GoB behoort, indien de regel door alle ondernemers kan worden
toegepast. Een voorschrift van de GoB dient derhalve naar de mening van een aantal
schrijvers rechtsvormonafhankelijk te zijn.90

Deze opvatting zou de 'MaBgeblichkeit' van de handelsrechtelijke balans voor de fiscale
vermogensopstelling danig verminderen. De handelsrechtelijke balans zou immers op
grond van andere bepalingen tot stand komen dan de handelsrechtelijke GoB die voor de

88    T. Schildbach, MaBgeblichkeit - Rechtslage und Perspektiven,  BB  1989,  biz.  1445.
89  A. Krieger, Der Grundsatz der MaBgeblichkeit fur die steuerliche Gewinnermittlung, in: Handels-

recht und Steuerrecht, Festschrift for Dr.Dr.h.c. Georg Dollerer, 1988, biz. 332; D. Borner, Bi-
lanzrichtlinien-Gesetz und Steuerbilanzpolitik, StbJb 1986/87, Koln 1987,207.

90    D. Bdmer, Bilanzrichtlinien-Gesetz und Steuerbilanzpolitik, StbJb  1986/87,  Koln  1987,207;  R.
Federmann, Bilanzierung nach Handelsrecht und Steuerrecht, 9e druk, 1992, biz. 108; U. Leffson,
Grundsatze ordnungsmailiger Buchfithrung, 6e druk, Dusseldorf,  1982, biz.  138; A, Wahl, Offene
Fragen beim umgekehrten MaBgeblichkeitsgrundsatz,  DStR  1988,  Heft  12,  biz.  376.
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fiscale vermogensopstelling in acht moeten worden genomen. Toch kan voor deze stelling

een aantal argumenten worden aangedragen. 1n de eerste plaats kunnen aanwijzingen
worden ontleend aan de parlementaire geschiedenis, waarin de wetgever duidelijk heeft

aangegeven een onderscheid te maken tussen regels die van toepassing zijn op alle onder-

nemers en regels die voor bepaalde soorten ondernemers gelden.91 Hieruit wordt afgeleid
dat het de wetgever voorstond slechts de bepalingen die voor alle ondernemingen van
toepassing zijn 'MaBgeblichkeit' toe te dichten voor de fiscale winstberekening.

Een tweede argument zou kunnen worden afgeleid uit § 141 Abs. 1 Satz 2 AO. Op grond

van deze bepaling bestaat voor ondernemingen, die niet reeds op grond § 140 AO ver-
plicht zijn een boekhouding te voeren onder bepaalde voorwaarden toch een boekhoudings-

plicht. De tweede volzin van § 141 Abs. 1 AO luidt : "Die § 238,240 bis 242 Abs. 1 und
die § 243 bis 256 des Handelsgesetzbuches gelten sinngemall, sofern sich nicht aus den
Steuergesetzen etwas anderes ergibt." De opgesomde bepalingen behoren   tot het eerste

hoofdstuk van het Derde Boek van het HGB en zijn derhalve van toepassing op alle
ondememers.93 Naar mijn mening kan uit deze bepaling slechts worden afgeleid dat
'Gewerbliche Unternehmer' met een onderneming van een bepaalde omvang de verplich-
ting hebben tot het voeren van een boekhouding en dat daarbij de bepalingen van het

eerste hoofdstuk van het Derde Boek van het HGB van toepassing zijn, voorzover de

fiscale bepalingen niet anders bepalen. In hoeverre hieruit zou voortvloeien dat slechts de

bepalingen uit het eerste hoofdstuk behoren tot de handelsrechtelijke GoB is onduidelijk.

De bepaling in § 141 AO is immers niet van toepassing op kapitaalvennootschappen, zodat

de  toepasbaarheid  van het tweede hoo fdstuk  van het Derde  Boek  niet  ' im Frage'  is.

De Duitse fiscus verdedigde het standpunt dat de bepalingen van het tweede hoofdstuk van

het Derde Boek van het HGB maBgeblich zijn voor de fiscale winstberekening van kapi-

taalvennootschappen en niet voor personenvennootschappen.91 Deze opvatting zou kunnen

worden gebaseerd op een arrest van het BFH94 waarin werd beslist dat een bepaling die

slechts voor een bepaalde branche is voorgeschreven, in casu § 25 Hypothekenbankgesetz,
95

mallgeblich was voor de fiscale vermogensopstelling.

De door de fiscus verdedigde opvatting heeft echter tot gevolg dat de belastbare winst van

personen- en kapitaalvennootschappen op verschillende wijze tot stand komt, waardoor een

mogelijke schending bestaat van het in artikel 3 GG neergelegde beginsel van de gelijk-
heid van belastingheffing.

De verwarring omtrent de kwestie welke voorschriften van het HGB mallgeblich zijn voor

91   D. Borner. t.a.p..biz. 207. T. Stobbe, Das verhaltnis von handels- und steuerrechtlicher Rech-

nungslegung unter Berucksichtigung der Neuregelung des § 5 Abs. 1 Satz 2 ESIG, DStR 1-2/91, biz.

54.

92  T. Stobbe, t.a.p.. biz. 54.
93   G. Dollerer, Handelzbilanz und Steuerbilanz nach den Vorschriften des Bilannichtlinien-Gesetzes,

BB Beilage  12/1987.  biz.  12, Zie ook M. Tanzer. Die MaBgeblichkeit der Handelsbilanz fUr die

Bewertung in der Steuerbilanz, in: Werte und Wertermittlung im Steuerrecht, A. Raupach (editor),

1984, biz. 68.
94 BFH. 25.9.1968 - 1 52/64, BSIBI 111 1969. biz. 18, BB 1968, biz. 1470.

95 Door middel  van een gecoordineerde
' LandererlaB' heeft de fiscus aangekondigd dat  § 25 Hypothe-

kenbankgesetz niet meer geldt voor de fiscale winstberekening.
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de fiscale winstbepaling wordt compleet, indien hierbij de vraag wordt betrokken of alle in
het eerste hoofdstuk van het Derde Boek van het HGB opgenomen bepalingen behoren tot
de GoB. Verschillende schrijvers zijn van mening dat een aantal van deze voorschriften
niet behoort tot de GoB en deswege niet maBgeblich is voor de fiscale winstbepaling 96

Voorts is een aantal GoB in het eerste hoofdstuk van het Derde Boek van het HGB niet
van toepassing voor de kapitaalvennootschappen.97

In het tweede hoofdstuk van het Derde Boek van het HGB is een bepaling opgenomen met
betrekking tot 'Bilanzierungshilfen'.   De ' Bilanzierungshilfen' kunnen  in de handelsrechte-
lijke balans worden opgenomen op grond van § 269 HGB. met betrekking tot uitgaven
voor het oprichten en uitbreiden van een onderneming, en § 274 Abs. 2 HGB, met betrek-
king tot actieve latente belastingen. Deze 'Bilanzierungshilfen' zijn in het HGB opgeno-
men om het balansbeeld te verduidelijken's en zijn bedrijfsmiddelen noch 'Rechnungsab-
grenzungsposten' en behoren niet tot het fiscaal erkende 'Betriebsvermagen': Het is
communis opinio dat "die den Kapitalgesellschaften eingertiumte Bilanzierungshilfe stellt
keine Grundsatz ordnungsmt:Biger Buchfuhrung dar. „100

De verwijzing in § 5 EStG naar de 'handelsrechtliche Grundsatze ordnungsmaBiger Buch-
fuhning' veroorzaakt rechtsonzekerheid doordat niet duidelijk is wat onder deze handels-
rechtelijke GoB dient te worden verstaan. Met name de onduidelijkheid omtrent de vraag
of de bepalingen in het HGB die slechts van toepassing zijn voor kapitaalvennootschappen
tot de handelsrechtelijke GoB behoren, is hieraan debet.

W Keuzerechten

5.3.1  BFH GrS 2/68, 3.2.1969, BStBI 1969 II 293

De GroBe Senat heeft op 2 februari 1969 geoordeeld dat h:Lbeginsel van de 'MaBgeblichz
kfal--vande_handelsrechtel ke balans voor de fiscale winstberekening door meerire
factoren kan word<-bedep t. De GroBe Senat overwoog als volgt: "Da es dem Sinn und
Zweck der Ste rrechtlichen Gewinnermittlung entspricht, den vollen Gewinn zu erfassen,
kann es nicht im Belieben des Kaufmanns stehen, sich durch nichtaktivierung von Wirt-
schaftgotern, die handelsrechtlich aktiviert werden durfen, oder durch den Ansatz eines

96  J. Schulze-Osterloh, Handelsbilanz und steuerrechtliche Gewinnermittlung, StuW 3/1991, biz. 285;
T. Stobbe, Offene Probleme des MaBgeblichkeitsgrundsatzes  nach dem Steuerreformgesetz,   Beilage
DStR  1988  Heft 20,  biz.  2; Zie voor een tegengestelde opvatting W. Mathiak, Aantekening  A  382
op § 5 EStG, in Kirchhof/Sohn.

97    A. Wahl, Offene Fragen beim umgekehrten MaBgeblichkeitsgrundsatz,  DStR  1988,  Heft  12,  biz.
376-377, noemt als belangrijkste uitzonderingen § 253 Abs. 2 satz 3, Abs. 4 en 5 HGB, alsmede §
254 HGB.

98  A. Bordewin, Zur MaBgeblichkeit der Handelsbilanz Alr die steuerliche Gewinnermittlung, DStR
1988, Heft 21, biz. 669

99    D.  Schneeloch, Die Grundsatze der MaBgeblichkeit,  DStR  1990,  Heft  3,  biz.  52,  G.  Dollerer,  Die
verknOpfung handels- und steuerrechtlicher Rechnungslegung, ZHR 1993, biz. 354; A. Bordewin,
Zur MaBgeblichkeit der Handelsbilanz fur die steuerliche Gewinnermittlung, DStR 1988, Heft 21,
biz. 669; Th. Stobbe, Offene Probleme des MaBgeblichkeitsgrundsatzes nach dem Steuerreform-
gesetz 1990, Beilage  DStR,  1988,  Heft 20,  biz.  2.

100 B. Knobbe Keuk, t.a.p., p. 25-26.
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Passivpostens, der handelsrechtlich nicht geboten ist, armer zu machen, als er ist."

Op grond van deze overweging leidt een handelsrechtelijk activeringskeuzerecht tot een
fiscale activeringsverplichting. Een handelsrechtelijk passiveringskeuzerecht zal om over
het 'Volle Gewinn te kunnen heffen. een fiscaalrechtelijk passiveringsverbod met zich
medebrengen.

Handelsrechtelijk wordt een ondernemer door middel van een keuzerecht in staat gesteld
zijn vermogensbestanddelen op een lagere waarde vast te stellen. waardoor stille reserves

ontstaan en de winst wordt verlaagd. De doelstelling van de fiscale winstberekening laat
een dergelijke handelwijze naar de opvatting van de GroBe Senat niet toe. Doordat de
GroBe Senat spreekt van 'den vollen Gewinn' wordt de indruk gewekt dat een objectieve,
normatieve jaarwinst bestaat. Een dergelijk begrip is echter onbekend. Een ondernemer die
zijn keuzerecht uitoefent op een wijze die leidt tot een lagere winst, berekent zijn winst op

een wijze die even correct is als een ondernemer die hetzelfde keuzerecht uitoefent op een
wijze die leidt lot een hogere winst. toi

Ook de Grondwet kan in de opvatting van de GroBe Senat in een situatie waarin de onder-
nemer handelsrechtelijk een keuzerecht heeft, met zich mede brengen dat een dergelijke
keuzerecht, ondanks de 'Mallgeblichkeit', niet kan worden uitgeoefend in de fiscale winst-
bepaling: "Bilanzierungswahlrechte im Steuerrecht stunden auch schwerlich im Einklang
mit dem verfassungsrechtlichen Grundsatz der Gleichheit der Besteuerung (art. 3 des

Grundgesetzes)."

Het kan echter worden betwij feld   of   er   bij een dergelijk keuzerecht sprake   is   van   een

willekeurig verschil in belastingheffing, dat strijdig is met de Duitse Grondwet, zolang die
keuzerechten maar voor iedere ondernemer ter beschikking staan. De overweging van102

de GroBe Senat wekt verwondering, aangezien    in   het   EStG een groot aantal ' Bilanzie-
rungswahlrechte'   is  opgenomen.'01 Op grond   van  deze, ruim geformuleerde overweging

zouden al deze keuzerechten in strijd zijn met het grondwettelijke beginsel van de gelijk-
heid van belasting.

5.3.2 De reikwijdte van BFH GrS 2/68, 3.2.1969, BStBI 1969 II 293

Het  was de vraag in hoeverre het arrest   van de GroBe Senat  van 3 februari   1969  van

toepassing was op de handelsrechtelijke waarderingsvoorschriften, indien fiscaal geen
keuzerecht of ander specifieke bepaling bestaat. Hoewel het arrest slechts betrekking had

op keuzerechten die betrekking hadden op het activeren/passiveren van balansposten, zijn
de argumenten die door de GroBe Senat zijn aangedragen ook van toepassing op de

101 Hermann/Heuer/Raupach, § 5 EStG Anm. 49g [6].
102  V.  Kluge. Das MaBgeblichkeitsprinzip,  StuW  1970,  biz. 702; Hermann/Heuer/Raupach,  §  5  EStG

Anm. 49g [6}.
103 Hermann/Heuer/Raupach, § 5 EStG Anm. 49g [6]: A. Krieger. Der Grundsatz der MaBgeblichkeit

der Handelsbilanz for die steuerrechtliche Gewinnermittlung, Festschrift for Dr.Dr.h.c. Georg
Dollerer. 1988. biz. 334.
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waarderingskeuzerechten. i ocn  werd  in  de  literatuur de opvatting aangehangen  dat  de1 (14   -r      I

handelsrechtelijke waarderingskeuzerechten niet op grond van dit arrest werden getranst or-
meerd in fiscale bepalingen die zouden leiden tot het 'volle Gewinn' Fiscaairechteli ik zou
in dergelijke gevallen eveneens een keuzerecht blijven bestaan. 105

De wetgever heeft tijdens de parlementaire geschiedenis bij de nieuwe volzin aangegeven
dat ook de waardering onder de MaBgeblichkeit valt. Hieruit kan worden afgeleid dat de
hij van mening  is dat overwegingen  van  het  BFH  in het arrest  van 3 februari   1969  ook
van toepassing zijn op de keuzerechten met betrekking tot de waardering. Deze zienswijze
wordt gesteund   door het arrest   van de vierde 'Senat'   van   het   BFH. 106   Het   BFH   over-
woog als volgt:    "...    der   BFH    (hat) in standiger Rechtsprechung entschieden.    daB   ein
handelsrechtliches Ansatzwahlrecht fOr die steuerliche Gewinnermittlung zur Aktivie-
rungspflicht fuhrt   . . . Damit erweist   sich, daB handelsrechtliche Wahlrechte, auch soweit
sich nicht auf den Ansatz von Wirtschaftsgotern dem Grunde nach. sondern auch die
Bewertung der Wirtschaftguter beziehen, steuerrechtlich zum Ansatz des hochsten nach
Handels- und Steuerrecht zulassigen Werts fuhren, soweit nicht auch nach Steuerrecht ein
entsprechendes Bilanzierungswahlrecht besteht."

Naar aanleiding van dit arrest kan derhalve worden geconcludeerd dat de door de GroBe
Senat van het BFH geformuleerde regel waarin handelsrechtelijke keuzerechten worden
getransformeerd in ge- en verbodsbepalingen eveneens van toepassing is op handelsrechte-
lijke keuzerechten betreffende de waardering, tenzij in het EStG expliciet een keuzerecht is
opgenomen.

107Naast de "Bewertungsrechte" en de "Ansatzwahlrechte" onderkent Federmann een
derde categorie keuzerechten: "Methodenwahlrechte". Naar zijn mening is bij deze catego-
rie  keuzerechten  de  leer  die de GroBe Senat heeft uitgestippeld  in   1969  niet van toepas-
sing. In een dergelijke geval bestaat ook fiscaalrechtelijk het keuzerecht. Dit keuzerecht
dient overigens op grond van het Ma[lgeblichkeitsbeginsel uitgeoefend te worden op
dezelfde wijze als het keuzerecht is uitgeoefend in de vennootschapsrechtelijke jaarreke-
ning.

6 Umgekehrte MaBgeblichkeit

6.1     De reikwijdte van § 5 Abs. 1 satz 2 EStG

Uit de parlementaire geschiedenis kan worden afgeleid dat de wetgever de bedoeling heeft
gehad een omvattende regeling te scheppen waarin de 'formelle' en 'umgekehrte Mallge-

104 Zie R. Federmann, Bilanzierung nach Handelsrecht und Steuerrecht, 9e druk, 1992, biz. 171; W.E.
Zweigert, t.a.p., biz. 6, G. Dolierer, Handelsbilanz und Steuerbilanz nach den Vorschriften des Bi-
lanzrichtlinien-Gesetzes, Beilage 12/1987 zu Heft 16/1987, blz. 12. Zie voor een tegengestelde
opvatting M. Tanzer, Die MaBgeblichkeit der Handelsbilanz flir die Bewertung in der Steuerbilanz,
in:  Werte und Wertermittlung  im  Steuerrecht, A. Raupach (editor),   1984,  biz.  73.

105 B. Lause, H. Sievers, t.a.p., biz. 28; K. Koting, B. Haeger, Die Bedeutung des MaBgeblichkeitsprin-
zips filr die Ermittlung der steuerbilanziellen  Herstellungskosten,  DStR  1988,  biz.   165.

106 BFH 21.10.1993, IV R 87/92, DStR 199, Heft 5, biz. 164.
107  R. Federmann, Bilanzierung nach Handelsrecht und Steuerrecht,  9e  druk,   1992,  p.   173  en   175.
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blichkeit' werden vastgelegd."s Uit de in de wetsgeschiedenis opgenomen zinsnede over
"den allgemeinen Grundsatz der Mallgeblichkeit der Handelsbilanz fur die Steuerbilanz"
wordt deze bedoeling afgeleid.

1(}9

De   werking   van de nieuwe bepaling wordt beperkt  tot de keuzerechten."'   Het is echter

onduidelijk in hoeverre alle keuzerechten onder de reikwijdte van de bepaling vallen. In de

parlementaire geschiedenis werd benadrukt dat de nieuwe volzin de juridische basis vormt
van de 'umgekehrte Maflgeblichkeit'. De 'umgekehrte Mallgeblichkeit' ziet echter slechts

op gevallen waarin sprake is van een fiscale faciliteit. Hieruit zou derhalve kunnen worden

afgeleid dat slechts de keuzerechten die een fiscale faciliteit behelzen onder de werking
111

van de tweede volzin van § 5 Abs. 1 EStG vallen.

De opvatting dat alle fiscale keuzerechten onder de regeling van § 5 Abs. 1 Satz 2 EStG
vallen, brengt met zich mede dat een groot aantal handelsrechtelijke bepalingen door112

de umgekehrte Mallgeblichkeit wordt uitgehold.

Op grond van § 5 Abs. 1 Satz 2 EStG dienen de keuzerechten bij de fiscale winstbereke-
ning op dezelfde wijze te worden uitgeoefend als voor de handelsrechtelijke balans. Er
bestaan echter problemen indien een keuzerecht in het ene rechtsgebied geen pendant kent
in het andere rechtsgebied. Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende

opvattingen omtrent een situatie waarin het belastingrecht een keuzerecht bevat, terwul in
het HGB een ge- of verbodsbepaling is opgenomen.
Het is de vraag of de tweede volzin van § 5 Abs. 1 EStG in dit geval van toepassing is.

Op grond van de letterlijke tekst van de toegevoegde bepaling bepaalt de handelsrechtelij-

ke balans op welke wijze het keuzerecht moet worden uitgeoefend. De bepaling stelt
113 Dezederhalve niet de voorwaarde dat ook in het handelsrecht een keuzerecht bestaat.

opvatting, waarin niet vereist is dat in het handelsrecht eveneens een keuzerecht is opge-
nomen, kan twee verschillende gevolgen hebben. Daarbil is van belang of het handelsrecht

door middel van § 273. § 279 Abs. 2 of § 280 Abs. 2 HGB de mogelijkheid biedt het
fiscale keuzerecht over te nemen. Indien deze paragrafen echter niet van toepassing zijn,

zal het keuzerecht in deze opvatting moeten worden uitgeoefend op de wijze die de
114

handelsrechtelijke ge- of verbodsbepaling voorschrijft.
Indien echter  het HGB mogelijkheden biedt  voor de 'umgekehrte Maflgeblichkeit'.   zal  de

ge- of verbodsbepaling in het HGB voor de fiscale bepaling moeten wijken. In dit geval
komt de dominantie van de fiscale vermogensopstelling voor de handelsrechtelijke balans

duidelijk naar voren. Door middel van een voorbeeld kunnen de ingrijpende gevolgen van
de bovenstaande opvatting worden verduidelijkt.

108 Zie bijv.: W, Mathiak, Aantekening A 383 op § 5 EStG, in: Kirckhof/Sohns, biz. 164; M. Hen-

scheid, Die Umkehrung des Mallgeblichkeitsprinzip, BB 1992, Heft 2, biz. 102.
109 W. Mathiak. Mangel der beabsichtigten Neuregelung der formellen und umgekehrten Mailgeblichkeit

in § 5 Abs.  1  Satz 2 EStG eines Regier·ungsentwurf, DStR 1988, Heft 9, biz. 274.
110  D.  Schneeloch, Die Grundsatze der MaBgeblichkeit.  DStR  1990,  Heft 3, biz.  5 1.
111   T.  Stobbe. Das Verhaltnis von handels- und steuerrechtlicher Rechnungslegung unter Berucksichtig-

ung der Neuregelung des § 5 Abs. 1 Satz 2 EStG, DStR 5/91. biz. 163.
112 Onder andere verdedigt door B. Knobbe Keuk. t.a.p.,  p. 28.
113 V. Sarrazin, Umgekehrte MaBgeblichkeit bei ausschlieBlich steuerlichem Bilanzierungswahlrecht, DB

1992, Heft 17, biz. 849.
114  Zie R. Federmann.  Bilanzierung nach Handelsrecht und Steuerrecht. 9e druk,  1992,  biz.  173.
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In § 6 Abs. 1 nr. 1, Satz 2 en Nr. 2, Satz 2 EStG wordt de ondernemer de mogelijkheid
geboden zijn bedrijfsmiddelen te waarderen op 'Teilwert'. De 'Teilwert' van een bedrijfs-
middel is het gedeelte van de totale waarde, die de overnemer van de gehele onderileming
zou betalen, welke is toe te rekenen aan dat bedrijfsmiddel. Indien er sprake is van een
tijdelijke waardedaling heeft de ondernemer voor de fiscale winstberekening de mogelijk-
heid een verlies te nemen. Handelsrechtelijk zal er in beginsel niet kunnen worden afge-
schreven aangezien § 279 Abs. 1. satz 2 HGB in dergelijke gevallen een afschrijvingsver-
bod inhoudt.
De  in  §   5  Abs.   1,  satz  2 EStG vervatte ' umgekehrte Mallgeblichkeit' heeft tot gevolg  dat
het afschrijvingsverbod niet meer bestaat. In deze opvatting zal de fiscale 'Teilwert'115

ook in de handelsrechtelijke balans moeten worden opgenomen, hetgeen een rechtstreekse
inbreuk maakt op de bepaling uit het HGB.

Een stroming in de literatuur vertegenwoordigt de opvatting dat de nieuwe volzin van § 5
Abs. 1 EStG slechts toepassing kan vinden, indien het handelsrecht en de belastingwetge-
ving corresponderende keuzerechten bevatten.116 Deze opvatting brengt met zich niede
dat de uitoefening van een fiscaalrechtelijk keuzerecht niet wordt bernvloed door een
handelsrechtelijke gebods- of verbodsbepaling.

Het eerste voorstel door de Bundesminister der Finanzen (het zogenaamde Referentenent-
wurf) luidde als volgt: "Soweit einem steuerrechtlichen Ansatz- oder Bewertungswahlrecht
ein handelsrechtliches Wahlrecht entspricht, ist die Ausubung des Wahlrechts in der
handelsrechtlichen Jahresbilanz  fur  die steuerrechtliche Gewinnermittlung maBgeblich;   . . . "

In dit voorstel blijkt de 'formelle MaBgeblichkeit' slechts te gelden indien er daadwerkelijk
een handelsrechtelijk keuzerecht aanwezig is. Aan de gewijzigde formulering van de
onderhavige bepaling in het Referentenentwurf ten opzichte van het Gesetzentwurf moet
geen waarde worden gehecht, aangezien ook de argumenten die in eerste instantie zijn
aangevoerd voor het Gesetzentwurf zijn overgenomen. 117   Aan de historie   van de tweede
volzin van § 5 Abs. 1 EStG kunnen derhalve argumenten worden ontleend voor de opvat-
ting dat slechts in geval het handelsrecht een corresponderend keuzerecht bevat, de nieuwe
bepaling van toepassing is.
Voorts wordt aangevoerd dat het niet de wil van de wetgever is geweest een eenheidsba-
lans te creeren voor zowel handelsrecht als belastingrecht. De parlementaire geschiedenis
toont echter aan dat bedoeld is de 'einheitliche Ausubung von Wahlrechte' voor te schrij-

115 Zie D. Schneeloch, Die Grunds8tze der MaBgeblichkeit, DStR 1990, Heft 3, biz. 55-56, M. Hen-
scheid, Die Umkehrung des Mal]geblichkeitsprinzips,  BB  1992,  Heft 2,  biz.  103.

116 G. Forschle, J. Hildebrand, Bedeutung der umgekehrten MaBgeblichkeit for die Bilanzierung von
Pensionsverpflichtungen und Zuwendungen an Unterstotzungskassen,  DStR   1991,  Heft  44.  biz.   1441;
W.  Ballwieser,  Ist das MaBgeblichkeitsprinzip uberholt?,  BFuP  1990,  biz.  494. G. Wichmann,  Die
unbenannte echte umgekehrte MaBgeblichkeit,  BB  1990,  biz.  1684; T. Stobbe, Die Ausubung  'steu-
errechtlicher Wahlrechte' nach § 5 Abs. 1 Satz 2 EStG, StuW 1/1991, biz. 22; M. Bullinger, Der
EinfluB der umgekehrten MaBgeblichkeit auf die Bilanzierung von Pensionverpflichtungen, DB
1991,  Heft 47, biz.  2397; A. Bordewin, Umgekehrte MaBgeblichkeit bei ausschlieBlich steuerlichem
Bilanzierungswahlrecht?,  DB  1992,  Heft  6,  biz.  291.

117 D. Dziadkowski, Zur Dominanz der Steuerbilanz Ober die Handelsbilanz -Die Umkehrung des
MaBgeblichkeitsprinzips durch das Steuerreformgesetz  1990-,  WPg  1988.  Heft  14,  biz.  415-416;
Replik van A. Bordewin op V. Sarrazin, t.a.p., biz. 849.
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ven. Keuzerechten kunnen echter slechts op gelijke wijze worden uitgeoefend indien zij in
beide rechtsgebieden voorhanden zijn."8

6.2 Het arrest van het BFH van 23.10.1993

Rechtsvragen kunnen in de praktijk decennia lang voortbestaan. In bepaalde gevallen lijkt
het welhaast onmogelijk enige duidelijkheid te verkrijgen zonder dat de wetgever ingrijpt.
Het MaBgeblichkeitsbeginsel in Duitsland lijkt echter onduidelijk te blijven, ondanks de
hand van de wetgever. Ook de nieuwe volzin van § 5 Abs. 1 EStG schept niet de gewens-
te duidelijkheid. In de vorige paragraaf is uiteengezet dat kan worden verdedigd dat de
nieuwe volzin leidt tot een handelsrechtelijke waardering die wordt bepaald door de

belastingwetgeving,   een fi scale waardering die gebaseerd   is op handelsrechtelijke bepalin-
gen en ten slotte tot verschillende waarderingen van dezelfde bedrijfsmiddelen in de

handelsrechtelijke en fiscale balans.

Op  23 oktober 1993'w heeft de vierde 'Senat'   van  het BFH echter een arrest gewezen
dat een aantal onduidelijkheden wegneemt. In de literatuur wordt reeds een groot aantal

jaren gediscussieerd over de vraag op welke wijze de aanschaf- of voortbrengingsprijs
moeten worden berekend. § 255 Abs. 2, Satz 3 HGB biedt een ondememer de mogelijk-
heid bepaalde indirecte kosten in de voortbrengingskosten op te nemen. Voor de handels-
rechtelijke balans bestaat derhalve een keuzerecht. Het BFH is de opvatting toegedaan dat

dit keuzerecht niet van toepassing is voor de fiscale winstberekening. Voor de fiscale
winstberekening moeten op grond van § 6 Abs. 1 Nr. 2, Satz 1 EStG alle voortbrengings-

kosten worden geactiveerd. De indirecte kosten moeten derhalve in de voortbrengingsprijs
worden opgenomen.
Ook indien de ondernemer in zijn handelsrechtelijke balans kiest voor het niet activeren

van de indirecte kosten, zullen in de fiscale vermogensopstelling de gehele voortbren-

gingskosten, derhalve inclusief de indirecte kosten, moeten worden geactiveerd. De fiscale

bepaling zet het handelsrechtelijke keuzerecht opzij. Het BFH acht geen enkele 'Mallge-
blichkeit' aanwezig. De hierarchie tussen de handelsrechtelijke en fiscale bepalingen wordt

gerechtvaardigd met een verwijzing naar § 5 Abs. 6 EStG, alsmede een verwijzing naar
het  arrest  van de GrS'   van  12  juni 1978 waarin de Mallgeblichkeit  niet van toepassing

werd geacht voor het waarderen van bedrijfsmiddelen.
De volgende vraag  die de vierde Senat' heeft beantwoord, had betrekking  op  de   ' umge-
kehrte MaBgeblichkeit'. Doordat  de  uit  §   5   Abs.   1   Satz   1 EStG voortvloeiende MaBge-

blichkeit op grond van § 5 Abs. 6 EStG niet van toepassing is, verwerpt het BFH het

standpunt dat in het onderhavige geval het beginsel van de 'umgekehrte Mallgeblichkeit'

gelding heeft. Ofschoon deze overweging voor de onderhavige zaak voldoende was,
voegde het BFH hieraan een overweging ten overvloede toe. Deze overweging luidt als

Volgt:
"Daran hat sich auch durch die Vorschrift des § 5 Abs. 1 Satz 2 EStG (mit Wirkung ad
dem  Wirtschaftsjahr  1990 bzw. 1989/90) nichts geandert.  Die Vorschrift betrifft  den  Fall,

118 G. Forschle. J. Hildebrand, t.a.p., biz. 1446: M. Bullinger, t.a.p., biz. 2398, A. Bordewin. t.a.p.. biz.

291.

119 BFH 21.10.1993. IV R 87/92, DStR 1994. Heft 5, biz. 164.
120 BFH 12.6.1978. GrS 1/77, BStBI Il 1978, 620.
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daB nach Handels- wie nach Steuerrecht ein inhaltsgleich Bilanzierungswahlrecht besteht,
ein steuerrechtliches Bewertungswahlrecht besteht indes, wie dargelegt. fUr die Einbezie-
hung der Gemeinkosten  in  die  Herstellungskosten  nach  §  6  EStG  nicht."

Het bovenstaande arrest kan op meerdere wijzen worden uitgelegd. De casus had betrek-
king op een situatie waarin een handelsrechtelijk keuzerecht een fiscale gebodsbepaling als
pendant kende.
Nadat het BFH had geconcludeerd dat er voor de fiscale winstberekening geen keuzerecht
aanwezig was, kon de tweede volzin van § 5 Abs. 1 EStG niet meer van toepassing zijn.
aangezien als voorwaarde wordt gesteld dat er een fiscaal keuzerecht bestaat. Als de
overweging ten overvioede derhalve wordt geinterpreteerd in het licht van de onderhavige
7Rak, wordt er weinig nieuws toegevoegd.

De overweging ten overvloede kan echter ook worden geYnterpreteerd op een wijze waar-
door de strekking van de nieuwe volzin van § 5 Abs. 1 EStG wordt verduidelijkt.
De in § 5 gecodificeerde umgekehrte MaBgeblichkeit is in deze opvatting slechts van
toepassing indien zowel het vennootschapsrecht als de fiscale wetgeving een inhoudelijk
gelijkluidend keuzerecht bevatten. De vraag is echter wanneer er sprake is van een 'in-
haltsgleich Bilanzierungsrecht'.

6.3    Wat is een 'inhaltsgleich Bilanzierungswahirecht'?

Ofschoon in het arrest een aantal onduidelijkheden door de BFH is weggenomen, moet
worden vastgesteld dat de werking van § 5 Abs. 1 Satz 2 EStG nog niet geheel helder is.
Een niet beantwoorde vraag is immers  wat moet worden verstaan onder  een '

inhaltsgleich
Bilanzierungswahlrecht'.12' In het Referententwurf werd nog voorgeschreven dat een
'steuerrechtlichen Ansatz- oder Bewertungswahlrecht ein handelsrechtliches Wahlrecht
entspricht'. De keuzerechten in de verschillende rechtsgebieden dienen derhalve met elkaar
overeen te komen. Dat deze vraag moeilijk is te beantwoorden, blijkt uit de verschillende
regelingen met betrekking tot het degressief afschrijven van bedrijfsmiddelen.
Voor bepaalde bedrijfsmiddelen kan de ondernemer voor zijn fiscale winstberekening
kiezen voor een degressieve afschrijving in plaats van een vaste afschrijving per jaar (§ 7
Abs. 2 EStG). De hoogte van deze afschrijving is aan een maximum van 30% gebonden.
Een dergelijk maximum wordt echter aan de degressieve afschrijvingen in de handelsrech-
telijke balans niet gesteld. Hoewel de ondernemer derhalve zowel voor zijn handelsrechte-
lijke balans als voor zijn fiscale winstberekening kan opteren voor eenzelfde waarderings-
mogelijkheid, is onduidelijk of er nog steeds sprake is van een 'inhaltsgleiches Bilanzie-
rungswallirecht':22
Aangezien het fiscale keuzerecht niet kan leiden tot een met de handelsrechtelijke balans
overeenkomstige situatie kan worden bepleit dat de tweede volzin van § 5 Abs. 1 EStG

121   W.  Mathiak,  Mangel der beabsichtigten Neuregelung der formellen und umgekehrten MaBgeblichkeit
in  §  5  Abs.  1  Satz 2 EStG eines Regierungsentwurfs,  DStR  1988,  Heft 9,  biz. 276, constateerde
reeds naar aanleiding van het Referentenentwurf dat de eis dat de keuzerechten met elkaar overeen
moeten komen, tot grote problemen kan leiden.

122 Zie omtrent de problematiek  van de degressieve afschrijving: B. Lause, H. Sievers,  t.a.p.,  biz.  29. J.
Schulze-Osterloh, t.a.p., biz. 290.
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niet van toepassing is. 1.: Verdedigd kan worden dat dit het cruciale element is in de
definitie van een 'inhaltsgleich Bilanzierungswahlrecht'. § 5 Abs. 1 Satz 2 is dan slechts

van toepassing indien de gelijke uitoefening van het keuzerecht in zowel het handelsrecht

als het belastingrecht tot een zelfde resultaat leidt. 124

Tegen deze opvatting kan echter de overweging  in het arrest  van 24 januari 1990 worden

aangevoerd waarin door het BFH werd beslist dat het niet van belang is of de methoden
uiteindelijk tot gelijke waarden in de handelsrechtelijke en fiscale balans leiden. Voor de
binding tussen de beide balansen is het toepassen van dezelfde methoden cruciaal.

Is   er   sprake   van   een ' inhaltsgleich Wahlrecht' indien   het   handelsrecht een verbods-   of
gebodsbepaling lijkt te bevatten en de belastingwetgeving een keuzerecht kent? Als voor-
beeld zou de handelsrechtelijke verplichting tot opwaardering van § 280 Abs. 1 HGB
kunnen worden genomen. Indien de gronden waarop in het verleden een afwaardering
heeft plaatsgevonden, niet meer bestaan, zal op grond van deze bepaling de afschrijving
wederom tot de winst moeten worden gerekend. Deze bepaling is in het HGB opgenomen
om te voldoen aan het true-and-fair view beginsel dat zowel in het HGB (§ 264 Abs. 2

125

Satz 1) als in de Vierde Richtlijn zijn terug te vinden.
Voor   de fi scale winstberekening bestaat   voor de belastingplichtige ondernemer het keuze-

recht zijn bedrij fsmiddelen   op de hogere bedrij fswaarde te waarderen   ( §   6   Abs.    1    Nr.    1

Satz 4. Nr. 2 Satz 3 EStG). Van een verplichting is echter geen sprake.

In § 280 Abs. 2 HGB wordt echter een uitzondering gemaakt op de opwaarderingsver-

plichting, indien de lagere waarde ook in de fiscale vermogensopstelling kan worden
aangehouden en voorts in het belastingrecht als voorwaarde wordt gesteld dat ook in de

handelsrechtelijke balans op de lagere waarde wordt gewaardeerd. De implementatie van
de nieuwe volzin van § 5 Abs. 1 EStG brengt met zich mede dat aan de voorwaarde van §
280 Abs. 2 HGB wordt voldaan, zodat er een 'inhaltsgleich Wahlrecht' ontstaat. De op-
waarderingsverplichting is derhalve  tot een inhoudsloze bepaling geworden. 126

Naar mijn mening is sprake  van  een
'
inhaltsgleich Wahlrecht' indien de belastingplichtige

ondernemer de mogelijkheid heeft dezelfde methoden te hanteren bij de berekening van

zowel de fiscale als de vennootschapsrechtelijke winst. Een dergelijke situatie is naar mijn

mening aanwezig in alle gevallen waarin de wetgever in het HGB bepalingen heeft opge-
nomen die de opening bieden de fiscale bepalingen te volgen. Dergelijke bepalingen

kunnen met betrekking tot de afschrijvingen worden gevonden in § 254 jo. 279 Abs. 2

123  T.  Stobbe, Die Ausubung 'steuerrechtlicher Wahlrechte'  nach  §  5  Abs.   1  Satz 2  EStG,  StuW

6'1991, biz. 23-24.
124  Zie voor een zelfde conclusie: T. Stobbe. Eingeschrankte MaBgeblichkeit bei den Herstellungskos-

ten,  Anmerkungen zum BFH-Urteil  vom 21.10.1993  IV  R 87/92,  FR  1994, biz.  106.

125  J. Thiel, Zur formellen MaBgeblichkeit der Handelsbilanz - Ein Vorschlag de lege ferenda,  DB

1989, biz. 538; B. Haeger, Zur Aulhebung des strengen Wertzusammenhangs in Steuerrecht, DB

1990, Heft 11, biz. 543.
126 B. Lause. H. Sievers, MaBgeblichkeitsprinzip und steuerreform 1990, BB 1990, Heft 1, biz. 29: D.

Schneeloch. Die Grundsatze der MaBgeblichkeit, DStR, Heft 3, biz. 56; J. Schulze-Osterloh, Han-

delsbilanz und steuerrechtliche Gewinnermittlung. StuW 3/1991, biz. 292, A. Leucht, Die umge-
kehrte MaBgeblichkeit und ihre geplante gesetzliche Neufassung, DB 1989, Heft 45, biz. 2242: B.

Haeger, Zur Aufhebung des strengen Wertzusammenhangs im Steuerrecht,  DB  1990.  Heft  11.  biz.

547.
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HGB. De 'Sondemposten mit Rucklageanteil' die voortvloeien uit de fiscale passiefposten
kunnen worden gevormd op grond van § 247 Abs. 3 jo. 273 HGB.

6.4    Wanneer is er sprake van 'steuerrechtliche Wahlrechte' in de zin van § 5 Abs.
1, Satz 2 EStG

Verschillende schrijvers hebben zich reeds bij de totstandkoming van de nieuwe volzin van
§ 5 Abs. 1 EStG afgevraagd of 'steuerrechtliche Wahlrechte' expliciet in de EStG moeten
zijn opgenomen. Het is immers mogelijk dat onder 'steuerrechtliche Wahlrechte' ook de
keuzerechten in het belastingrecht worden begrepen die voortvloeien uit de in § 5 Abs. 1,
Satz 1 EStG opgenomen 'Mallgeblichkeit'.12' Door deze 'MaBgeblichkeit' worden de
handelsrechtelijke GoB, waartoe ook de handelsrechtelijke keuzerechten behoren, immers
voorgeschreven bij de fiscale winstberekening. In deze situatie moet echter acht worden
geslagen   op het arrest   van   het   BFH   van 3 februari 1969.118 Hieromtrent worden   in   de
literatuur verschillende opvattingen aangehangen:
In  de eerste plaats wordt betoogd  dat het arrest  met zich medebrengt  dat   een

' steuerrecht-
liche Wahlrecht' niet aanwezig is, in een situatie waarin geen expliciet keuzerecht is
opgenomen in de belastingwetgeving. De overwegingen van de GroBe Senat leiden ertoe
dat een handelsrechtelijk keuzerecht wordt getransformeerd   in   een fi scale   ver- of gebods-
bepaling. Lause en Sievers'29 zijn deze opvatting toegedaan. Hieruit vloeit voort dat de
nieuwe volzin van § 5 Abs. 1 EStG geen afbreuk doet aan het arrest van het BFH van 3
februari   1969.   In deze opvatting  is  §   5  Abs.   1,   Satz  2 EStG slechts van toepassing  bij
expliciet in  het EStG opgenomen keuzerechten en wellicht bij de zogenaamde 'Methoden-
wahlrechte'.
Andere schrijvers'30 betwij felen  of het arrest  van  het  BFH  uit   1969  na de implementatie
van de tweede volzin van § 5 Abs. 1 EStG nog geldig is. Deze voorzichtige constatering
kan worden gebaseerd  op  het  feit  dat de rechtsregels  van  het  BFH  uit  1969  nog  niet  door
de wetgever zun gecodificeerd. In deze opvatting zet de nieuwe wetgeving de oude juris-
prudentie opzij. Het fiscale keuzerecht   dat op grond   van de eerste volzin   van   §   5   Abs.    1
EStG voor de fiscale winstbepaling ontstaat, dient op dezelfde wijze te worden toegepast
als   in de handelsrechtelijke balans.13' Deze opvatting   is in strijd   met het arrest   van   de
vierde ' Senat'    van   het BFH, waarin de werking   van het arrest   van 3 februari    1969  j uist
werd uitgebreid.

Geconcludeerd dient te worden dat het onzeker is of aan de toepassing van § 5 Abs 1  Satz
2 EStG de voorwaarde verbonden is, dat het fiscaal keuzerecht expliciet in het EStG moet
zijn opgenomen. Doordat de vierde 'Senat' het arrest  van de GroBe Senat  uit 1969 recen-
telijk heeft bevestigd, is naar mijn mening de eerste opvatting het meest plausibel.

127 Zie T. Stobbe, Das Verhaltnis von handels- und steuerrechtlicher Rechnungslegung unter Beruck-
sichtigung der Neuregelung des § 5 Abs. 1 Satz 2 EStG (Teil 11), DSIR 1991, Heft 5, biz. 163.

128 BFH GrS 2/68 v. 3.2.1969, BStBI 1969 II S. 291.
129  B.  Lause, H. Sievers, MaBgeblichkeitsprinzip und Steuerreform   1990,  BB   1990,  Heft  1,  biz.  27;  Zie

ook  R. Federmann, Bilanzierung nach Handelsrecht und Steuerrecht,  9e druk,  1992,  biz.  175.
130  T. Stobbe, Offene Probleme des MaBgeblichkeitsgrundsatzes nach dem Steuerreformgesetz  1990,

Beilage DStR 1988 Heft 20, biz. 3; M. Henscheid, Die umkehrung des MaBgeblichkeitsprinzips. BB
1992, Heft 2, biz. 99.

131   M.  Henscheid, Die Umkehrung des MaBgeblichkeitsprinzips,  BB  1992.  biz.  99.
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6.5 Conclusie

De poging van de wetgever om de bestaande rechtsonzekerheid met betrekking tot de
inhoud van de MaBgeblichkeit in § 5 EStG weg te nemen, is niet geheel geslaagd. Gecon-
stateerd moet echter worden  dat deze wetgeving  6dn  van de pijlers is waarop  de ' formelle
MaBgeblichkeit' is gefundeerd. Voorts ondersteunt de nieuwe tweede volzin de opvatting
dat de vennootschapsrechtelijke jaarrekening tevens maBgeblich is met betrekking tot het
waarderen van de balansposten, tenzij een expliciete bepaling in de fiscale wetgeving
daaraan in de weg staat.
Van    ' inhaltsgleiche Wahlrechte' is sprake indien zowel het vennootschapsrecht   als   de
fiscale wetgeving een gelijkluidend keuzerecht bevat.

7 Bezwarcn tegen MaBgeblichkeitsbeginsel

7.1 Het grondwettelijke gelijkheidsbeginsel

Zowel § 6, Abs. 3 EStG als de nieuwe volzin van § 5 Abs. 1 EStG bevatten een codifica-
tie  van de 'umgekehrte Mallgeblichkeit'. De wetgever heeft  in de parlementaire behande-

ling ter rechtvaardiging van de 'umgekehrte MaBgeblichkeit' een beroep gedaan op de
doelstelling van een fiscale faciliteit. De fiscale faciliteiten zijn er in de opvatting van de
wetgever op gericht de vermogenspositie van een ondernemer te verbeteren. Deze doelstel-
ling zou niet worden verwezenlijkt, indien niet de voorwaarde zou worden gesteld, dat

132

deze onbelaste middelen in de onderneming dienen te blijven. Zonder deze voor-

waarde stond het de ondernemer immers handelsrechtelijk vrij de hogere vennootschaps-

rechtelijke winst aan de aandeelhouders uit te keren. De 'umgekehrte MaBgeblichkeit'

brengt met zich mede dat de fiscale faciliteiten ook de vennootschapsrechtelijke winst
verminderen. De vrijgestelde winst  kan op deze wijze de onderneming niet meer verlaten,

waardoor aan de doelstelling van de fiscale faciliteit wordt voldaan.

De uitwerking van de 'umgekehrte MaBgeblichkeit' is echter niet voor elke ondernemer

gelijk. De uitdelingsbeperking (Ausschiittungssperre) bestant slechts voor kapitaalvennoot-
schappen. De ondernemer die zijn ondememing drijft met behulp van een personenven-
nootschap kan het behaalde fiscale voordeel ook zonder een overeenkomstige vennoot-

schapsrechtelijke winst voor privd-doeleinden aan de onderneming onttrekken. In de litera-
tuur is de heersende opvatting dat het onderscheid tussen de kapitaal- en personenvennoot-

schappen in strijd   is   met   het   in de Duitse grondwet opgenomen gelijkheidsbeginsel.'13

132 Zie onder andere: J.P. Meincke, Die sog. umgekehrte MaBgeblichkeit der Handelsbilanz flir die

Steuerbilanz aus rechtswissenschaftlicher Sicht, StuW 1/1990, biz.  18: D. Dziadkowski, Wider die
Aushohlung der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchfuhrung durch die Kodifizierung einer totalen

UmkehrmaBgeblichkeit. DB 1989, biz. 439.
133 Art. 3 Grundgesetz luidt als volgt:

1. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
2.       Manner und Frauen sind gleichberechtigt.
3.           Niemand darf wegen seines Geschlechtes. seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner

Sprache. seiner Heimat und Herkunft, seiner Glaubens. seiner religiosen oder

politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden.
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De verschillende gevolgen   van   de ' umgekehrte   Mallgeblichkeit' voor personen-   en   kapi-
taalvennootschappen    kan    naar de opvatting    van het merendeel    van de schrij vers    niet
worden gerechtvaardigd op grond van het verschil in rechtsvorm waarin de onderneming
wordt gedreven. Deze opvatting wordt gesteund door de volgende overweging van de

134

eerste 'Senat'  van  het  BFH:"S
"Es ware mit dem Grundsatz der Gleichmalligen Besteuerung nicht vereinbar. die Gewah-
rung des § 6b EStG von einer Ausschuttungssperre abhangig zu machen. die nur bei ein
bestimmter Rechtsform betriebenen Unternehmer wirksam ware. Die Rechtsform der
Kapitalgesellschaft enthalt keine Besonderheiten, die gerade zu der hier zu entscheidenden
Frage eine unterschiedliche steuerrechtliche Beurteilung rechtfertigen konnte."

Het argument dat geen schending bestaat van de gelijkheid in belastingheffing omdat de
uitkering van de winst van een personenvennootschap fiscaal anders wordt behandeld dan
het uitkeren van winstreserves van een kapitaalvennootschap gaat naar de mening van
Schildbach niet op, aangezien de 'formelle Mafigeblickeit' de ongelijkheid slechts verder
versterkt. 116 Vanuit de gedachte dat ondernemingen op dezel fde wijze   in de heffi ng   die-
nen te worden betrokken, is deze opvatting naar mijn mening zeer wel te verdedigen.

7.2    Is § 5 Abs. 1 Satz 2 EStG strijdig met de Vierde Richtlijn?

7.2.1   De doelstelling van de Vierde Richtlijn

Binnen de grenzen van de Europese Unie dienen de ondernemingen in beginsel op gelijke
voet met elkaar te kunnen concurreren. De Raad van Ministers van de EU heeft deswege
een aantal maatregelen genomen op het gebied van het jaarrekeningenrecht. Door middel
van verschillende richtlijnen is gepoogd gelijkwaardige minimumvereisten vast te stellen
inzake de omvang van de door concurrerende vennootschappen openbaar te maken finan-
ciele gegevens. Vanuit deze doelstelling is in de Vierde Richtlijn betreffende de jaarre-
kening (78/660/EEG) aan het 'true and fair-view'-beginsel grote waarde gehecht. Art. 2,
lid 3 luidt: "De jaarrekening moet een getrouw beeld geven van het vermogen, de finan-
ciele positie en het resultaat van de vennootschap." Op grond van lid 4 moeten aanvullende
inlichtingen worden verstrekt indien toepassing van de bepalingen van de richtlijn niet
voldoende is om het in lid 3 vereiste getrouwe beeld te geven.

De Duitse wetgever heeft deze eis als volgt in § 264 Abs. 2 HGB opgenomen: Der Jahre-
sabschluB der Kapitallgesellschaft hat unter beachtung der Grundsatze ordnungsmalliger
Buchfuhrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermogens-,
Finanz- und Ertragslage der Kapitalgesellschaft zu vermitteln.

134 J. Thiel, Zur formellen MaBgeblichkeit der Handelsbilanz - Ein Vorschlag de lege ferenda, DB
1989, biz. 437; D. Dziadkowski, t.a.p., biz. 439; T. Stobbe, Offene Probleme des MaBgeblich-
keitsgrundsatzes  nach dem Steuerreformgesetz  1990,  DStR   1988,  Beilage  Heft  20,  biz.  8;  M.
Henscheid, Die Umkehrung des MaBgeblichkeitsprinzips,  BB  1992,  Heft  2,  biz. 105; Deutsche
Steuerjuristische Gesellschaft e.V., Stellungnahme zum Entwurf eines Steuerreformgesetzes   1990,
BB 1988, Heft 16, biz. 1090; A. Leucht, Die umgekehrte MaBgeblichkeit und ihre geplante ge-
setzliche Neufassung, DB 1989, biz. 2242.

135 BFH 24.4.1985 1 R 65/80, BStBI. 11 1986,327.
136  T. Schildbach, MaBgeblichkeit - Rechtslage und Perspektiven, BB  1989,  Heft 21, biz.  1451.
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Duitsland heeft door middel van grote druk op de overige lidstaten echter weten te be-

werkstelligen  dat het belastingrecht door middel van 'umgekehrte MaBgeblichkeit'   van
invloed kan zijn op de waardering van balansposten in de handelsrechtelijke balans. Art.
35,  lid 1, letter d  van de Vierde Richtlijn luidt:
Wanneer op de vaste activa louter voor belastingdoeleinden buitengewone waardecorrecties
worden toegepast, moet het bedrag van de correcties in de toelichting worden vermeld en
naar behoren gemotiveerd.

Dezelfde regeling  is op grond  van   art.   39.   lid 1, letter  e  van de Vierde Richtlijn  van
toepassing op de vlottende activa. Het zal duidelijk zijn dat de balans door deze uitzonde-
ringen aan inzichtelijkheid heeft ingeboet. De wetgever heeft door middel van de tweede
volzin van § 5 Abs. 1 EStG de ruimte van de uitzonderingen optimaal uitgebuit.

De opvattingen in de Duitse literatuur omtrent de handelwijze van de Duitse wetgever

lopen zeer uiteen. Een aantal schrijvers is van mening dat de uitzonderingsbepalingen in de
Vierde Richtlijn de wetgever een carte blanche geven. 'Umgekehrte Mallgeblichkeit' is in
deze opvatting toegestaan, mits wordt voldaan  aan de voorwaarden  van  de  art.  35,  lid   1,

letter  d  en  art.  39,  lid 1, letter  e  van de Vierde Richtlijn.  Het  in  §  264  Abs.  2  Satz  1  HGB

gecodificeerde beginsel is derhalve niet van toepassing indien specifieke handelsrechtelijke
137

bepalingen zulks bepalen. Aan de doelstelling van de handelsrechtelijke jaarrekening

wordt minder waarde gehecht. Het vereiste inzicht in de onderneming wordt naar hun
138

mening gegarandeerd door de inhoud van de toelichting bij de jaarrekening.

139Andere schrijvers benadrukken echter het feit dat de uitzonderingsbepalingen een in-
breuk maken op de doelstelling van de Vierde Richtlijn. Deze uitzondering moet naar hun
mening restrictief worden geYnterpreteerd, aangezien het slechts de Duitse delegatie is
geweest die deze anomalieen heeft bepleit.140 De uitzonderingsbepalingen zijn in deze

opvatting slechts door de overige lidstaten van de EU toegelaten om de wijzigingen in het
handelsrecht zonder gevolgen voor de belastingheffing te kunnen implementeren. De

algehele codificatie van de 'formelle' en de 'umgekehrte MaBgeblichkeit' in § 5 Abs. 1.
Satz 2 EStG gaat echter verder dan de handhaving van de situatie ten tijde van het sluiten

van de Vierde Richtlijn. Uit het arrest van de eerste 'Senat' van het BFH'41 kan immers

worden afgeleid  dat  voor   1985 een algehele, ongeschreven 'umgekehrte Mallgeblichkeit'
niet aanwezig was.
Ofschoon de nieuwe volzin van § 5 Abs 1 EStG wellicht niet in strijd is met de tekst van

art.   35.  lid   1,   letter  d  en  art.   39,   lid 1. letter  e  van de Vierde Richtlijn, moet worden

137 R. Federmann. Bilanzierung nach Handelsrecht und Steuerrecht, 9e druk, 1992, biz. 174.

138  B.  Lause, H. Sievers, MaBgeblichkeitsprinzip und Steuerreform  1990,  BB  1990,  Heft  1, biz. 31.

139 T. Stobbe. Das Verhaltnis von handels- und steuerrechtlicher Rechnungslegung unter Berijcksichtig-

ung der Neuregelung des § 5 Abs. 1 Satz 2 EStG (Teil 11), DStR 5/91, biz. 165; B. Knobbe-Keuk,

Das Steuerrecht - eine unerwilnschte Rechtsquelle des Gesellschaftsrechts?, 1986, biz. 27; D.

Dziadkowski, Wider die Aushohlung der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchfilhrung durch Kodifi-

zierung einer totalen UmkehrmaBgeblichkeit, DB 1989, biz. 437-438. J. Schulze-Osterloh. Handels-

bilanz und steuerrechtliche Gewinnermittlung. StuW 3/91. biz. 295.
140 Deutsche Steuerjuristische Gesellschaft e.V.. Stellungnahme zum Entwurf eines Steuerreformgesetzes

1990, BB 1988, Heft 16, biz. 1090.
141 BFH 24.4.1985. BStBI 111986,324.

82



VI

geconcludeerd dat de Duitse wetgever handelt in strijd met de intentie van de Europese
Richtlijn.

De Duitse vereniging van fiscaal-juristen 142 gaat in haar reactie op de nieuwe volzin van
§ 5 Abs. 1 nog een stap verder. De algehele codificatie van de 'umgekehrte MaBgeblich-
keit' is niet slechts in strijd met de intentie van de Europese Richtlijn en niet loyaal jegens
de overige lidstaten van de EU, maar brengt naar haar opvatting daarenboven een schen-
ding van de Vierde Richtlijn met zich mede.

7.2.2  Sondernposten mit Rucklageanteil

De 'umgekehrte MaBgeblichkeit' die in § 5 Abs. 1 satz 2 EStG is gecodificeerd. heeft tot
gevolg dat in de vennootschapsrechtelijke jaarrekening bepaalde balansposten worden
opgenomen die voortvloeien uit de fiscale wetgeving.
Naast de mogelijkheid een ondernemer afschrijvingen te laten toepassen die niet conform
de GoB zijn, kent de wetgever de mogelijkheid een fiscale faciliteit te verpakken in een
passiefpost. De 'umgekehrte MaBgeblichkeit' brengt met zich mede dat de fiscale facilitei-
ten eveneens in de handelsrechtelijke balans moeten worden verwerkt. Zowel de niet-GoB
conforme afschrijvingen als de fiscale passiefposten kunnen in de handelsrechtelijke

143

balans worden opgenomen als 'Sondemposten mit Rucklageanteil: Deze posten kunnen
worden gesplitst in enerzijds een tot het eigen vermogen behorende reserve en anderzijds
een tot het vreemd vermogen behorende voorziening voor latente belastingen. 144

De Vierde Richtlijn bevat geen bepaling met betrekking   tot   de ' Sondernposten mit Ruck-
lageanteil'.  In de literatuur wordt verdedigd  dat  §  247  Abs.  3  EStG kan worden gebaseerd
op art. 43, nr. 10 van de Vierde Richtlijn.145 Op grond van deze bepaling dient een on-
dernemer in de toelichting bij de jaarrekening aan te geven in hoeverre het resultaat in het
boekjaar is beYnvloed door een afwijkende waardering van een balanspost op grond van
belastingdoeleinden. Deze opvatting moet naar mijn mening worden verworpen. Art. 43
van de Vierde Richtlijn ziet slechts op de inhoud van de toelichting bij de jaarrekening en
geeft geen voorschrift met betrekking tot de inhoud van de balans. Voorts is art. 43 van de
Richtlijn slechts van toepassing op de beYnvloeding van het vennootschapsrechtelijke
resultaat door fiscaal geindiceerde waarderingen van posten in de balans. Op de be-
Ynvloeding van het handelsrechtelijke resultaat door fiscale passiefposten is art. 43 van de
Vierde Richtlijn niet van toepassing.

146

De regering heeft tijdens de parlementaire behandeling aangevoerd  dat  de ' Sondernposten

142 Deutsche Steuetjuristische Gesellschaft e.V., Stellungnahme zum Entwurf eines Steuerreformgesetzes
1990, BB 1988, Heft 16, biz. 1090.

143 § 281 Abs. 1 ESZG bepaalt dat de fiscale afschrijvingen in de handelsrechtelijke balans kunnen
worden opgenomen als Sondernposten mit Rucklageanteil.

144 J. Schulze-Osterloh, Die MaBgeblichkeit der Handelsbilanz filr die Steuerbilang ihre Umkehrung
und das Bilanzrichtlinien-Gesetz, FR 1986, biz. 546; G. Worner, Handels- und Steuerbilanz nach
neuem Recht, 3e druk, 1987, biz. 142; R. Federmann, Bilanzierung nach Handelsrecht und Steuer-
recht, 9e druk, 1992, blz. 224.

145 Zie J. Schulze-Osterloh, t.a.p., biz. 546 die deze stelling verwerpt.
146 J. Schulze-Osterloh, t.a.p., biz. 546.
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mit Rucklageanteil' kunnen worden gegrond op  art.  4,  lid 1. derde volzin  van de Vierde
Richtlijn. Nieuwe posten kunnen op grond van dat voorschrift worden toegevoegd aan de
balans voor zover hun inhoud niet door een van de in de Vierde Richtlijn vermelde posten
worden gedekt. Het gedeelte   van   de ' Sondernposten mit Rucklageanteil'   dat een reserve

vertegenwoordigt, heeft een inhoud die niet valt onder wel in de Vierde Richtlijn opge-
nomen reserves. De stelling van de wetgever gaat niet op voorzover de 'Sondernposten mit

Rucklageanteil' betrekking hebben op de latente belastingen. Een voorziening voor latente

belastingen   kan op grond   van   art.   9   en   10   van de Vierde Richtlijn worden gevormd,

waardoor de derde volzin van art. 4, lid 1 van de Richtlijn geen rol meer kan spelen.

De 'Sondernposten mit Rucklageanteil' zoals die op grond van § 247 Abs. 3 HGB kunnen
147

worden gevormd, zijn derhalve niet in overeenstemming met de Vierde Richtlijn.

8       De geconsolideerde jaarrekening

Slechts de enkelvoudige jaarrekening is mallgeblich voor de fiscale winstberekening. In het

kader van dit onderzoek dient eveneens aandacht te worden besteed aan de wijze waarop

de geconsolideerde jaarrekening tot stand komt. Hierbij is van belang vast te stellen of ook
de geconsolideerde jaarrekening op enigerlei wijze wordt bernvloed door de invloeden van
de fiscale winstberekening op de vennootschapsrechtelijke bepalingen.

In Duitsland wordt in de literatuur intensief gediscussieerd over de internationalisering van
de (geconsolideerde) vennootschapsrechtelijke jaarrekening. Deze discussie wordt gevoed
door meerdere factoren. 148 In de eerste plaats is de beursnotering van Daimler Benz AG
aan de New York Stock Exchange een teken aan de wand voor het feit dat ook in Duits-
land gevestigde ondernemingen behoefte hebben aan meerdere bronnen van kapitaalver-
schaffing. 149 Voorts stelden   in 1995 ongeveer duizend bedrijven een balans op conform

de Standards. van het International Accounting Standards Committee of de Generally

Accepted Accounting Principles. Ten slotte   is  op  21   juni   1996 een wetsontwerp gepubli-
ceerd    met de volgende titel: Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Wettbe-

werbsfithigkeit deutscher Konzerne an Internationalen Kapitalmarkten und zur erleichterten

Aufnahme von Gesellschafterdarlehen. 150

In dit voorstel van wet staat de wetgever Duitse vennootschappen onder voorwaarden toe
geconsolideerde jaarrekeningen op te maken met behulp van de standards die een notering

147 A. Raupach, Von der MaBgeblichkeit der Handelsbilanz for die steuerliche Gewinnermittlung zur
Pradominanz des Steuerrechts  in der handelsbilanz, BFuP  1990,  biz. 520; Deutsche Steuerjuristische
Gesellschaft e.V., Stellungnahme zum Entwurf eines Steuerreformgesetzes  1990, BB  1988, Heft  16,

biz. 1091; J. Schulze-Osterloh. Handelsbilanz und Gewinnermittlung, StuW 3/91, biz. 295.
148  T.  Hottche, International Accounting Standards in Deutschland- Aufbruchstimmung  oder  Ab-

schiedsschmerz?,  RIW  1996,  Heft  12,  p.  1018; T. Schildbach, Rechnungslegungsideale,  Bilanzkul-

turen, Harmonisierung und intemationaler Wettbewerb, BB 1995, Heft 51/52, p. 2635; M. Kohnber-

ger. Zur Bedeutung internationaler Rechnungsstandards fur deutsche Unternehmen,  RIW  1996,  Heft

7, p. 566.

149 K. Koting, U. Eidel, Problematik der internationalen Bilanzanalyse, Dargestellt am Beispiel eines

US-GAAP- und HGB-Abschlusses, RIW 1996, Heft 10, p. 836. M. Bormann, Intemationale Har-

monisierung der Rechnungslegung.  RIW  1996, Heft  L  p. 40.
150 Zie hieromtrent: W. Strobel, Neuerungen des Handelsbilanzrechts in Richtung auf internationale

Normen, BB 1996. Heft 31, p. 1601. T. Huttche, t.a.p., p. 1018.
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op buitenlandse kapitaalbeurzen mogelijk maken. Overigens dient de geconsolideerde
jaarrekening die op grond van deze 'buitenlandse' standards is vervaardigd te voldoen aan
de Zevende Richtlijn van de Europese Gemeenschap met betrekking tot de consolidatie
(83/349/EG).
De wetwijziging brengt geen verandering voor de enkelvoudige jaarrekening. Dat de
normen van de IASC echter in beperkte gevallen relevant kunnen zijn voor de enkelvou-
dige jaarrekening, blijkt uit het volgende aan het ontwerp ontleende citaat waarin de
mogelijkheid wordt besproken om: "... beim fehlen ausdrucklicher Regelungen Bilanzie-
rungs- und Bewertungsmethoden (anzuwenden), die in anderen Staaten vorgeschrieben
oder als Rechnungslegungsgrundsatze allgemein oder fur Zwecke der Inanspruchname von
Kapitalmarkten anerkannt oder von dort ansassigen Standardisierungsausschussen empfoh-
len sind, soweit sie mit den Grundsatzen ordnungsmaftiger Buchfuhrung einschlieBlich der
gesetzlichen Vorschriften dieses Buches vereinbar sind und, ein den tatsachlichen Verhalt-
nissen entspechendes Bild der Vermijgens-, Finanz- und Ertragslage zu ermitteln". I 51

Als argumenten tegen de (algehele) toepassing van de standards van de IASC en andere
standard-setting bodies worden aangevoerd de gevolgen van een dergelijke wijziging voor
de belastingheffing over ondernemingswinsten, de beperking van de uitdeelbare winst (die
momenteel voortvloeit uit de 'umgekehrte Mallgeblichkeit') en de kapitaalbescherming.

9         Conclusie

Ondanks de rijke historie van het Mallgeblichkeitsbeginsel in Duitsland bestond tot voor
kort een grote mate van rechtsonzekerheid met betrekking tot de relatie tussen de fiscale
winstberekening en de vennootschapsrechtelijke jaarrekening.
De (gehaaste) poging van de Duitse wetgever om de gevolgen van het arrest van 24 april
1985 te mitigeren heeft  haar doel gemist. Het arrest  van  het  BFH   in 1990 heeft tezamen
met de nieuwe volzin in § 5 Abs. 1 EStG tot gevolg gehad dat de heersende opvatting is
dat 'formelle Maflgeblichkeit' van de vennootschapsrechtelijke jaarrekening bestaat voor de
fiscale winstberekening.
De   ' umgekehrte MaBgeblichkeit'   die  in de nieuwe tweede volzin  van   §   5   Abs   1   EStG  is
vastgelegd heeft tot gevolg dat een groot aantal bepalingen die in het HGB is opgenomen
om te waarborgen dat de vennootschapsrechtelijke jaarrekening een getrouw beeld toont
van de onderneming van de vennootschap worden overtroeft door de fiscale voorschriften.
De nieuwe volzin is slechts van toepassing indien de belastingplichtige zowel in het
vennootschapsrecht als in de fiscale wetgeving een keuzerecht ter beschikking staat.

Op de 'Mallgeblichkeit' van de vennootschapsrechtelijke jaarrekening worden verschillende
uitzonderingen gemaakt. Naast de (expliciete) wettelijke uitzonderingen bestaat een aantal
rechterlijke uitzonderingen.
Op grond van de jurisprudentie van het BFH kan worden geconcludeerd dat § 5 Abs. 6
EStG de Mallgeblichkeit met betrekking tot de waardering van de balansposten doorbreekt,
mits de specifieke fiscale bepalingen geen overeenkomstige pendant in het handelsrecht
kent.

Een belangrijke uitzondering is door de GroBe Senat van het BFH geformuleerd met

151 T. Huttche. t.a.p., p. 1023.

85



betrekking tot de vennootschapsrechtelijke keuzerechten. Deze keuzerechten zullen voor de
fiscale winstberekening moeten worden gekwalificeerd als passiveringsverboden en active-

ringsverplichtingen. Indien de keuzerechten de waardering betreffen, moet een activum op
de hoogste waarde worden opgenomen in de balans terwijl een passivum voor de laagste

waarde moet worden verantwoord.
Een andere uitzondering op de dwingende relatie tussen vennootschapsrechtelijke en fiscale

winstberekening vloeit voort uit de onduidelijkheid die bestaat omtrent de inhoud van de
'handelsrechtliche Grundsatze ordnungsmalliger Buchfuhrung'. Daarbij wreekt zich met
name het feit dat niet zeker is of iedere bepaling in het Handelsgesetzbuch een handels-

rechtelijke GoB is.
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4    De relatie tussen de vennootschapsrechtelijke jaarre-
kening en de fiscale winstberekening in het Verenigd
Koninkrij k

1 Inleiding

De jurist van het continent kent in het algemeen wat watervrees om de grote stap naar het
Angelsaksische recht te maken. Dit vloeit voort uit de verschillen die bestaan tussen
enerzijds het op het Romeinse recht gevestigde continentale recht en anderzijds het eigen-
zinnige recht van Engeland. Nadere bestudering leert echter dat de verschillen bepaald niet
onoverkomelijk zijn. Ook met betrekking tot het vaststellen van de fiscale winst komen
veel elementen bekend voor.
Alvorens echter dieper in te gaan op de wijze waarop de fiscale winst wordt berekend,
volgt een korte uiteenzetting van de wijze waarop het (algemene) recht van Engeland tot
stand is gekomen, alsmede van de wijze waarop recht wordt gesproken.

1.1     Ontwikkeling van het Angelsaksische recht

Een  van de ijkpunten  van het Angelsaksische recht  is te vinden  in  1066.  In  dat jaar  won
William de Veroveraar de slag bij Hastings hetgeen leidde tot zijn bezetting van de kroon
van Engeland.
In de periode voorafgaand aan deze tijd was de rechtspraak decentraal geregeld. Het recht
werd   gevormd   door de gewoonten en praktijken die mondeling werden overgedragen.'
Koning William I gaf de aanzet tot een proces van centralisatie van het rechtsstelsel. Door
vanuit Londen personen het land in te sturen om administratieve en juridische taken uit te
voeren, werden de werkzaamheden aan de plaatselijke gremia ontnomen. De uniformiteit
in het recht werd bevorderd doordat de 'Circuit Judges' in Londen gezamenlijk beraad-
slaagden over hun bevindingen in den lande. De Koning werd in zijn wetgevende, recht-
sprekende en administratieve taken bijgestaan door de 'Curia Regis' (Raad van de Ko-
ning).  Uit  deze raad ontstond omstreeks   1200 een aantal rechtsprekende colleges,  de  zoge-
naamde 'Common Law Courts'.2  In een groot aantal gevallen  was het echter niet mogelijk
een rechtsingang te verkrijgen bij een van deze rechterlijke instanties. In dergelijke geval-
len deed men over het algemeen een verzoek tot de Koning. Na verloop van tijd werden
deze verzoeken gericht tot de Chancellor. De Chancellor en in zon navolging de Court of
Chancery sprake recht op grond van het geweten van de gedaagde. Uit deze rechtspraak
onstond het 'Equity Law'. De beperkte rechtsingang alsmede de manco's aan het rechts-
systeem hadden derhalve tot gevolg dat in Engeland twee afzonderlijke rechtssystemen van
toepassing waren.

1     O.K. Metcalfe, J. Westwood, General Principles of English Law, 9e druk, 1974, biz. 1; R.S. Sim,
D.M.M. Scott, A Level English Law, 6e druk, 1984, biz. 21 e.v.

2   R.S. Sim, D.M.M. Scott, t.a.p., biz. 25 e.v.
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De  Judicature  Act  in 1873 bracht grote wijzigingen  aan  in de functie en werking  van  de
verschillende soorten rechterlijke instanties. De Common Law rechters en de Equity Law
rechters werden samengesmolten tot High Courts3. Deze High Courts dienen zowel het
'Common Law' als het 'Equity Law' toe te passen.

Een fiscale procedure omtrent de hoogte van de fiscale winst zal aanvangen bij de General
Commissioners of Income Tax. Dit college werd opgericht ten tijde van de invoering van
de eerste inkomstenbelasting  in  1799. De juridische status  van dit college  is  in het verleden
meerdere malen in de rechtspraak bediscussieerd. Doordat de Commissioners naast hun
taak geschillen te beslechten tussen de fiscus en belastingplichtige eveneens de aanslag
dienden op te leggen. concludeerde het House of Lords dat de General Commissioners of
Income Tax niet behoorden tot de zittende magistratuur.4
Een belastingplichtige kan tegen een uitspraak van de Commissioners beroep in stellen bij
de Chancery Division van de High Court of Justice. De uitspraak wordt door 66n rechter

gewezen.' Tegen deze uitspraak kan beroep worden ingesteld bij de Civil Division van de
Court of Appeal. De rechtspraak vindt plaats door 3 rechters. De laatste instantie waaraan
de zaak in Engeland kan worden voorgelegd is de House of Lords. Recht wordt op dit
niveau gesproken door vijf Lords of Appeal in Ordinary.
In tegenstelling tot de Nederlandse situatie, kan in Engeland slechts beroep worden aange-
tekend indien daarvoor toestemming is verleend door het college dat de uitspraak heeft

gedaan waartegen men beroep wil aantekenen danwel door het college waarbij men beroep
wil aantekenen.6

1.2    Bronnen van het Engelse recht en de interpretatie-methoden

Als voornaamste bronnen van het recht in het Verenigd Koninkrijk gelden de door de
wetgever geformuleerde wetten en hetgeen bekend staat onder  de term 'judicial precedent'.

Wetgeving die door het soevereine parlement is aangenomen, gaat boven de bepalingen
van (ongeschreven) Common Law en Equity Law.
Edn van de in Engeland vigerende belastingbeginselen is 'no taxation without represen-
tation'. 0 fschoon het Engelse rechtssysteem wordt gekenmerkt   door   het

' rechtersrecht',
kan een belastingaanslag slechts worden opgelegd indien daar een belastingwet aan ten
grondslag ligt Ondanks dit beginsel blijkt uit de jurisprudentie met betrekking tot de
inhoud  van de termen ' profits and gains' dat nadere aandacht moet worden besteed  aan  het

systeem van het 'judicial precedent'

In tegenstelling tot de continentale landen bestaat in het Verenigd Koninkrijk het systeem
van bindende precedenten. Aan het systeem van het 'judicial precedent' komt in het Ver-
enigd Koninkrijk veel waarde toe omdat weinig recht werd vastgelegd in wetteksten.
Om de eenheid en stabiliteit van het recht te garanderen bestaat dientengevolge een gebon-

3 Hoewel deze term doet vermoeden dat sprake is van een instantie die oordeelt over de uitspraken
van  ' lagere' rechters,  zijn de 'divisions'  van  de High Court gremia die recht spreken in eerste

instantie.
4     C. Stebbings, 'A Natural Safeguard': The General Commissioners of Income Tax, B.T.R.  1995, biz.

398 e.v.
5    R.S. Sim. D.M.M. Scott, A Level English Law, 6e druk, 1984, biz. 92.
6   C.AE. Uniken Venema. Law en Equity in het Anglo-Amerikaanse privaatrecht, 1990, biz. 18.

88



denheid aan het precedent die overeenkomt met de binding van de rechter aan de wettekst.
Het  is een lager geplaatste rechter niet toegestaan  af te wijken  van  een  in het verleden
door een hierarchisch hogere rechter uitgesproken oordeel. Er is in dergelijke gevallen
sprake van een bindend precedent. 7
De rechters van het Court of Appeal zijn gebonden aan de uitspraken die zij in het verle-
den hebben gedaan. Ook in dergelijke gevallen is er derhalve sprake van een bindend
precedent.  De Lord Chancellor heeft  in 1966 betoogd  dat  het de House of Lords vrijstaat
van hun eerdere beslissingen terug te komen. Indien deze bevoegdheid aan de Law Lords
zou worden onthouden, zou de ontwikkeling van het recht worden belemmerd en kan in
specifieke gevallen onrechtvaardigheid ontstaan.8

Bij een systeem van bindende precedenten is het van groot belang uit het concrete arrest
de algemene rechtsregel te distilleren.
Binnen het stelsel van bindende precedenten is een in het verleden uitgesproken oordeel
van een rechter slechts gedeeltelijk relevant. Slechts het rechtsoordeel dat betrekking heeft
op de concrete feiten van de zaak zijn bindend voor toekomstige rechterlijke oordelen. Dit
rechtsoordeel wordt aangeduid met de term 'ratio decidendi'.' Met 'obiter dicta' worden
in een bepaalde zaak uitgesproken oordelen omtrent het recht aangeduid die niet recht-
streeks verband houden  met de feiten  die  aan de rechter  in  deze zaak voorliggen."  Aan
deze 'terloopse' rechtsoordelen behoeft een rechter in een latere procedure geen waarde toe
te kennen.

De wijze waarop in het Verenigd Koninkrijk de uiteindelijke uitspraak tot stand komt, is
debet aan de moeilijkheid de 'ratio decidendi' vast te stellen. Zowel in de Court of Appeal
als het House of Lords geven meerdere rechters hun opvatting omtrent het ingestelde
beroep. Iedere rechter kan de verwerping of toewijzing van het ingestelde beroep op een
verschillende wijze onderbouwen. Het geval kan zich derhalve voordoen dat een ingesteld
beroep door alle rechters wordt verworpen op grond van vijf verschillende argumenten.
Strikte regels hoe te handelen in dergelijke gevallen zijn niet voorhanden. Indien echter
een meerderheid is te onderkennen bij de rechters, zal de 'ratio decidendi' moeten worden
afgeleid uit de oordelen van de meerderheid. 11 Uniken Venema is de opvatting toegedaan
dat de inhoud van een rechterlijk college "slechts kan worden vastgesteld door de afzon-
derlijke 'opinions' als het ware bij elkaar op te tellen".12

Indien bij het wijzen van het oordeel door de rechters relevante precedenten of wettelijke
bepalingen  over het hoofd zijn gezien,  is het precedent gewezen 'per incuriam'. In derge-
lijke gevallen kan een rechter het precedent naast zich neerleggen.
Een ander belangrijk element in het systeem van precedent-werking is de in de praktijk
veel gebruikte methode van 'distinguishing'.'3 Indien een rechter van mening is dat be-

7    C.AE. Uniken Venema, Law en Equity in het Anglo-Amerikaanse privaatrecht, 1990, biz. 24.
8    R.S. Sim & D.M.M. Scott, A Level English Law, 6e druk, 1984, biz. 44.
9      P.S. James, Introduction to English  Law,  lie druk,  1985. biz.  18-19. J.H. Farrar, A.M. Dugdale,

Introduction to Legal Method, 3e druk, 1990, biz. 90.
10  P.S. James, t.a.p., biz. 19; J.H. Harrar, A.M. Dugdale, t.a.p., biz. 95.
11    J.H. Farrar, A.M. Dugdale, Introduction to legal method. 3e druk,  1990, biz. 97.
12 C.AE. Uniken Venema, t.a.p., biz. 31.
13  J.H. Farrar. A.M. Dugdale, t.a.p.. biz. 99.
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paalde verschillen bestaan tussen de feiten van een bepaalde uitspraak en de feiten in de
onderhavige procedure, kan hij op grond van de verschillen oordelen dat de uitspraak niet
kan dienen als precedent. Zonder de (oude) uitspraak te verwerpen, kan derhalve door de
rechter worden geoordeeld  dat  de ' ratio decidendi' geen absolute waarde behoeft te worden

toegedicht.

Dat het systeem van bindende precedenten zich niet bij uitstek leent voor de definiering
van een begrip als winst, blijkt uit de volgende passage uit het oordeel van Lord Radcliffe
in Southern Railway of Peru v. Owen'4: "And our task is not made any easier by the
knowledge that, though the law with its system of precedents may sometimes seem to
stand still (I hope that it does not), it is quite certain that the techniques and practices of
commercial accountancy are very far from static."

2       Wdgeving met betrekking tot de fiscale winstberekening

De   oorlog met Napoleon noopte de Engelse regering   in   1799   tot het invoeren   van   een
inkomstenbelasting."   In   1803   werd een aantal wijzigingen doorgevoerd   die   tot   doel
hadden de opbrengst van de belastingheffing te vergroten. De belastingplichtigen moesten

in plaats van 66n aangifte meerdere aangiften doen met betrekking tot afzonderlijke bron-
nen van inkomen. Deze bronnen staan bekend als 'Schedules'. Reeds in 1803 zagen de

bepalingen van Schedule D op de belastingheffing over de winsten van personen. In
section 18 Income and Corporation  Tax  Act 1988 wordt Schedule D onderverdeeld  in  zes

'Cases'. Case I en II hebben betrekking op de belastingheffing over de winsten van onder-

nemers en personen  die  een vrij beroep uitoefenen. Onderdeel  IV  van  de  ICTA 1988 geeft
nadere regels met betrekking tot het vaststellen van het heffingsobject.
De belasting moet worden geheven over 'the full amount of the profits and gains of the

year of assessment' (section  60  ICTA   1988).  Uit de tekst  van  de wet wordt niet duidelijk
wat   onder '

profit and gains' moet worden verstaan. De belastinggrondslag   van de onder-

nemingen die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting komt in beginsel
overeen met de grondslag van de ondernemingen in de inkomstenbelasting (section 70
ICTA 1988). Section   74  van  de  ICTA 1988 bevat een opsomming  van een aantal posten
die niet in mindering kunnen worden gebracht op de winsten die worden belast op grond
van  Case  I  en  Il  van  de  ICTA   1988. Deze bepalingen kunnen overigens door andere

bepalingen terzijde worden gesteld.

3       Jurisprudentie met betrekking tot de fiscale winstberekening

3.1    De ontwikkeling van het winstbegrip vanaf het begin van de Income Tax Act
tot de tweede wereldoorlog

De relatie tussen enerzijds het fiscale winstbegrip en anderzijds het commerciele winstbe-

14  [1957] A.C. 334; [1956] 2 All E.R. 728; 36 T.C. 602.
15 B.E.V. Sabine. A History of Income Tax, le druk. 1966. biz. 24; J.P. Pointon, D. Spratiey, Princi-

ples of Business Taxation,  1988. biz.  119.
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grip kan slechts worden belicht indien duidelijk wordt wat moet worden verstaan onder
'profits and gains'.   Uit de jurisprudentie wordt duidelijk  dat de inhoud   van het begrip
'profit' sterk samenhangt met de ontwikkelingen in het jaarrekeningenrecht.

Tot 1874 konden belastingplichtigen in Engeland zich 'slechts' wenden  tot de General
Commissioners of Income Tax. Vanaf 1874 stond voor belastingplichtigen de mogelijkheid
open beroep aan te tekenen bij een onafhankelijke rechterlijke instantie indien zij van
mening waren dat hun inkomen op een onjuiste wijze was vastgesteld.16 Vanaf het tijdstip
waarop in een beroepsmogelijkheid werd voorzien, bestaat jurisprudentie omtrent het
vaststellen van de fiscale winst van een onderneming.
Uit arresten van de House of Lords kan worden opgemaakt dat de Lords bij de invulling
van het begrip 'profit' aansluiting zochten bij de opvattingen van de ondernemers.
Lord Halsbury overwoog in Gresham Life Assurance Soc. v. Styles17 als volgt: "The
word 'profits' I think is to be understood in its natural and proper sense -in a sense which
no commercial man would misunderstand. Profits and gains must be ascertained on ordi-
nary principles of commercial trading."

Lord Haldane overwoog in the Sun Insurance Office v. Clark'8 : "It is plain that the
question of what is or is not profit or gain must primarily be one of fact and of fact to be
ascertained by the tests applied in ordinary business. Questions of law can only arise when
(as was not the case here) some express statutory direction applies and excludes ordinary
commercial practice, or where, by reason of its being impracticable to ascertain the facts
sufficiently, some presumption has to be invoked to fill the gap."

De vraag welke inhoud aan het begrip 'profit' in het spraakgebruik werd toegedicht, werd
door de rechters beantwoord met behulp van de 'ordinary principles of commercial tra-
ding'. De regels   die   door de ondernemers werden toegepast   bij de berekening   van   de
commerciele winst zijn derhalve ook van belang bij het vaststellen van de fiscale winst.
Uit deze overwegingen kan echter niet worden afgeleid dat de concrete bedragen uit de
commerciele balans eveneens de hoogte van de fiscale winst bepalen. Het bleef derhalve
de vraag of een ondernemer verplicht is een waarderings- of winstberekeningsmethode
zowel voor de commerciele als de fiscale winstberekening toe te passen.

Reeds  in   1876  wees het House of Lords een arrest  dat van belang  is  voor de vraag  of de
commerciele winstberekening bepalend is voor de fiscale winst.
In The Imperial Fire Insurance Company v. William Wilson" werd de vraag aan de orde
gesteld of de mogelijkheid bestond rekening te houden met uitgaven die in de toekomst
dreigden te worden gemaakt. De verzekeringsmaatschappij was de opvatting toegedaan dat
niet alle premies als gerealiseerd tot de winst konden worden gerekend, aangezien in de
toekomst een beroep zou worden gedaan op de met de premies verbonden verzekeringen.
In zijn commerciele jaarrekening rekende de verzekeringsmaatschappij alle ontvangen
premies echter tot de winst. Voor de fiscale winstberekening werden de 'ongerealiseerde'

16   Zie B.E.V. Sabine, A history of Income Tax, 1966, biz. 106 en 247.
17  [1892] A.C. 309.

18  [1912] A.C. 443.

19  [1876] 1 T.C. 71.
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premies buiten de winst gehouden. In de 'bezwaar'procedure achtten de Special Com-
missioners de fiscale winstberekening niet toegestaan aangezien de premies in de commer-
ciele winstberekening wel tot de winst waren gerekend. Tegen deze uitspraak werd beroep

aangetekend bij de Court of Exchequer. De drie rechters waren allen van mening dat de
fiscus de aanslag terecht had opgelegd. De overwegingen van Baron Amphlett geven het

standpunt van het rechtscollege op een heldere wijze weer:
"I f  they   find   it to their interest to adopt  a new system  I   by no means intend  to   say  that  if
they choose at a future time to alter the mode of taking the accounts, and set aside, for
instance, some fund to answer the contingent losses in the next year, if they choose to do
that, and make it intelligible, I by no means say that they may not oblige the Commissio-
ners to accept the accounts in that amended form. But they have not done so; they have
kept the accounts, I have no doubt, in the most convenient way, taking the premiums as
receipts in the year, and taking the actual losses incurred in that year as a payment, and
striking the balance and calling the balance profit. It is not exactly accurate, but that is the
way in which they have found it most convenient to keep their books between themselves
and their own shareholders; and I therefore think that as long as they keep their books in
that way the Commissioners have a right to apply the same rule in estimating the amount
upon which they ought to be assessed. Under these circumstances I think that we ought to
give our judgement for the Crown."

In deze uitspraak lijkt een duidelijk verband te worden aangebracht tussen de commerciele
en fiscale winstberekening. De Law Lords van de House of Lords hebben zich in de zaak
The Sun Insurance Office v. Clarkio indirect omtrent deze relatie uitgelaten.
Evenals The Imperial Fire Insurance Company hield The Sun Insurance Office elk jaar een
bedrag buiten haar winst, aangezien de verzekeringsovereenkomsten in de toekomst bepaal-

de uitgaven met zich mede zouden brengen. De premies van dit jaar dienden derhalve ook
om uitgaven in de toekomst te dekken. Omtrent het percentage van de premies dat buiten
de winst werd gehouden, bestond geen discussie. Deze handelwijze vond reeds meerdere

jaren plaats. De 'ongerealiseerde' premies werden ook niet opgenomen in de commerciele

winstberekening. Met een beroep op het oordeel van het House of Lords in de zaak The
General Accident Fire and Life Assurance Corporation v. McGowanl' betoogde de in-
specteur dat alle premies tot de winst moesten worden gerekend. In die zaak had de verze-

keringsmaatschappij op geen enkele wijze duidelijk gemaakt op welke gronden het percen-
tage tot stand was gekomen dat bepaalde welk gedeelte van de premies buiten de winst
moest worden gehouden. De Lords oordeelden, evenals het Court of Exchequer in The
Imperial Fire Insurance Company v. William Wilson, dat alle ontvangen premies tot de
winst moesten worden gerekend. Het was echter niet duidelijk of dit de enige juiste
winstberekeningsmethode was.
In de zaak The Sun Insurance Office v. Clark overwoog Lord Alverstone als volgt:
"The question of what are profits or gains within the meaning of the Income Tax Act is
prima facie a question of fact, and if the cases from The Imperial Life Insurance Company

v.  Wilson  in  the  year  1876,  down  to The General Accident Insurance Company  v.  McGo-
wan  in  the  year  1908 be examined,  it  will be found  that in every  case the Courts  have

treated the question as one of fact and have merely decided whether upon the facts before

20  [1912] 6 T.C. 59, [1912] A.C. 443.
21  [1908] A.C. 207.
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them the claim  of the taxpayer  to  make a deduction  in a particular  way was justified."

Alle Lords overwogen dat de belanghebbende er in het onderhavige geval in was geslaagd
het bewijs te leveren dat het percentage van de premies dat buiten de winst werd gehou-
den, op een juiste wijze tot stand was gekomen. Indien een dergelijk bewijs werd geleverd
waren de overige Lords met Lord Atkinson de opvatting toegedaan dat een gedeelte van de
premies kon worden doorgeschoven naar opvolgende jaren.
Cruciaal in de onderhavige procedure was derhalve of het 'doorschuivings'percentage kon
worden bewezen. In de onderhavige casus werd het bewijs aanwezig geacht op grond van
de getuigenis van een accountant.

In de literatuur wordt aangevoerd dat het verschil tussen The Imperial Fire Insurance
Company v. William Wilson en Sun Insurance Office v. Clarke voortspruit uit het verschil
tussen de commerciele handelwijze van de ondernemingen. De House of Lords zou in deze
opvatting The Sun Insurance Office hebben toegestaan een gedeelte van de premies buiten
de fiscale winstberekening te houden op grond van het feit dat de 'ongerealiseerde' pre-

l.mies eveneens buiten de commerciele winstberekening werden gehouden.--
Uit het arrest kan echter niet worden opgemaakt dat een dergelijk belang aan de commer-
ciele winstberekening kan worden toegekend. Slechts het feit dat bewezen is dat een
bepaald percentage moet worden doorgeschoven om een juiste winst te bereiken, is van
belang. Aan de wijze waarop dit bewijs werd geleverd, hechtten de Law Lords geen
waarde.
In tegenstelling tot Pagan kan naar mijn mening uit de arresten niet worden afgeleid in
hoeverre een ondernemer verplicht is de winstberekeningmethoden die zijn toegepast in de
commerciele jaarrekening eveneens te hanteren bij het bepalen van de fiscale winst.

De vraag welke fiscale mogelijkheden voor een ondernemer openstaan indien de commer-
ciele winstberekening reeds is vastgesteld, kwam wederom aan bod in een uitspraak in de
zaak  J.P.  Hall and Company  Ltd. v. I.R.C.23  van de Court of Appeal  in   1921.  J.P.   Hall
and  Company  Ltd.  had  zich  in 1914 contractueel verplicht  tot het leveren  van 55 automo-
toren met versnellingsbak. Het vervaardigen van de versnellingsbakken werd uitbesteed.
Door de oorlog kon de onderaannemer zijn verplichtingen slechts gefaseerd nakomen.
Belanghebbende wenste voor zijn fiscale winstberekening de winst in 66nmaal te nemen in
het jaar waarin de gehele levering plaats had moeten vinden. In zijn commerciele jaarre-
kening had belanghebbende de winstneming echter verdeeld over de verschillende jaren
waarin de leveringen daadwerkelijk plaats hadden gevonden. Fiscaal wenste belangheb-
bende de winst derhalve eerder te nemen dan commercieel. Belanghebbende voerde voor
de Commissioners aan 'that the way in which the Company's accounts had been drawn up
could  not  bind the Company for taxation purposes'.
De accountant van belanghebbende stelde dat hij ook een commerciele jaarrekening zou
goedkeuren waarin de winst werd genomen op de wijze zoals die plaatsvond in de fiscale
jaarrekening.
Lord Sterndale stelde echter vast dat de accountant de opvatting was toegedaan dat de

22     J.C. Pagan, Measurement of Commercial Profit  for Tax Purposes  (or what Willingale was really
about), BTR, 1993, biz. 75.

23  [1921] 12 T.C. 382.
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handelwijze in de commerciele jaarrekening gebruikelijker was. Het Court of Appeal
oordeelde echter dat de winst niet was gerealiseerd en voorts niet was zekergesteld zodat
(fiscale) winstneming diende plaats te vinden op het moment dat de versnellingsbakken
werden geleverd. De rechters toetsten derhalve de methode die de belastingplichtige wenste
te hanteren bij het vaststellen van de fiscale winst, ondanks het feit dat deze methode

volgens de getuigenis    van een accountant in overeenstemming    was    met    de
'
ordinary

principles of commercial accounting' en voorts geen strijd bestond met een wettelijke
bepaling van de Income Tax Act. Uit de 'opinions' van de rechters kan worden afgeleid
dat zij de opvatting waren toegedaan dat de methode op grond waarvan de winst in ddn-
maal zou worden genomen   niet in overeenstemming   was   met   de

'
ordinary principles   of

commercial accounting. ondanks het bewijs dat werd geleverd door de accountant. 24

De relatie tussen de fiscale en commerciele winstberekening werd nader toegelicht in de
zaak Edward Collins & Sons Ltd. v. The Commissioners of Inland Revenue:s Belang-
hebbende was een fabrikant van papier. Bij enkele buitenlandse leveranciers waren bestel-

lingen gedaan. De bestellingen werden niet geleverd in het boekjaar waarover geschil be-
Stond. De buitenlandse leveranciers verklaarden echter de bestelde goederen in hun pak-
huizen apart te houden. Door een depressie in de markt daaiden de prijzen. Belangheb-
bende wenste dit verlies in zijn fiscale winstberekening te verwerken. De inspecteur
erkende dat het met 'commercial practice' in overeenstemming was om een voorziening te
vormen voor de toekomstige verliezen. Voor de fiscale winstberekening achtte hij een
dergelijke voorziening echter niet aanvaardbaar.

Ondanks de erkenning van de inspecteur dat sprake is van 'commercial practice' komen de
rechters tot het oordeel dat geen sprake is van 'principles of ordinary commercial accoun-
ting',  zodat de toekomstige verliezen niet reeds  in dit boekjaar mogen worden genomen.
Freedman26 constateert terecht dat uit deze uitspraak kan worden opgemaakt dat het
prerogatief van de invulling van de 'ordinary principles of commercial accounting' ver-
schuift van de 'ordinary businessmen' naar de professionele accountants.

De discussie omtrent de fiscale aftrekbaarheid van toekomstige verliezen werd een jaar na
de zaak Edward Collins & Sons Ltd. v. The Commissioners of Inland Revenue voortgezet
in Whimster & Co. v. The Commissioners of Inland Revenue. 27

Whimster & Co. huurde schepen om goederen en personen te vervoeren. Belanghebbende

voorzag  voor het volgende  j aar een verlies. aangezien de vraag   naar zijn diensten vermin-
derde. Belanghebbende koos ervoor de verliezen naar voren te halen. De fiscus accepteerde

deze handelwijze niet. Lord President Clyde schreef de veel aangehaalde passage:
"In computing the balance of profits and gains for the purposes of Income tax, or for the
purposes of Excess Profits Duty, two general and fundamental commonplaces have always
to be kept in mind. In the first place. the profits of any particular year or accounting
period must be taken to consist of the difference between the receipts from the trade of
business during such year or accounting period and the expenditure laid out to earn those

24   J. Freedman, Profit and Prophets -Law and Accountancy Practice on the Timing of Receipts-
Recognition Under the Earnings Basis (Schedule D, Cases 1 & 2), BTR, 1987. biz. 68 en 75 e.v.

25  [1925] 12 T.C. 773.
26  J. Freedman, t.a.p.,biz. 68.
27  [1926] 12 T.C. 813.
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receipts. In the second place. the account of profit and loss to be made up for the purpose
of ascertaining that difference must be framed consistently with the ordinary principles of
commercial accounting. so far as applicable, and in conformity with the rules of the
Income Tax Act...".

Lord President Clyde overwoog evenals in Edward Collins & Sons Ltd. v. The Commis-
sioners of Inland Revenue dat het in overeenstemming is met 'ordinary commercial pru-
dence' om voor de toekomstige uitgaven een (winstbestemmende) reserve te vormen. Dit
deed echter niet af aan het feit dat deze handelwijze in zijn opvatting niet wordt toegelaten
bij de vaststelling van de fiscale winst.
De overweging van Lord President Clyde is voorts met name van belang doordat het
primaat van de Income Tax Act boven de 'ordinary principles of commercial accounting'
uitdrukkelijk werd benadrukt.

In de zaak Naval Colliery Co. Ltd. v. The Comissioners of Inland Revenuels werd we-
derom geprocedeerd omtrent de vorming van een voorziening.19 De algehele staking van
de  mijnen  in 1921 veroorzaakte grote schade  aan de mijnen. De kosten van herstel werden
gemaakt meteen  na het einde  van de staking  op  2 juli  1921. De kosten wenste belangheb-
bende echter ten laste te brengen van de winsten in het boekjaar dat eindigde op 30 juni
1921. Deze handelwijze zou een forse belastingvermindering met zich medebrengen
aangezien in dat boekjaar voor de laatste maal de hoge Excess Profits Duty werd geheven.
Het House of Lords oordeelde dat de voorziening niet werd toegestaan. Lord Warrington
of Clyff overwoog: "in other words, though it might be a proper item in the balance sheet
it would not be a proper debit item in the profit and loss account for tax purposes."

De 'House of Lords' overwoog derhalve nogmaals dat de regels voor de berekening van
de commerciele winst niet in alle gevallen mogen worden toegepast bij de bepaling van de
fiscale winst. De arresten hebben bewerkstelligd dat de overweging van Lord Halsbury in
Gresham Life Assurance Society v. Styles is achterhaald. De fiscale winst dient op grond
van de arresten van het House of Lords in de zaken Whimster & Co, Edward Collins &
Sons Ltd., Naval Colliery Co. Ltd v. The Commissioners of Inland Revenue niet meer
plaats te vinden op grond van opvattingen die geen enkele ondernemer zou verwerpen. De
' ordinary principles of commercial trading'    uit 1892 werden   door het House   of Lords
vervangen  door de 'ordinary principles of commercial accounting'. Deze nieuwe beginse-
len werden gevoed door de opvattingen van de accountants wiens taak het was en is de
commerciele jaarrekening op te stellen.

Na een betrekkelijk lange stilte omtrent het fiscale winstbegrip werd  in  1948  door de Court
of Appeal uitspraak gedaan in de zaak Peter Merchant Ltd. v. Stedeford.30 Peter Mer-
chant Ltd. verzorgde het beheer van de kantines van meerdere fabrieken en was contractu-
eel verplicht de inhoud van de kantine in goede staat te houden. Door de oorlog werd
echter een groot deel van de inventaris vernield. Belanghebbende wenste een voorziening
te vormen met betrekking tot de toekomstige kosten. Een onafhankelijke accountant stelde

28  [1928] 12 T.C. 1017.
29 Zie omtrent dit arrest : S.T. Crump, Accounting Profits and Tax Profits, BTR, 1959, biz. 327.
30  30 T.C. 496.
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in de procedure dat de handelwijze van belanghebbende in overeenstemming was met 'the
principles of sound commercial accounting. Belanghebbende bepleitte dat hieruit voort-
vloeit dat de voorziening moet worden erkend bij het berekenen van de fiscale winst.
aangezien ook de fiscale wetgeving zich daartegen niet verzet. Deze stelling werd door de
Court of Appeal ontkracht door vraagtekens te zetten bij het bewijs van de accountant. De
accountant had naar de mening van het Court het contract tussen belanghebbende en de

fabrieken op een onjuiste wijze geYnterpreteerd, zodat het bewijs dat de voorziening was
getroffen in overeenstemming met de principles of sound commercial accounting', terzijde
kon worden gelegd.
Aan het bewijs dat door de accountant omtrent de 'ordinary principles of commercial
accounting' wordt aangedragen. dient de rechter grote waarde te hechten. Het uitleggen en
interpreteren van contracten is echter een juridische activiteit die aan de rechter is voor-
behouden. Indien een accountant   zu n bewij s baseert   op een onjuiste interpretatie   van   het
onderliggende contract zal de rechter het bewijs dienen te verwerpen.31 Crumpil maakt
uit dit arrest op dat de rechters zich niet genegen voelen zich door accountants te laten
voorschrijven op welke wijze de fiscale winst moet worden berekend.

De stelling van Crump wordt bevestigd door de 'opinions' van de verschillende rechters in
de  zaak Ryan  v.  Asia  Mill,  Ltd."
De oorlog noodzaakte de regering van het Verenigd Koninkrijk om de handel in katoen te
reguleren. Alle handelaren in katoen werden verplicht zoveel mogelijk katoen op te slaan,

ofschoon dit meer kon zijn dan voor hun eigen verkoop benodigd was. Op grond van de
regeling met het ministerie kwarn het prijsrisico van de overtollige voorraden voor reke-
ning van de staat. Doordat de prijzen van een kilo katoen stegen en voorts meer voorraden
werden aangehouden dan noodzakelijk voor de eigen bedrijfsvoering, diende Asia Mill
Ltd. het voordeel van de prijsstijging van de 'overtollige' voorraad af te dragen aan het
ministerie. De rechtsvraag was in hoeverre deze betaling moest worden opgeteld bij de
kostprijs van de voorraad. In de commerciele jaarrekening werd de betaling aan het
ministerie    aan de kostprij s    van de voorraad katoen toegevoegd. De accountant    van   de
fiscus stelde dat deze handelwijze leidde tot een juiste balans.
Omtrent de (relatieve) waarde van de commerciele balans overwoog Lord Porter als volgt:
"Moreover what may be prudent accountancy for a company is not necessarily the correct
method of ascertaining the proper assessment for Income Tax."

Het   bewij s   van de accountant   werd met behulp verschillende redeneringen terzijde    ge-
legd.14 Lord Radcliffe was de opvatting toegedaan dat het bewijs in het onderhavige

geval niet relevant was aangezien de regeling met het ministerie bestempeld diende te
worden als bijzonder en exceptioneel zodat '

general accountancy practice' geen redding
kon bieden. Lord Reid voerde de uitzondering uit het arrest Peter Merchant Ltd. v. Stede-
ford ten tonele door te stellen dat niet bekend was op welke wijze de accountant het
onderliggende contract had geYnterpreteerd.

31 Zie hieromtrent J. Freedman, t.a.p..  biz.  7 1.
32  S.T. Crump. t.a.p.. biz. 326.
33  [1951] 32 T.C 275.
34  S.T. Crump, t.a.p., biz. 328-329.
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feit dat deze methoden niet leiden tot een juiste vaststelling van de fiscale winst, terwijl in
de wettekst nergens wordt aangegeven wat een juiste winst precies moet inhouden. Edey
en Burgess zijn de opvatting toegedaan dat een methode die in overeenstemming is met de
'ordinary principles of commercial accounting' de fiscale winst  niet  meer of minder
accuraat berekent dan iedere andere methode, mits deze eveneens voldoet aan dezelfde
'ordinary principles of commercial accounting'.37

Het Court of Appeal geeft naar mijn mening in Patrick v. Broadstone Mills Ltd. te kennen
dat de waarderings- en winstberekeningsmethoden die in overeenstemming zijn met de
'principles of commercial accounting' slechts kunnen worden toegepast bij de berekening
van de fiscale winst indien wordt voldaan aan twee voorwaarden. In de eerste plaats mag
geen strijd ontstaan met de letter van de (belasting)wet. In de tweede plaats staat het de
fiscale rechter vrij een bepaalde methode te verwerpen omdat de fiscale winst van een
bepaald jaar door middel van deze methode minder accuraat wordt vastgesteld dan met
behulp van een andere methode die overeenkomt met de 'ordinary principles of commerci-
al accounting'. Doordat geen enkel belastingplichtige bekend   is  met de wijze waarop   de
meest accurate winst kan worden vastgesteld, brengt het standpunt van de Court of Appeal
grote rechtsonzekerheid met zich mede. 38

De relatie tussen de commerciele en fiscale winstberekening werd nader uitgewerkt in de
zaak Minister of National Revenue v. Anaconda American Brass Ltd. 39

Het in Canada gevestigde Anaconda American Brass Ltd. verwerkte metaal tot platen,
buizen en stangen.  In 1947 stegen de prijzen  van de metalen.  In zijn winstberekening  van
dat jaar bepaalde belanghebbende de waarde van zijn voorraad op grond van de LIFO-
methode. De Canadese autoriteiten stelde daar echter een berekening op grond van de
FIFO-methode tegenover. De winst was op grond van deze methode veel hoger. De Su-
preme Court of Canada stelde de onderneming in het gelijk en verwierp derhalve de door
de fiscus opgeworpen bezwaren. De Canadese autoriteiten legde deze zaak echter voor aan
de 'Judicial Committee of the Privy Council' in het Verenigd Koninkrijk. Ofschoon het
geschil betrekking had op de Canadese inkomstenbelasting komt de uitspraak eveneens
waarde toe voor de inkomstenbelasting van Engeland, aangezien de belastingwetten op dit
punt overeenkomen.40 Viscount Simonds overwoog als volgt: "The question is whether
the new method is permissible for income tax purposes. It is necessary to emphasise the
words    ' for income tax purposes'.    For a large   part   of the argument   on this appeal,    and

throughout the proceedings, has been devoted to showing that, in Canada, the L.I.F.0.
method is, in certain conditions, a proper and generally accepted method of accountancy,
and that those conditions are conspicuously present in the case of the respondent company.
This was the view accepted by the learned President of the Exchequer Court of Canada
and by the Supreme Court. It is accepted unreservedly also by their Lordships. The appel-
lant Minister took the view that, however appropriate the L.LF.0. method might be for the
corporate purposes of the company, it did not truly reflect its profit for income tax purpo-

37     H.C. Edey. Accuracy and inaccuracy in profit calculation,  M.L.R.   1954,  blz.  235; R. Burgess,
Revenue  law and accountancy practice,  BTR,  1972,  biz.  316.

38  Zie voor hetzelfde standpunt: H.C. Edey, Accuracy and inaccuracy in profit calculation, M.L.R.
1954, biz. 237.

39  [1956] 2 W.L.R. 31: [1956] 1 All E.R. 20.
40   J.E. Talbot, Tax Aspects of stock valuation, BTR,  1957, biz. 234.
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3.2     De ontwikkeling na de tweede wereldoorlog

De positie van de magistratuur ten opzichte van de relatie tussen de ordinary principles
of commercial accounting' en de berekening van de fiscale winst tekende zich af in de
zaak Patrick v. Broadstone Mills Ltd. 35
De Court of Appeal oordeelde omtrent de toelaatbaarheid van de ijzerenvoorraadmethode
bij het waarderen van een voorraad katoen. De fiscus accepteerde deze waarderingsmetho-
de niet (meer) en waardeerde voor de fiscale winstberekening de voorraden op kostprijs.
Zowel de accountant van de fiscus als van belanghebbende erkende dat het ijzerenvoor-
raadstelsel in overeenstemming   is   met   ' good commercial accounting'. De accountant   van
de fiscus tekende hierbij echter aan dat de ijzerenvoorraadmethode een conservatief stelsel
is indien de prijzen stijgen. In die situatie zijn de resultaten van het ijzeren-voorraadstelsel
minder correct dan de resultaten bij een waardering op kostprijs of lagere marktwaarde.
De rechter van de Chancery Division, Vaisey J., overwoog als volgt op het beroep: "I am
satisfied that the Base Stock method of accountancy as adopted by the Company is recog-
nised and accepted in the industry and is unobjectionable for some commercial purposes.
But I hold that it is not appropriate for the purpose of assessments to Income Tax, because
it does not afford a true picture of the profits in any one year of charge, and because for
that purpose the process stock of the Company at the beginning and end of a year of
charge should be valued and brought into account at cost (being lower than value)."

Het Court of Appeal wees het beroep af. Singleton LJ ging in zijn 'opinion' uitgebreid in
op de gevolgen van de ijzeren-voorraadmethode. Ofschoon de methode in overeenstem-
ming is met de 'principles of commercial accounting' kan de aldus berekende winst bij
stijgende of dalende prijzen afwijken van de winst die wordt behaald indien wordt ge-
waardeerd op kostprijs of lagere marktwaarde. Zijn conclusie staat vast als hij schrijft:
"In other words, it is not sufficient to say that a particular system of accounting is a well
recognised system of accounting and all right during normal times, if the contention on the
other side is that the system does not give a true result for the particular year, the accoun-
ting year."

Birkett LJ haalt de geciteerde overweging van Lord Porter aan uit de zaak Ryan v. Asia
Mill Ltd. waarin wordt benadrukt dat de regels voor het bepalen van de commerciele winst
niet overeen behoeven te komen met de bepalingen voor de fiscale winstberekening.

In de literatuur is aangevoerd dat deze uitspraak van het Court of Appeal in strijd is met
de precedenten van het House of Lords en daarenboven onjuist is.]6 Uit de 'opinions' van
de rechters kan immers worden afgeleid dat er een bepaalde absoluut juiste winstbereke-
ning zou bestaan voor de belastingwetgeving. De wetgever heeft evenwel in de Income
Tax Act slechts geeist dat de 'full amount of profits or gains' in de heffing wordt betrok-
ken. Richtlijnen op welke wijze dit 'full amount of profits or gains' kan worden berekend.
zijn echter niet in de wettekst opgenomen. De kritiek in de literatuur richt zich derhalve op
de verwerping van bepaalde winstberekeningsmethoden door de rechters op grond van het

35  [1953] 33 T.C. 44; [1954] 1 W.L.R. 158.
36  H.C. Edey, Accuracy and inaccuracy in profit calculations, M.L.R., 1954, biz. 229 e.v
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ses."

De minister was van mening dat zijn berekeningsmethode de 'true profi< dichter benader-
de dan de winstberekening met behulp van de LIFO-methode. De onderneming voerde
echter aan dat er in de wet geen winstberekeningsmethode is voorgeschreven waardoor
iedere methode die voldoet aan de 'ordinary principles of commercial accounting  kan
worden toegepast.
Viscount Simonds oordeelde dat het toepassen van de LIFO-methode voor de berekening
van de fiscale winst kon worden betiteld als revolutionair aangezien de fiscale winst immer
werd vastgesteld op grond van de fysieke feiten en de LIFO-methode op dergelijke feiten
geen acht slaat. Reeds op grond hiervan werd de LIFO-methode niet geschikt geacht voor
toepassing bij het vaststellen van de fiscale winst.
De Lords van de 'Judicial Committee of the Privy Council' wijzen ook op de situatie in de
Verenigde Staten. De LIFO-methode werd eerst toegestaan nadat de fiscale wetten werden
aangepast. Hieruit wordt de volgende conclusie getrokken: But it at least supports the view
that new theories of accountancy, though they may be accepted and put into practice by
business men, do not finally determine a trading company's income for tax purposes."

Ook de overwegingen van Singleton L.J. in Patrick v. Broadstone Mills, Ltd. worden
aangevoerd om aan te tonen dat bepaalde waarderingsmethoden niet mogen worden
toegepast bij het bepalen van de fiscale winst, hoewel deze methoden in overeenstemming
zijn met 'accountancy practice'.
De lijn die uit is gezet in de zaak Patrick v. Broadstone Mills, Ltd. werd doorgetrokken in
deze uitspraak."' Ook in deze zaak waren de rechters de opvatting toegedaan dat een
waarderingsmethode die in overeenstemming was met de 'ordinary principles of commerci-
al accounting' niet per definitie geschikt is om de juiste fiscale winst te berekenen.43 Uit
deze uitspraak kan worden opgemaakt dat de rechters de LIFO-methode verwerpen op
grond van het feit dat de waarderingsmethode niet aansluit bij de fysieke feiten.

In de zaak Southern Railway of Peru Ltd. v. Owen43 werd de vorming van een voorzie-
ning voor toekomstige pensioenuitkeringen door de inspecteur niet toegestaan. De Peru-
aanse wetgeving verplichtte Southern Railway of Peru Ltd. de werknemers bij hun af-
scheid een lump-sum betaling te doen. De Commissioners achtten het vormen van een
voorziening in overeenstemming met 'correct accountancy practice' en stonden derhalve
toe dat een dergelijke voorziening in de fiscale balans werd opgenomen.

De ratio decidendi van dit arrest is te vinden in de 'opinion' van Lord Radcliffe. Deze
Law Lord verwierp het argument van de Crown dat er een regel bestaat die een onderne-
mer bij het opstellen van zijn fiscale balans verbiedt een voorzienig te vormen voor
toekomstige betalingen. Een in latere arresten veel herhaalde frase uit dit arrest is:
"But, whatever the legal analyses, I think that for liabilities as for debts their proper
treatment in annual statements of profit depends  not  on the legal   form   but   on the trader' s

41    Zie voor kritiek op deze uitspraak  :  H.C. Edey, Valuation of stock in trade for income tax purposes,
BTR, 1956, biz. 23 e.v.

42  Zie voor dezelfde conclusie: H.C. Edey, t.a.p., biz. 28-29; A.D.W. Pardoe, "Cost or market value,
whichever is the lower": valuation of stock-in-trade, BTR,  1970, biz. 196-197.

43  [1957] A.C. 334; [1956] 2 All E.R. 728, 36 T.C. 602.

99



answers to two seperate questions. The first is -Have I adequately stated my profits for the
year if I do not include some figure in respect of these obligations? The second is -Do the
circumstances of the case. which include the techniques of established accounting practice.
make it possible to supply a figure reliable enough for the purpose?"

Het is opvallend dat Lord Radcliffe minder betekenis lijkt te hechten aan de juridische
waarde van de verplichting aangezien deze Law Lord in de zaak Peter Merchant Ltd. v.
Stedeford de juridische duiding van een contract aandroeg ter verwerping van het door een
accountant geleverde bewijs.
Belanghebbende hield bij het berekenen van de jaarlijkse vermeerdering van de voorzie-
ning met een aantal omstandigheden geen rekening. Dientengevolge werd een te hoog
bedrag ten laste van de winst gebracht. Lord Radcliffe was de opvatting toegedaan dat niet
kon worden beoordeeld in hoeverre de berekening van de hoogte van de voorziening in
overeenstemming  was  met  de

' correct accounting practice' in Engeland.
De accountant had in de procedure als bewijs geleverd dat hij geen goedkeuring had
verleend aan een balans waarop geen voorziening was gevormd voor toekomstige pensi-

oenuitkeringen. Lord Radcliffe hechtte aan deze vorm van bewijs niet veel waarde in de
volgende overweging:   "I   think  that  one is bound  to  say that references  to an auditor' s  duty
under the Companies Act, 1948, take us into a field that is not exactly the same as that in
which the annual profits of trade should be ascertained for the purposes of income tax."

Uit de 'opinion' van Lord Radcliffe kan derhalve worden afgeleid dat de opvatting van
een accountant dat een bepaalde waardering in overeenstemming is met de 'ordinary
principles of commercial accounting' slechts wordt geaccepteerd voorzover deze opvatting
van de accountant wordt ondersteund door 'accepted theory or established practice'.44

De vraag op welke wijze de rechter tot een oordeel moet komen indien zowel de methode
die de fiscus voorstaat als de door de belastingplichtige voorgestelde waarderingsmethode
in overeenstemming zijn met de 'ordinary principles of commercial accounting' kwam aan
bod in de zaak Duple Motor Bodies Ltd. v. Ostime.45

Duple Motor Bodies Ltd. vervaardigde carrosserien van auto's. De waarde van het onder-
handen werk werd vastgesteld op de kosten die werden gemaakt voor arbeid en verwerkte
materialen. De fiscus stelde dat daaraan een gedeelte van de indirecte kosten diende te
worden toegevoegd.
The Commissioners stelden vast dat 'the accountancy profession as a whole is satisfied
that either method will produce a true figure of profit for Income Tax purposes'. In derge-
lijke gevallen diende naar hun opvatting de methode te worden toegepast die de 'true
profit' het dichtst benadert. Aangezien dit betekende dat een gedeelte van de indirecte
kosten moesten worden meegenomen bij de waardebepaling van het onderhanden werk,
stelde belastingplichtige beroep in.

Lord Viscount Simonds stelde in zijn 'opinion' dat bij het bepalen van de waarde van het
onderhanden werk twee overwegingen in acht moeten worden genomen. In de eerste plaats
dienen de 'ordinary principles of commercial accounting' te worden nageleefd en voorts de

44 Zie omtrent dit arrest: S.T. Crump, t.a.p., biz. 325-326.

45  [1961] 1 W.L.R. 739, [1961] 2 All E.R. 167,39 T.C. 537.
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Income Tax niet worden geschonden. Met name de nadere uitleg van de tweede voorwaar-
de die ontleend wordt aan de overweging in Whimster & Co. v. Commissioners of Inland
Revenue is belangwekkend. Van strijd met de fiscale wetgeving is namelijk in de opvatting
van Lord Viscount Simonds sprake indien niet 'the full amount of profits or gains of the
trade' wordt vastgesteld. Bij het vaststellen van de fiscale winst dient derhalve de volle
winst te worden vastgesteld, aangezien anders sprake is van een schending van de Wet op
de Inkomstenbelasting. Het belang van de 'ordinary principles of commercial accounting'
worden bij een dergelijke redeneertrant op het tweede plan geschoven door (ongeschreven)
regels waarvan de inhoud onbekend    is. Het begrip   ' full profit'    of   ' true profit'    is   in   de
belastingwetgeving nergens gedefinieerd, waardoor   de '

ordinary principles of commercial
accounting' terzijde kunnen worden gelegd met behulp van een beroep op een niet gedefi-
nieerd begrip.

Lord Viscount Simonds constateerde een dilemma bij het formuleren van zijn standpunt
omtrent de waardering van onderhanden werk. In de eerste plaats stelde hij vast dat de
accountancy geen beslissend oordeel toekomt bij de vraag hoeveel de fiscale winst in een
jaar bedraagt. Als voorbeeld verwees hij naar de zaak Minister of National Revenue v.
Anaconda American Brass, Ltd. Anderzijds maakte hij uit de jurisprudentie op dat bij het
bepalen van de waarde van balansposten de 'ordinary principles of commercial accounting'
een belangrijke invloed toekomen. Als voorbeeld werd verwezen naar Whimster & Co. v.
Commissioners of Inland Revenue.
Nadat hij had vastgesteld dat beide waarderingsmethoden in overeenstemming zijn met de
'ordinary principles of commercial accounting' en voorts niet strijdig zijn met de Income
Tax Act, kwam hij tot de conclusie dat de direct costing methode minder onzekerheden
kent en deswege mag worden toegepast bij de fiscale winstberekening.
Ook Lord Reid concludeerde dat beide waarderingsmethoden (direct-cost en on-cost) door
de accountants worden geaccepteerd. Hieruit kan echter naar zijn mening niet worden
opgemaakt dat elke methode tot een juiste winst leidt. Uit het feit dat beide waarderings-
methoden in overeenstemming zijn met de beginselen uit de accountancy kan slechts
worden afgeleid dat een constante toepassing van de methoden een juiste totaal winst
zullen tonen. Voorts overwoog hij omtrent de waarde van de accountancy voor de fiscale
winstberekening: "Normally a Court attaches great weight to the view of the accountancy
profession, though the Court must always have the last word. But here the findings which
I summarised show that assistance is not available on the issue which your Lordships have
been invited to consider."

De fiscale rechters konden derhalve in het onderhavige geval waarin zowel de on-costme-
thode als de direct-costmethode worden geaccepteerd als 'ordinary principles of commerci-
al accounting' hun oordeel omtrent de juiste winstberekening niet baseren op deze princi-
ples, zodat andere bronnen van recht moesten worden geraadpleegd. Aangezien de on-
costmethode in bepaalde gevallen kan leiden tot gevolgen die in strijd zijn met de 'com-
mon sense', achtte Lord Reid het hanteren van de direct costmethode door belastingplichti-
ge juist. Lord Guest oordeelde dat het niet aan de ondernemer is te bepalen op grond van
welk beginsel de fiscale winst wordt vastgesteld. Onder verwijzing naar Patrick v. Broad-
stone Mills Ltd. overwoog hij als volgt: "The directors' decision can never be decisive of
the  matter for Income Tax purposes."

Evenals Lord Viscount Simonds en Lord Reid constateert Lord Guest dat de on-costme-
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thode in tijden waarin slechts een beperkt aantal goederen worden verkocht, zal leiden tot
het absurde gevolg dat een groter gedeelte van de indirecte kosten zal worden toegerekend
aan het werk in voorraad. Hij overweegt: "I cannot think that a method which leads to
these absurd results is in accordance with the principles of Income Tax Law or, 1 may add,
with common sense."

Naar mijn mening is dit de eerste keer dat het bestaan van beginselen van het belasting-
recht bij de beoordeling van de inhoud van het begrip winst ter hand worden genomen.

46

Naast de uit de jurisprudentie reeds bekende gevallen zullen derhalve ook de beginselen
die aan de Income Tax Act ten grondslag liggen uitzonderingen kunnen vormen op de

hoofdregel dat de fiscale winst wordt vastgesteld met behulp van de 'ordinary principles of
commercial accounting'.

De relatie tussen de commerciele winsten en de winstberekening op grond van de Income
Tax Act werd nader gedefinieerd in de zaak BSC Footwear Ltd. v. Ridgway.47 BSC
Footwear Ltd. was een concern van 790 schoenenwinkels. In de procedure stond de vraag
centraal voor welke waarde de schoenen die in het opvolgende jaar in de uitverkoop
gingen in de winstberekening moest worden opgenomen. Belanghebbende wenste deze
voorraad schoenen te waarderen tegen een prijs die in bepaalde gevallen lager was dan de
waarde berekend met behulp van de waarderingsmethode kostprijs of lagere marktwaarde.
De fiscus eiste dat de onverkochte schoenen werden gewaardeerd op kostprijs of lagere
marktwaarde en verwierp derhalve de waarderingsmethode van de belastingplichtige.

In de procedure voor de House of Lords voerde de belastingplichtige aan dat het uitgangs-
punt voor de fiscale winstberekening wordt gevonden in de commerciele winst die is
vastgesteld met behulp van de algemene beginselen van de accountancy. Slechts indien

deze winstberekening een schending met zich mede brengt van de bepalingen van de
belastingwetten of een beginsel van deze wetten, zal een aanpassing moeten worden
gemaakt. Belastingplichtige bracht zijn bezwaren als volgt naar voren: "Why should the

principles of sound commercial accounting produce a different result in making up a
company's accounts for shareholders than when making them up for the purposes of
income tax? It is a true profit which is being looked for in both cases."

Naar de opvatting van belanghebbende vormden de bepalingen of beginselen van de
Income Tax Act derhalve geen bezwaar om de commerciele waarderingsmethode ook voor
de fiscale winstberekening toe te passen.
Ook de fiscus stelde dat de rechtsvraag in de onderhavige procedure is welke rol de
accountancy vervult bij het vaststellen van de fiscale winst. De inspecteur was de opvatting
toegedaan dat geen sprake was van een rechtsbeginsel dat ertoe leidde dat bij de bepaling
van de fiscale winst de commerciele winst als grondslag wordt genomen. Het enkele feit
dat er ondernemingen zijn die geen verplichting kennen tot het opstellen van een commer-
ciele balans noopte naar de mening van de inspecteur tot de conclusie dat de commerciele
balans slechts uit doelmatigheidsoverwegingen als uitgangspunt wordt genomen. Uit Owen
v. Southern Railway of Peru Ltd. leidde de inspecteur af dat tussen de methoden van

46 A.D.W. Pardoe, t.a.p, biz. 197.
47  [1972] A.C. 544, [1971] 2 All E.R. 534.47 T.C. 495.

102



accountancy en belastingheffing verschillen kunnen bestaan.

Lord Reid leek in eerste instantie aan de beginselen van de Income Tax Act geen waarde
toe te kennen  bij de beantwoording  van de vraag welke '

ordinary principles of commercial
accounting' kunnen worden toegepast bij de berekening van de fiscale winst: "There are no
statutory rules about this, and it is well settled that the ordinary principles of commercial
accounting  must  be used except  in  so  far  as any statutory provision requires otherwise."

Voorts overwoog hij echter: "The application of the principles of commercial accounting
is, however, subject to one well-established though non-statutory principle. Neither profit
nor  loss  may be anticipated."

Tenslotte oordeelde hij omtrent de relatie tussen commerciele praktijken en fiscale winst-
berekening het volgende: "If there is truly a market price on that day then that is the best
indication of their value. If there is not then we must look for the next best way of esti-
mating their value. It is here that we should have regard to commercial accounting practi-
ce. The last word must always be with the Court. If there is a uniform accounting practice
it should not be rejected without good reason. If there is not the Court must choose which
version appears  to  give the fairest  and most reasonable result  in the particular  case."

Lord Reid is derhalve de opvatting toegedaan dat de 'ordinary principles of commercial
accounting' terzijde kunnen worden geschoven indien daarvoor gegronde redenen kunnen
worden aangevoerd. Waaruit deze redenen zouden kunnen bestaan, werd niet aangegeven,
ofschoon uit de voorgaande overwegingen kan worden afgeleid dat daaronder in ieder
geval de bepalingen en (een) beginsel(en) van de Income Tax Act kan worden verstaan.

De stelling die Lord Reid impliciet verwoordde, kwam expliciet terug in de 'opinion' van
Lord Guest: "Their is no doubt that the method of computing profits according to com-
mercial accountancy practice holds some validity, but the computation must not conflict
with the principles of the Income Tax Act;"

Het bestaan van de rechtsregel dat de beginselen van de inkomstenbelasting de toepassing
van bepaalde bedrijfseconomische winstbepalingsregels voor de fiscale winstberekening
kunnen blokkeren, leidde Lord Guest af uit de zaak Duple Motor Bodies v. Ostime.
Naar mijn mening zijn de 'opinions' in deze zaak een bevestiging van de regel uit Duple
Motor Bodies Ltd. v. Ostime, waarin de waarde van de beginselen van de Income Tax Act
bij het vaststellen van de fiscale winst werd benadrukt.48

Uit de zaak Odeon Associated Theatres Ltd. v. Jones49 kan worden opgemaakt dat om-
trent de waarde van de fiscale beginselen bij het opstellen van de fiscale jaarrekening
onduidelijkheid bestond.
Odeon Associated Theatres Ltd. kocht een aantal cinema's waaraan een grote hoeveelheid
achterstallig onderhoud moest worden verricht. De kosten die daaraan waren verbonden
wenste belastingplichtige ten koste van de winst te brengen.

48  J. Freedman, t.a.p., biz. 68.
49  [1971] 1 W.L.R. 442, [1972] 1 All E.R. 681,48 T.C. 257.
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Pennycuick V-C komt op grond van de overwegingen uit Usher's Wiltshire Brewery Ltd.
v. Brucer tot het oordeel dat de fiscale winstberekening met behulp van twee vragen tot
stand komt. In de eerste plaats dient de winst te worden vastgesteld met behulp van de
'ordinary principles of commercial accountancy'. Voorts moeten de toegepaste winstbere-
keningsmethoden niet in strijd zijn met de bepalingen van de Income Tax Act.
De inspecteur voerde in deze procedure echter aan dat de 'principles of commercial
accounting' slechts kunnen worden toegepast voor de fiscale winstberekening, indien
eveneens aan een derde toets werd voldaan. Deze voorwaarde hield in dat ook geen strijd
mag bestaan met de doelstelling van de Income Tax Act. Pennycuick V-C overwoog om-
trent deze materie in zeer algemene overwegingen:
"I think that in deference to the arguments of both counsel for the Crown and to the
authorities which were cited I ought to say a few words by way of explanation of the
time-honoured expression 'ordinary principles of commercial accountancy'. The concern of
the court in this connection is to ascertain the true profit of the taxpayer. That and nothing

else, apart from express statutory adjustments, is the subject of taxation in respect of trade.
In so ascertaining the true profit of a trade the court applies the correct principles of the
prevailing system of commercial accountancy. I use the word 'correct' deliberatly. In order
to ascertain what are the correct principles it has recourse to the evidence of accountants.
That evidence is conclusive on the practice of accountants in the sense of the principles on
which accountans act in practice. That is a question of pure fact, but the court itself has to
make a final decision as to whether that practice corresponds to the correct principles of
commercial accountancy. No doubt in the vast proportion of cases the court will agree
with the accountants but it will not necessarily do so. Again there may be a divergence of
view between the accountants, or there may be alternative principles, none of which can be
said to be incorrect, or, of course, there may be no accountancy evidence at all. The cases

illustrate these various points. At the end of the day the court must determine what is the
correct principle of commercial accountancy to be applied."

Pennycuick V-C was de opvatting toegedaan dat uit de zaak BSC Footwear Ltd. v. Ridge-

way niet kon worden afgeleid dat de House of Lords van oordeel is dat de 'principles of
commercial accounting' slechts kunnen worden toegepast indien aan een derde voorwaarde
is voldaan. Aangezien de fiscus zich niet kon vinden in het oordeel van Pennycuick V-C
werd beroep ingesteld bij het Court of Appeal.
Salmon LJ maakte een onderscheid tussen situaties waarin de 'principles of commercial

accounting' weI een eenduidig antwoord aandragen en gevallen waarin dat niet het geval
is. Indien in een bepaalde zaak geen bewijs wordt geleverd omtrent het bestaan van
relevante 'principles of commercial accounting' danwel verschillende methoden vanuit de
accountancy worden aangedragen. zouden de rechters naar zijn opvatting naar eigen inzicht
moeten bepalen wat de meest geschikte winstberekeningsmethode is.
Indien echter in de procedure het bewijs is aangedragen dat een bepaalde winstbereke-

ningsmethode in overeenstemming is met de 'ordinary principles of commercial accoun-
ting' en voorts niet strijdig is met de Income Tax Act, zal hiermee over het algemeen

('normally') het geschil zijn beslecht. Uit de overweging van Salmon kan niet worden

afgeleid welke betekenis moet worden gehecht aan het bijwoord 'normally'. Onduidelijk
blijft of ook de beginselen van de Income Tax Act waarde moeten toekomen bij het

50  [1915] A.C. 433: 6 T.C. 399.
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vaststellen van de fiscale winst.
Orr LJ gaf in zijn 'opinion' te kennen dat uit de zaak BSC Footwear Ltd. v. Ridgway niet
kan worden afgeleid dat een methode die in overeenstemming is met de 'ordinary prin-
ciples of commercial accounting' en voorts niet strijdig is met de bepalingen van de
Income Tax Act niet toelaatbaar zou zijn voor de fiscale winstberekening op grond van de
reden dat de methode strijdig zou zijn met de beginselen van de inkomstenbelasting.

51

In tegenstelling tot de 'opinions' in deze zaak kan naar mijn mening uit de zaak BSC
Footwear Ltd v. Ridgway worden afgeleid dat een waarderingsmethode moet worden
getoetst aan de fiscale beginselen van de Income Tax Act.

Dat de zaak Odeon Associated Theatres Ltd. v. Jones geen duidelijkheid had geschapen
met betrekking tot de waarde van de principles of commercial accounting voor de fiscale

S.winstberekening, blijkt uit de zaak Heather v. P.E. Consulting Group Ltd.,-- die nog geen
jaar later werd gewezen door het Court of Appeal.
Belastingplichtige betoogde dat uit de bewoordingen van de rechters in de Odeon-zaak kon
worden afgeleid dat een winstberekeningsmethode die door een accountant als in overeen-
stemming met de 'ordinary principles of commercial accounting' werd geacht, slechts door
een rechter terzijde kon worden gelegd indien er meerdere toepasbare methoden waren
danwel een bepaling van de Income Tax Act de waarderingsmethode verbood.
De rechter van de Chancery Division had in zijn oordeel te kennen gegeven dat het bewijs
dat door de accountants werd aangeleverd, beslissend is voor de berechting van het ge-
schil.
Alle rechters van het Court of Appeal, waarvan twee rechters die eveneens deelnamen aan
het oordeel in de zaak Odeon Associated Theatres Ltd. v. Jones, waren van mening dat de
Odeon-zaak geen wijzigingen heeft gebracht in het bewijs dat door de accountant werd
geleverd. De fiscale winstberekening is uiteindelijk een rechtsvraag. Aan het oordeel van
de accountant wordt bij een geschil grote waarde gehecht, maar is geen geval beslissend.
Orr LJ overwoog omtrent de waarde van de accountancy als volgt:
"Accountancy evidence may be helpful in a case of this kind insofar as it discloses in what
manner accountants dealt in practice with a particular item; but it is for the court to decide
whether what is done in practice is in accordance with sound accountancy practices."

Hier blijkt dat de 'principles of commercial accounting' die in de praktijk door de ac-
countants worden toegepast bij het berekenen van de commerciele winst niet per definitie
geschikt zijn om de fiscale winst te berekenen. In tegenstelling tot de overwegingen in de
Odeon-zaak kan een winstberekeningsmethode die in overeenstemming is met de 'ordinary
principles of commercial accounting' door de rechter worden verworpen zonder dat een
bepaling van de Income Tax Act daartoe noopt. Op welke gronden een in de praktijk
bestaande winstberekeningsmethode kan worden verworpen, wordt uit dit arrest niet duide-
lijk.

In de zaak Willingale v. International Commercial Bank Ltd.Sl werd de lijn van het Hou-
se of Lords in BSC Footwear Ltd. v. Ridgway doorgetrokken.

51  R. Burgess, t.a.p., biz. 314.
52  [1973] 1 All E.R. 8.
53  [1978] S.T.C. 75, [1978] A.C. 834, [1978] 1 All E.R. 754,52 T.C. 242.
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International Commercial Bank Ltd. hield zich voornamelijk bezig met de financiering van
commerciele bedrijven. Deze financieringen geschiedden voornamelijk doordat de bank
obligaties nam die met disagio werden uitgegeven. Eerst op het moment van terugbetaling

op het waardepapier danwel op het moment van verkoop kon de winst worden vastgesteld.
Op grond van de waarderingsmethoden van banken rekende belastingplichtige in zijn
commerciele jaarrekening een gedeelte van de (ongerealiseerde) aangroei tot de winst.
Deze methode was in overeenstemming met de 'ordinary principles of commercial accoun-
ting'. Deze methode wenste  de bank echter   niet te hanteren   voor de berekening   van   de

fiscale winst.
De inspecteur voerde in deze procedure aan dat de commerciele winst gelijk is aan de
fi scale winst,   mits de toegepaste  winstberekeningsmethoden niet strijdig   zijn  met   de   bepa-

lingen of beginselen van de Income Tax Act.
Het rechtsgeschil spitste zich toe op de vraag of de in de commerciele jaarrekening opge-
voerde winstneming strijdig is met het beginsel van de Income Tax Act dat winsten slechts

mogen worden genomen indien deze gerealiseerd zijn. Stamp LJ verwoordde zijn stand-

punt als volgt:
"The annual profits or gains arising or accruing from the trade under Case I of Sch. D
must be ascertained in accordance with the principles of commercial accounting, but
subject to any relevant statutory provisions or overriding principles of tax law."
Zowel de overige rechters van het Court of Appeal als het merendeel van de rechters van
de House of Lords sloten zich bij deze opvatting aan.
Aan de 'opinions' van Lord Keith of Kinkel en Lord Fraser of Tullybelton kan echter nog
een andere 'ratio decidendi' worden ontleend.54 Beide Law Lords besteedden aandacht
aan de vraag in hoeverre de waarderingsmethode die belastingplichtige wenste te hanteren

bij het berekenen van de fiscale winst in overeenstemming was met de 'ordinary principles
of commercial accounting'. De Commissioners hadden vastgesteld  dat de methode  die  de
bank wenste toe te passen bij de berekening van de fiscale winst in overeenstemming was
met de 'ordinary principles of commercial accounting'. Deze vaststelling bracht  naar  hun

mening met zich mede dat de vraag of de in de commerciele jaarrekening toegepaste
methode in strijd is met een beginsel van de Income Tax Act aan belang inboet, aangezien
de door de bank voorgestelde methode voor de berekening van de fiscale winst in over-
eenstemming  was  met de 'ordinary principles of commercial accounting'. De methode  die
uiteindelijk bij de fiscale winstberekening wordt toegepast behoeft derhalve niet overeen te
komen met de in de commerciele jaarrekening toegepaste methode, maar moet voldoen aan
de 'ordinary principles of commercial accounting'.

In de Engelse literatuur55 is overwegend afwijzend gereageerd op zowel de beslissing van

het Court of Appeal als het oordeel van de House of Lords. De kritiek richt zich met name
tegen het oordeel van de House of Lords met betrekking tot de relatie tussen enerzijds de
commerciele jaarrekening en de fiscale balans anderzijds. De schrijvers56 zijn de opvat-

54  L. Blom-Cooper, Willingale v. International Commercial Bank Limited, BTR, 1978, blz. 232.
55   J.F. Avery Jones, A matter of Interest, BTR, 1977, 236 e.v.; J.F. Avery Jones, Wrong Again, BTR,

1978, 70 e.v.: L. Blom-Cooper, Willingale v. International Commercial Bank Limited, BTR, 1978,
biz. 229 e.v., J.C. Pagan, Measurement of Commercial Profit for Tax Purposes (or what Willingale
was really about). BTR, 1993, biz. 75 e.v.

56   Zie ook Ch.F. Sleigh. Harmonisation of Taxable and Accounting Profits, European journal of
accountancy, 1978. biz. 60.
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ting toegedaan dat de fiscale winstberekening slechts kan afwijken van de commerciele
winst indien bepalingen of beginselen van de Income Tax Act daartoe nopen. Indien de
Income Tax Act derhalve geen belemmeringen opwerpt, zal de in de commerciele jaarre-
kening toegepaste winstberekeningsmethode ook voor de fiscale winstberekening gelden,
ofschoon wellicht andere methoden bestaan die eveneens in overeenstemming zijn met de
'principles of commercial accounting'. Deze opvatting steunt   naar hun opvatting   op   de
vaste jurisprudentie van het House of Lords van de zaak Sun Insurance Office v. Clark tot
aan de zaak Heather v. P.E. Consulting Group.57
Het House of Lords is echter de opvatting toegedaan dat in de fiscale winstberekening een
winstberekeningsmethode mag worden toegepast die afwijkt van de winstberekeningsme-
thode in de commerciele jaarrekening, mits deze methode in overeenstemming is met de
'principles of commercial accounting' en niet strijdig is met de bepalingen en beginselen
van de Income Tax Act. Het stelsel waarin de commerciele winst in beginsel eveneens
bepalend is voor de inkomstenbelasting wordt door het House of Lords verworpen.

3.3     De grote omwenteling bij het bepalen van de fiscale winst

Met de zaak Gallagher v. Joness8 komt een (onzeker) einde aan de lijn in de jurispruden-
tie zoals die hien'oor uiteen is gezet. De rechters van het Court of Appeal lijken in hun
opinions' aan de 'ordinary principles of commercial accounting' een hogere waarde toe te

kennen. Dit is niet opmerkelijk aangezien de Accounting Standaards Board de wettelijke
verplichting heeft regels te formuleren met betrekking tot de financiele verslaggeving.
Freedmansg constateert dat de achterdocht van de rechters omtrent de 'accounting stan-
dards' is verdwenen.
De uitspraak van de rechters van het Court of Appeal in de zaak Gallagher v. Jones werpt
licht op de vraag in hoeverre de rechter een waarderings- of winstberekeningsmethode die
in overeenstemming is met de 'ordinary principles of commercial accounting' terzijde kan
leggen.

In de onderhavige zaak stond de fiscale behandeling van een lease-overeenkomst centraal.
In de eerste vierentwintig maanden betaalde Gallagher een bedrag ineens plus 16 termij-
nen. Vervolgens betaalde hij voor de daaropvolgende 21 jaar een lease-termijn van  £ 5
per jaar. De 'aanbetaling" vermeerderd met 4 van de 16 termijnen die daadwerkelijk
werden betaald in het boekjaar van 29 november 1989 tot 30 april 1990 wenste Gallagher
ten laste van zijn winst in dat boekjaar te brengen. De fiscus was de opvatting toegedaan
dat de betalingen in het boekjaar moesten worden verdeeld over de totale periode van de
lease-overeenkomst op grond van de Statements of Standard Accounting Practice 21. The
Special Commissioners waren met de fiscus van mening dat de uitgaven niet geheel ten
laste konden komen van de winst in het boekjaar waarin zij hadden plaatsgevonden.
Gallagher tekende beroep aan bij de Chancery Division (Harman J). Het beroep moest naar
zijn mening worden toegekend omdat de winstberekeningsmethode van de SSAP 21, die in
overeenstemming    was    met de 'ordinary principles of commercial accounting',    in    het
onderhavige geval moest worden verworpen op grond van een beginsel van de Income Tax
Act dat "actual expenditure truly made in the course of and properly referable to the trade

57 Zie bijvoorbeeld: L. Blom-Cooper, t.a.p., biz. 238.
58  [1993] S.T.C. 537.
59  J. Freedman, Defining Taxable Profit in a Changing Accounting Environment, BTR, 1995, p. 436.
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in    any    year was deductible in computing the profits    for   that year." Aangezien    het    in

mindering brengen   van de lease-termij n niet strijdig   is   met een bepaling   van de Income
Tax Act, diende naar de mening van zowel de belastingplichtige als de rechter de uitgave
als kost in aanmerking te worden genomen in het jaar waarin deze plaatsvond.

Sir Thomas Bingham MR van het Court of Appeal stelde vast dat beide partijen de opvat-
ting waren toegedaan dat de fiscale winst in beginsel werd vastgesteld met behulp van de

'ordinary principles of commercial accounting'. Partijen erkenden eveneens  dat een uitzon-
dering op deze hoofdregel moet worden gemaakt voorzover een geschreven of onge-
schreven regel van de belastingwetgeving daartoe noopt.
De inspecteur ontkende het bestaan van een dergelijke fiscale bepaling of beginsel, zodat
de kosten op grond van SSAP 21 over de totale lease-periode moesten worden verdeeld. In
de procedure werd vastgesteld dat de bepalingen in SSAP 21 overeenstemmen met de
'principles of commercial accounting'.
Belastingplichtige achtte echter drie beginselen aanwezig op grond waarvan de in SSAP 21
opgenomen winstberekeningsmethode niet kon worden toegepast bij het bepalen van de
fiscale winst. In de eerste plaats stond het fiscale beginsel dat kosten worden genomen in
het (boek)jaar waarin zij zijn uitgegeven in de weg aan toepassing van SSAP 21. Voorts
was de methode opgenomen in SSAP 21 naar de mening van belanghebbende in strijd met
het beginsel dat op winsten noch verliezen mag worden geanticipeerd. Ten slotte sloeg de
commerciele winstberekeningsmethode geen acht op het rechtskarakter van de relevante
transacties.
Na een gedetailleerd onderzoek van de relevante bepalingen in de Income Tax Act en de
uitspraken en arresten omtrent deze materie komt Sir Thomas Bingham MR tot de con-
clusie dat het geschil wordt beslecht ten faveure van de fiscus: "I find it hard to understand
how any judge-made rule could override the application of a generally accepted rule of
commercial accountancy which (a) applied to the situation in question, (b) was not one of
two or more rules applicable to the situation in question and (c) was not shown to be
inconsistent with the true facts or otherwise inapt to determine the true profits or losses of
the  business."

De argumentatie van de rechter is voor een groot gedeelte gebaseerd op oudere uitspraken.
Lord President Clyde overwoog reeds  in   1926   in  de zaak Whimster  &   Co.  v.  The  Com-
missioners of Inland Revenue dat de 'principles of commercial accounting' slechts een rol

spelen bij de berekening van de fiscale winst,  'so  far as applicable'.
Ook de vraag in hoeverre het relevant is dat meerdere winstberekeningsmethoden in
overeenstemming   zijn    met   de

'
principles   of   commercial    accounting'    is    in het verleden

reeds aan bod gekomen. In Odeon Associated Theatres Ltd. v. Jones werd door Salmon

overwogen dat ingeval geen winstberekeningsmethode in overeenstemming is met de
'ordinary principles of commercial accounting' danwel meerdere methoden wel aan deze
voorwaarde voldoen de rechter naar eigen inzicht moet bepalen wat de meest geschikte
winstberekeningsmethode is.
Indien in een procedure is vastgesteld dat 6dn winstberekeningsmethode in overeenstem-

ming is met de 'ordinary principles of commercial accounting' zal de rechter deze me-
thode in het algemeen toepassen bij het berekenen van de fiscale winst. Sir Thomas

Bingham MR stelde in de onderhavige procedure vast dat de methode die Gallagher had
toegepast in de commerciele jaarrekening niet in overeenstemming was met de 'ordinary

principles of commercial accounting'. De accountant   van de fiscus voerde   aan   dat  de
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jaarrekening een vertekend beeld gaf van de feiten en voorts een handtekening \'an een
accountant ontbrak. Uit het betoog van Sir Christopher Slade blijkt dat belastingplichtige
geen bewijs heeft geleverd waaruit kon worden afgeleid dat de door hem voorgestelde
wijze van winstberekening in overeenstemming was met de 'ordinary principles of com-
mercial accounting.
De eis dat de commerciele winstberekeningsmethode niet strijdig mag zijn met de daad-
werkelijke feiten (voorwaarde c) werd reeds geformuleerd in de zaak Minister of National
Revenue v. Anaconda American Brass Ltd.
Het is niet duidelijk wat de strekking is van de zinsnede van voorwaarde c dat de winst-
berekeningsmethode niet op grond van overige omstandigheden ongeschikt mag zijn om de
fiscale winsten en verliezen te berekenen. Deze voorwaarde is waarschijnlijk geformuleerd
om in onvoorziene omstandigheden toch een uitweg te bieden aan de rechter om een
bepaalde winstberekeningsmethode voor de fiscale winstberekening te kunnen verwer-

60
pen.

In de literatuur is op uiteenlopende wijze gereageerd op de uitspraak van het Court of
Appeal in de zaak Gallagher v. Jones. is de opvatting toegedaan dat de Court65 Broke

62

of Appeal een uitspraak heeft gedaan die overeenkomt met common sense: "Where a parti-
cular accounting standard could produce two answers, the court would not interfere if the
taxpayer's account accorded with an approach which was valid and was consistently
followed."
Het is echter de vraag of deze wending tot gevolg heeft dat zekerheid en eenvoud bij het
vaststellen van de fiscale winst in de toekomst is gewaarborgd.63

Uitgebreide kritiek op de uitspraak is geformuleerd door Freedman.64 De vraag in hoever-
re de 'opinions' van de rechters een wending in de vaste jurisprudentie met zich mede
brengen, kan naar haar mening niet worden beantwoord. In de eerste plaats heeft de
proceshouding van de belastingplichtige tot gevolg gehad dat de rechters aansluiting
moesten zoeken bij SSAP 21. Belastingplichtige voerde immers geen enkel bewijs aan dat
buiten de methode in SSAP 21 eveneens andere methoden bestonden die in overeenstem-
ming zijn met de 'ordinary principles of commercial accounting'. Het enige verweer dat
belastingplichtige aanvoerde, omvatte de verwerping van de methode verwoord in SSAP
21. Deze methode was naar zijn mening in strijd met een fiscaal beginsel. Nadat de
rechters van het Court of Appeal hadden vastgesteld dat een dergelijk beginsel niet van
toepassing was, konden de rechters slechts terugvallen op de methode van SSAP 21.

Het tweede kritiekpunt van Freedman richt zich op de passieve houding van de rechter. In
het verleden hebben rechters zich welwillender getoond in het onderzoek naar de methoden

60  Zie: J. Freedman, t.a.p., p. 436-437.
61   Zie F. McMahon, P. Weetman, Commercial Accounting Principles: Questions of Fact and Questions

of Tax Law, B.T.R.  1997, p. 6 e.v.
62  A. Broke, Accounting Standards and Taxable Profit: An Accountant's View, BTR, 1995, p. 459.
63  Zie voor een ontkennend antwoord: S. Green, Accounting Standards and Tax Law: Complexity,

Dynamism and Divergence,  BTR,  1995,  p.  448.  Zie  voor een bevestigend antwoord: B. Davenport,
L. Higginbottom, Computing Profits, Public Limited Company, oktober 1993, biz. 40.

64    J. Freedman, Ordinary Principles of Commercial Accounting -Clear Guidance or a Mystery Tour?,
B.T.R. 1993, biz. 468 e.v.
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die in overeenstemming zijn met de 'ordinary principles of commercial accounting'.64

Freedman is de opvatting toegedaan dat argumenten zijn aan te voeren waaruit kan worden

afgeleid dat de methoden in de SSAP niet per definitie geschikt zijn voor de fiscale

winstberekening.

De Accounting Standards Board heeft op grond van wettelijke bepalingen het recht om de

richtlijnen met betrekking tot het opstellen van een vennootschapsrechtelijke jaarrekening

vast te leggen.66 Uit hoofdstuk 1 van de 'draft Statements of Principles, The Objective of

Financial Statements' kan worden afgeleid dat de richtlijnen niet zijn geschreven voor het

bepalen van de fiscale winst:

"Special purpose financial reports, for example, prospectuses and computations prepared

for taxation purposes, are outside the scope of this Statements of Principles."

Freedman betwijfelt of de rechters het in de toekomst zullen aandurven om de methode

verwoord in een SSAP of FRS ter zijde te stellen en derhalve een andere winstbereke-

ningsmethode te hanteren voor de fiscale winstberekening.
Naar mijn mening kan uit de 'opinion' van Sir Thomas Bingham MR in Gallagher v.
Jones worden afgeleid dat ook de methoden die niet zijn opgenomen in de richtlijnen van
de ASB in de toekomst bij het bepalen van de fiscale winst een rol kunnen spelen. Uit

deze 'opinion' blijkt immers dat in bepaalde gevallen meerdere winstberekeningsmethoden
in overeenstemming kunnen  zijn  met de 'ordinary principles of commercial accounting'.

Hieruit kan naar mijn mening worden afgeleid dat de rechters van de Court of Appeal niet
de intentie hebben bij voorbaat de methoden verwoord in de richtlijnen van de ASB een
hogere waarde toe te dichten dan overige winstberekeningsmethoden. Het ontbreken van

bewijs dat ook andere methoden in overeenstemming waren met de 'ordinary principles of
commercial accounting' noopte de rechters tot de conclusie dat SSAP 21 diende te worden

toegepast.

De twijfel van Freedman lijkt te worden bewaarheid in de uitspraak in Johnston v. Britan-

nia Airways Ltd.6' Knox J. overwoog als volgt: "The court is slow to accept that ac-

counts prepared in accordance with accepted principles of commercial accountancy are not

adequate   for tax purposes   as   a true statement   of the taxpayer' s profits   for the relevant

period."

In deze zaak wenste de belanghebbende een voorziening te vormen voor het drie-jaarlijkse

onderhoud aan de vliegtuigmotoren. De fiscus was de opvatting toegedaan dat een voor-

ziening   niet was toegestaan. De uitgaven diende   naar   zij n opvatting te worden afgeschre-

ven. Deze actiefpost zou vervolgens in drie jaar kunnen worden afgeschreven. Deze
opvatting had tot gevolg dat in de drie jaar na de aankoop van het vliegtuig geen kosten in

aanmerking konden worden genomen. Een derde in de praktijk voorkomende winstbe-

rekeningsmethode hield in dat de kosten in het jaar van uitgifte ten laste van de winst

werden gebracht. Het verschil met de Gallagher v. Jones-zaak is dat in deze procedure

65 Zie bijvoorbeeld Minister of National Revenue v. Anaconda American Bass Ltd. [1956] 1  All E.R.

20.

66   S. Green. t.a.p. p. 451.

67  [1994] S.T.C. 763, Zie in verband met de twijfel van Freedman ook Symons v. Weeks, [1983]

S.T.C. 195.
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derhalve drie winstberekeningsmethoden bestonden die in overeenstemming waren met de
accepted principles of commercial accounting'. Knox J. oordeelde dat "[w]hich of the

three ways in which the attribution of cost to a period or periods of accounting is adopted
is, in my view, essentially a matter of accounting judgment. and I am quite unable to
detect any legal basis for excluding any of them." De Special Commissioners oordeelde
dat aan de vorming van een voorziening in verband met de kosten voor onderhoud de
voorkeur diende te worden gegeven en stelde dientengevolge de belanghebbende in het
gelijk.
De stelling dat de fiscale rechters slechts de richtlijnen van de ASB hebben omarmd en
andere methoden voor de fiscale winstberekening kansloos zijn. is derhalve niet geheel
juist. De Commissioners zullen bewijs omtrent andere methoden van accounting practice
moeten afwegen tegen de accounting standaards van de ASB.

Uit Johnston v. Britannia Airways Ltd kan worden afgeleid dat bij het vaststellen van de
juiste fiscale winstberekeningsmethode twee fases kunnen worden onderscheiden. In de
eerste fase dient te worden vastgesteld welke methoden in overeenstemming    zij n    met
accounting practice. Deze fase omvat derhalve de feitenvaststelling. Vervolgens dient de
rechter in de tweede fase te oordelen "whether that practice corresponds with the 'correct'
principles of commercial accountancy." Daarbij dient te worden onderzocht   of de winst-
berekeningsmethode strijdig is met een bepaling of beginsel in de fiscale wetgeving of een
precedent.

68

4       Evolutie van het winstbegrip en conclusie

Het uit het systeem van precedenten voortvloeiende gevaar dat de fiscale winstberekening
niet aansluit bij de dynamische beginselen van de commerciele jaarrekening heeft zich in
bepaalde decennia nadrukkelijk gemanifesteerd. Uit de jurisprudentie van zowel de Court
of  Appeal  als het House of Lords,  die een periode bestrijkt  van   120  jaar, kan worden
afgeleid dat de waarderings- en winstberekeningsmethoden van het fiscale winstbegrip een
duidelijke ontwikkeling hebben doorgemaakt. Geconcludeerd kan worden dat het eind-
station nog niet is bereikt en waarschijnlijk ook nooit zal worden bereikt aangezien het
begrip winst mede wordt ingevuld door maatschappelijke omstandigheden. Van grotere
importantie voor dit onderzoek is echter dat de relatie tussen de commerciele jaarrekening
en de fiscale winstberekening nog in ontwikkeling is.

Ten tijde  van de invoering  van de Income  Tax  Act  in 1799 waren  er in London welgeteld
11 accountants.69 Zowel de ondernemers   als de belastinginspecteurs konden derhalve   bij
het vaststellen van de winst niet terugvallen op gebruiken en regels die door de accountan-
cy waren opgesteld. Omstreeks het tijdstip waarop beroep kon worden ingesteld bij een
rechterlijke instantie (1874), hadden de regels met betrekking   tot het vaststellen   van   het
commerciele winstbegrip zich in de praktijk verder ontwikkeld. Uit 6dn van de eerste

68  G. MacDonald, Matching Accounting and Taxable Profits: Reflections on Gallagher v. Jones, BTR,
1995, p. 496.

69   J.R. Edwards, Tax treatment of capital expenditure and the measurement of accounting profit, BTR,
1976, biz. 302.
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arresten van het House of Lords met betrekking tot de fiscale winstberekening kan worden

afgeleid dat de Law Lords aansluiting zoeken bij de opvattingen van ondernemers omtrent
het begrip winst. De 'ordinary principles of commercial trading' worden gevoed  door  de

opvattingen van 'ordinary businessmen'.  In  deze fase gebruikte de rechters de 'principles'
duidelijk als hulpmiddel bij het vaststellen van hun eindoordeel.
Uit de jurisprudentie uit de jaren 20 van deze eeuw kan worden opgemaakt dat een ver-
schil bestaat tussen de 'commercial practice' in de commerciele jaarrekening en de 'ordi-
nary principles of commercial accounting' die van toepassing zijn bij het bepalen van de
fiscale winst. Het vaststellen van de commerciele winst was door de groei en kennis van
de accountants niet meer een prerogatief van de ondernemers. Naarmate de ondernemingen
groter werden en de complexiteit van het vaststellen van de winst toenam, ontstond een
grotere vraag naar de expertise van accountants. Ook de fiscale rechters hadden behoefte
aan enige uitleg omtrent de commerciele jaarrekening die van belang is voor de fiscale
winstberekening.m Deze accentverschuiving heeft er echter niet toe geleid dat de accoun-
tants het laatste woord kregen over de hoogte van de fiscale winst.
In de literatuur bestaat communis opinio omtrent de leer dat de rechters bij het bepalen

van de fiscale winst acht moeten slaan op de 'ordinary principles of commercial aecoun-
72ting', tenzij strijd bestaat   met een wettelijke bepaling  van de Income Tax Act.71   Edey

constateert terecht dat de zaak Patrick v. Broadstone Mills Ltd.7, de breuk vormt in de
vaste jurisprudentie van het House of Lords. In die zaak kwam uitdrukkelijk naar voren
dat een methode die in overeenstemming was met de 'ordinary principles of commercial
accounting' en niet in strijd is met een wetteluke bepaling van de Income Tax Act eerst
toelaatbaar was voor de berekening van de fiscale winst voorzover deze methode leidt tot
een 'true result'.
Doordat in de belastingwetgeving op geen enkele wijze wordt duidelijk gemaakt op welke

wuze dit 'true result' moet worden vastgesteld, werd in de literatuur veel kritiek geuit op
deze jurisprudentie. De uitspraak van Gallagher v. Jones heeft naar mijn mening een
gedeelte van de bestaande onzekerheid weggenomen. In die uitspraak zijn de voorwaarden

opgenomen waaronder de fiscale rechter kan afwijken van een waarderings- of winstbere-
keningsmethode die in overeenstemming is met de 'ordinary principles of commercial
accounting' Doordat de rechters meenden er verstandig aan te doen een voorwaarde op te
nemen die zeer ruim is geformuleerd. blijft de mogelijkheid bestaan dat de rechters het
door de accountants geleverde bewijs terzijde leggen en een zelfstandig oordeel geven
omtrent de hoogte van de winst. Het gevaar bestaat dat de rechters zich ongefundeerd aan-

sluiten bij de methoden en richtlijnen van de ASB. terwijl deze uitdrukkelijk niet zijn
opgesteld om de fiscale winst te bepalen.

-

70   J. Freedman. Profit and Prophets -Law and Accountancy Practice on the Timing of Receipts-
Recognition Under the Earnings Basis (Schedule D. Cases 1 & 2), BTR. 1987, biz. 67.

71 Zie bijvoorbeeld: J. Freedman, t.a.p., biz. 69, H.C. Edey„ Accuracy and inaccuracy in profit calcula-

tions, M.L.R.,  1954, biz. 229 e.v.. J.E. Talbot, Tax aspects of stock valuations, BTR, 1957, biz. 229
e.v.. H.C. Edey, Valuation of stock in trade for income tax purposes. BTR,  1956, biz. 23 e.v.

72 H.C. Edey, Accuracy and inaccuracy in profit calculations. M.L.R.. 1954, biz. 229 e.v.

73  [1954] 1 W.L.R. 158.
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5    De relatie tussen de vennootschapsrechtelijke jaarre-
kening en de fiscale winstberekening in Frankrijk

1 Inleiding

In tegenstelling tot de overige landen die in het kader van dit onderzoek aan bod zijn
gekomen, kent het Franse rechtsstelsel slechts 66n jaarrekening. Dit heeft tot gevolg dat de
fiscale winstberekening in beginsel is gebaseerd op de vennootschapsrechtelijke winst- en
verliesrekening. In dit hoofdstuk zal met name aandacht worden besteed aan de vraag in
hoeverre een dergelijke strikte relatie tussen de fiscale en commerciele winstberekening
gevolgen heeft voor de fiscale winstberekening en de inhoud van de vennootschapsrechte-
lijke jaarrekening.

De    ' Code Gdndral des Imp6ts' omvat verschillende soorten belastingen, waaronder    de
'Imp6t  sur le revenue'   en de 'Imp6t   sur les sociates'. De 'Imp6t   sur le revenue'   is   een
belastingheffing over winsten die worden bestempeld als 'bdndfices industriels et commer-
ciaux'.  In de artikelen  34  tot  en  met  62  CGI  zijn de bepalingen opgenomen die definieren
welke belastingplichtigen vallen onder het regime van de 'bdndfices industriels et commer-
ciaux'. Voorts wordt  in deze artikelen vastgelegd op welke wijze de winst moet worden
berekend. In art. 53A CGI wordt de bevoegdheid nadere bepalingen te formuleren met
betrekking tot de winstberekening gedelegeerd aan de regering.
De CGI kent drie bijlagen, die ieder een verschillende juridische waarde hebben. 'Annexe
I au CGI' bevat bepalingen die kracht van wet hebben. Ofschoon de bepalingen in de
'Annexe II' geen kracht van wet toekomen, heeft de Conseil d'Etat besloten deze bepalin-
gen in overeenstemming met de wet te achten. In 'Annexe III' zijn de nadere voorschriften
opgenomen met betrekking tot de berekening van de belastbare winst. Deze bepalingen
zijn opgenomen in een 'dacret simple' hetgeen met zich mede brengt dat een belasting-
plichtige de mogelijkheid heeft in een procedure een bepaling als onverenigbaar met de
wet te verwerpen.1 De inhoud van 'Annexe III au CGI' wordt in paragraaf 4 nader be-
sproken.

De   bepalingen met betrekking  tot de berekening   van   de ' bdndfices industriels et commer-
ciaux' zijn op grond van de bepaling in art. 209 CGI tevens van toepassing op de (kapi-
taal)vennootschappen die belastingplichtig zijn ingevolge de 'Imp6t sur les socittds'.
Dientengevolge is het niet van belang in dit hoofdstuk een onderscheid te maken tussen
ondernemingen die belastingplichtig zijn voor de 'Imp6t sur le revenue' danwel voor de
'Imp6t  sur les sociatts'.

1 Memento pratique Francis Lefebvre, Comptable  1995,  no  176; internationale Wirtschaftsbriefe,
Steuerrecht, 5 Frankreich, Gruppe 2, blz. 882, biz. 906.
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2         De situatie voor en na de revolutie van 1789

Om het huidige belastingsysteem te kunnen begrijpen is niet alleen kennis nodig van de
historie  na de revolutie  van   1789, maar dient tevens aandacht te worden besteed  aan  de
periode waartegen het huidige belastingrecht zich afzet.3

Voor de revolutie kon de bevolking van Frankrijk worden onderverdeeld in drie standen:
de aristocratie. de geestelijkheid en de bourgeoisie. De bourgeoisie verwierf door fabricage
en handel grote welvaart. maar werd buitengesloten van de privileges die aan de overige
standen waren toegekend.
Het verval van de feodale aristocratie had reeds geruime tijd voor de revolutie plaatsge-

vonden, hetgeen er toe leidde dat deze stand niet meer de bevoegdheden had die zij in de
middeleeuwen had bezeten.3 De koning organiseerde zijn bewind zeer centralistisch en
absoluut. Het recht belasting te innen, recht te spreken en munten te slaan kwamen slechts
de koning toe. De aristocratie genoot een groot aantal voorrechten van een zeer verschil-
lend karakter. Edn van de voorrechten die de meeste wrevel bij de bevolking veroorzaakte,
was de vrijstelling van de 'taille'.4 De 'taille rdelle' werd berekend aan de hand van de
inkomsten uit onroerend goed. De belasting werd niet per individu vastgesteld, maar per
gemeenschap. Een ieder diende vervolgens een gedeelte van dit bedrag voor zijn rekening
te nemen. De adel was van de taille vrijgesteld. Het voorrecht om bij een veroordeling tot
de doodstraf onthoofd te worden en niet gehangen, zal bij de bourgeoisie wellicht minder

jaloezie hebben opgewekt.

De koninklijke belastingen werden gekenmerkt door hun complexe, willekeurige karakter.S

De ongelijke belastingdruk bestond niet slechts tussen de verschillende standen maar
tevens tussen de verschillende districten. Deze ongelijkheid werd mede veroorzaakt door
het relatief grote aantal (directe en indirecte) belastingen.
De slechte economische omstandigheden6. alsmede de groeiende staatsschuld als gevolg

van het geldverslindende  hof in Versailles noodzaakten de monarchie  in 1787 nogmaals  te
pogen de fiscale gelijkheid als redmiddel te berde te brengen. Fiscale gelijkheid stond

synoniem voor het mede in de heffing betrekken van de aristocratie en de geestelijkheid.
Aangezien bij de bevolking niets meer te halen viel, vormden deze standen de enige

bronnen met behulp waarvan de belastingopbrengsten konden worden verhoogd.

Op verschillende wijze vormde het fiscale stelsel 66n van de belangrijkste voedingsbodems
voor de revolutie. In de eerste plaats door de grote rechtsongelijkheid tussen de verschil-
lende standen en voorts tussen de verschillende districten. De armste lagen van de bevol-
king droegen een fiscale last die ondraaglijk was.' In de tweede plaats was de organisatie
en inning van de belastingen ronduit slecht waardoor de staatsschuld allengs toenam.

Ten slotte had de gehele gang van zaken omtrent de invoering van een nieuwe belasting
die ook gedragen zou moeten worden door de aristocratie (de zogenaunde "subvention

2    L. Trotabas, J.-M. Cotteret. Droit fiscal, Dalloz, 1992, biz. 139 e.v.
3   A. Soboul. De Franse Revolutie I. 1979, blz. 24.
4   A. Soboul, t.a.p., biz. 25.
5 Louis Trotabas, Jean-Marie Cotteret. t.a.p., biz. 139; A. Soboul, t.a.p., biz. 73.
6   A. Neurrisse. Histoire de l'imp6t. Que sais-je, 1978, biz. 91.
7   A. Soboul, t.a.p.. biz. 76.
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territoriale") s aangetoond dat de aristocratie niet geneigd was haar bijdrage te leveren aan
de sanering van de staatsschulden. ofschoon haar rijkdom explosief toenam. Terecht
constateert Soboul  dat "[h]et verzet van parlementen  en de reactie  van de bevoorrecliten  ...
een crisis teweeg[brachten]   die de revolutie inleidde." Het achterwege blijven   van   de
fiscale gelijkheid betekende immers dat onvoldoende financiele middelen voorhanden
waren om de uitgaven van de staat te dekken. De crisis die hieruit voortvloeide was de
belangrijkste directe oorzaak van de revolutionaire opstanden  in  1789.
Lodewijk XVI erkende  in   1789 het beginsel  van de gelijkheid  voor de belastingen,  of-
schoon hij daarvan uitzonderde tienden, jaargelden, feodale rechten en herendiensten. 10

Op   26   augustus 1789 aanvaardde de "Assemblde constituante" de Verklaring   van   de
Rechten van de Mens waarin artikel 13 als volgt luidde: Belasting is noodzakelijk, zij
wordt gelijkelijk verdeeld over de burgers, al naar gelang hun inkomsten.

De hervorming van de belastingen was een van de meest geuite verlangens van het
volk. " Het belastingstelsel zoals  dat  door de "Assemblde constituante" werd uitgewerkt
legde een nadruk op de directe belastingenti en schafte bijna alle indirecte belastingen af.
Dit systeem leidde tot een aanzienlijke vermindering van de fiscale lasten voor de minder
draagkrachtigen.

Het nieuwe belastingsysteem kende drie belangrijke directe belastingen. 13   Op 23 novem-
ber  1790  werd de grondbelasting ('la contribution foncitre') ingevoerd. Het wetsvoorstel
met betrekking tot de belasting op roerende goederen ('la contribution mobiliere') werd op
13  januari   1791   tot wet verheven. De 'patente', ingesteld  op 2 maart   1791, werd geheven
over de inkomsten uit handel en industrie. Gildeleden die een beroep, handel of kunst
wilden uitoefenen, dienden deze belasting te voldoen. De hoogte van deze belasting was
afhankelijk van de hoogte van de huur. Bakkers dienden slechts de helft van de belastingen
te voldoen, terwijl cabaretiers het dubbele moesten betalen. Indien deze belasting niet werd
voldaan, werd de handelswaar geconfiseeerd en werd een boete opgelegd die een viervoud
kon bedragen van de belasting die verschuldigd was. In vele landstreken en kleine plaatsen
werd deze heffing niet toegepast.14 De gemeenten dienden deze belastingen te heffen,
maar bleken niet capabel deze taak te vervullen. Zij baseerden de hoogte van de aanslag
op de oude 'vingtieme', hetgeen groot ongenoegen bij de bevolking met zich mede-
bracht. 15

Na  de  revolutie  werd door Napoleon  in   1799 het Conseil d'Etat opgericht. Dit gremium
had primair tot taak de wetgever te assisteren bij het vervaardigen van wetten. Door de
jaren is echter de nadruk verschoven naar de rechtsprekende taak. 16 Beroep in cassatie in
zaken omtrent de directe belastingen dient aangetekend te worden bij het ConseiI d'Etat.

8   A. Soboul, t.a.p., biz. 83.
9   A. Soboul, t.a.p.,biz. 74.
10  A. Soboul, t.a.p., blz. 108.
11  A. Soboul, t.a.p., blz. 164.
12  A. Neurisse, t.a.p., biz. 92.
13  A. Soboul, t.a.p., biz. 164; A. Neurisse, t.a.p., biz. 92-94.
14  A. Neurisse, t.a.p.,biz. 94.
15  A. Soboul, t.a.p., biz. 165.
16  L. Neville Brown, J.S. Bell, French Administrative law, 1993, 4e druk, p. 44.
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De fiscale wetten van net na de revolutie zijn aan hun eigen succes ten onder gegaan. De
19e eeuw kende een groot aantal wijzigingen op economisch, politiek en maatschappelijk
terrein. Doordat de belastingwetten niet werden aangepast aan de gewijzigde omstandighe-
den verloor deze fiscale wetgeving haar waarde. i7

De eerste wereldoorlog verstoorde de budgettaire noden van Frankrijk op een ongekende
wijze. 18 Na langdurige debatten  in het parlement werd uiteindelijk  in 1914 '1'impdt  gtne-
ral sur le revenu' aangenomen. Deze wet omvat zowel belastingen die in het verleden
reeds werden opgelegd als nieuwe heffingen.   in 1917 werden een aantal oude belasting-
wetten vervangen door 'les imp6ts cddulaires sur les revenus'. E6n van de 'cddules' is 'les
imp6ts cddulaires  sur  les btndfices commerciaux et industriels'. Deze heffing verving   'la
patente".19
Deze  heffing  van  10%  gold voor zowel natuurlijke personen als vennootschappen.  De  aan-
gifte was verplicht voor de vennootschappen. Indien natuurlijke personen besloten geen
'declaration' in le dienen werden zij forfaitair in de heffing betrokken. De warenhuizen en
de ondernemingen met meerdere filialen werden onderworpen aan een extra heffing van
4.5%.

3       Het vennootschapsrechtelijke en fiscalc winstbegrip

3.1 Inleiding

De eerste voorschriften van de wetgevende macht met betrekking tot de vennootschaps-
rechtelijke jaarrekening dateren  uit   1673 en staan beschreven  in een 'ordonnance  de  Col-
bert' De bepalingen van de ordonnance hadden betrekking op de opmaak van de jaarre-
kening en haar juridische waarde.10 Deze voorschriften zijn later opgenomen in de artike-
len  8  tot  en  met  11   van  de  Code de Commerce  (1807). Het jaarrekeningenrecht  is  tot

ontwikkeling gekomen met behulp van de jurisprudentie aan het einde van de vorige eeuw
en het begin van de 20e eeuw.
Het is kenmerkend voor de relatie tussen het fiscale en vennootschapsrechtelijke winstbe-
grip dat het winstbegrip eerder in het belastingrecht2' werd vastgelegd dan in het com-

.l

merciele recht.--

Haddoull onderscheidt twee perioden in de geschiedenis (1920-1990) van de relatie tus-
sen de fiscale en vennootschapsrechtelijke winstbepaling. De eerste periode (1920-1964)
wordt gekarakteriseerd door het overwicht van de belastingwetgeving op de vennoot-

17   L. Trotabas. J-M Cotteret. t.a.p.. biz.  143. A. Neurrisse, t.a.p.,  biz.  101.
18  A. Neurisse. t.a.p.. biz. 108.
19  L. Trotabas. J-M Cotteret. t.a.p.. biz. 145. A. Neurrisse, t.a.p.. biz. 109.
20  G. Haddou. Fiscalitt et comptabilite. Evolution legislative depuis 1920, Revue fran aise de comp-

tabilitt  1991, p. 55: Memento pratique Francis Lefebvre. Comptable  1995. no  153.

21  Wet van 31 juli 1917.
22    Art.  1 I  van de wet van 4 maart  1943  "sur les sociaes par action"
23  G. Haddou. t.a.p.. biz. 55 e.v.

116



schapsrechtelijke jaarrekening.14
Dit had vanaf  1939 een onmiskenbare inbreuk  op het jaarrekeningenrecht lot  gevolg.  Deze
inbreuk lag paradoxaal ten grondslag aan de zelfstandige ontwikkeling van het jaarreke-
ningenrecht. In de tweede periode (1965-1990) heeft zich langzamerhand een vreedzame
coexistentie afgetekend tussen de beide rechtsgebieden.

3.2     Wetgeving in de periode 1920 - 1964

De periode tussen  1920  en 1964 wordt gekenmerkt  door twee grote evoluties:

- Toenemende definiering van het commerciele resultaat door middel van de fiscale
wetten.

- Gestage toename van de onafhankelijkheid van het jaarrekeningenrecht die ten
grondslag ligt aan de huidige situatie.

3.2.1 Toenemende definiaring van het commerci8le resultaat door middel van dc
fiscale wetten

Op 31 juli 1917 werd de wetgeving betreffende de belastingheffing van 'entreprises
commerciales et industrielles' ingevoerd. Hierbij werden ondernemingen die reeds bepaal-
de verplichtingen kenden met betrekking tot de opmaak en publicatie van balansen onder-
worpen aan een heffing over de winst. De heffing vond plaats over "leur bdndfice net
aprds dtduction de toutes charges, y compris la valeur locative des immeubles affectds A
l'exploitation et les amortissements gdndralement admis d'aprds les usages de chaque
nature d'industrie ou de commerce".

In de fiscale wetgeving van 25 juni 1920 omtrent de 'chiffre d'affairs' werden de onder-
nemers bepaalde regels voorgeschreven met betrekking tot de jaarrekening. De onderne-
mers die geen jaarrekening behoefden op te stellen werd de verplichting opgelegd een
boek bij te houden waarin dag voor dag de aan- en verkopen werden vastgelegd
Voorts  werd  in de wetgeving  van  31  juli 1920 vastgelegd  dat de boekhouding  die op grond
van de Code de Commerce moest worden bijgehouden aan personen van de belastingdienst
moest worden getoond in verband met de controle van de fiscale verplichtingen. Bij wet
van 4 april 1926 werden de ondernemers verplicht de winst- en verliesrekening bij hun
aangifte te voegen.

25

De eerste definitie van het 'bdndfice imposable' is opgenomen in de wet van 30 december
1928: "Le bdndfice imposable est le bdndfice net, determind d'aprds les resultats d'ensem-
ble des opdrations de toute nature effectudes par les entreprises, y compris les cessions
d'dldments quelconques de l'actif soit en cours, soit en fin d'exploitation. Il est etabli sous
dtduction de toutes charges." Tot deze lasten behoren met name huur-penningen, afschrij-
vingen, rente-betalingen, belastingen en bepaalde voorzieningen.

24 M6mento pratique Francis Lefebvre,  t.a.p.,  no  155.
25 Mdmento pratique Francis Lefebvre, t.a.p.,  no  155.
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De wetgever heeft  in  de  wet  van 13 januari   1941 een gewijzigde definitie  van  het  'bdnt-
fice imposable' opgenomen. Voor de inwerkingtreding deze wet werd zowel de term
'btndfice imposable' als de term 'bdndfice net' gebruikt om de grondslag van de belas-
tingheffing van conlmerciele en industriele ondernemingen aan te duiden.26

Met   ingang   van   de   wet   van 13 januari 1941 w·ordt   met het 'bdndfice  net' de vennoot-
schapsrechtelijke winst aangeduid. Het 'btndfice imposable' wordt van het bdndfice net'
afgeleid en vormt de grondslag voor de belastingheffing van ondernemingen. Met behulp
van extra-comptabele aanpassingen op het 'bdndfice net' wordt derhalve de fiscale winst
bepaald.
Artikel  38 CGI bevat twee definities  van het 'blndfice  net'
"1) Sous rdserve des dispositions des articles  33  ter,  40 A  43  bis et 151 sexies, le bendfice

imposable est le bdndfice net, dttermint d'aprts les rdsultats d'ensemble des opdrations de
toute nature effectudes par les entreprises, y compris notamment les cessions d'ultments
quelconques de l'actif, soit en cours,  soit en fin d'exploitation.
2) Le bdndfice net est constitud par la diffdrence entre les valeurs de l'actif net A la c16ture
et A l'ouverture de la pdriode dont les rdsultats doivent servir de base A l'imp6t diminude
des suppldments d'apport et augmentte des prdldvements effectuds au cours de cette

pdriode par l'exploitant ou par les associds. L'actif net s'entend de l'excddent des valeurs
d'actif sur le total formt au passif par les crdances des tiers, les amortissements et les
provisions justifies,"

Tot 1941 werden slechts  in de heffing betrokken de opbrengsten die voortvloeien  uit  een
'
operation'   van de onderneming. Opbrengsten uit onteigening en uitwinning werden  niet  in

de heffing betrokken. De definitie   van het fiscale winstbegrip   is   door   art.    38-2    CGI    in
1941 opgerekt door een element uit het jaarrekeningenrecht te introduceren, te weten
'1'actif  net' L'actif net' bestaat   uit de posten 'capital. le compte de l'exploitant   et   le
compte Pertes et Profits'. Onder '1'actif net' moet worden verstaan het verschil tussen  de
activa en de passiva (te weten schulden en voorzieningen). De methode van ar.t. 38-2 CGI
is derhalve winstbepaling op grond van vermogensvergelijking.
De nieuwe passage in de CGI heeft de Conseil d'Etat aanleiding gegeven zijn jurispruden-
tie met betrekking tot het winstbegrip aan te passen en ook de voordelen die niet voort-
vioeien  uit  een   'operation'   in de heffing te betrekken. 27

De twee definities betreffende   de ' bdndfice   net'   in  het CGI verschillen niet fundamenteel
van elkaar. De vermogensvergelijkingsmethode werd in de praktijk niet hoofdzakelijk
gebruikt voor het vaststellen van de winst. De fiscus was meer geinteresseerd in een
analytische opbouw van de winst en besteedde dientengevolge meer aandacht aan de
'compte d'exploitation gdnerale'   en de 'compte de Pertes et Profits'. Dit blijkt  ook  uit  de
stukken die met de aangifte aan de fiscus moeten worden toegezonden. 28

Haddou1 constateert dat de fiscale wetten en 'ordonnances' met betrekking tot de her-
waardering van bepaalde activa en passiva, het vormen van voorzieningen alsmede speciale

26  G. Haddou. t.a.p., biz. 56.
27  B. Plagnet, Les rapports entre le droit fiscal et la comptabilite commerciale, Revue de Science

Financitre. 1974.703 e.v.
28  B. Plagnet, t.a.p., 703 e.v.
29  G. Haddou, t.a.B biz. 57 - 59.
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afschrijvingssystemen de hoogte van het vennootschapsrechtelijke resultaat bdnvloeden.
De bemoeizucht van de fiscale wetgever met de vennootschapsrechtelijke winst vioeit niet
altijd voort uit de wens de schatkist te vullen. In het verleden zijn door de fiscale wetgever
bepaalde reserves en voorzieningen in het jaarrekeningenrecht geintroduceerd die leidden
tot een vermindering van de commerciele winst en dientengevolge tot een lagere fiscale
winst. Deze reserves en voorzieningen zijn strijdig met de functie van de jaarrekening.

3.2.2 Gestage toename van de onafhankelijkheid van het jaarrekeningenrecht die
ten grondslag ligt aan de huidige situatie

Op  4  maart   1943   werd   in  art.   344   van  de wet betreffende 'socidtds commerciales'   de
volgende definitie opgenomen: "Les produits nets de l'exercise, dtduction faite des frais
gdndraux et autres charges de la sociatd, y compris tous amortissements et provisions.
constituent des bdndfices nets". De verschillende functies van de jaarrekening hadden tot
gevolg gehad dat de inhoud van de jaarrekening niet in elk geval hetzelfde inzicht bood in
het reilen en zeilen van de onderneming. Door de sterke groei van de economie nam de
behoefte aan een eenduidig begrippenkader met betrekking tot de jaarrekening toe. On-
danks de definitie van het vennootschapsrechtelijke resultaat behield de belastingwetgeving
een dominante invloed op het jaarrekeningenrecht. Het overwicht van de belastingwetge-
ving op het jaarrekeningenrecht, alsmede de hoge mate van 'pollution' van de jaarrekening
die daarmee gepaard ging, had tot gevolg dat actie werd ondernomen om aan de status quo
een einde te maken. 30

Nadat voor een aantal bedrijfstakken (banken, verzekeringsbedrijven) eenduidige voor-
schriften betreffende de jaarrekening waren geformuleerd, werden commissies ingesteld om
te onderzoeken op welke wijze de jaarrekeningen van het gehele bedrijfsleven aan inzich-
telijkheid konden winnen. De regels met betrekking tot de opmaak en de inhoud van de
jaarrekening   zijn   in 1947 vastgelegd   in   het 'Plan comptable gdndral':1 De laatste versie
van  het 'Plan comptable gdndral' stamt uit 1982.32
De jaarrekening wordt in beginsel opgemaakt op grond van de bepalingen in de Code de
Commerce   en   het 'Plan comptable gdndral'. Voor bepaalde bedrijfstakken kan onder
voorwaarden van de bepalingen van het PCG worden afgeweken.13 Vastgesteld kan wor-
den dat het PCG slechts gedeeltelijk werd toegepast voor het vaststellen van de fiscale
winst, doordat de belastinginspecteurs eerst sinds   1966 enig onderwij s genoten betreffende
het PCG.34

3.2.3 Conseil national de comptabilitt

Sinds 1957 bestaat in Frankrijk de 'Conseil national  de  la  comptabilitd'.  Deze Raad bestaat
uit vertegenwoordigers van de verschillende partijen die belang hebben bij de ontwikkeling

30  G. Haddou, t.a.p., biz. 59 e.v.
31     G.  Haddou, t.a.p,  p. 60; Mdmento pratique Francis Lefebvre,  t.a.p.,  no  156-  157.
32 Wet 83-353 van 30 april 1983; decreet 83-1020 van 29 november 1983; "arrett" van 27 april 1982

aangepast bij "arretd"  van 9 december  1986.
33   Voor een aantal bedrijfstakken bestaan "Plans comptables professionels". Zie voor voorbeelden: J.

Turot, Activation des charges: La poule pondeuse  et le poulet,  RJF  12/94,  p.  744.
34  G. Haddou, t.a.p., biz. 60.
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van de bepalingen betreffende de opmaak en inhoud van de jaarrekening.35 Deze instantie
heeft tot doel het theoretische en methodologische onderzoek naar het jaarrekeningenrecht
alsmede de praktische toepassing daarvan te coardineren.    De ' Conseil national    de    la

comptabilite' heeft duidelijke opvattingen omtrent de invloed van de fiscale bepalingen op
de vennootschapsrechtelijke jaarrekening. Tijdens de plenaire zitting  van  3   mei 1962 heeft

de   ' Conseil national  de la comptabilite' de volgende belofte uitgesproken:6:
"- qu'aucune disposition d'ordre fiscal n'affecte la terminologie, les rtgles du plan
comptable gdntral. ni la tenue des comptablilitts;
-   que, sans remettre en cause le principe des avantages d'ordre dconomique ou

financier dvoques, les discordances de cette nature soient dlimindes aussi bien pour sim-
plifier la tAche des entreprises que pour ne pas datourner la comptabilit6 de sa mission
essentielle."

Voorts heeft de 'Conseil' voorgesteld om de subsidies die in het kader van de economische
politiek aan de ondernemers worden verschaft, buiten het winstbegrip te houden. Dergelij-
ke stimuleringsmiddelen kunnen naar de opvatting van de 'Conseil' tevens worden ver-

37
schaft door andere elementen van de belastingheffing.

De    ' Conseil national    de la comptabilitd' heeft een aantal rapporten uitgebracht waarin

wordt onderzocht welke verschillen bestaan tussen de bepalingen van de fiscale winstbere-

kening   en de bepalingen   van   het   PCG.   De
' Conseil' heeft verklaard daarbij het volgende

uitgangspunt te hanteren:
"-    le bdndfice comptable doit Etre dttermind suivant les rtgles prtvues par le plan
comptable gdndral.
-             Les  corrections A apporter,  s' il  y  a  lieu,   A  ce  bdndfice  pour  dtterminer  le  bdndfice

imposable doivent  dans  tous  cas ttre extra-comptable."

De doelstellingen en beloftes van de 'Conseil national de la comptabilitd' hebben onmis-

kenbaar bijgedragen aan de ontwikkeling van het jaarrekeningenrecht, hetgeen tot gevolg
heeft gehad dat de invloed van de fiscale wetgeving op de vennootschapsrechtelijke jaarre-

kening is verminderd.

3.3    Wetgeving in de periode 1965 - heden

De autonomie van het jaarrekeningenrecht werd tot een bepaalde hoogte in de belasting-

wetgeving erkend. Dit had tot gevolg dat door de fiscus en de belastingplichtige onderne-

mers voor de fiscale winstberekening toenadering werd gezocht bij het jaarrekeningenrecht.

In  de  tijdspanne  voor 1965 beinvloedde de fiscus de vennootschapsrechtelijke winst  om  de

hoogte   van de belastingopbrengst te kunnen bepalen.   1n de periode 1965-1990 waren  de

fiscale autoriteiten niet slechts actief op het terrein van het jaarrekeningenrecht om de

fiscale winst te beYnvloeden maar tevens om de bestaande lacunes in het jaarrekeningen-

35  P. Lauzel. Le plan comptable frangais, Que sais-je?, 1973, biz. 61 - 62.
36     Conseil  suptrieur de l'ordre des experts comptables  et des comptables agrdds,  Comptabilitt et Fisca-

litd. Etude prdsentte a l'occasion du XXXVe Congrts national. 1980, biz. 116; G. Haddou, t.a.p,

biz. 60.
37 Conseil supdrieur de l'ordre des experts comptables et des comptables agrdds, Comptabilitd et Fisca-

lite. Etude pdsentte a l'occasion du XXXVe Congres national,  1980, biz.  116.
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recht op te vullen. Na de goedkeuring van het PCG 1982 verminderde deze mak.18

De wisselwerking tussen het vennootschapsrecht en de fiscale winstberekening bestaat uit
verschillende componenten. Deze verschillende elementen zullen in de hiernavolgende
paragrafen nader uiteen worden gezet.

4       Art. 38 quater de l'Annexe III au CGI

4.1 Inleiding

De toenadering van het fiscale recht en het vennootschapsrecht komt tot uiting in het
decreet   van 28 oktober 196539.   In dit decreet zijn bepalingen opgenomen omtrent   de
modellen die de belastingplichtige ondernemingen dienen toe te passen bij het opstellen
van de jaarrekening die als bijlage bij de aangifte wordt gevoegd.40 Daarnaast bevatte dit
decreet, dat als annexe III bij de CGI werd gevoegd, een aantal bepalingen omtrent de
berekening van de fiscale winst. Ook heden ten dage wordt de relatie tussen het belasting-
recht en het jaarrekeningenrecht hoofdzakelijk bepaald door art. 38 quater de l'annexe III
au CGI waarin is vastgelegd dat : "... les inscriptions aux diffdrents postes figurant aux
comptes, au bilan et aux tableaux dont les moddles sont dtablis conformdment A l'article
38bis, doivent respecter les ddfinitions ddictles par le plan comptable glndral, dans la
mesure ou ces ddfinitions ne sont pas incompatibles avec les rdgles applicables pour
l'assiette de l'imp6t."

Naar de mening van Haddou41 heeft deze bepaling ertoe geleid dat het PCG ook daad-
werkelijk als grondslag van de jaarrekening kon worden gebruikt. De verschillen tussen de
fiscale en vennootschapsrechtelijke winst kunnen worden verklaard met behulp van een als
bijlage bijgevoegd "tableau".

Sinds 14 maart 1984 luidt art. 38 quater de l'annexe III au CGI als volgt:
Les entreprises doivent respecter les ddfinitions ddicttes par le plan comptable gdndral,
sous rdserve que celles-ci soient pas incompatibles avec les ragies applicables pour l'as-
siette de l'imp6t.
De keuze om voor de fiscale winstberekening in beginsel aansluiting te zoeken bij het
jaarrekeningenrecht vloeit met name voort uit de wens de administratieve lasten voor de
ondernemers te beperken.42

Voorstanders van een dominantere positie van het jaarrekeningenrecht ten opzichte van de
fiscale wetgeving zijn de opvatting toegedaan dat deze regel slechts het overwicht van de
belastingwetgeving aantoont, aangezien de wetgever het jaarrekeningenrecht lijkt te erken-
nen onder de voorwaarde "de conserver une totale libertd d'action chaque fois le besoin

38  G. Haddou, t.a.p., biz. 61.
39     Ddcret no 65-986 van 28 oktober  1965.
40  G. Haddou, t.a.p., blz. 61.
41  G. Haddou, t.a.p., blz. 61.
42  P. Durand, Autonomie et contradictions du droit fiscal, Revue Administrative, 1994, no 279, p. 252;

O. Fouquet, Droit fiscal et droit comptable, Revue Administrative, 1994, no 280, p. 373.
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· „43s'en fait sentir .
Turot 4 stelt dat de redactie van art. 38 quater de l'annexe au CGI tot gevolg heeft dat de
belastingplichtigen zich moeten houden aan de definities van het PCG. terwijl de fiscale
autoriteiten en de rechter zich in een handomdraai van deze definities kunnen distantieren
doordat zij de PCG niet in overeenstemming achten met de fiscale bepalingen.

4.2 Het beginsel van "1'unicit6 du bilan"

Het    beginsel    van '1' unicitd    du bilan'45 brengt    met    zich    mede    dat in tegenstelling    tot
Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland het Franse rechtsstelsel slechts adn
jaarrekening kent. Deze jaarrekening dient te voldoen aan de bepalingen van het jaarreke-

ningenrecht en vervult zowel een functie jegens de aandeelhouders als jegens de fiscus.
Het feit dat slechts 6dn jaarrekening bestaat, heeft verschillende gevolgen rnet een uiteenlo-
pend karakter.
In de eerste plaats leidt dit ertoe dat een hoge mate van conformiteit bestaat tussen de
fiscale en commerciele winstbepaling. De wetgever zal zich derhalve bij het vaststellen van
de bepalingen van het jaarrekeningenrecht rekenschap moeten geven van de fiscale conse-

quenties van deze wetgeving.
Daarnaast heeft het 'principe d'unicitd du bilan', samengevoegd  met de regel dat (speciale)
voorzieningen en aflossingen eerst aftrekbaar zijn indien ze tevens zijn verwerkt in de
vennootschapsrechtelijke jaarrekening, onmiskenbaar tot gevolg dat de fiscus zich intensief
zal bezighouden met het opstellen van de balans en de winst- en verliesrekening. Dit leidt
ertoe dat elementen in de vennootschapsrechtelijke jaarrekening worden verwerkt die niets
van doen hebben met de bedrijfseconomische positie van de onderneming.

46

Het beginsel van '1'unicitd du bilan' heeft echter niet tot gevolg dat de vennootschaps-
rechtelijke winst en de fiscale winst gelijk zijn. De fiscale winst kan in Frankrijk slechts
worden vastgesteld als het commerciele resultaat bekend is. In beginsel wordt de vennoot-

schappelijke jaarrekening vastgesteld zonder dat de fiscale aspecten van deze exercitie in
ogenschouw worden genomen. Doordat het toekennen van een aantal fiscale faciliteiten
echter afhankelijk is van de wijze waarop de vennootschapsrechtelijke jaarrekening is
vastgesteld, zal de ondernemer ook reeds in deze fase rekening houden met de fiscale

gevolgen van zijn keuzes.

De CGI kent een groot aantal bepalingen met betrekking tot het vaststellen van de belast-
bare winst. In artikel 53A CGI wordt de bevoegdheid gedelegeerd een decreet op te stellen
waarin worden opgenomen "des ddfinitions et des rtgles d'dvaluation auxquelles les
entreprises sont tenues de se conformer" Dit decreet is opgenomen in annexe III bij de

43  Conseil suptrieur de l'ordre des experts comptables et des comptables agrets, Comptabilitd et Fisca-

litd. Etude presentde a l'occasion du XXXVe Congres national (1980), biz. 49.
44  J. Turot. Activation des charges: La poule pondeuse et le poulet, RJF 12/94, p. 745.
45 Zie hieromtrent: C David, The relationship between fiscal and commercial accounts in France, in:

Fiscal versus Commercial profit accounting in the Netherlands, France and Germany, (red: G.J.M.E.

de Bont, P.H.J. Essers. E.C.C.M. Kemmeren, 1996, p. 26); P. McCourt. G. Radcliffe, Les Relations

Fiscalitt-Comptabilitt" in France: A Model for Europe. BTR. 1995, p. 461.
46 Conseil supdrieur de l'ordre des experts comptables et des comptables agrdds, Comptabilitt et Fisca-

litt. Etude prtsentte a l'occasion du XXXVe Congrts national. 1980, biz. 42.
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CGI. De artikelen 38 quinquies tot en met 38 decies van annexe III bevatten de bepalingen
omtrent de waardering van bepaalde balansposten.
Op grond van art. 53A CGI zijn "les entreprises industrielles et commerciales" voorts
onderworpen   aan de verplichting   bij hun aangiften een aantal bij lagen te voegen.    Deze
bijlagen dienen onder andere te omvatten de vennootschapsrechtelijke jaarrekening alsmede
afzonderlijke overzichten van onder andere de afschrijvingen, voorzieningen, schulden,
vorderingen en onroerende zaken. 47

In de aanschrijving FE 4 G 3327 wordt benadrukt dat de in annexe lII bij de CG1 opge-
nomen definities en waarderingsmethoden slechts relevant zijn bij het bepalen van de
fiscale winst. De 'tableaux comptables' die als bijlagen bij de aangifte dienen te worden
gevoegd, moeten worden opgesteld conform de bepalingen in het PCG, alsmede de Code
de Commerce. Deze fiscale bepalingen hebben derhalve geen invloed op de vennoot-
schapsrechtelijke jaarrekening.
Cozian spreekt   in dit verband   over "la primautd   du   fait   comptable".48 Dit beginsel   komt
tevens tot uiting in het feit dat voorzieningen en afschrijvingen slechts in mindering
kunnen worden gebracht op het fiscale resultaat indien zij tevens in de vennootschapsrech-
telijke jaarrekening zijn verwerkt.
Het is in strijd met het jaarrekeningenrecht het vormen van een voorziening in de vennoot-
schappelijke jaarrekening achterwege te laten op grond van het feit dat deze voorziening
fiscaal niet aftrekbaar is. 49

Naast   de bij lagen   bij de aangifte   die de commerciele situatie   van de belastingplichtige
nader toelichten, bestaan   zes bij lagen   die de fiscale gegevens bevatten. Daarvan verdient
voor het onderhavige onderzoek "le tableau de dttermination du rdsultat fiscal" no 2058 A
de meeste aandacht.50 Op dit formulier dienen de extra-comptabele rectificaties op de
vennootschappeluke winst te worden vastgesteld. Dit formulier bevat een stramien om de
grondslag van de belastingheffing vast te stellen zonder dat een tweede jaarrekening moet
worden opgemaakt. 51

De extra-comptabele rectificaties omvatten zowel posten die in mindering moeten worden
gebracht op de vennootschapsrechtelijke winst als elementen die bij dit commerciele resul-
taat moeten worden opgeteld.
Een voorbeeld dat in de jurisprudentie nader aan bod is gekomen zijn de rentekosten. Het
jaarrekeningenrecht staat toe dat deze financieringskosten worden opgenomen in de kost-

47  De Franse fiscale autoriteiten hebben acht "tableaux comptables" ontworpen: no 2050: Bilan - actif;
no 2051 : Bilan - passif; no 2052 : Compte de rtsultat en liste; no 2053 : Compte de rdsultat en liste
- fin; no 2054 : Immobilisations; no 2055 : Amortissements; no 2056 : Provisions; no 2057 : Etat
des tchances des crdances et dettes

48     M. Cozian, Prdcis  de  fiscalitt des entreprises,   15e  druk,   1991,  biz.   150  en   164.
49     M.  Cozian,  t.a.p.,  biz. 32; Mtmento Pratique Francis Lefebvre, Comptable  1995,  no  2571.
50  De overige "tableaux fiscaux" zijn: no 2058 B : Ddficits, indemnitt de congd et provisions non

dtductibles; no 2058 C : Tableau d'affectation du resultat et renseignements divers; no 2059 A
Dttermination des plus-values et moins-valuds; no 2059 B: Affectation des plus-values A court terme
et de fusion; no 2059 C : Suivi des moins-values d long terme.

51  Conseil supdrieur de l'ordre des experts comptables et des comptables agruts, Comptabilitt et Fisca-
litd, Etude prdsentte a l'occasion du XXXVe Congres national (1980), biz. 63; M. Cozian, t.a.p.,
biz. 184; Zie tevens de aanschrijving FE 4 A 2131.
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prijs van de voorraad."- In artikel 38 nonies van annexe III bij CGI is vastgelegd dat bij
de fiscale winstberekening de financieringskosten niet tot de kostprijs van de voorraad
mogen worden gerekend. Dit verschil noopt de belastingplichtige ondernemer derhalve tot
het maken van een extra-comptabele rectificatie.53

Niet iedere extra-comptabele rectificatie vloeit echter voort uit expliciete bepalingen in de
CGI of zijn annexen. In de volgende paragraaf zal de complexe relatie tussen de fiscale
winstberekening en het PCG nader worden onderzocht.

4.3     Reikwijdte van art. 38 quater de l'annexe III

Op grond van grammaticale interpretatie van artikel 38 quater de l'annexe III moet worden
geconcludeerd dat deze bepaling een beperkte strekking toekomt, die slechts betrekking
heeft op de 'ddfinitions' en derhalve niet van toepassing kan worden verklaard op 'les
rtgles    d'dvaluation'.54 Deze conclusie volgt tevens    uit de wetsystematische interpreta-
tiemethode. Artikel 38 quater de l'annexe III au CGI is opgenomen in het hoofdstuk '2
Ddfinitions'. De bepalingen met betrekking  tot de waarderingsmethoden zijn ondergebracht
in het hoofdstuk '3 Rtgles d'dvaluation'.

Deze conclusie heeft echter niet tot gevolg dat aan de waarderingsmethoden in het PCG
een hogere waarde moet worden toegekend dan aan de in de fiscale wetgeving opgenomen
waarderingsmethoden.  In de aanschrijving  van  15 mei 19935'  is  hieromtrent het volgende

opgemerkt: "Les ddfinitions  et  rdgles  d'dvaluation  ddicttes  par  le  ddcret  du   14  mars   1984
ne concernent que la dttermination du rdsultat imposable; les tableaux doivent ttre servis

conformdment aux rtgles prdvues par le nouveau dispositif comptable proctdant, d'une
part, du PCG 82 et d'autre part, de la loi du 30 avril 1983 et du ddcret du 29 novembre
1983." In een situatie waarin de fiscale waarderingsmethode in annexe III bij de CGI
afwijkt van de voorgeschreven waarderingsmethode in de PCG, zal ieder rechtsgebied zijn
eigen methode volgen. De fiscale winst zal derhalve afwijken van het vennootschappelijke
resultaat.
De relatie tussen het belastingrecht en het jaarrekeningenrecht brengt derhalve met zich
mede dat ook in deze gevallen voor de fiscale winstberekening aan de fiscale waarderings-
methoden een hogere waarde moet worden toegekend dan aan de bepalingen in het jaar-

rekeningenrecht.
Geconcludeerd kan worden dat in de relatie tussen de vennootschapsrechtelijke jaarreke-

ning en de fiscale winstberekening regels van het jaarrekeningenrecht voor de fiscale

52    Artikel 7-2 van decreet no 83-1020 van 29 november  1983.
53   In het arrest van de Conseil d'Bat van 6 mai 1987, no 63756, RJF 7/87 no 726 werd door de belas-

tingplichtige bezwaar gemaakt tegen de inhoud van artikel 38 nonies van annexe Ill bij CGI aange-

zien naar zijn mening misbruik van uitvoeringsmacht werd gemaakt, doordat het decreet de regels
van het Code de Commerce buiten werking stelt. De Conseil d'Bat oordeelde dat de uitsluiting van
de financieringskosten behoort tot de wettelijke mogelijkheden, aangezien de definities van de

wettelijke bevoegdverklaring zeer ruim zijn geformuleerd. Zie hieromtrent: J. Turot. Charges et

stock. Distinction entre marchandises et produits/Notion de charges indirectes de production, RJF

1/91, biz. 6.
54  Zie ook: J. Turot. Charges et stock. Distinction entre marchandises et produits/Notion de charges

indirectes de production, RJF 1/91, biz. 8.
55  4 G 3327.
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winstberekening terzijde worden gezet indien deze strijdig zijn met de fiscale definities en
waarderingsmethoden. ofschoon art. 38 quater de l'annexe III au CGI op grond \'an de
wettekst slechts betrekking heeft op de definities en niet op de waarderingsmethoden.

De Conseil d'Etat heeft in de uitspraken waarin voor de fiscale winstberekening aanslui-
ting werd gezocht bij de bepalingen van het jaarrekeningenrecht nooit expliciet de werking
van art. 38 quater de l'annexe III erkend.46 Omtrent de reikwijdte van deze bepaling heeft
geruime tijd veel twijfel bestaan. 57

De Conseil national de la comptabilitd geeft aanbevelingen met betrekking tot de toepas-
sing  van  het 'Plan comptable gdndral'.   In  het  geschil dat uiteindelijk leidde  tot het arrest
van de Conseil d'Etat van 26 april 198558 werd de invloed van de rapporten van de Con-
seil national de la comptabilitd op de fiscale winstberekening geminimaliseerd.
Het feit dat de Conseil national de la comptabilitd een bepaalde aanbeveling heeft gedaan.
heeft geen invloed op de rechtmatigheid van een bepaalde aanslag. De redactie van het
Revue jurisprudence fiscal vatte het arrest als volgt samen: "Une recommandation du
Conseil national de la comptabilitt est sans incidence en matitre fiscal".59
Ofschoon art. 38 quater de l'annexe III au CGI slechts verwijst naar de definities in het
PCG en niet naar de aanbevelingen omtrent het PCG van de Conseil national de la comp-
tabilite, maakt de Conseil d'Etat naar mijn mening een onderscheid dat niet in overeen-
stemming is met de strekking van deze bepaling. Art. 38 quater de l'annexe III au CGI is
bedoeld te bewerkstelligen dat de vennootschappelijke winst die is berekend op grond van
de PCG, zoals uitgelegd door de Conseil national de la comptabilitd, als uitgangspunt
wordt genomen voor het berekenen van de fiscale winst. De fiscale rechter zal op grond
van deze bepaling slechts bevoegd zijn tot een afwijking van het vennootschapsrechtelijke
resultaat indien de tekst of de strekking van de fiscale wetgeving daartoe de mogelijkheid
biedt.
Door de aanbevelingen van de Conseil national de la comptabilitd voor de fiscale winstbe-
rekening   niet te erkennen, creeert de Conseil   d' Etat voor zichzel f de ruimte de definities
van het PCG te interpreteren. Deze jurisprudentie heeft tot gevolg dat de verschillen tussen
de fiscale en de vennootschappelijke winst niet slechts voortvloeien uit de fiscale wetge-
ving maar tevens worden veroorzaakt door de (zelfstandige) interpretatie van de definities
van het PCG door de Conseil d'Etat.
De orde van de 'experts comptables et des comptables agrEs' heeft bepleit dat aan de
voorschriften en adviezen van de Conseil national de la comptabilitd en het conseil natio-
nal des Commissaires aux comptes juridische waarde wordt toegekend. 60

De, procedures die voor het 'Court administrative d'appel'61 van Parijs en de Conseil
d'Etat zijn gevoerd door de onderneming Villeroy et Boch werpen enig licht op deze

56     J. Turot, Activation des charges: La poule pondeuse  et le poulet,  RJF  12/94,  p.  745.
57  Zie: P. McCourt, G. Radcliffe, Les Relations Fiscalitt-Comptabilitt" in France: A Model fur

Europe, BTR, 1995, p. 463-464.
58  CE 26 april 1985, no 30077, Pldn., RJF 6/95, no 845.
59    Zie ook : Grands arras de la jurisprudence fiscale, theme 28, La rdglementation comptable et  la

rdglementation fiscale, p. 308.
60 Conseil sup6rieur de l'ordre des experts comptables et des comptables agr66s, Comptabilitt et Fisca-

litt, Etude presentte a l'occasion du XXXVe Congres national, 1980. biz. 35.
61 CAA Paris 16 oktober 1990, no 2388, 3e ch, Villeroy et Boch, RJF 12/90, no 1442.
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problematiek. in deze procedures stond de rraag centraal of de kosten die voortvloeiden
uit het feit dat in het belastingjaar minder werd geproduceerd dan normaal in 66nmaal ten
laste van het resultaat konden worden gebracht. De fiscus was de opvatting toegedaan dat
de kosten van de 'sous-activita behoorden tot de kostprijs van de geproduceerde voorraad.

Het 'Court administrative d'appel' stelde de fiscus in het gelijk op grond van zowel art.
38-3 CGI, waarin is vastgelegd dat waardering van voorraden plaatsvindt tegen kostprijs of
lagere bedrij fswaarde.  als op grond  van  art. 38 nonies de l'annexe  III  au  CGI  dat als volgt
luidt: Les produits en stock au jour de l'inventaire sont dvaluds pour leur cout rdel. Le
cout   rtel   est   constitut   . . .   pour les produits finis...   par le cout d'achat des matitres   uti-
listes. augmentd de toutes les charges directes ou indirectes de production. Ces couts sont

fournis par la comptabilitd analytique (cursivering GdB) ou, A ddfaut, dtterminds par des
calculs ou dvaluations statistique.    Het ' Court'    was de opvatting toegedaan    dat    de   term
'rdel' tot gevolg had dat de kosten van de 'sous-activita' moesten worden gerekend tot de
kostprij s  van de geproduceerde voorraad.
Het feit dat in art. 38 nonies voor de bepaling van de kostprijs verwezen wordt naar de
'comptabilitd analytique'   werd   door  het ' Court' omzeild met behulp   van   art. 38 quater  de
l'annexe III.61  Het 'Court' oordeelde  dat  art. 38 quater in annexe  III is opgenomen  om  te
benadrukken dat een belastingplichtige een bepaling van het CGI niet ter zijde kan stellen
met een beroep op de definities van het PCG. De verwijzing in art. 38 nonies de l'annexe
III naar de 'comptabilitt analytique' heeft in de opvatting van het 'Court' niet tot doel of
tot gevolg dat van de strekking van art. 38 quater de l'annexe III wordt afgeweken. De
interpretatie   van   het ' Court' heeft echter tot gevolg   dat   in het onderhavige geval   art.   38

quater de l'annexe III een onderscheid rechtvaardigt tussen de fiscale en vennootschaps-

rechtelijke winst.
Naar mijn mening kunnen bij de uitleg van de strekking van art. 38 quater de l'annexe III
vraagtekens worden geplaatst. Deze bepaling heeft immers tot doel de fiscale winstbereke-
ning te doen aansluiten bij het jaarrekeningenrecht. In de literatuur is op deze beslissing
veel kritiek geleverd.

63

In zijn arrest  van  27  juni 199464 heeft de Conseil d'Etat geoordeeld  dat  bij de fiscale
waardering   van de voorraad de kosten   van   de ' sous-activitd' buiten aanmerking mogen
blijven. Ofschoon uit het arrest niet duidelijk wordt op grond van welke argumenten de
Conseil d'Etat tot deze conclusie komt, kan worden aangenomen65 dat veel waarde is
gehecht aan de tekst van art. 38 nonies de l'annexe III waarin wordt verwezen naar de
'comptabilitd analytique'.    Uit het arrest kan worden afgeleid   dat de Conseil d'Etat   de

opvatting van het 'Court' omtrent de werking van art. 38 quater de l'Annexe III verwerpt.
Uit het arrest blijkt immers   dat de Conseil   d' Etat de opvatting is toegedaan   dat   deze
bepaling de fiscale rechter verbiedt af te wijken van de definities in het PCG tenzij de

62  J. Turot, Charges en Stock, Distinction entre marchandises et produits, Notion de charges indirectes

de production. RJF 1/1991, biz. 8.
63  J. Turot, Charges en Stock, Distinction entre marchandises et produits, Notion de charges indirectes

de production, RJF 1/1991. biz. 8, Observations onder RJF 12/90, no 142; Contentieux fiscaux: le
droit comptable au secours des entreprises, Bulletin Comptable & Financier. no 65, 1994, p. 22: J.
Turot. Activation des charges: La poule pondeuse et le poulet, RJF 12/94, p. 745.

64  CE 27 juni 1994, no 121748.
65  Zie: G. Goulard, Les charges de sous-activita, RJF 8-9/94. p. 512; 0. Fouquet, Droit fiscal et droit

comptable. Revue Administrative 1994. no 280, p. 374.
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fiscale wetgeving een expliciete uitzonderingsbepaling bevat of de strekking van de belas-
tingwetgeving daartoe leidt.66 De belastingplichtige, de fiscus en de fiscale rechter dienell
zich te houden aan de definities in het jaarrekeningenrecht indien de fiscale wetgeving
ruimte laat voor twijfel.67 Uit het arrest zou kunnen worden afgeleid dat bij de bereke-
ning van de fiscale winst meer waarde moet worden toegekend aan de aanbevelingen van
de Conseil national de la comptabilita.
De strekking van art. 38 quater de l'annexe III die een hoge mate aan conformiteit tussen
de fiscale en vennootschapsrechtelijke bepalingen behelst, wordt in de jurisprudentie in
toenemende mate onderstreept.

Naast de expliciete bepalingen in de CGI en zijn annexen zal een afwijking van de PCG
slechts mogelijk zijn indien de aard of strekking van de fiscale wetgeving daartoe noopt
Naar mijn mening moet bij deze laatste categorie afwijkingen worden gedacht aan de
verschillende doelstellingen die aan de fiscale winstberekening en de vennootschappelijke
jaarrekening ten grondslag liggen. 68

4.4 Doelstellingen

De doelstellingen die aan het jaarrekeningenrecht en de fiscale wetgeving ten grondslag
liggen komen niet geheel met elkaar overeen.69 Bij de wet van 30 april 1983 is in de
Code de Commerce expliciet vastgelegd dat de vennootschappelijke jaarrekening strekt tot
"enregistrer les mouvements affectant le patrimoine de son entreprise".m In tegenstelling
tot de vennootschappelijke jaarrekening wordt de fiscale balans niet opgesteld om te
kunnen aantonen wat de werkelijke waarde is van de bedrijfsmiddelen van de onderne-
ming.
De leer van de 'optique patrimoniale' neemt een predominante plaats in bij de regels van
het Plan Comptable Gdndrale  van  1982. De volgende zinsneden kunnen  aan deze regeling
worden ontleend:
"1. A la date d'inscription des stocks et des productions en cours dans les comptes de
l'entreprise, le montant brut portd  en  comptabilitd  est  egal  aux  couts de production  (...);
2. A l'inventaire, 1'6valuation des stocks et productions en cours est faite A leur valeur
actuelle (...) (II, 10)
De actuele waarde komt op grond van het PCG (II, 6) overeen met de waarde van de
voorraad of het onderhanden werk in het economisch verkeer.
De 'optique patrimoniale' impliceert dat de voorraden bestaan uit handelswaar en onder-
handen werk die een bepaalde marktwaarde hebben. In deze opvatting moeten de voorra-
den worden gesteld op hun handelswaarde.

66  0. Fouquet, t.a.p., biz. 374.
67    J. Turot, Activation des charges, La poule pondeuse et  le poulet,  RJF  12/94,  p.  745.
68    CE 2 februari  1983, no 29069,  RJF 4/83 no 494; CE 29 juli  1983, no 29042, RJF  10/83  no  1 1 1 3;

CE 26 oktober 1983, no 34539, RJF 12/83 no 1484; CE 14 maart 1984, no 46770, RJF 5/84 no
588; CE 2 juni 1986, no 56143, RJF 7/86 no 675-a; CE 10 februari 1989, no 73281, RJF 5/89 no
411.

69  J. Turot, Charges en stock, Distinction entre marchandises et produits Notion de charges indirectes
de  production,  RJF  1/91,  p.  3;  P.  Serlooten,  Traitt de droit commercial,  Tome 3: Droit fiscal  des
affaires, 1994, 3e druk, p. 74.

70     Zie J. Turot, Activation des charges: La poule pondeuse  et le poulet,  RJF   12/94,  p.  746.
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In de 'optique fiscal' wordt de voorraad gezien als een balanspost die voorkomt dat kosten
in mindering worden gebracht  op de winst, terwijl deze kosten  in de toekomst  in een later
boekjaar (waarschijnlijk) worden terugverdiend.
Turot7' is de opvatting toegedaan dat de vraag welke prijs zal worden betaald bij verkoop
van de voorraden en of Oberhaupt een waarde in het economisch verkeer aan de activa kan
worden toegekend irrelevant is. De voorraad moet op grond van de fiscale invalshoek
worden gewaardeerd op de toerekenbare kosten.

Het verschil tussen '1'optique patrimoniale  et 1' optique fiscal'   komt tot uiting   in het arrest
van de Conseil d'Etat  van 18 november  1983,  RJF  1/84.  In  die zaak wenste een belasting-
plichtige niet te voldoen aan de eis van de fiscus om het onderhanden werk tegen kostprijs
te waarderen op de balans. De belastingplichtige (die een accountantskantoor dreef) weiiste
aan het onderhanden werk geen waarde te hechten tot het moment waarop de werkzaam-
heden hadden geleid tot het overhandigen van de jaarrekening aan de klant. Tot dat
moment had het onderhanden werk naar de mening van belastingplichtige geen waarde in
het economische verkeer. Dit argument werd door de Conseil d'Etat verworpen. Het
onderhanden werk diende naar zijn mening niet te worden gewaardeerd tegen de waarde in
het economische verkeer, maar tegen de kosten die gemaakt    zij n in verband    met    dit
onderhanden werk. "Cette comptabilisation a pour seul objet de neutraliser les charges se
rapportant A des prestations non encore facturdes aux clients".72

Naar de mening van Turot71 zijn uiteindelijk de verschillen tussen de fiscale en commer-
ciele waardering van voorraden en onderhanden werk miniem, doordat zowel het jaarreke-
ningenrecht als de fiscale wetgeving water bij de wijn doet. In het jaarrekeningenrecht
wordt slechts tegen de waarde in het economisch verkeer gewaardeerd indien deze lager is
dan de kostprijs. Op grond van de fiscale wetgeving is het voorts mogelijk de voorraad of
het onderhanden werk te waarderen op de waarde in het economische verkeer indien deze
lager is dan de kostprijs. In het jaarrekeningenrecht wordt derhalve niet immer waardering
op marktwaarde geeist, terwijl in het fiscale recht in bepaalde gevallen waardering onder

kostprijs mogelijk is. Ondanks de verschillende doelstelling wordt dientengevolge gewaar-
deerd op kostprijs of lagere marktwaarde.

Het betoog van Turot toont echter aan dat de strikte uitwerking van de doelstellingen van
het jaarrekeningenrecht en de belastingwetgeving tot verschillende balansen zou leiden.
Doordat het jaarrekeningenrecht tot doel heeft de waarde van de verschillende activa en
passiva aan te tonen. zal iedere balanspost in beginsel moeten worden gewaardeerd tegen
de waarde in het economisch verkeer. De balans wordt in het kader van de fiscale winst-
berekening gebruikt om te voorkomen dat uitgaven ten laste van het resultaat worden
gebracht die in de toekomst een bepaalde opbrengst zullen genereren.

71  J. Turot, Charges en stock, Distinction entre marchandises et produits Notion de charges indirectes

de production, RJF 1/91, biz. 4
72  J. Turot, t.a.p., blz. 4, Zie voor een ander voorbeeld waar de doelstellingen van de commerciele

jaarrekening en de fiscale balans tot verschillende uitkomsten leiden:  CE 15 maart 1972, Dupont.  De

kaartjes die de gokkers ontvangen als bewijs van hun inzet zijn niet bestemd voor de verkoop en
vertegenwoordigen geen handelswaar. Het CE besliste echter dat belastingplichtige de tickets die op
balansdatum nog niet waren uitgegeven op de balans dient te activeren tegen kostprus.

73  J. Turot, t.a.p., biz. 5.
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Ofschoon verschillen tussen het jaarrekeningenrecht en de fiscale winstberekening in de
praktijk niet lijken te bestaan, sluit Turot niet uit dat de doelstellingen die aan de verschil-
lende rechtsgebieden ten grondslag liggen in bepaalde gevallen tot verschillen tussen het
vennootschappelijke resultaat en de fiscale winst kunnen leiden. 74

5       De invioed van de belastingwetgeving op de jaarrekening

5.1 Inleiding

Het fiscale recht maakt sinds jaar en dag inbreuk op het jaarrekeningenrecht door regels te
formuleren betreffende de waardering van activa en passiva alsmede de opbouw en inde-
ling van de jaarrekening. De fiscale bepalingen overtreffen de beginselen van het jaarreke-
ningenrecht zowel juridisch als feitelijk. De belastingwetgeving is vanuit een juridische
invalshoek predominant aangezien de bronnen van de fiscale wetgeving de bronnen van
het jaarrekeningrecht veelal hierarchisch te boven gaan. De fiscale bepalingen zijn immers
opgenomen in wetten in formele zin, terwijl de regels met betrekking tot de berekening
van de vennootschapsrechtelijke winst veelal te vinden zijn in (lagere) decreten en docu-
menten van het Conseil national de comptabilitd. Daarnaast blijkt tevens dat de belasting-
wetten de facto een overwicht hebben op het jaarrekeningenrecht, doordat de fiscale
autoriteiten een grote invloed hebben op de vaststelling van de jaarrekening.

75

5.2     Bronnen van het jaarrekeningenrecht

Het jaarrekeningenrecht kent verschillende bronnen.76 In de eerste plaats dienen de inter-
nationale verdragen in acht te worden genomen. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan de
Vierde Richtlijn betreffende de jaarrekening van de EG.
Naast de internationale verdragen vormen de wettelijke en reglementaire bronnen het
jaarrekeningenrecht. Met name de Code de Commerce en de wetgeving met betrekking tot
'les societds commerciales' zijn wettelijke bronnen van het jaarrekeningenrecht.
De 'Code de Commerce' vormt het juridische kader voor de algemene bepalingen betref-
fende het jaarrekeningenrecht voor alle ondernemers. De concrete uitwerking van de
algemene bepalingen  in  de   'Code de Commerce' is onder andere te vinden   in  het   ' Plan
Comptable Glntral'.   In   het   PCG   zijn   de bepalingen opgenomen op grond waarvan   de
balans en de verlies- en winstrekening moeten worden opgesteld.

Buiten deze wettelijke of reglementaire bepalingen, zoals Code de Commerce en het Plan
Comptable Gdntral, vormen de jurisprudentie en de doctrine bronnen van het jaarrekening-
enrecht. Tot de doctrine dienen te worden gerekend de adviezen en aanbevelingen van het

74  J. Turot, t.a.p., biz. 5.
75 Conseil supdrieur de l'ordre des experts comptables et des comptables agrtts, Comptabiliu et Fisca-

litt, Etude prtsentte a l'occasion du XXXVe Congres national (1980), biz. 40; Mtmento pratique
Francis Lefebvre, t.a.p, no. 155.

76 Memento pratique Francis Lefebvre comptable   1995,  no  172 e.v.; Grands arrtts  de la jurisprudence
fiscale, thtme 28, La rdglementation comptable et la rdglementation fiscale, biz. 308; Conseil
supdrieur de l'ordre des experts comptables et des comptables agrdds, Comptabilite et Fiscalitd,
Etude prdsentte a l'occasion du XXXVe Congres national (1980), biz. 42.
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' Conseil national   de la comptabilitd' met betrekking tot bepaalde winstberekenings-   en
waarderingsmethoden van het jaarrekeningenrecht.

Naast het werk van de 'Conseil national de la comptabilitd' bestaan er adviezen en aan-
bevelingen van de Conseil superieur de l'Ordre des experts-comptables et des comptables
agrdls'   en  de ' Conseil national des Commissaires aux comptes'. Tenslotte hebben   ook   de
voorschriften van het International Acounting Standards Commitee een bepaalde normeren-
de werking.

Doordat de adviezen van de gremia die zich richten op de ontwikkeling van het jaarreke-
ningenrecht op grond van de jurisprudentie van de Conseil d'Etat juridische waarde (lijken
te) ontberen, bestaat de mogelijkheid dat de rechter besluit een (on)geschreven regel van
de belastingwetgeving voorrang te geven boven de doctrine van het jaarrekeningenrecht.
Uit het verleden blijkt dat in bepaalde gevallen een door een fiscale rechter ingenomen
standpunt nadien tevens in overeenstemming wordt geacht met de beginselen van het
jaarrekeningenrecht. Een voorbeeld kan worden gevonden in de jurisprudentie omtrent
royalties.

Ter zake van de royalties met betrekking tot de produktie van een bepaald goed wordt in
de literatuur onderscheid gemaakt naar het tijdstip waarop de royalty-vergoeding is ver-
schuldigd. Met betrekking tot de royalty-vergoedingen die zijn verschuldigd op het mo-
ment waarop het geproduceerde goed wordt verkocht, bestaat een verschil tussen het
jaarrekeningenrecht en de fiscale wetgeving.

77

Indien de produkten aan het einde van boekjaar nog niet zijn verkocht en derhalve de
royalty-vergoeding juridisch nog niet is verschuldigd, dienen op grond van een voorschrift
van de 'Conseil national des Commissaires aux comptes'71 de in de toekomst verschul-
digde royalty-vergoedingen te worden gerekend tot de kostprijs van de voorraad. Daarnaast
dienen de royalty-vergoedingen als voorziening in de balans te worden opgenomen. Op
deze wijze staat derhalve tegenover de waardering van de voorraden (inclusief de niet
betaalde royalty-vergoedingen) op de actiefzijde een voorziening ter grootte van de niet
betaalde royalty-vergoedingen aan de passiefzijde. 79 Hierdoor hebben de in de toekomst
te betalen royalty-vergoedingen geen invloed op de winst. 80

De Franse fiscus was eveneens de opvatting toegedaan dat de juridisch nog niet verschul-
digde royalty-vergoedingen moesten worden gerekend tot de kostprijs van de aanwezige
voorraad. De royalty-vergoedingen mochten echter niet als 'charges a payer' op de pas-
siefzijde van de balans worden opgenomen, hetgeen tot gevolg had dat de fiscale winst
werd verhoogd ten opzichte van de vennootschappelijke winst.
De Conseil d'Etat overwoog   in het arrest   van 5 februari 19928'   dat   de   in de toekomst
verschuldigde royalty-vergoedingen geen onderdeel uitmaken van de kostprijs van de voor-
raad. 82

77   Le Plan Comptable annote,  1994, p.  134, no 24; Memento pratique Francis Lefebvre, t.a.p., no
1181.

78  Bull. CNCC no 53. mars 1984, p. 113.
79  Le Plan Comptable annott, 1994, p. 131, no 7
80 Mdmento comptable  1995, no  1181.
81     CE 5 februari  1992, no 84.569,  8e  en  9e s.-s.,  Rohm  and Haas France,  RJF 4/92  no 437  en 438.
82  Le Plan Comptable annot6, 1994, p. 134, no 24.
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In  beginsel   zal het arrest  van de Conseil  d' Etat geen gevolgen hebben   voor de vennoot-
schappelijke balans. Het uitgangspunt bij de berekening van de fiscale winst is de ven-
nootschappelijke winst. Met betrekking tot de royalty-vergoedingen die verschuldigd zijn
bij verkoop behoeft voor de berekening van de fiscale winst geen correctie te worden
aangebracht op de vennootschappelijke winst, aangezien de voorgeschreven handelwijze in
het jaarrekeningenrecht evenals de fiscale oplossing tot hetzelfde resultaat leiden. Uit de
literatuur83 kan echter worden opgemaakt   dat   de   door de Conseil    d' Etat voorgestane
oplossing eveneens in overeenstemming wordt geacht met de beginselen van het jaarreke-
ningenrecht en derhalve tevens kan worden toegepast bij het opstellen van de vennoot-
schappelijke balans. Geconcludeerd kan worden dat het Conseil d'Etat door middel van
een arrest een bepaalde juridische legitimatie kan toekennen aan een bepaalde winstbereke-
ningsmethode.

De fiscale regels vervullen tevens een belangrijke rol bij de uitleg van het jaarrekeningen-
recht in situaties waaromtrent de verschillende gremia die zich bezighouden met het
jaarrekeningenrecht geen stelling hebben ingenomen. Als voorbeeld kan worden aange-
voerd de waardering van voorraden eindprodukten. Doordat het jaarrekeningenrecht met
betrekking tot deze problematiek geen definities heeft geformuleerd, wordt bij het opstellen
van de vennootschappelijke jaarrekening aansluiting gezocht bij de jurisprudentie en
resoluties in het fiscale rechtsgebied.84

Geconcludeerd kan worden dat de belastingwetgeving in bepaalde gevallen een bron van
het jaarrekeningenrecht kan zijn. Een groot aantal auteurs verafschuwt deze invloed van de
fiscale wetgeving op de vennootschappelijke balans. 85

5.3     De identieke uitoefening van keuzerechten

Het jaarrekeningenrecht kent ondanks de Vierde Richtlijn en het PCG een aantal bepalin-
gen dat de ondernemer een keuzemogelijkheid biedt. De instanties die zich richten op de
ontwikkeling en toepassing van het jaarrekeningenrecht bepleiten dat deze keuzemogelijk-
heden moeten worden benut om het "image la plus fidtle" te bereiken. 86

Het in Frankrijk vigerende systeem brengt met zich mede dat de keuzes die de ondernemer
maakt in zijn vennootschapsrechtelijke jaarrekening in beginsel tevens van belang zijn voor
de fiscale winstberekening. Dit is slechts anders indien de toegepaste winstberekenings- of
waarderingsmethode fiscaal niet is toegestaan. De fiscale consequenties van een bepaalde
keuze in de vennootschappelijke jaarrekening zijn derhalve een factor waaraan de onder-
nemer bij de uiteindelijke beslissing een grote waarde zal hechten.
Als voorbeeld voor een keuzemogelijkheid kunnen dienen de kosten met betrekking tot de
oprichting of het verhogen van het (maatschappelijk) kapitaal. De ondernemer kan beslui-
ten deze kosten in 66nmaal ten laste van de winst te brengen. Het jaarrekeningenrecht (en

83 Mtmento pratique Francis Lefebvre, t.a.p.,  no  1181.
84 Mdmento pratique Francis Lefebvre,  t.a.p., no 1202-1.
85 Zie onder andere : L. Rives, Du viol a la rdgulation? Variations sur les incidences comptables de

textes fiscaux recents. Revue de Science financitre, 1970, Conseil supdrieur de l'ordre des experts
comptables  et des comptables agrus,  Comptabilitd  et Fiscalitd, Etude prdsentee a l'occasion  du
XXXVe Congrts national, 1980, biz. 40.

86 Mdmento pratique Francis Lefebvre, t.a.p., no 363.
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het fiscale recht) bieden de ondernemer de mogelijkheid deze kosten te spreiden over
meerdere jaren. Ofschoon door een dergelijke spreiding de vennootschapsrechtelijke winst
(wellicht) een beter inzicht geeft van de rentabiliteit van de onderneming, kunnen fiscale
motieven de ondernemer doen besluiten de kosten rechtstreeks in mindering te brengen op
de winst.

Geconcludeerd kan worden dat de relatie tussen het jaarrekeningenrecht en de fiscale
wetgeving tot gevolg heeft dat bij keuzemogelijkheden de in het jaarrekeningenrecht
gewenste 'image fidtle' moet concurreren met de fiscale consequenties van een bepaalde
keuze. 7

5.4 Provisions rlglementlies

Om politiek-economische redenen kan de wetgever besluiten ondernemers faciliteiten in
het vooruitzicht te stellen. In bepaalde gevallen worden deze subsidies verstrekt door
middel van de belastingheffing over de bedrijfswinsten. Daartoe zijn zowel voorzieningen
als bepaalde (versnelde) afschrijvingsmethoden in de belastingwetgeving opgenomen.
Voorzieningen kunnen eerst in mindering worden gebracht op de fiscale winst, indien de

88

voorziening is opgenomen in de "ecritures comptables de l'exercise" (art. 39-1-5 CGI).
Ook afschrijvingen kunnen eerst ten laste van het fiscale resultaat komen indien een zelfde
afschrijving in de vennootschapsrechtelijke jaarrekening plaatsvindt (art. 39-1-2 CGI).8'
Deze verplichting heeft tot doel te verhinderen dat bij de berekening van de fiscale winst
hogere bedragen in mindering worden gebracht op het resultaat dan bij de berekening van
het commerciele resultaat.90 Coziang' is voorts van mening dat de wetgever eist dat der-
gelijke faciliteiten in de vennootschappelijke jaarrekening worden verwerkt omwille van de
controle door de fiscale autoriteiten.

Indien de wetgever besluit de subsidie te verstrekken in de vorm van een voorziening of
een (extra-)afschrijving, zal op grond van deze regels ook het jaarrekeningenrecht de
ondernemer de mogelijkheid moeten bieden een dergelijke voorziening te kunnen vor-

91men. - Om de ondernemer deze mogelijkheid te bieden bevat het 'Plan Comptable Gdn&
ral' een speciale balanspost, te weten de 'provisions rdglementtes'.  Dit zon voorzieningen
die niet overeenkomen met de bedrijfseconomische voorzieningen voor toekomstige,
onzekere kosten.

Een     ' provision rdglementte' wordt     in het jaarrekeningenrecht gekwalificeerd    als    een
reserve waarover in de toekomst belasting is verschuldigd en wordt ingedeeld onder de
'capitaux propres'.93  Er is sprake  van een soort aftrekbare winstreserve.

87 Mtmento pratique Francis Lefebvre, t.a.p., no 181-1, no 363.
88  M. Cozian, Prdcis de fiscalitd des entreprises, 15e druk, 1991, biz. 164.
89   Pratique Lamy Fiscal, 1995, biz. 193.
90 Documentation pratique Francis Lefebvre, Bantfices industriels et commerciaux, X, 27730.
91   M. Cozian, t.a.p., biz. 176.
92 Notre dtude, les conditions de deduction des provisions des entreprises, BF 7/87, biz. 368; Mdmento

pratique Francis Levebvre, t.a.p., no 181-1.
93  B. Plagnet, t.a.p., biz. 733; Le plan comptable annott, t.a.p., biz. 45; Marie-Anne Dupuis-Flandin,

Droit fiscal et comptabilitd, 1993, biz 133-134.
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De jaarrekeningenrechtelijke verwerking van de 'provisions rdglementtes leidt ertoe dat
de (belastbare) winst vermindert zonder dat de onderneming een verarming tot uitdrukking
hoeft te brengen. De 'provisions rdglementtes' worden als een voorziening in mindering
gebracht op het resultaat, om vervolgens als een reserve in de 'capitaux propres' te worden
opgenomen.

94

Met de provisions rdglementdes zijn onder andere gelijkgeschakeld de 'amortissements
ddrogatoires'. De speciale afschrijvingen worden niet rechtstreeks in mindering gebracht  op
de activa, maar verschijnen als 'provision rdglementte' aan de passiefzijde van de ven-
nootschapsrechtelijke jaarrekening. Andere voorbeelden van de 'provision reglementees'
zijn  voorzieningen  voor ' investissements. hausse  des prix, fluctuation de cours'.

De combinatie van enerzijds de fiscale wetgeving die de ondernemer dwingt de fiscale
faciliteiten ook in de vennootschapsrechtelijke jaarrekening te verwerken en anderzijds de
mogelijkheden die het PCG biedt, heeft tot gevolg dat de vennootschapsrechtelijke jaarre-
kening elementen bevat die de beginselen van het jaarrekeningenrecht niet rechtvaardi-
gen.

95

6       De geconsolideerde jaarrekening

Tot het moment van implementatie van de Zevende Richtlijn van de Europese Gemeen-
schap met betrekking tot de geconsolideerde jaarrekening, bestond in Frankrijk geen
wettelijke verplichting een dergelijke jaarrekening op te stellen.96 In de wet waarin de
Franse wetgeving werd aangepast aan de vereisten van de Zevende Richtlijn werd tevens
opgenomen de bepaling dat de ondernemer bij het opmaken van zijn geconsolideerde
jaarrekening met betrekking tot bepaalde activa en passiva andere winstberekenings- en
waarderingsmethoden kan hanteren dan de methoden die bij het vervaardigen van de
enkelvoudige jaarrekening zijn toegepast.
De geconcolideerde jaarrekening kan worden opgemaakt op grond van drie verschillende
normenstelsels.97 In de eerste plaats kunnen de normen die gelden voor de enkelvoudige
jaarrekening worden gehanteerd. Voorts kunnen de Franse regels worden toegepast zonder
dat deze worden beinvioed door de fiscale wetgeving. Ten slotte kunnen de richtlijnen van
de verschillende standard-setting bodies (zoals bijvoorbeeld het International Accounting
Standards Committee) of de 'generally accepted accounting principles' uit de Verenigde
Staten worden toegepast. In de praktijk wordt de Franse regels zonder de fiscale vervuiling
het meest toegepast.98 Scheid en Waltone zijn de opvatting toegedaan dat "[a]n impor-
tant feature of the new arrangements is that the group accounts are free from the stangle-
hold of tax legislation. This development paves the way for a freer development of repor-

94  M. Cozian, J-P Casimir, B. Caspar, Comptabilite generale de l'entreprise. le druk, 1990, biz. 433.
95 Mtmento pratique Francis Lefebvre, t.a.p., no 3220 - 3225.
96   J. Bohl, Die Anwendung von IASC-Grundsatzen auf Konzernabschlosse franzosischer GroBunter-

nehmen, DB. 1996, Heft 20, p. 995-996.
97  J.-C. Scheid, P. Walton, France, in: European Accounting Guide (red.: D. Alexander, S. Archer),

1991. le druk, p. 181.

98   J.-C. Scheid. P. Walton. t.a.p., p.  181.
99    J.-C.  Scheid, P. Walton. t.a.p.,  p.  197.
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ting. and it is likely that while for the moment most people still associate annual accounts
with taxation. perceptions will change gradually and the group accounts will come to take
on a much higher profile."

7          Conclusic

Het historisch overzicht heeft aangetoond dat het jaarrekeningenrecht zich geleidelijk aan
een toenemende autonomie heeft toegemeten in zijn relatie tot de fiscale wetgeving. Deze
ontwikkeling wordt sterk ondersteund  door de Conseil  d' Etat.

Ofschoon aan de adviezen en aanbevelingen van de Conseil national de la comptabilitt
geen rechtskracht kan worden toegekend, blijkt uit de recente jurisprudentie van de Conseil
d'Etat dat grote waarde wordt gehecht aan de jaarrekeningenrechtelijke handelwijze. Indien
twij fel bestaat omtrent de juiste berekening   van de fiscale winst zal aansluiting moeten
worden gezocht bij de bepalingen van het jaarrekeningenrecht. Slechts indien expliciete
bepalingen in de fiscale wetgeving of de strekking van de belastingwetgeving tot een
andere oplossing leidt, zal de fiscale winstberekening van de vennootschappelijke winst
mogen afwijken. Of zoals Turot'oo het verwoordde: "Mais lorsque ni la loi ni la rdglemen-
tation fiscale n'imposent une telle divergence, le Conseil d'Etat manifeste sa ferme ddter-
mination d'harmoniser fiscalitd et comptabilitd."
Geconcludeerd moet worden    dat de Conseil    d' Etat nastreeft de verschillen tussen    het
jaarrekeningenrecht en de fiscale wetgeving tot een minimum te beperken.

Daarentegen moet echter worden geconstateerd dat een aantal arresten van de Conseil
d'Etat reeds is achterhaald door wijziging van bepaalde artikelen in de CGI. Door nieuwe
bepalingen creeert de wetgever in bepaalde gevallen wederom het onderscheid tussen
fiscale en vennootschappelijke winst dat door de jurisprudentie van de Conseil d'Etat was
gedcarteerd.'o'

100 J. Turot, Charges et stock, Distinction entre marchandises et produits/Notion de charges indirectes de

production, RJF 1/91, biz. 8.
101 Contentieux fiscaux: le droit comptable au secours des entreprises, Bulletin Comptable & Financier.

no 65,  1994, p. 22; Mdmento pratique Francis Lefebvre, t.a.p..  no  183-3.
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6   De verschillen en overeenkomsten tussen de onder-
zochte landen

1        Inleiding

Het vervaardigen van wetten en het redigeren van juridische beslissingen is mensenwerk.
Dit heeft tot gevolg dat een rechtsvergelijkend overzicht in het algemeen een gekleurd
pallet van verschillende oplossingen voor verschillende problemen toont. Deze problemen
en oplossingen dienen geplaatst te worden in het wettelijk kader waarin zij zich voordoen.

De hoofdstukken over Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk tonen
dat de relatie tussen de vennootschapsrechtelijke jaarrekening en de fiscale winstberekening
op verschillende wijzen is vormgegeven. Dit betekent echter geenszins dat niet bepaalde
parallellen kunnen worden getrokken. In dit hoofdstuk zal worden gepoogd dwarsverban-
den te leggen tussen de stelsels in de onderzochte landen. Voorts zullen de gevonden ver-
schillen nader worden toegelicht. Tenslotte zal in de conclusie worden uiteengezet op
welke wijze het onderzoek op basis van de evaluatie van de overeenkomsten en verschillen
tussen de onderzochte landen zal worden voortgezet.

2 Historische ontwikkeling

De historische ontwikkeling van het fiscale winstbegrip is niet in alle landen gelijk. In
Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk kon voor het berekenen van de fiscale
winst niet volledig worden aangesloten  bij een handelsbalans. Handelsrechtelijke wetgeving
met betrekking tot de balans of de winst- en verliesrekening was niet aanwezig of onvol-
doende om hierop de berekening van de fiscale verplichtingen te baseren.
Dit heeft er in het Verenigd Koninkrijk en Nederland toe geleid dat aansluiting is gezocht
bij de gebruiken die onder de kooplieden bestonden. De hoogte van de tarieven aan het
begin van deze eeuw vormden voor weinigen een stimulans om de fiscale winst op een
andere wijze te berekenen dan de handelsrechtelijke winst. De Eerste Wereldoorlog zou
hier echter wijziging in brengen. Vanaf dat ogenblik wordt ook de relatie tussen de fiscale
winstberekening en de vaststelling van de handelsrechtelijke winst een afzonderlijke
kwestie.
In Frankrijk was het niveau van het handelsrecht eveneens onvoldoende om hierop de
fiscale winstberekening te baseren. In tegenstelling tot Nederland en het Verenigd Konink-
rijk, was dit in Frankrijk voldoende reden om de regels omtrent de balans en de winst- en
verliesrekening op fiscale instigatie aan te passen. Dit heeft echter tot gevolg gehad dat het
handelsrecht in Frankrijk tot ongeveer  1965 is gedomineerd door regels  die  niet vrij waren
van een fiscale inkleuring. 1n de literatuur wordt gesproken van de fiscale 'pollution'  of de
'viol' van het handelsrecht door de fiscale wetgeving.

Duitsland neemt met betrekking tot de historische ontwikkeling van het fiscale winstbegrip
een duidelijke uitzonderingspositie in. Op het moment dat de eerste inkomstenbelasting op
'Reichs' -niveau werd ingevoerd    in 1920 bestond    in de deelstaat Bremen reeds 46 jaar
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ervaring met een fiscale winstberekening die voornamelijk was gebaseerd op de handels-
rechtelijke balans.

3      Buitenwettelijk normenstelsel

3.1     De venvijzing in de fiscale wetgeving

De historische ontwikkeling toont aan dat de wetgever en rechter bij de fiscale winstbe-
rekening aansluiting zochten bij buiten de fiscale wetgeving gelegen kennisgebieden. Alle
onderzochte landen hebben gemeen dat voor de berekening van de fiscale winst de grenzen
van de fiscale wetgeving (dienen te) worden overschreden. In de wijze waarop in de
fiscale wetgeving een beroep wordt gedaan op (ongeschreven) normen en regels die buiten
dit rechtsgebied vigeren, kunnen verschillen worden onderkend.
In het Einkommensteuergesetz in Duitsland en de (Annexe III au) Code Gdndral des
Imp6ts in Frankrijk wordt verwezen naar regelgeving met betrekking tot de commerciele
balans.
In § 5. Abs. 1 EStG wordt voor de winstberekening aangesloten bij "das Betriebsvermogen

. das nach den handelsrechtlichen Grundsatzen Ordnungsmb:Biger BuchfOhrung auszuweis-
en ist. Steuerrechtliche Wahlrechte bei der Gewinnermittlung sind in Obereinstimmung mit
der handelsrechtliche Jahresbilanz auszuuben."
Door te verwijzen naar de 'handelsrechtliche Grundsatzen ordnungsmalliger Buchfuhrung'
wordt een gedeelte van de bepalingen van het Handelsgesetzbuch van toepassing verklaard
voor de fiscale winst. Een groot aantal regels van het HGB bevat immers een codificatie
van de GoB. Voorzover het HGB echter geen bepalingen omvat met betrekking tot een
bepaald verschijnsel dat van invloed is op de jaarwinst, waarborgt de verwijzing naar de
handelsrechtelijke GoB in de fiscale en vennootschapsrechtelijke wetgeving dat een beroep
kan worden gedaan op een niet nader gedefinieerd normenstelsel.

Op grond van art. 38 quater de l'annexe III au CGI dienen ondernemingen in Frankrijk
"respecter les ddfinitions ddicttes par le plan comptable gdndral, sous rdserve que celles-ci
soient pas incompatibles avec les regles applicables pour l'assiette de l'imp6t."
Het PCG is een uitwerking van het vereiste van art. 9 van de Code de Commerce dat de
"comptes annuels doivent Etre rdguliers, sinctres et donner une image fidale du patrimoine,
de  la  situation   financitre  et  du  rdsultat  de   l'entreprise."
Ook in de fiscale wetgeving van Frankrijk wordt derhalve verwezen naar de regels van het
vennootschapsrecht. De centrale positie van het dynamische 'true and fair view' waarborgt
dat het vennootschapsrecht (en daardoor de fiscale winstberekening) niet verstart en open
staat voor invloeden van buiten het recht.

Nederland neemt in dit kader een positie in tussen enerzijds het Verenigd Koninkrijk en
anderzijds Duitsland en Frankrijk. Een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde vennoot-
schap dient belasting te betalen over 'the full amount of the profits and gains of the year
of assessment' (section  60  ICTA  1988).  Op geen enkele wijze wordt de rechterlijke macht
een handreiking geboden  over  de  wij ze waarop de winstberekening plaats dient te vinden.

In Nederland wordt verwezen naar een buitenwettelijk normensysteem. Ingevolge art. 9
Wet IB'64 wordt de fiscale winst in Nederland bepaald volgens goed koopmansgebruik.
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Het is kenmerkend voor het stelsel in Nederland dat niet wordt verwezen naar de regels
die van toepassing zijn voor het opstellen van de vennootschapsrechtelijke jaarrekening.
Ingevolge art. 2:362 BW dient de vennootschapsrechtelijke jaarrekening immers te worden
vastgesteld met behulp  van  de

' normen  die  in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar
worden beschouwd.'

Naar mijn mening moet in dit kader een onderscheid worden gemaakt tussen de inhoud
van het fiscale winstbegrip en de wijze waarop de fiscale jaarwinst wordt vastgesteld.

3.2     De inhoud van het fiscale winstbegrip

3.2.1  Eenduidige bron

Met betrekking tot de inhoud van het fiscale winstbegrip kan niet worden gesteld dat de
expliciete verwijzing in de fiscale wetgeving in Duitsland en Frankrijk naar de regels die
valide zijn voor de vennootschapsrechtelijke jaarrekening grote verschillen teweeg hebben
gebracht ten opzichte van de situatie in het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Doordat de
regels in het HGB echter tevens dienen voor de kapitaalbescherming vindt de winstbereke-
ning in Duitsland op een voorzichtige, conservatieve wijze plaats.

Uit de jurisprudentie van de Court of Appeal en de House of Lords kan worden afgeleid
dat   aan   de '

ordinary principles of commercial accounting' veel waarde is gehecht   bij   de
ontwikkeling van het fiscale winstbegrip. De rechters blijken ook zonder een expliciete
verwijzing naar het vennootschapsrecht de bronnen te kunnen aanboren alwaar kennis
omtrent juiste winstberekening aanwezig is.

In Nederland is echter een verwarrende situatie ontstaan. Door velen wordt de introductie
van de 'normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd'
geYnterpreteerd als een verwerping van iedere methode die kan worden toegepast bij het
berekenen van de fiscale winst. De wetgever heeft deze bedoeling echter nooit gehad. Uit
de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel met betrekking tot de vennootschaps-
rechtelijke jaarrekening blijkt dat slechts enige fiscale eigenaardigheden uit het vennoot-
schapsrecht moesten worden geweerd. Hierbij werd met name gedacht aan de fiscale
mogelijkheid stille reserves te vormen. Het is overigens frappant dat dit zelfde argument in
Duitsland door de GroBe Senat is gebruikt om de strikte binding tussen de fiscale winst-
berekening en de vennootschapsrechtelijke jaarrekening te verbreken. De vennootschaps-
rechtelijke winst diende nog slechts gedeeltelijk als basis voor de belastingheffing aange-
zien het HGB te ruime mogelijkheden bood om stille reserves te vormen.
Ondanks de verschillende terminologie in de fiscale en vennootschapsrechtelijke wetgeving
wordt naar mijn mening verwezen naar hetzelfde buitenwettelijke normenstelsel. De winstberekenings-
en waarderingsmethoden die in de vennootschapsrechtelijke jaarrekening worden toege-

past, kunnen derhalve veelal eveneens worden gehanteerd bij de berekening van de fiscale
winst.

Geconcludeerd moet naar mijn mening worden dat in alle onderzochte landen, zowel bij de
fiscale winstberekening als bij de vaststelling van het vennootschapsrechtelijke resultaat.
moet worden geput uit dezelfde bron. In Duitsland en Frankrijk zijn vele regels en normen
uit dit buitenwettelijke normenstelsel gecodificeerd in het vennootschapsrecht. Door in
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deze landen te z·erwijzen naar het vennootschapsrecht wordt impliciet verwezen naar het

buitenwettelijk normenstelsel. In het Verenigd Koninkrijk en Nederland heeft een derge-
lijke codificatie niet plaatsgevonden. In deze landen wordt ofwel met behulp van een eigen
begrip (goed koopmansgebruik) of\  el door geen enkele term te hanteren (section 60
ICTA). (impliciet) verwezen .naar een buitenwettelijk normenstelsel.

3.2.2  Belemmeringen van fiscale wetgeving

De winstberekenings- en waarderingsmethoden die behoren tot het buitenwettelijk nor-
menstelsel kunnen niet zonder meer worden gehanteerd voor de fiscale winstberekening. In
Nederland dient de methode niet strijdig te zijn met de beginselen of opzet van de belas-

tingwet, In Duitsland mag de voorgestelde waarderings- of winstberekeningsmethode niet
strijdig zijn met "Sinn und Zweck" van de inkomstenbelasting. Ook in het Verenigd
Koninkrijk wordt de drempel opgeworpen dat geen strijd mag bestaan met een "principle
of the Income Tax Act." "La nature mdme de l'impdt" kan in Frankrijk tot gevolg hebben
dat een bepaalde winstberekenings- of waarderingsmethode niet kan worden gehanteerd
voor de berekening van de fiscale winst.

3.3     Voorgeschreven berekening van de fiscale winst

De expliciete verwijzing naar de handelsrechtlichen Grundsatzen Ordnungsmb:Biger Buch-
fuhrung in Duitsland en het Plan Comptable Gdneral in Frankrijk heeft echter belangrijke
gevolgen voor de wijze waarop de fiscale winst wordt vastgesteld. Het grote onderscheid
tussen enerzijds Frankrijk en Duitsland en anderzijds het Verenigd Koninkrijk en Neder-
land is dat de expliciete verwijzing naar het vennootschapsrecht tot gevolg heeft dat de
vennootschapsrechtelijke jaarrekening als basis geldt voor de fiscale winstberekening.
Het toepassen van een bepaalde waarderingsmethode voor de vennootschapsrechtelijke
jaarrekening heeft in deze situatie rechtstreekse gevolgen voor de hoogte van de fiscale
winst. In tegenstelling tot Nederland en het Verenigd Koninkrijk, dient de ondernemer in
Frankrijk en Duitsland bij het bepalen van de vennootschapsrechtelijke winst de fiscale
aspecten in ogenschouw te nemen. Ofschoon de vennootschapsrechtelijke winst theoretisch
de basis vormt voor de fiscale winstberekening, leiden de financiele consequenties tot een
dominante invloed van de fiscaliteit op de vennootschapsrechtelijke jaarrekening.

Naast deze feitelijke 'umgekehrte Mafigeblichkeit', bestaat in Frankrijk en Duitsland
eveneens een juridisch opgelegde invloed van de fiscale winstberekening op de inhoud van
de vennootschapsrechtelijke jaarrekening. Bepaalde fiscale faciliteiten worden slechts
toegekend indien deze eveneens worden verwerkt in de vennootschapsrechtelijke jaarre-

kening.

4 True profit en het vollen Gewinn

Wetenschappers in de bedrijfseconomie hebben geruime tijd onderzoek gedaan naar een
normatief winstbegrip. Als vooronderstelling werd gehanteerd dat een dergelijke winst ook
daadwerkelijk bestaat. Ook in de fiscale rechtspraak in het Verenigd Koninkrijk en Duits-
land zijn aanwijzingen te vinden dat de rechter poogt de 'true profit' of de 'vollen Ge-
winn' in de heffing te betrekken. Het is echter de vraag welke waarde aan deze termen
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dient te worden toegekend. In de eerste plaats lijkt de rechter zich van deze termen te
bedienen om de aanzienlijke liberaliteit van het vennootschapsrecht in te dammen voor de
fiscale winstberekening. In dat kader oordeelde Lord Guest dat "[t]he directors' decision
can never be decisive of the matter for Income Tax purposes." Ook de groBe Senat van het
BFH overwoog dat het "nicht im Belieben des Kaufmanns stehen. sich durch nichtak-
tivierung von Wirtschaftgutern. die handelsrechtlich aktiviert werden durfen. oder durch
den Ansatz eines Passivpostens, der handelsrechtlich nicht geboten ist. tirnier zu mkhen.
als er ist."

De fiscale rechter introduceert een bepaalde mate van normatieviteit van het winstbegrip
om het scala van mogelijkheden in het vennootschapsrecht te kunnen beperken.

Een tweede reden voor de introductie van 'true profit' en 'vollen Gewinn' heeft betrekking
op het primaat van de fiscale winstberekening. Door te oordelen dat de "Sinn und Zweck"
van de fiscale winstberekening met zich mede brengen dat de volle winst in de heffing
moet worden betrokken, impliceert de fiscale rechter dat de vennootschapsrechtelijke winst
niet altijd de 'true profit' is. In hun zoektocht naar de 'vollen Gewinn' creeren de fiscale
rechters voor zichzelf de ruimte om de fiscale winst inhoud te geven.

Het is echter de vraag of dit primaat van de fiscale winstberekening slechts kan worden
verkregen door een beroep te doen op de 'vollen Gewinn' en de 'true profit'. In Nederland
en Frankrijk ligt het primaat van de fiscale winstberekening eveneens bij de fiscale rechter
zonder dat hiertoe een beroep gedaan behoefde te worden op een bepaald (imaginair)
normatief winstbegrip.

5          Conclusic

De rechters en wetgevers hebben bij het bepalen van de inhoud van de fiscale winst hun
heil gedeeltelijk moeten zoeken buiten de fiscale wetten. In Nederland en het Verenigd
Koninkrijk is niet expliciet verwezen naar de regels in het vennootschapsrecht. In de
fiscale wetgeving van Frankrijk en Duitsland is daarentegen weI rechtstreeks verwezen
naar de regels van het vennootschapsrecht.
De grootste verschillen tussen de onderzochte landen hebben dus geen betrekking op de
inhoud van het winstbegrip en de invloed van buitenwettelijke normen. maar zien op de
wijze waarop de fiscale jaarwinst dient te worden berekend. In het Verenigd Koninkrijk en
Nederland kan de belastingplichtige besluiten bepaalde activa of passiva te waarderen met
behulp van een methode die hij niet hanteerde bij het berekenen van de vennootschaps-
rechtelijke winst.

De binding tussen de vennootschapsrechtelijke jaarrekening en de fiscale winstberekening
in Duitsland en Frankrijk sluit deze handelwijze uit. Doordat de vennootschapsrechtelijke
jaarrekening als basis dient te worden gehanteerd voor de fiscale winstberekening is de
waarderingsmethode die bij het opstellen van de balans en de winst- en verliesrekening is
gehanteerd. eveneens van toepassing voor de fiscale winstberekening.
De verwijzing heeft in Duitsland en Frankrijk derhalve een gebondenheid tussen de fiscale
winst en de vennootschapsrechtelijke jaarrekening veroorzaakt die in Nederland en het
Verenigd Koninkrijk niet bestaat.
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De verschillende systemen kunnen met behulp van meerdere argumenten worden verde-
digd. Voordat deze argumenten zullen worden beoordeeld in het kader van de harmonisatie
van het fiscale winstbegrip in de Europese Gemeenschap zal in het hierna volgende
hoofdstuk aandacht worden besteed aan de mogelijke noodzaak of wenselijkheid van een
verdergaande harmonisatie van de directe belastingen en het winstbegrip in het bijzonder.
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7    Belastingheffing en de Europese Unie

1 Inleiding

Uit de hoofdstukken waarin de relaties tussen de fiscale en vennootschapsrechtelijke
winstbepaling is onderzocht, blijkt dat in de lidstaten van Europa verschillende systemen
voorkomen. Ondanks de fundamentele verschillen komen de winstbegrippen in de ver-
schillende landen inhoudelijk gedeeltelijk overeen. Alvorens te onderzoeken welke positie-
ve danwel negatieve aspecten zijn verbonden aan de verschillende stelsels van winstbereke-
ning en de vraag te beantwoorden aan welk stelsel in de Europese Gemeenschap de
voorkeur zou moeten worden gegeven, zal onderzoek moeten worden verricht naar de
vraag of en in hoeverre een soevereiniteitsoverdracht plaats dient te vinden met betrekking
tot de heffing over ondernemingswinsten.

Europese integratie kan op verschillende wijze plaatsvinden. De Europese Commissie heeft
in het verleden verschillende standpunten ingenomen omtrent de reikwijdte en noodzaak
van (Europese) maatregelen met betrekking tot het vaststellen en belasten van onderne-
mingswinsten. Alvorens een nadere overzicht te geven met betrekking tot de (voorlopige)
voorstellen van de Europese Commissie (§ 3) worden de verschillende gradaties in de
integratie van de fiscale wetgeving uiteengezet (§ 2). Voorts worden de argumenten die
voor en tegen een bepaalde gradatie van integratie pleiten nader belicht (§ 4).

2        Gradatics in de integratie van Europese wetgeving

Europa   kent een verleden   dat wel wordt omschreven als 'Eurosclerose'.' De huidige
toestand wordt getypeerd door de term 'Euromigraine'.2 De ontwikkeling van de Europese
Unie zal moeten leren of en op welke wijze het genezingsproces zal verlopen. De gezond-
heid van de Europese Unie zal gedeeltelijk afhangen van de maatregelen die genomen
worden met betrekking tot de integratie van de fiscale wetgeving in de lidstaten. Grosso
modo worden de beleidsmogelijkheden beperkt tot vier verschillende marsroutes.

De wetgevende instanties van de Europese Unie kunnen zich in eerste instantie inzetten
voor een unificatie van de belastingheffing over ondernemingswinsten. Geunificeerd recht
kan worden omschreven "als het geheel van rechtsregels die zijn geschapen door een
internationale overeenkomst of een besluit van een internationale organisatie met het doel
bepaalde rechtsverhoudingen aan eenzelfde regeling te onderwerpen."1 Als voorbeeld   op
fiscaal gebied kan dienen het Communautair Douane Wetboek  dat  op   1  januari   1994  in
werking is getreden. Unificatie is de meest extreme mate van soevereiniteitsoverdracht.

1 W. Brummelman, NRC 14 januari  1995.
2   P.J. Wattel, De smalle marges van positieve integratie van directe belastingen in de Europese

Gemeenschap,  SEW  6 (1994) juni,  biz.  396.
3    R.H. Lauwaars, J.M. Maarleveld, Harmonisatie van wetgeving in Europese organisaties, Europese

Monografieen 33,1987. biz. 7.
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Hoewel daaraan   in de literatuur wordt getwij feld. kan worden geconcludeerd   dat    in   de
heersende leer het begrip 'harmonisatie staat voor een minder verstrekkende graad van
integratie.4
Harmonisatie kan worden gedefinieerd als "de creatie door internationale overeenkomsten
of besluiten van internationale organisaties van rechtsregels die een gemeenschappelijk
doel en een gemeenschappelijke strekking hebben, maar de staten niet de mogelijkheid
ontnemen om zelf de vorm en middelen voor de verwezenlijking daarvan te kiezen."S Als
voorbeelden van harmonisatie op het gebied van de directe belasting kunnen dienen de
Moeder/Dochter-richtlijn6 alsmede de Fusie-richtlijn'.
Het EG-Verdrag bevat een aantal bepalingen waarin op verschillende wijze wordt voor-
geschreven dat de wettelijke bepalingen moeten worden geYntegreerd: Het optreden van de
Gemeenschap omvat het nader tot elkaar brengen van de nationale wetgevingen (art. 3,
letter h); Raad en Commissie dienen bepaalde waarborgen met betrekking tot de vrijheid
van vestiging te coordineren (art. 54, lid 3, letter g); De Raad stelt de bepalingen vast die
betrekking hebben op de harmonisatie van de wetgevingen inzake de omzetbelasting,
accijnzen en de andere indirecte belastingen (art. 99); De Raad kan richtlijnen vaststellen
voor de onderlinge aanpassing van wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen (art. 100)
In de literatuur wordt de opvatting aangehangen dat tussen de verschillende omschrijvingen
geen systematisch verschil bestaat.
Ofschoon een onderscheid bestaat tussen unificatie en harmonisatie heeft de term harmoni-
satie in het EG-Verdrag naar mijn mening een meer omvattende betekenis. In art. 99 van
het EG-Verdrag is bepaald dat de indirecte belastingen met behulp van eenparigheid van
stemmen zullen worden geharmoniseerd voorzover de harmonisatie noodzakelijk is om de
instelling en werking  van de interne markt te verzekeren.    Per  1  januari   1994  is  het  Com-
munautair Douane Wetboek in werking getreden. Op grond van art. 99 van het Verdrag
waarin slechts de bevoegdheid tot harmonisatie is vastgelegd, heeft derhalve een unificatie
van wetgeving plaatsgevonden. Hieruit kan worden afgeleid dat de in het EG-Verdrag
opgenomen term harmonisatie mede unificatie van wetgeving omvat.

De derde wijze waarop de Commissie van Europese Gemeenschap enige mate van aan-
passing van de directe belastingen kan nastreven is door gebruik te maken van aanbeve-
lingen   aan de lidstaten.   In 1994 heeft de Commissie twee aanbevelingen gedaan.   Op   10
februari is een aanbeveling gedaan aan de lidstaten met betrekking tot "belastingen op
bepaalde inkomsten die door niet-ingezetenen verworven zijn in een andere lidstaat dan die
waarvan zij ingezetene zijn".9 De aanbeveling  van  9 juli  1994 had betrekking  op de fiscale
behandeling van kleine en middelgrote ondernemingen in de lidstaten. IO

Naast het unificeren, harmoniseren en het doen van aanbevelingen staat het de Europese
Unie (in beperkte mate) vrij om niet in te grijpen. Geconstateerd moet worden dat na de
uitvaardiging van de Moeder/Dochter- en de Fusie-richtlijn deze 'beleidslijn' in grote mate

4   R.H. Lauwaars, J.M. Maarleveld, t.a.p., biz. 10.
5    R.H. Lauwaars, J.M. Maarleveld, t.a.p., biz. 10.
6     O.J. No. L 225 van 20 augustus 1990, biz. 6.
7   O.J. No. L 225 van 20 augustus 1990, blz. 1.
8   R.H. Lauwaars, J.M. Maarleveld, t.a.p., biz. 49.
9   Publikatieblad EG, 10 februari 1994, nr. L. 39/22.
10   Publikatieblad EG. 9 juli 1994, nr. L 177/1.
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wordt aangehangen met betrekking tot de directe belastingen. Het gebrek aan een speci-
fieke juridische grondslag voor het harmoniseren van de directe belastingen in de Europese
Unie alsmede een niet altijd gerechtvaardigd beroep op het subsidiariteitsbeginsel, zijn hier
debet aan.

De vier opties die de Europese Unie voor handen heeft, behoeven elkaar niet uit te sluiten.
Het is derhalve mogelijk de directe belasting in de lidstaten af te stemmen op de vereisten
en doelstellingen van de interne markt met behulp van zowel harmoniserende maatregelen
als een gedeeltelijke passieve houding van de zijde van de Unie. Ook het marktmecha-
nisme kan immers tot een zekere aanpassing van de nationale wetgeving nopen.

3    Het beleid van de Europese Commissie met betrekking tot de harmonisatie
van het winstbegrip

3.1     Programma voor de Harmonisatie van de Directe Belastingen (23 juni 1967)

In het Programma voor de harmonisatie van de directe belastingen" stelde de Commissie
in  de  openingszin  vast  dat  er  in 1967 algemene instemming bestond  over de noodzaak  te
komen tot "een zekere aanpassing van de stelsels der directe belastingen in de EEG-lan-
den". Deze aanpassing moest binnen bepaalde voorwaarden blijven. Zo moesten de Lid-
Staten voldoende autonomie en speelruimte van budgettaire aard behouden om invloed te
kunnen uitoefenen op hun nationale economie. Verder dienden de aanpassingen te voldoen
"aan de economische en sociale doelstellingen van de gemeenschappelijke markt en tegelij-
kertijd gebaseerd zijn op moderne inzichten." De aanpassingen dienden slechts te geschie-
den ten behoeve van het wegnemen van een aantal factoren die het goed functioneren van
de gemeenschappelijke markt belemmeren. Belastingheffing verstoorde naar de mening van
de Commissie de optimale allocatie van de produktiemiddelen binnen de Gemeenschap.
Deze verstoring diende te worden weggenomen.
Om    de bovenstaande doelstelling te verwezenlij ken, stelde de Commissie onder andere
voor de ondernemingswinsten te belasten door middel van belastingstelsels in de (toen
nog) zes Lid-Staten die "door een zelfde structuur, dezelfde belastinggrondslag en door
zeer ver aangepaste tarieven" worden gekenmerkt. Op lange termijn zou naar de opvatting
van de Commissie de belastinggrondslag zover mogelijk moeten worden geharmoniseerd
door middel van een gemeenschappelijke definitie van de belastbare winst van onderne-
mingen. In dit Programma kwam de Commissie met een aantal regels die in acht moeten
worden genomen met betrekking tot afschrijvingen. 'Later' zouden de regels met betrek-
king tot de waardevermeerdering van een actief, "de toegestane methoden voor de waar-
dering van voorraden en de vorming van reserves op voldoende wijze" moeten worden
aangepast.
Het Programma van de Commissie waarin op (korte en lange) termijn maatregelen moes-
ten worden genomen die tot een hoge harmonisatiegraad zouden leiden, werd gerechtvaar-

digd met een beroep op het verwijderen van factoren die de optimale allocatie binnen de
Gemeenschap belemmeren.

11 Tweede Kamer, nr. 8556, nr. 10, Bijlage 111.
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3.2 Action Programme for taxation (23 juli 1975)

De Commissie sprak in dit Action Programmell haar voornemen uit slechts de noodzake-

luke maatregelen te treffen met het oog op de totstandkoming van de economische en
monetaire unie, aangezien een ingrijpender programma op te grote problemen stuitte in de
Raad. Op de lange termijn zouden volgens de Commissie echter nadere maatregelen
moeten worden genomen. indien beoogd werd een verdergaande integratie binnen de
Gemeenschap te realiseren.
De Commissie maakte kenbaar dat zij de bedoeling had haar werk op het gebied van het
winstbegrip voort te zetten. Afschrijvings- en voorraadwaarderingsmethoden, voorschriften
met betrekking tot de belastingvrije reserves en verliescompensatie, enz. zouden moeten
worden onderzocht. Om de opheffing van de concurrentievervalsingen en de realisering
van een zekere fiscale transparantie teweeg te brengen, zou moeten worden geformuleerd
wat onder een 'normale' belastinggrondslag moet worden verstaan. De Commissie had de
intentie zich vanaf  1977  in te zetten  voor een vermindering  van de verschillen  in de belas-
tinggrondslagen binnen de Gemeenschap.

3.3 Rapport inzake de vooruitzichten betreffende de convergentie van de belas-
tingstelsels in de Gemeenschap (1980)

In dit rapport'
3 werden de maatregelen omschreven die de Commissie noodzakelijk achtte

om  de  voorwaarden te scheppen  voor 'een daadwerkelijke economische integratie'. Naast
een beschrijving van de te entameren maatregelen werden de belemmeringen voor een
dergelijke integratie opgesomd, alsmede de middelen waarmee deze verstoringen kunnen
worden weggenomen.
De Commissie maakte duidelijk dat de doelstellingen van de Europese Economische
Gemeenschap. te weten een vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal, het
nader tot elkaar brengen van het economisch beleid van de Lid-Staten en de invoering van
een regime waardoor wordt gewaarborgd dat de mededinging binnen de gemeenschappe-
lijke markt niet wordt vervalst, niet kunnen worden bereikt 'als op fiscaal gebied geen
communautaire maatregelen worden genomen'.
Uit het hoofdstuk 14 omtrent de doelstellingen en grenzen van de belastingharmonisatie

blijkt dat de Commissie verwachtte dat de aanpassingen van de belastingwetgevingen op
grote moeilijkheden zouden stuiten. Zij was dan ook van mening dat zolang een vergevor-
derde economische integratie niet is bereikt de harmoniserende maatregelen zich zullen
moeten beperken tot de structuur en de grondslag van de belastingheffing. In punt 8 maakt
de Commissie duidelijk dat "de harmonisatie van de belastingwetgeving en de integratie
van de economieen in een gelijk opgaande lijn moeten verlopen".
In het hoofdstukls over de balans en de vooruitzichten van de belastingharmonisatie werd
aangegeven dat de intentie bestond in de loop van de volgende jaren concrete voorstellen
te formuleren met betrekking tot de harmonisatie van de grondslagen van de belastingen

op  de  ondernemingswinsten. Het enige verschil  met het Action Programme  uit  1975  was

12  Communication from the Commission to the Council, COM (75) 391 final.  Zie ook Bulletin EG 9-
1975, biz. 116 e.v en Intertax 1975/6, biz. 206 e.v.

13  Supplement 1/80 Bulletin van de Europese Gemeenschappen, blz. 5 e.v.
14     Hoofdstuk  1,  punt  7.
15  Hoofdstuk 11, punt 15.
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dat de Commissie nu aangaf in de loop van de volgende jaren concrete voorstellen te doen.

In Hoofdstuk V, punt 88 gaf de Commissie aan dat de harmonisatie van de nationale
wetgevingen   op   het   stuk   van de belastinggrondslag "beperkt moeten   blu ven   tot de louter
fiscale voorschriften die de instandhouding van de bedrijfsstabiliteit of het bedrijfspolen-
tieel   op   het oog hebben   en   over het algemeen als normale fiscale voorschri ften worden
bestempeld".

3.4 Preliminary draft proposal for a directive on the harmonisation of rules for
determining the taxable profits of undertakings

In het explanatory memorandum bij dit voorstel,6 nam de Europese Commissie het stand-
punt in dat een interne markt niet realiseerbaar is zonder een aantal maatregelen te treffen
op het gebied van de belastingheffing van ondernemingen.
De doelstelling van dit richtlijn-voorstel was de harmonisatie van de winstgrondslag.
Hiermee zou worden bereikt dat de belastingsystemen in hogere mate transparant zijn. 17

Het richtlijn-voorstel beoogde de regels met betrekking tot het winstbegrip binnen de
Europese Gemeenschap te harmoniseren opdat een eenvoudiger belastingsysteem zou
ontstaan dat op sterkere grondslagen was gebaseerd. Indien de Raad had besloten dit
richtlijn-voorstel aan te nemen, zouden belastingprikkels naar de opvatting van de Com-
missie niet kunnen worden verstrekt door middel van de winstgrondslag. Dit zou voort-
vloeien uit het verbod van de richtlijn af te wijken op een wijze die in strijd is met de
transparantie en eenvoud. De Commissie verliest hier echter uit het oog dat het richtlijn-
voorstel slechts de meest noodzakelijke punten harmoniseert. Voorts behouden de lidstaten
een grote marge van vrijheid bij het implementeren van de richtlijn. Deze vrijheid wordt
echter beperkt door de beginselen die hun neerslag hebben gevonden in de richtlijn.
Uit het commentaar op de afzonderlijke artikelen komt naar mijn mening duidelijk naar
voren dat dit richtlijn-voorstel niet specifiek en uitsluitend is gericht op het direct wegne-
men van verstoringen in de markt. Het voorstel geeft bijvoorbeeld geen oplossing voor de
problemen die voortvloeien uit internationale leasingovereenkomsten. De Commissie
rechtvaardigt het achterwege laten van enige actie betreffende leasing door te wijzen op
het gebrek aan harmonisatie van de behandeling van dit verschijnsel in het jaarrekeningen-
recht. De Commissie geeft hier naar mijn mening blijk van het streven naar een vorm van
harmonisatie die niet primair het verhelpen van distorties voor ogen heeft, maar tot doel
heeft het winstbegrip te harmoniseren. De distorties verdwijnen in de opvatting van de
Commissie door het geharmoniseerde winstbegrip. De Commissie nam dus niet slechts de
angel uit de verschillende distorties binnen het winstbegrip, maar sloeg een weg in die op
de lange duur door het realiseren van een geharmoniseerd winstbegrip de verstoringen
wegneemt. Dit moeilijke pad accepteert de distorties op de 'korte' termijn.

Het richtlijn-voorstel is gebaseerd op de Vierde EEG-richtlijn inzake de jaarrekening. Om
de doelstellingen te kunnen bereiken, moesten de bepalingen voor de belastinggrondslag

16  Hoewel het voorstel nooit officieel door de Commissie is gepubliceerd, is de inhoud opgenomen in:
EC Corporate Tax Law. Commentary on the EC Direct tax measures and Member States Implemen-
tation 1, IV.2. Withdrawn Proposed Measures, IBFD, 1991.

17  Zie: F.C. Zeitler, R. Juptner, Europaische Steuerharmonisierung und directe Steuern, Betriebs-
Berater, Bijlage 17 bij 32/1988.
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een dwingender karakter hebben dan de regels van het jaarrekeningenrecht van de Vierde
EEG-richtlijn, aangezien deze vennootschapsrechtelijke richtlijn een grote verscheidenheid
aan keuzemogelijkheden kent.

Uit het voorstel kan niet worden opgemaakt welke verhouding tussen de fiscale en com-
merciele winst bestaat indien de Raad zou besluiten het richtlijn-voorstel van de Commis-
sie aan te nemen. In haar commentaar bij art. 4 van het richtlijn schrijft de Commissie het
volgende: "Although the Directive says nothing about the problem of the relationships
between the commercial balance sheet and the tax balance sheet, it is quite clear that the
undertaking may not. for tax purposes. specify a different asset life from that chosen for
the purposes of the commercial balance sheet. Stobbe leidt uit deze passage af dat de

'18

waardering in de vennootschapsrechtelijke jaarrekening van doorslaggevend belang zal zijn
voor de fiscale waardering van de activa en passiva.19 Naar mijn mening geven de richt-
lijn en de toelichting geen inzicht in het standpunt van de Commissie met betrekking tot
de relatie tussen de fiscale en de commerciele jaarrekening. Uit het hierboven vermelde
citaat kan naar mijn mening slechts worden afgeleid dat de feiten die aan de commerciele
jaarrekening ten grondslag liggen dezelfde zijn als de feiten voor de fiscale winstbereke-
ning. De binding tussen de fiscale balans en de vennootschapsrechtelijke jaarrekening ziet
naar mijn mening op de interpretatie van de feiten en niet op de vaststelling van de feiten
als zodanig.
Het verstrekkende voorstel tot richtlijn ter zake van de bepalingen van de winstgrondslag
bevat geen standpunt met betrekking tot de verhouding tussen de fiscale winstberekening
en de vennootschapsrechtelijke jaarrekening. Ook indien het voorstel zou zijn aangenomen
zouden de lidstaten naar mijn mening niet zijn gedwongen een bepaalde dwingende bin-
ding tussen de vennootschapsrechtelijke jaarrekening en de fiscale winstberekening le
erkennen.

3.5    Communication on the guidelines on company taxation

In dit document20 gaf de Commissie aan dat elke belasting van ondernemingswinsten een
verstoring kan opleveren van de optimale allocatie van produktiefactoren. Vanuit een
theoretisch standpunt is het derhalve te verdedigen dat moet worden gestreefd naar een
volledige harmonisatie van de nationale belastingwetgevingen met betrekking tot onderne-
mingswinsten op het niveau van de Gemeenschap. Dit is ook het doel dat de Commissie
voorheen heeft nagestreefd, zoals blijkt uit de hierboven beschreven historie.
Ondanks de juistheid van de theoretische beschouwing, streeft de Commissie naar terug-
houdendheid met betrekking tot de harmonisatie van de belastingheffing van ondernemin-
gen.

18   R. Kreile, Zum Vorentwurf einer EG-richtlinie Ober die Harmonisierung der steuerrechtlichen

Gewinnermittlungsvorschriften, Der Betrieb, jaargang 41, Bijlage 18/1988, biz. 5; T. Stobbe, Die
verknupfung handels- und steuerrechtlicher Rechnungslegung, Schriften zum Steuerrecht, band 39,
1991, biz. 262; W.G. Kuiper, EC Commission Proposes a Directive on the Harmonization of Rules
for the Determination of Taxable Profits of Enterprises, European Taxation October  1988,  biz.  322.

19  T. Stobbe, t.a.p., biz. 262.
20  Communication from the Commission to the Council and to the European Parliament, SEC (90)601

final. Zie ook EC Corporate Tax Law, Commentary on the EC Direct Tax Measures and Member
States Implementation II, V. Other Related Documents A., IBFD, 1991.
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De Commissie 'rechtvaardigt' deze opvatting met een verwijzing naar het subsidiariteits-
beginsel.
Ofschoon de lidstaten vrij blijven hun eigen belastingwetgeving  te  bepalen.  moet  een
uitzondering worden gemaakt voor ernstige distorties. Met name de verstoringen die hun
invloed doen gelden op de vestigingsbesluiten van de ondernemingen dienen in de opvat-
ting van de Commissie te worden geelimineerd.
De Commissie bepleit het standpunt dat de door de Gemeenschap te initieren maatregelen
noodzakelijk moeten zijn voor de totstandkoming van de interne markt.

  Aan de harmonisatie van het winstbegrip wordt in de guidelines niet veel aandacht besteed.

<   Hoewel

de Commissie geen vraagtekens   zet   bij   het   doel   van   ' tax incentives', moeten   ze
wel voldoen aan de verdragsbepalingen en komt het de transparantie ten goede als deze
faciliteiten buiten de belastinggrondslag om worden verstrekt. Gedacht wordt dan aan tax
credits en tariefsverlaging.

Ten tijde van het totstandkomen van het onder (3.3) besproken voorstel werd er in de
Commissie naar gestreefd de harmonisatie te realiseren door middel van een centralistische
benadering. Van deze stellingname doet de Commissie in dit document duidelijk afstand.
Op de lange termijn moeten de maatregelen op het gebied van de belastingen in de visie
van de Commissie aansluiten bij de algemene koers met betrekking tot de integratie binnen
de Gemeenschap.
Binnen de nieuwe benadering wordt met name gestreefd naar het coardineren en nader tot
elkander brengen van het beleid dat de verschillende Lid-Staten op het gebied van de
belastingen voorstaan. Het onder (3.3) besproken voorstel wordt  in deze guidelines   inge-
trokken.
Naar mijn mening kan worden vastgesteld dat de Commissie hier voor het eerst benadrukt
dat een andere, minder verstrekkende, koers wordt gevaren.

3.6   EC Commission's Communication on the conclusions of the Ruding Com-
mittee Report

In   de   'communication'   van   1990   ging de Commissie nader   in   op de maatregelen   die
moesten worden genomen met betrekking tot de directe belastingen. De periode tot de
totstandkoming van de interne markt werd gekenmerkt door het elimineren van de dubbele
heffing binnen de gemeenschap.   Voor de periode  na   1992  werd de Commissie Ruding
verzocht een overzicht te geven van de maatregelen die op dit gebied door de Commissie
moesten worden geYnitieerd.
Uit de 'communication van 24 juni 1992 blijkt dat de Commissie ook na de totstand-,2i

koming van de interne markt 'slechts' de intentie heeft dubbele heffing te elimineren. De
voorstellen van de Commissie Ruding betreffende de voorgestelde richtlijnen22 voor de
verrekening van verliezen en de afschaffing van bronheffing op rente en royalty's konden
de goedkeuring van de Europese Commissie wegdragen. Hetzelfde gold voor de voorstel-
len van de Commissie Ruding om de werkingssfeer van de reeds aangenomen richtlijnen

21    EC Commission's Communication of 24 June 1992 to the Council and the Parliament on the con-
clusions of the Ruding Committee Report,  SEC  (92) 1 1 1 8, final.  Zie ook Intertax,  EC tax Scene

1992, 8/9, p. 525 e.v.
22  Richtlijn voor het verrekenen van buitenlandse verliezen, COM(90) 595 def. en de richtlijn betref-

fende interest en royalty's, COM(90)  571  def.
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uit te breiden alsmede maatregelen te nemen met betrekking tot de transfer pricing proble-
men binnen de Europese Gemeenschap
Dat de Europese Commissie haar standpunt bepaalt aan de hand van het criterium of het
voorstel van de Commissie Ruding een (mogelijke) dubbele heffing binnen de Gemeen-
schap elimineert, blijkt uit de opvattingen van de Europese Commissie met betrekking tot
de voorstellen ter zake van de winstgrondslag. Het voorstel te komen tot een gezamenlijke
definitie en behandeling van thin capitalisation alsmede een juiste allocatie van hoofdkwar-
tier kosten worden door de Europese Commissie ondersteund aangezien een gebrek aan
regelgeving zal leiden tot dubbele heffing.

De overige voorstellen die door de Commissie Ruding zijn gedaan met betrekking tot be-
paalde 'major distortions' die voortvloeien uit de verschillen in belastinggrondslag, worden
door de Europese Commissie als te vergaand bestempeld. Voorts is zij van mening dat
deze voorstellen niet consistent zijn met het beginsel dat gepoogd moet worden de versto-
ring te elimineren met zo min mogelijk harmoniserende maatregelen. De Commissie is de
opvatting toegedaan dat er in deze fase moet worden gediscussieerd over de wenselijkheid
en mogelijkheid de belastinggrondslag te harmoniseren. Deze voorstellen worden aldus
verwezen  naar  de '

voorlopige ijskastprocedure' hetgeen betekent  dat deze maatregelen  op
de lange baan zijn geschoven.11

3.7     Activiteiten van de Commissie met betrekking tot de directe belastingen

In toenemende mate werpen de Commissie en de Raad zich op als bestrijders van de
werkeloosheid. In haar Witboek 'Groei, concurrentievermogen, werkgelegenheid; Naar de
21 e eeuw: wegen en uitdagingen,14 geeft de Commissie  aan op welke wijze kan worden
gewerkt aan het terugdringen van de werkeloosheid. De werkgelegenheid zal naar de
opvatting van de Commissie sterk stijgen indien het concurrentievermogen van het Euro-
pese bedrijfsleven toeneemt. Daarvan zal sprake kunnen zijn indien meer aandacht zal
worden besteed aan onderzoek en technologische ontwikkeling.21 Om dergelijke investe-
ringen in de particuliere sector te stimuleren "kunnen systemen voor belasting verlaging/-
onderzoek worden ontwikkeld die de bedrijven ertoe aanzetten meer op wetenschappelijk
gebied te investeren. ook op lange terrnijn. „26

  Het

is onduidelijk in hoeverre dit voorstel kan worden gerijmd met de 'Guidelines on
company taxation,27  van de Commissie  uit   1990.   In die richtlijnen zette de Commissie
uiteen dat het verschaffen van een subsidie door middel van de winstgrondslag de werking
van de interne markt belemmert. De ondoorzichtigheid en bemoeilijking van de winstbe-

lasting die van dergelijke subsidieverlening het gevolg is, heeft nadelige gevolgen voor het
MKB en belemmert de ontwikkeling van grensoverschrijdende activiteiten.

Om de bij de totstandkoming van de interne markt bereikte resultaten te handhaven en te
consolideren, heeft de Commissie zich onder andere tot doel gesteld "ervoor te zorgen dat

23  Zie W.A.F.G. Vermeend, Concurrentie versus harmonisatie van de directe belastingen, in: Brouwer,
Tax Planning, 1992, biz. 46.

24   Bull. EG. Supplement 6/93.
25  Bull. EG, Supplement 6/93, biz. 94.
26  Bull. EG, Supplement 6/93. biz. 99.
27 SEC (90)601 final, punt 28
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de eengemaakte markt zich zodanig kan ontwikkelen dat tegemoet wordt gekomen aan
nieuwe behoeften en dat nieuwe initiatieven kunnen worden genomen om een open markt
op continentale schaal volledig gestalte te geven."18 Deze doelstelling kan naar de opvat-
ting van de Commissie slechts worden bereikt indien een gunstiger klimaat wordt gescha-
pen voor het bedrijfsleven. Dit klimaat wordt voor een groot gedeelte bepaald door de
belastingheffing. Zonder een verbetering van het fiscale regime zal het MKB naar de
opvatting van de Commissie niet ten volle profijt kunnen trekken van de totstandkoming
van de interne markt.29 Naar de opvatting van de Commissie behoort het tot de taak van
de Gemeenschap de integratie van het midden- en kleinbedrijf in de grote markt te bevor-
deren.

30

Aan het midden- en kleinbedrijf komt als motor voor de werkgelegenheid een belangrijke
rol toe.3' In het Witboek wordt een beroep gedaan op de lidstaten om de fiscale belem-
meringen weg te nemen die de instandhouding en uitbreiding van het MKB in de weg
staan. In de eerste plaats wordt aangevoerd dat de administratieve lasten die voortvloeien
uit de fiscale wetgeving in bepaalde gevallen te zwaar zijn.31 In haar Mededeling aan de
Raad en het Europese parlement over 'De verbetering van het fiscale klimaat voor het
midden- en kleinbedrijf'33 geeft de Commissie aan dat deze administratieve lasten met
name als knellend worden ervaren ingeval een onderneming in een andere lidstaat aanwe-
zig is door middel van een vaste inrichting.
Voorts acht de Commissie handelen van de lidstaten noodzakelijk ter zake van de over-
dracht van kleine en middelgrote ondernemingen.

34

De Commissie is de opvatting toegedaan dat het algemene probleem van het MKB wordt
gevormd door het onvermogen voldoende financiele middelen aan te trekken. Het MKB
zal de door de interne markt verschafte kansen slechts ten volle kunnen benutten indien zij
in staat is de benodigde middelen te kunnen bemachtigen.li Deze middelen kunnen be-
staan uit zowel eigen vermogen als externe financieringsmiddelen. In het kader van de
zelffinancieringsmogelijkheden van het MKB wijst de Commissie op het grote verschil in
belastingheffing tussen enerzijds kapitaalvennootschappen en anderzijds personenvennoot-
schappen. Doordat de personenvennootschappen belastingplichtig zijn voor de inkomsten-
belasting en derhalve worden geconfronteerd met het progressieve tarief, betalen zij meer
belasting over hun geherinvesteerde winst dan kapitaalvennootschappen die een proporti-
oneel tarief kennen.36 In haar Aanbeveling verzoekt de Commissie de lidstaten in over-

28  Bull. EG, Supplement 6/93, biz. 75.
29    Aanbeveling van de Commissie  van 25  mei 1994 betreffende de belastingheffing bij kleine en

middelgrote ondernemingen, (94/390/EG),  Pb L  177/3.
30  Bull. EG, Supplement 6/93, biz. 15.
31  Bull. EG, Supplement 6/93, biz. 77 e.v.
32  Bull. EG, Supplement 6/93, biz. 154.
33    COM (94) 206 def. Zie omtrent deze mededeling:  P. Schonewille, Communication of the Commis-

sion on the Improvement of the Fiscal Environment of Small and Medium-sized Enterprises.  EC
Tax Review 1994/3, biz. 112 e.v.; P. Pelle, Ways to Improve the System of Taxation of Small and
Medium-sized Enterprises: A Commission Recommendation,  EC Tax Review 1994/3, biz.  1 1 7 e.v.

34 Dienaangaande heeft de Commissie  op  23  juli   1994 een mededeling gedaan  (C  204)  en  werd  op  7
december  1994 een aanbeveling gedaan inzake de overdracht van kleine en middelgrote onderne-

mingen (C(94)3312).
35  COM (94) 206 def., biz. 5.
36  COM (94) 206 def., biz. 6.
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weging te nemen de personenvennootschappen het recht te geven te opteren voor het tarief
in de vennootschapsbelasting, danwel de belastingdruk op gernvesteerde winst te beperken
tot een tarief dat met de vennootschapsbelasting vergelijkbaar is.

37

Ter zake van het aantrekken van vreemd vermogen besteedt de Commissie aandacht aan de
fiscale behandeling van venture capital. Venture capital is risico-financiering voor particu-
liere ondernemingen. hoofdzakelijk in de vorm van lange termijn investeringen gerelateerd
aan eigen vermogen. Uit het onderzoek van de Commissie blijkt dat speciale vennoot-
schapsvormen het aanbod van venture capital bernvloeden. Dergelijke vennootschapsvor-
men kennen een beperkte aansprakelijkheid en worden fiscaal gekenmerkt door hun
transparantie. De voor- en nadelen worden derhalve direct toegerekend aan de participan-
ten. Doordat niet alle lidstaten een dergelijke transparantie erkennen, bestaat een belangrij-
ke belemmering voor grensoverschrijdende beleggingen in venture capital fondsen. Om
deze "betreurenswaardige situatie"38 op te lossen overweegt de Commissie een bindend
instrument, danwel een wederzijdse erkenning van fonds-structuren als zijnde fiscaal
transparant.

, In haar mededeling ter verbetering van het fiscale klimaat voor het midden- en kleinbedrijf
geeft de Commissie inzicht in het dilemma waaraan zij wordt blootgesteld. Enerzijds dient
grote waarde te worden gehecht aan het ondernemingsklimaat van het midden- en klein-
bedrijf. Het midden- en kleinbedrijf is naar de opvatting van de Commissie "de hoeksteen
van de economie van de Unie". Het ondernemingsklimaat wordt gedeeltelijk gevormd door
de wijze waarop deze ondernemers in de verschillende lidstaten in de heffing worden
betrokken. Anderzijds acht de Commissie zich gebonden aan haar mededeling van 26 juni
1992 waarin werd benadrukt "dat gezien het belang van de belastingen voor de soeverei-
niteit van de Lid-Staten en het subsidiariteitsbeginsel [...] communautaire actie op het
gebied van de belastingheffing van ondememingen beperkt moet blijven tot het voor het

Igoed functioneren van de interne markt noodzakelijke minimum."
Het subsidiariteitsbeginsel heeft tot gevolg dat de Commissie slechts beperkte middelen
heeft om het midden- en kleinbedrijf te ondersteunen. De Commissie heeft niet de intentie
de "zuiver nationale fiscale behandeling van het midden- en kleinbedrijf te harmoniseren."
Met betrekking tot binnenlandse aspecten zal de Commissie (slechts) oplossingen aanbe-
velen en geen richtlijnen zonder overleg aan de Raad voorleggen. Ter zake van de uitslui-
tend grensoverschrijdende aspecten van de belastingheffing op het midden- en kleinbedrijf
kan communautaire regelgeving naar de mening van de Commissie gepast zijn, mits de
lidstaten niet in staat zijn tot een toereikende oplossing te komen.

De totstandkoming van de interne markt heeft naar mijn mening tot gevolg gehad dat in de
mondiale economie de 'nadruk' is verschoven van de afzonderlijke landen van de Europe-
se Gemeenschap naar de Economische Gemeenschap als geheel. Niet het concurrentiever-
mogen van Spanje of de groei van Nederland, maar de economische positie van de EG ten
opzichte van Japan en de Verenigde Staten is van belang. De cumulatie van de gewijzigde
prioriteiten van de EG en de economische malaise hebben ertoe geleid dat de Commissie

de belastingheffing van ondernemingen beschouwt als instrument om de groei en het

37  Aanbeveling van de Commissie van 25 mei 1994 betreffende de belastingheffing bij kleine en
middelgrote ondememingen. (94/390/EG),  Pb L  177/2.

38  COM (94) 206 def., biz. 12.
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concurrentievermogen van de EG te bevorderen. Deze stellingname van de Commissie
komt tot uiting als zij schrijft: "De derde doelstelling betreft, in het kader van de econo-

mische concurrentie op wereldvlak, de noodzaak om de belastingdruk op ondernemingen
..4zo veel mogelijk te verlichten door middel van met name passende fiscale stimulansen.

Ofschoon de Commissie in haar werkdocument inzake "een strategisch programma voor de
interne markt" stelt dat haar voorstellen slechts een uitwerking zijn van de richtsnoeren van
24 juni  1992, kan worden vastgesteld dat sprake  is  van een gedeeltelijke herziening  van  de
prioriteiten met betrekking tot de directe belastingen. De Commissie hecht minder waarde 1
aan het door haar geconstateerde gevaar dat de fiscale stimulansen de winstberekening
bemoeilijken en een belemmering vormen voor grensoverschrijdende activiteiten van het
midden- en kleinbedrijf. De hoge fiscale druk op ondernemingen in bepaalde lidstaten en.
gemiddeld, in de Gemeenschap ten opzichte van de grote meerderheid van overige landen
in de wereld, rechtvaardigt in de opvatting van de Commissie het onderzoek naar fiscale
subsidies voor met name de schepping van werkgelegenheid.40
De Commissie zal in de nabije toekomst slechts voorstellen de fiscale wetgeving aan te
passen indien dit leidt tot een economische impuls. Deze benaderingswijze waarbij de
Commissie slechts zal blijven ' Kurieren am Symptom' heeft echter tot gevolg   dat   een
consistente aanpak van de belastingheffing van ondernemingen achterwege blijft. Ook
Albregise en Heithuis' i concluderen dat de Commissie meer aandacht dient te besteden
aan de fundamentele problemen van de belastingheffing van ondernemingen.

3.8   Belastingheffing in de Europese Unie; Verslag over de ontwikkeling van de
belastingstelsels. 1996

Op  20  maart 1996 heeft de Commissie een discussienota  voor de (informele) vergadering
van ECOFIN-ministers gepubliceerd (Sec(96) 487 final).42 De Commissie constateert in
de nota dat de Europese Gemeenschap drie kwesties zal moeten oplossen. Deze kwesties I
hebben betrekking op de stabilisatie van de belastingsopbrengsten, de noodzaak om groei  v
en werkgelegenheid te creeren en de interne markt ten volle te realiseren. De 'tax competi-
tion' heeft tot gevolg dat de belastinggrondslag in de lidstaten erodeert, hetgeen leidt tot
verminderde belastingopbrengsten.
De fiscale concurrentie is naar de opvatting van de Commissie gedeeltelijke toerekenbaar ,
aan de harmonisatie die heeft plaatsgevonden terzake van andere economische barridres.  
Doordat deze barri8res zijn geslecht en dientengevolge de grensoverschrijdende activiteiten
zijn toegenomen, vormen de nog bestaande fiscale obstakels in toenemende mate een
belernmering voor de werking van de interne markt. In haar discussienota stelt de Com- .
missie voor een 'Communication' te publiceren omtrent de wijzigingen die in haar visie

39  Werkdocument van de Commissie inzake "een strategisch programma voor de interne markt",
COM(93) 256 def., biz. 36; Zie omtrent dit document: D. Albregtse, E. Heithuis, Towards a
Strategic Programme for the Internal Market: A Working Document of the Commission of the
European Communities,  EC tax Review 1994/1,  biz.  7 e.v.;  P.  Schonewille, The Strategic Program-
me for the internal Market and Direct Taxation, EC tax review 1994/2, biz. 56 e.v.

40  COM(93) 256 def., biz. 38.
41  D. Albregtse, E. Heithuis, t.a.p., biz. 19.
42 Zie hieromtrent: A.H.M. Daniels, Een verkenning van nieuwe grondslagen voor belastingheffing in

een veranderde economie, in: Geppaart-bundel, Opstellen aangeboden aan Prof.mr. Ch.P.A. Gep-
paart, 1996, p. 59.
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dienen te worden doorgevoerd in de directe belastingen van de lidstaten. Daarin zal
aandacht worden besteed aan "the possibility of proposing safety net measures for business
taxation".

De discussienota werd met instemming begroet op de informele ECOFIN-Raad. Een
Werkgroep van hoge ambtenaren werd ingesteld om de besprekingen omtrent deze materie
voort te zetten. De Europese Raad verzocht de Commissie "een verslag uit (te) brengen
over de ontwikkeling van de belastingstelsels binnen de Unie, daarbij rekening houdend
met de noodzaak een belastingklimaat te scheppen dat bevorderlijk is voor het bedrijfsle-
ven en de werkgelegenheidschepping en te komen tot een doelmatiger milieubeleid."

Op  22  oktober 1996 (Com(96)  546  def)  werd het document, getiteld 'Belastingheffing  in
de Europese Unie; Verslag over de ontwikkeling van de belastingstelsels' gepubliceerd.
Daarin zijn opgenomen de standpunten van de Werkgroep van hoge ambtenaren en het
oordeel van de Commissie. Met betrekking tot de winstberekening wordt het volgende
vermeld onder punt 3.14: "Binnen de Werkgroep van hoge ambtenaren bestond weinig
steun voor minimale tarieven of grondslagen voor de vennootschapsbelasting in dit stadi-
um, zelfs in het kader van de algemene doelstellingeen een minimaal niveau van effectieve
belasting binnen de Unie zeker te stellen."

Geconcludeerd moet worden dat de Commissie in het kader van het scheppen van werk-
gelegenheid, de werking van de interne markt en de stabilisatie van de belastingopbreng-
sten van de lidstaten poogt een nadere coordinatie van de directe belastingen te bewerk-
stelligen. De harmonisatie van het winstbegrip lijkt echter absoluut geen prioriteit te zijn.

3.9 Conclusie

Ofschoon de Commissie sinds de totstandkoming van de Europese Gemeenschap verschil-
lende pogingen heeft gedaan tot een harmonisatie van de directe belastingen, moet worden

geeonstateerd dat deze voorstellen bij hoge uitzondering konden rekenen op unanimiteit in
de Raad.

De geschiedenis leert dat de stellingname van de Commissie geleidelijk is gewijzigd. Van
het  in 1967 gepropageerde voorstel te komen  tot een harmonisatie van structuur, grondslag
en tarieven is langzaam maar zeker afstand genomen. Met name de opkomst van het subsi-

diariteitsbeginsel is er debet aan dat de Commissie af ziet van het voorleggen van richt-
lijnen aan de Raad. Het beleid van de Commissie is er op gericht door middel van aan-
bevelingen en mededelingen te bewerkstelligen dat bepaalde fiscale problemen op de
politieke agenda worden geplaatst.
In de mondiale economie wordt allengs meer aandacht besteed aan de Europese Unie als
economische macht. Recente mededelingen en aanbevelingen tonen aan dat de Commissie
het belastingklimaat (van met name het midden- en kleinbedrijf) beschouwt als een instru-
ment om hogere doelen te kunnen bereiken. Hierbij doet de Commissie voorstellen die
aangrijpen bij de structuur en grondslagen van de nationale wetten.
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4      Argumenten ter zake van harmoniscrende maatregelen met betrekking tot de
fiscale winstberekening

4.1    De interne markt

Ofschoon Edn van de wijzigingen die het Verdrag van de Europese Unie in het Verdrag tot
oprichting van de Europese Economische Verdrag aanbracht tot gevolg had dat de woor-
den 'Europese Economische Gemeenschap' werden vervangen  door de woorden ' Economi-
sche Gemeenschap', blijft de economic 66n van de pijlers van het beleid in de Europese
Gemeenschap.

De Gemeenschap heeft zich onder andere tot taak gesteld een harmonische en evenwichti-
ge ontwikkeling van de economische activiteit te bevorderen. Het EG-Verdrag bevat een
aantal opdrachten aan de Gemeenschap die verricht moeten worden in het belang van deze
doelstelling.
Naast het instellen van een interne markt voorziet het optreden van de Gemeenschap in het
nader tot elkaar brengen van de nationale wetgevingen in de mate waarin dat voor de
werking van de gemeenschappelijke markt noodzakelijk is, alsmede in het bewerkstelligen
van een regime waardoor wordt verzekerd dat de mededinging binnen de interne markt
niet wordt vervalst.

Op grond van het EG-Verdrag omvat de interne markt een ruimte zonder binnengrenzen
waarin het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal is gewaarborgd
volgens de bepalingen van dit verdrag. De maatregelen die de Commissie in haar Wit-
boek43 voorstelde hadden tot doel een 'level playing field' te creeren waardoor onder-
nemingen binnen de gemeenschap zouden worden gevrijwaard van factoren die de vrije
concurrentie konden belemmeren.

In het document dat ten grondslag lag aan de inteme markt 4 werd grote waarde gehecht 1
aan harmoniserende maatregelen met betrekking tot de indirecte belastingen. Aan de I
directe belastingen werd slechts zijdelings aandacht besteed. De Commissie zegde daarin '
toe onderzoek te verrichten naar de vraag in hoeverre het fiscale klimaat in Europa een
negatieve uitwerking kon hebben op het risico-dragend kapitaal en innovatie. Voorts pleitte
de Commissie bij de Raad voor de goedkeuring van voorstellen met betrekking tot deelne-
mingsdividenden, fusies, de voorkoming van dubbele belastingheffing alsmede het voorstel
om in alle lidstaten meer gebruik te maken van de overdracht van verliezen naar latere of 1
vroegere boekjaren.

De Commissie heeft haar standpunt omtrent de relatie tussen enerzijds de directe belastin-
gen en anderzijds de totstandkoming en werking van de interne markt nader uiteen gezet in
de 'Commission Guidelines on company taxation'.45 De Commissie bracht een onder-
scheid aan tussen enerzijds de maatregelen die moesten worden genomen om de gewenste
integratie op het gebied van de directe belastingen te kunnen bereiken in het magische jaar

43     De  voltooiing van de interne markt, COM 1985/310.
44  De voltooiing van de interne markt, COM 1985/310.
45  SEC(90) 601 final.
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1992 en de daaropvolgende jaren anderzijds. Uit dit rapport kan worden afgeleid dat de
Commissie de opvatting was toegedaan dat de heffing over ondernemingswinsten in de
verschillende lidstaten een distortie kan veroorzaken binnen de interne markt. Op grond
van het subsidiariteitsbeginsel pleitte de Commissie voor een pakket maatregelen gericht
op de voorkoming van dubbele heffing. Deze maatregelen gaan niet in tegen de essentie
van de nationale heffingssystemen en hebben budgettair een relatief beperkte uitwerking.
De Commissie stelde echter in haar 'Guidelines' voor nadere maatregelen te nemen met
betrekking tot de steunmaatregelen die in toenemende mate door de lidstaten worden
verstrekt met behulp van de winstberekening.
Met   betrekking  tot de jaren  na 1992 pleitte de Commissie  voor een nadere inventarisatie
van de invloed van de belastingheffing op de werking van de interne markt. De Commissie
die zou worden ingesteld, diende onderzoek te verrichten naar de vraag in hoeverre de
verschillen tussen de nationale heffingen over ondememingswinsten een verstorende factor
vormen bij investeringsbeslissingen. Indien dergelijke distorties zouden bestaan, werd de
Commissie geacht aan te geven in hoeverre dienaangaande maatregelen van de Europese
Commissie benodigd zijn.
Uit de opstelling  van de Commissie mag worden afgeleid  dat  in  de  fase  tot  1992 de meest

pregnante distorties uit de weg moeten worden geruimd. Deze distorties worden gevormd
door de economische dubbele heffing binnen de interne markt. Met de installatie van het
comitd van experts toonde de Commissie aan dat zij, met in achtneming van het subsidiari-
teitsbeginsel. de intentie heeft de directe belastingen te coordineren voorzover deze distor-
ties vormen voor de werking van de interne markt. Uit de onderzoeksopdracht aan het
comitd van experts kan worden afgeleid dat de Commissie de opvatting is toegedaan dat de
interne markt niet slechts eiste dat de dubbele heffing moet worden weggenomen, maar dat
daarenboven ook de verstoring van de optimale allocatie van de productiefactoren moest
worden weggenomen.     In    de

' Guidelines' werd echter onmiddellijk benadrukt    dat    het

subsidiariteitsbeginsel met zich medebrengt dat de lidstaten een grote vrijheid moeten
behouden met betrekking tot de directe belastingen en deswege alleen de zwaarwegende
distorties op gemeenschapsniveau moeten worden aangepakt, die niet door de individuele
lidstaat kunnen worden weggenomen.
Het onderzoek 6 wees uit dat de fiscale wetgeving in de lidstaten van de EU een signi-
ficante distortie veroorzaakte bij investeringsbeslissingen. De belastingheffing in de lidsta-
ten heeft tot gevolg dat investeringen in het buitenland ceteris paribus een lager rendement
kennen dan investeringen binnen de landsgrenzen. Het rapport van het comitd van experts,
beter bekend als de Commissie Ruding, bevatte een aantal verstrekkende aanbevelingen om
deze verstoringen te elimineren.
Deze aanbevelingen vallen uiteen in twee categorieen. In de eerste categorie doet de
Commissie Ruding aanbevelingen met betrekking tot de voorkoming van dubbele heffing
binnen de interne markt. In haar reactie op het rapport van de Commissie Ruding47 om-
armt de Europese Commissie deze categorie aanbevelingen. De andere categorie aanbeve-

lingen ziet op fiscale neutraliteit binnen de interne markt. Deze aanbevelingen hebben tot
doel de inkomsten uit buitenlandse investeringen niet zwaarder te belasten dan de inkom-

46    Report of the Committee of Independent Experts on Company Taxation, Commission  of the Euro-
pean Communities, March 1992. Office for Official Publication of the European Communities;
Luxembourg.   1992.

47 New Guidelines on company taxation in the context of the further development of the internal
market, 24 juni 1992, European Taxation 1992, biz. 253 e.v.
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sten uit binnenlandse investeringen. Deze tweede categorie aanbevelingen toont aan dat de
Commissie Ruding de opvatting is toegedaan  dat de interne markt  meer  eist  dan  'slechts
de eliminatie van dubbele heffingen. De interne markt dient binnen de EU een optimale
allocatie van productiefactoren te bewerkstelligen.
De aanbevelingen die betrekking hadden op de fiscale neutraliteit zijn echter door de Euro-
pese Commissie verworpen als te vergaand en in strijd met het subsidiariteitsbeginsel
danwel in de ijskast gezet door voor te stellen een discussie te starten met de verschillende
lidstaten omtrent deze aanbevelingen.

Uit een tweetal (recentere) documenten blijkt dat de Commissie de opvatting is toegedaan
dat de interne markt slechts optimaal tot ontwikkeling kan komen indien ter zake van de
directe belastingen plannen worden verwezenlijkt die verder reiken dan de ecartering van
dubbele heffing binnen de Gemeenschap. In het werkdocument inzake 'een strategisch

948

programma voor de interne markt en het Witboek: 'Groei, concurrentievermogen.
werkgelegenheid; Naar de 2te eeuw: wegen en uitdagingen'49 stelt de Commissie doel-
stellingen in verband met de optimale exploitatie van de eengemaakte markt. De Commis-
sie pleit voor een fiscale stimulering van de ondernemingen en met name voor een verbe-
tering van het fiscale klimaat van het midden- en kleinbedrijf.

Geconcludeerd kan worden dat de Commissie met betrekking tot de directe belastingen een
arbitrair onderscheid heeft gemaakt tussen enerzijds de totstandkoming van de interne
markt en de optimale ontwikkeling van deze eengemaakte markt anderzijds. Het Witboek
maakt duidelijk dat de dynamische visie van de Commissie op de interne markt garant zal
staan voor een aantal aanbevelingen en mededelingen die verdergaande consequenties
hebben dan de eliminering van dubbele heffing binnen de Europese Gemeenschap.
Met de aanbeveling van 9 juli 1994 betreffende de fiscale behandeling van kleine en mid-
delgrote onderneming poogt de Commissie belastingneutraliteit te creeren tussen eenmans-
zaken en personenvennootschappen enerzijds en kapitaalvennootschappen anderzijds.
De aanbeveling is van belang omdat hieruit kan worden afgeleid dat de Commissie niet
langer de opvatting is toegedaan dat de directe belastingen in het kader van de werking
van de interne markt niet nader behoeven te worden gecoordineerd.

Een aantal aspecten van de directe belastingen in Europees verband is bespreekbaar en
wordt door de Commissie op de agenda geplaatst. Enige mate van harmonisatie van de
winstberekening lijkt echter politiek zeer gevoelig te liggen.

4.2    De zwakke juridische basis in het EG-Verdrag voor maatregelen met betrek-
king tot de directe belastingen

Het EG-Verdrag bevat slechts enkele bepalingen die direct betrekking hebben op de directe
belastingen. Daarenboven vormen deze bepalingen eerder belemmeringen dan stimulansen
voor een verdere integratie van de directe belastingen.
Als de artikelen omtrent de indirecte belastingen terzijde worden gelaten, bevat artikel 73D
EG-Verdrag de eerste rechtsregel die direct ziet op de directe belastingen. Het Verdrag

48 COM 1993(256).
49  Bulletin van de Europese Gemeenschappen, Supplement 6/93, biz. 75.

155



betreffende de Europese Unie heeft een aantal wijzigingen aangebracht in het EG-Verdrag.
Dit heeft geresulteerd in een geheel nieuw hoofdstuk met betrekking tot het kapitaal- en
betalingsverkeer. In zeer algemene en directe werking toekomende artikelen garandeert dit
nieuwe hoofdstuk zowel de ,·rijheid \ an kapitaalverkeer als de vrijheid van betalingsver-
keer. Op deze vrijheden kan echter een gerechtvaardigde beperking worden aangebracht
door middel van de belastingwetgeving. De lidstaten behouden op grond van art. 730. lid
1. letter a het recht de bepalingen van het belastingwetgeving toe te passen die onderscheid
maken tussen belastingplichtigen die niet in dezelfde situatie verkeren met betrekking tot
hun vestigingsplaats of de plaats waar hun kapitaal is belegd. Met Wattel kan worden
betoogd dat deze bepaling eerder een uiting is van fiscaal nationalisme dan van harmonisa-
tiedenken. 50

De volgende bepaling in het EG-Verdrag waarin de fiscale bepalingen in negatieve zin aan
bod komen is art. l OOA. lid 2 EG-Verdrag. Na de goedkeuring van de Europese Akte
geldt als hoofdregel dat de maatregelen die de instelling en werking van de interne markt
betreffen met gekwalificeerde meerderheid van stemmen worden vastgesteld. Op grond van
lid 2 van art. 10OA EG-Verdrag is de hoofdregel niet van toepassing met betrekking tot
fiscale bepalingen en dienen de desbetreffende maatregelen met eenparigheid van stemmen
te worden aangenomen.

De Gemeenschap heeft mede tot doelstelling de inspanningen op het gebied van hoogwaar-
dig onderzoek en hoogwaardige technologische ontwikkeling te stimuleren. Daartoe dienen
ex. art. 130 F, lid 2 te worden opgeheven de wettelijke en fiscale belemmeringen welke de
samenwerking op dit gebied belemmeren. Ook deze bepaling stelt echter teleur in het
kader van de harmonisatie van de directe belastingen. De maatregelen met betrekking tot
het onderzoek en de technologische ontwikkeling dienen immers met eenparigheid van
stemmen te worden vastgesteld (ex. art. 130 O EG-Verdrag).

51

Tenslotte dienen de lidstaten, "voor zover nodig", op grond van art. 220 EG-Verdrag met
elkaar in onderhandeling te treden ten einde de afschaffing van dubbele belasting binnen
de Gemeenschap te bewerkstelligen. Een grondslag voor de harmonisatie van de directe

belastingen op gemeenschapsniveau kan hieruit echter niet worden afgeleid. Art. 220 EG-
Verdrag lijkt de lidstaten te attenderen op hun verplichting een (bilateraal) verdrag ter
voorkoming van dubbele belasting te sluiten. 52

In de literatuur bestaat communis opinio omtrent de zwakke juridische basis voor harmo-
nisatie van de directe belastingen in het EG-Verdrag.51 Meerdere lidstaten hebben iedere
vorm van harmonisatie van de directe belastingen gepareerd door zich te beroepen op het

50  P.J. Wattel, De smalle marges van positieve integratie van directe belastingen in de Europese

Gemeenschap, SEW 6(1994) juni, biz. 398.
51 Zie hieromtrent: S. van Thiel, The Single Act and Tax Harmonization in the European Communi-

ties, European Taxation 1987, biz. 243.
52  Zie P.J. Wattel, t.a.p., biz. 397 die de opvatting is toegedaan dat deze bepaling geen communautaire

actie verlangt maar intergouvernementele instrumenten als belastingverdragen aanwijst.
53   Zie: P.J. Wattel, t.a.p.,  biz. 399.0, Thommes. Harmonization of enterprise taxation in the EC.

Intertax 1990/4, biz. 208, H. Harnaekers, The EC on the Brink of Full Corporate Tax Harmoniza-
tion, European Taxation 1992, biz. 102.
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feit dat in tegenstelling tot de specifieke basis die aanwezig is in art. 99 EG-Verdrag met
betrekking tot de indirecte belastingen, de directe belastingen geen (specifieke) juridische
grondslag kennen voor harmonisatie-maatregelen.44
Uit het feit dat de Moeder/Dochter-richtlijn alsmede de Fusie-richtlijn hun juridische
grondslag vinden in art. 100 EG-Verdrag moet worden geconstateerd dat de lidstaten
bereid zijn deze verdragsbepaling te accepteren als grondslag voor de harmonisatie van de
directe belastingen.
Het vereiste van eenparigheid van stemmen dat ook na de Europese Akte is blijven be-
staan, brengt met zich mede dat elke lidstaat door middel van haar veto iedere vorm van
harmonisatie van de directe belastingen kan verhinderen. De vereiste unanimiteit kan
wellicht door de Commissie worden vermeden door haar richtlijn te baseren op art. 101
EG-Verdrag. Van belang is echter dat "een dispariteit tussen de wettelijke of be-
stuursrechtelijke bepalingen der lidstaten de mededingingsvoorwaarden op de gemeen-
schappelijke markt vervalst en zodoende een distortie veroorzaakt welke moet worden
opgeheven"." Ofschoon de Commissie   in 1992 heeft aangekondigd vaker  van dit artikel
gebruik te gaan maken, moet worden geconstateerd dat daarvan tot dusverre op het fiscale
gebied geen sprake is.

4.3 Het misbruik van het subsidiariteitsbeginsel

Het subsidiariteitsbeginsel heeft in het Verdrag betreffende de Europese Unie een promi-
nente plaats verworven. Ofschoon dit beginsel reeds impliciet van toepassing was op het
gehele EEG-Verdrag en expliciet was opgenomen met betrekking tot het milieu, geldt zij
na "Maastricht" expliciet voor alle gedeelde bevoegdheden van de Gemeenschap. Het
subsidiariteitsbeginsel als verwoord in art. 3B EG-Verdrag luidt als volgt:
Op gebieden die niet onder haar exclusieve bevoegdheid vallen, treedt de Gemeenschap,
overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel, slechts op indien en voor zover de doelstellin-
gen van het overwogen optreden niet voldoende door de Lid-Staten kunnen worden
verwezenlijkt en derhalve vanwege de omvang of de gevolgen van het overwogen optreden
beter door de Gemeenschap kunnen worden verwezenlijkt.
Zowel de Commissie56 als de Raads' hebben aangeduid welke consequenties dit beginsel
zal hebben voor het wetgevingsproces binnen de gemeenschap. De Raad heeft tijdens de
topconferentie in Edinburgh een aantal richtsnoeren geformuleerd met betrekking tot de
werking van het subsidiariteitsbeginsel. Indien sprake is van een gedeelde bevoegdheid van
de Gemeenschap en de lidstaten zal het optreden van de Gemeenschap alleen gerecht-
vaardigd zijn indien de doelstellingen van dit communautair handelen niet voldoende door
de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt. Of de bovenstaande situatie zich voordoet, kan
met behulp van een aantal voorwaarden worden getoetst. In de eerste plaats dient de vraag
te worden beantwoord in hoeverre de betrokken kwestie transnationale aspecten bevat die
niet bevredigend kunnen worden opgelost door de lidstaten. Indien aan de eerste voor-

54 Zie hieromtrent: H. Hamaekers, t.a.p., biz. 102.
55 Zie hieromtrent nader mijn artikel  ' Een geharmoniseerd winstbegrip in Europa als utopie?,  WFR

1993/6069,  p.  1330, R.H.M.J. Offermanns, Het ondernemingsbegrip in Europees perspectief,  diss.,
1997, p. 2.

56  Bulletin EC 10-1992, biz. 116 e.v.
57 Bijlage Europa van Morgen, december 1992, Europese Raad Edinburgh 11-12 december  1992,

Conclusies van het Voorzitterschap.
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waarde niet wordt voldaan. kan communautair handelen worden gerechtvaardigd doordat
het solitair optreden van de lidstaten danwel de afwezigheid van enig optreden van de kant
van de Gemeenschap in strijd is met de voorschriften van het Verdrag ofwel de belangen
van de lidstaten aanzienlijk zou schaden. Als derde reden voor gemeenschappelijk hande-
len kan worden aangevoerd de overtuiging bij de Raad "dat een optreden op communautair
niveau op grond van de schaal of de gevolgen ervan duidelijk voordelen zal opleveren
boven een puur nationaal optreden." Tenslotte stelt de Raad dat "de conclusie dat een
communautaire doelstelling niet voldoende door de lidstaten kan worden verwezenlijkt,
maar beter door de Gemeenschap kan worden bereikt, moet worden gestaafd door kwalita-
tieve of, waar mogelijk, kwantitatieve factoren." Deze laatste eis voorkomt dat de werking
van richtsnoeren kan worden afgezwakt door middel van algemene stellingen die een
communautair optreden kunnen rechtvaardigen. Het zal veelal een forse opgave zijn om
met behulp van bewijzen een communautair optreden te rechtvaardigen.
De richtlijnen van de Raad hebben tot gevolg dat het subsidiariteitsbeginsel een belemme-
ring kan vormen voor communautair optreden. Naar mijn mening kan op grond van de
richtsnoeren niet worden geconstateerd dat ieder voorstel met betrekking tot de directe
belastingen in strijd is met het subsidiariteitsbeginsel. De heffing over ondernemingswin-
sten kent immers verscheidene transnationale aspecten (bv. kapitaal import en export
neutraliteit). Voorts is het aannemelijk dat deze problematiek niet kan worden opgelost
door een enkele lidstaat, aangezien de distorties ontstaan door de dispariteiten tussen de
verschillende nationale wetgevingen.      In de discussie   nota  van 20 maart 1996 (SEC(96)
487 final) schrijft de Commissie dat "[i]n the current situation, no Member State can alone
remove all the tax obstacles or the various causes of the process of tax degradation broadly
defined."
Ondanks de richtsnoeren van de Raad en de opmerkingen van de Commissie blijkt in de
(Europese) praktijk het subsidiariteitsbeginsel een middel te zijn in handen van de lidstaten
om onwelgevallige maatregelen vanuit de Commissie te verwerpen.58 Het subsidiariteits-
beginsel wordt derhalve als argument opgeworpen om maatregelen te blokkeren die in
strijd zijn met de nationale belangen van de lidstaten.59 Een objectieve toetsing van het
communautaire voorstel aan het subsidiariteitsbeginsel is in dergelijke gevallen niet aan de
orde.

4.4    Vrijheid van kapitaalverkeer

De vrijheid van kapitaalverkeer werd reeds in een vroeg stadium geponeerd als argument
voor de harmonisatie van de directe belasting.6  Met betrekking tot de inhoud en strek-
king van een vrij kapitaalverkeer kunnen een restrictieve en een extensieve interpretatie
worden verdedigd.

De extensieve interpretatie van de vrijheid van kapitaalverkeer kan worden gebaseerd op
art. 73B EG-Verdrag. In deze bepaling zijn alle beperkingen van het kapitaalverkeer

58  F. Vanistendael. The limits to the new community tax order, C.M.L.R. 1994, blz. 298. W.A.
Vermeend, H.A. Kogels. Compendium Europees belastingrecht, 1994, biz. 58.

59  J. Pelkmans, Hoe federaal is de EG? een economische benadering, in: Maastricht kritisch be-
schouwd. red. J. Muysken, L.L.G. Soete. 1993, biz. 156. W.A.F.G. Vermeend, Concurrentie versus
harmonisatie van de directe belastingen, in: Tax Planning 1992, biz. 48.

60  S. Cnossen, Tax Harmonization in the European Community, European Taxation 1986. blz. 552.
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tussen lidstaten onderling en tussen lidstaten en derde landen verboden. Ruding«' con-
cludeert in zijn dissertatie dat van een volledige liberalisatie van het internationale kapi-
taalverkeer eerst sprake kan zijn indien de belemmeringen in de vorm van onder andere de
fiscale voorschriften zijn weggenomen.62 Hij stelt vast dat het wezen van alle beperkingen
is dat zij discriminatoir zijn naar nationaliteit, ingezetenschap, herkomst of bestemming.
De definitie van vrijheid van kapitaalverkeer, die mede de opheffingen van fiscale belem-
meringen omvat, is verdedigbaar vanuit het stelsel van het EG-Verdrag. De vrijheden van
goederen, diensten, personen en kapitaal zijn uitwerkingen van het non-discriminatiebegin-
sel dat is neergelegd in art. 6 EG-Verdrag. 63

Ondanks de krachtige bewoordingen van art. 73B EG-Verdrag alsmede de ruime defini-
ering van de vrijheid van kapitaalverkeer zal deze vrijheid naar mijn mening niet eenvou-
dig de juridische basis kunnen vormen voor harmonisatie-maatregelen met betrekking tot
de directe belastingen.
De lidstaten behouden op grond  van  art.   730,  lid 1, letter a EG-Verdrag het recht  de
bepalingen van de fiscale wetgeving toe te passen die onderscheid maken tussen belasting-
plichtigen die niet in dezelfde situatie verkeren met betrekking tot hun vestigingsplaats of
de plaats waar hun kapitaal is belegd. Aangezien nu juist het onderscheid op deze gronden
de fiscale belemmeringen behelst die in het belang van de liberalisatie van het kapitaal-
verkeer dienen te worden weggenomen, is de vrijheid van kapitaalverkeer voor de belas-
tingwetgeving niet relevant.
Ook het derde lid van art. 73D EG-Verdrag waarin wordt bepaald dat de in de leden 1 en
2 bedoelde maatregelen en procedures geen middel tot willekeurige discriminatie of
verkapte beperking van het vrije kapitaalverkeer mogen vormen, kan geen uitweg bieden.
In de zaak-Schumacker 4 heeft het HvJ EG expliciet geoordeeld dat het een lidstaat is
toegestaan onderscheid te maken op grond van de woonplaats van de belastingplichtige.
Slechts indien de binnenlandse en de buitenlandse belastingplichtigen in dezelfde situatie
verkeren zal sprake kunnen zijn van ongeoorloofde discriminatie.

In de opvatting dat aan de inhoud van de vrijheid van kapitaalverkeer een beperkte reik-
wijdte moet worden toegekend, omvat de vrijheid van kapitaalverkeer niet de fiscale
belemmeringen en kan derhalve een volledig geliberaliseerd kapitaalverkeer in de zin van
het EG-Verdrag worden bewerkstelligd zonder enige harmoniserende aanpassingen aan de
directe belastingen in de lidstaten. Ook voor een restrictieve uitleg van de vrijheid van
kapitaalverkeer zijn argumenten aan te voeren.
In het Luisi en Carbone-arrest65 oordeelde het HvJ EG dat onder kapitaalverkeer moet
worden verstaan de "financiele operaties die in wezen op belegging of investering van het
betrokken bedrag zijn gericht en niet op vergoeding van een prestatie".
Reeds in de jaren 60 is de Raad begonnen op grond van art. 69 EG-Verdrag Liberalisatie-
Richtlijnen vast te stellen. Uit deze richtlijnen kan worden opgemaakt dat het kapitaalver-

61 H.O.C.R. Ruding, Naar 66n geintegreerde Europese Kapitaaimarkt?, dissertatie  1969,  biz.  61  e.v.
62    Ook P.J.G. Kapteyn, P. VerLoren van Themaat, L.W. Gromley, Introduction to the Law of the

European Communities, 1989, biz. 454 zijn de opvatting toegedaan dat aan de vrijheid van kapi-
taalverkeer en ruime strekking moet worden toegekend.

63 Zie arrest van het HvJ EG van 30 mei 1989, C-305/87, Commissie van de Europese Gemeenschap-
pen tegen Helleense Republiek.

64   HvJ EG 14 februari 1995, Zaak C-279/93 (Schumacker), BNB 1995/187.
65     HvJ  EG 31 januari  1984, zaak C-286/82  en 26/83 (Luisi en Carbone).  Jur.  1984,377.
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keer onder andere omvat de directe investeringen, beleggingen in onroerend goed. kapi-
taalverkeer van persoonlijke aard en de verstrekking en allossing van kredieten betrekking
hebbend op handelstransacties. In de Vierde Kapitaal-Liberalisatierichtlijn van 8 juni
198866 heeft  de  Raad de lidstaten verplicht  op   1  juli   1988 de belemmeringen  van het vrije
kapitaalverkeer tussen burgers van de verschillende lidstaten te verbieden. Ofschoon deze
richtlijn is gericht op een volledige liberalisatie van het kapitaalverkeer bevat de richtlijn
geen bepalingen omtrent de harmonisatie van fiscale bepalingen.
Uit   zowel het arrest   van   het   HvJ   EG   als de reikwijdte   van de richtlijn   van   1988   kan
worden afgeleid dat een volledige liberalisatie van het kapitaalverkeer in de zin van het
EG-Verdrag kan worden bereikt zonder de fiscale belemmeringen op te heffen. Deze
conclusie lijkt te worden bevestigd door de overwegingen van het HvJ EG in de zaak-
Bachmann67. Het Hof overwoog daar dat de vrijheid van kapitaalverkeer zich niet verzet
tegen (fiscale) beperkingen "die (indirect) voortvloeien uit beperkingen ten aanzien van de
andere fundamentele vrijheden". Slechts de beperkingen die zijn gericht op de overmakin-
gen van kapitaal zijn in strijd met art. 67 EEG-Verdrag. Naar mijn mening bestaat er geen
reden deze jurisprudentie niet eveneens van toepassing te verklaren op de nieuwe bepalin-
gen met betrekking tot de vrijheid van kapitaalverkeer. 68

Zowel bij een restrictieve interpretatie als bij een extensieve interpretatie van de vrijheid
van kapitaalverkeer moet worden geconcludeerd dat het EG-Verdrag niet vereist dat de
directe belastingen dienen te worden geharmoniseerd ten behoeve van een geliberaliseerde

kapitaalmarkt.

4.5 Kapitaal Import Neutraliteit (KIN) en Kapitaal Export Neutraliteit (KEN)

Ondanks de vrijheid van goederen, diensten, personen en met name kapitaal kan binnen de
interne markt van de EU een grote mate van divergentie bestaan tussen de verschillende
heffingen over ondernemingswinsten binnen de lidstaten. De vrijheid van kapitaal maakt
de vraag naar de neutraliteit van belastingheffing binnen de interne markt prangender.
De Commissie Ruding in haar rapport veel aandacht besteed aan de vraag in69 heeft
hoeverre de neutraliteit met betrekking tot het kapitaalverkeer door de verschillende
heffingen wordt verstoord. Ofschoon de term neutraliteit een bepaalde onzijdigheid impli-
ceert, bestaan er twee soorten neutraliteit, te weten: de kapitaal import neutraliteit en de
kapitaal export neutraliteit.70 Deze verschillende vormen van neutraliteit hebben betrek-

66 Richtlijn 88/361, Pb. 1988, L 178.
67  HvJ EG 28 januari 1992, zaak C-204/90 (Bachmann), Jur. 1992,285.
68   Ook S. van Thiel. The Prohibition of Income Tax Discrimination in the European Union: What

Does  it Mean?, European Taxation  1994,  biz.  308  is de opvatting toegedaan  dat de nieuwe bepalin-

gen de richtlijn codificeren. Zie ook Knobbe-Keuk, Freier Kapitalverkehr und steuerliche Beschran-

kungen in den Maastrichter Bestimmungen - ein Rockschritt?, Internationale Wirtschaftsbriefe,
F.2(Vorschau und Standpunkte), Seite 613.

69   Report of the Committee of Independent Experts on Company Taxation; Commission of the Euro-
pean Communities, March 1992. Office for Official Publication of the European Communities;
Luxembourg, 1992, biz. 34 e.v.

70  P.J. Wattel, De smalle marges van positieve integratie van directe belastingen in de Europese
Gemeenschap, SEW 6(1994) juni,  biz.  410-411; S. Cnossen,  Moet de vennootschapsbelasting
worden geharmoniseerd, Belastingadviseursdag 1991, biz. 30 e.v.; G.M.M. Michielse, 'Thin capitali-
sation' in het fiscale recht, dissertatie. p. 35-36.
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king op de wijze waarop winsten die in het buitenland zijn behaald in de domiciliestaat in
de heffing worden betrokken. Kapitaal import neutraliteit (KIN) heeft tot gevolg dat de
domiciliestaat zijn ondernemers de mogelijkheid biedt om in andere lidstaten op gelijke
voet met lokale ondernemers te concurreren. Deze vorm van neutraliteit zal slechts kunnen
worden bereikt indien de in het buitenland behaalde winsten in de domiciliestaat van de
ondernemer worden vrijgesteld.
Kapitaal export neutraliteit (KEN) garandeert dat de concurrentievoorwaarden in de
domiciliestaat niet worden vervalst. Alle ondernemers zullen derhalve op gelijke wijze in
de heffing worden betrokken ongeacht de plaats waar de winst is gegenereerd. Bij KIN
bestaat de mogelijkheid dat een ondernemer een vrijstelling geniet ondanks het feit dat in
het buitenland geen of een zeer lage heffing plaats heeft gevonden. Deze vorm van neu-
traliteit kan derhalve tot gevolg hebben dat ondernemers die wellicht een even hoge winst
hebben behaald een zeer verschillende belastingdruk kennen op grond van het feit dat de
winsten niet in dezelfde lidstaat zijn behaald.
Aan beide vormen van neutraliteit kleven nadelen. Aan KEN kan worden tegengeworpen
dat de bronstaat zijn historisch recht op heffing wordt ontzegd. Aan dit argument tegen
KEN kan echter tegemoet worden gekomen door een full credit van de domiciliestaat voor
de in de bronstaat betaalde vennootschapsbelasting.
KIN kent het gevaar van de fiscale rivaliteit. Ondernemers zullen streven hun winsten en
verliezen te laten neerstrijken op de plaatsen waar de fiscale behandeling naar omstandig-
heden optimaal is.

De Commissie Ruding71 komt tot de conclusie dat de belastingstelsels van alle lidstaten
van de EU de neutraliteit verstoren. Ondernemers doen er derhalve verstandig aan niet te
investeren of beleggen buiten de landsgrenzen. Voorts wordt een buitenlandse investeerder
door de werking van de fiscale wetgeving benadeeld ten opzichte van de binnenlandse
investeerder.
Uit de door de Raad aangenomen richtlijnen met betrekking tot dividenden van de doch-
termaatschappij aan de moeder wordt zowel de mogelijkheid geboden voor een vrijstelling
van het ontvangen dividend als voor het verstrekken van een tax credit. Het heikele
probleem met betrekking tot de verschillende vormen van neutraliteit wordt derhalve ontlo-
pen.

Zowel KIN als KEN kunnen gelijktijdig worden bereikt indien de lidstaten van de EU
naast een volledig geharmoniseerde winstgrondslag eveneens een uniform tarief kennen. 72

Aangezien de tarieven reeds door de werking van de markt grotendeels nader tot elkaar
zijn gekomen, zal de (gedeeltelijke) harmonisatie van de winstgrondslag leiden tot een
situatie waarin de beide vormen van kapitaalneutraliteit beter tot hun recht komen.

71    Report of the Committee of independent experts on company taxation, t.a.p.,  biz.  78.
72 Zie: Report of the Committee of Independent Experts on Company Taxation: Commission of the

European Communities, March 1992, Office for Official Publication of the European Communities;
Luxembourg, 1992, biz. 35; S. Cnossen, t.a.p, biz. 35.
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4.6   De verdragsrechtelijke bepaling dat geen stcunmaatregelen mogen plaatsvin-
den (art. 92 - 94 EG-Verdrag)

Steunmaatregelen die op enigerlei wijze door de lidstaten worden bekostigd zijn onver-
enigbaar met de gemeenschappelijke markt indien zij de mededinging door de begunstiging
van bepadde ondernemingen of bepaalde produkties vervalsen of dreigen te vervalsen.
Op deze bepaling worden in het EG-Verdrag echter uitzonderingen geformuleerd. Zo zijn
onder andere de steunmaatregelen geoorloofd die tot doel hebben de bevordering van de
economische ontwikkeling van streken waarin de levensstandaard abnormaal laag is of
waar een ernstig gebrek aan werkeloosheid heerst. Voorts kunnen steunmaatregelen zijn
toegestaan ter bevordering van de verwezenlijking van een belangrijk project van gemeen-
schappelijke Europees belang, het behoud van het culturele erfgoed, de opheffing van een
ernstige verstoring in de economic van een lidstaat, alsmede de ontwikkeling van bepaalde
vormen van economische bedrijvigheid of van bepaalde regionale economiefin te verge-
makkelijken.

De bepalingen in het EG-Verdrag ter zake van het verbod op steunmaatregelen hebben tot
doel de concurrentievoorwaarden binnen de gemeenschappelijke markt te zuiveren van
vervalsende maatregelen die door de lidstaten worden genomen. Edn gemeenschappelijke
markt kan slechts ontstaan indien naast de vrijheden in het EG-Verdrag eveneens maatre-
gelen worden genomen met betrekking tot de vrije mededinging. De Commissie geeft in
haar   mededingingsverslagn   van   1993   aan  dat "(d)e bevordering van groei, concurrentie-
vermogen en werkgelegenheid .. altijd 66n van de bestaansredenen van het mededingings-
beleid [is] geweest."

Het HvJ EG heeft beslist dat "het eventuele fiscale karakter noch het eventuele sociale doel
van de betwiste maatregel voldoende is om deze buiten het bereik van art. 92 te bren-
gen".74 De directe belastingen en met name het winstbegrip lenen zich uitstekend voor het
verstrekken van steunmaatregelen. Een beproefd voorbeeld van een vorm van staatssteun is
de aanvullende grote-projecten toeslag bij de WIR. Zowel de Commissie75 als het HvJ
EG achtte deze vorm van subsidie in strijd met art. 92 EG-Verdrag.

Ter zake van de steun die door een lidstaat wordt verstrekt in de vorm van een fiscale
maatregel schrijft de Commissie,6 het volgende: "Het is niet altijd gemakkelijk een schei-
ding aan te brengen tussen staatssteun en algemene maatregelen voor bepaalde interventies
via fiscale uitgaven of via het sociale zekerheidssysteem." Vermeend77 is de opvatting
toegedaan dat de Commissie op grond van deze moeilijkheden de lidstaten een hoge mate
aan beleidsruimte gunt. Deze stellingname leidt er naar zijn mening toe dat de nationale
overheden in toenemende mate besluiten directe steunmaatregelen te verbloemen door ze te

73 23e verslag ter zake van de mededinging in de Europese Gemeenschap, biz. 24.
74  HvJ EG, Italie v. Commissie, Jur. 1974, p. 718.
75  Pb L 217,1979, biz. 17.
76 ige verslag ter zake van de mededinging in de Europese Gemeenschap, biz. 132.
77 W.A.F.G. Vermeend, Concurrentie versus harmonisatie van de directe belastingen, in: Brouwer

(red.), Tax Planning, 1992, biz. 47.
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vervangen door "minder grijpbare fiscale maatregelen".71
Ofschoon het begrip steunmaatregel in art. 92 EG-Verdrag ruim moet worden uitgelegd,
ziet het EG-Verdrag op situaties waarin slechts een bepaalde onderneming of bedrij fstak
wordt bevoordeeld. Zoals Kooijmans,9 treffend aangeeft, kan derhalve van een steunmaat-

regel in de zin van art. 92 EG-Verdrag niet worden gesproken indien er sprake is van een
algemene belastingverlaging.
De Commissie80 is de opvatting toegedaan dat "uitsluitend fiscale maatregelen die een
coherente toepassing van het algemene belastingsysteem inhouden en die automatisch en
op niet-discretionaire wijze van toepassing zijn op de gehele economic. maatregelen zijn
die niet onder artikel  92,  lid 1, vallen."

De vraag of een bepaalde fiscale maatregel in strijd is met art. 92 EG-Verdrag kan derhal-
ve slechts worden beantwoord indien vaststaat wat verstaan moet worden onder 'een
coherente toepassing   van het algemene belastingsysteem'. De grote verscheidenheid   aan
belastingsystemen kan in theorie tot gevolg hebben dat een fiscale subsidie in een bepaalde
lidstaat voldoet aan de eisen van de Commissie terwijl door de verschillen in belastingsys-
temen een dergelijke subsidie in een andere lidstaat niet kan worden verstrekt zonder het
EG-verdrag te schenden.
Indien de lidstaten door de terughoudende stellingname inderdaad in toenemende mate
besluiten hun subsidies door middel van de belastingheffing beschikbaar te stellen, zou een
(bescheiden) harmonisatie ten minste kunnen waarborgen dat binnen de Europese Unie de
fiscale winstberekening moeilijk kan worden gebruikt voor het toekennen van steun. Door
het publiceren van aanbevelingen met betrekking tot bepaalde elementen van de winstbe-
rekening, kan duidelijk worden gemaakt welke normen normaliter op bepaalde balanspos-
ten van toepassing zijn. Indien een lidstaat een geheel andere winstberekeningsmethode
toelaat of wellicht voorschrijft en de Commissie het vermoeden heeft dat sprake is van een
(verboden) steunmaatregel, zou de aanbeveling naar mijn mening als rechtvaardigingsgrond
kunnen dienen voor het omkeren van de bewijslast. De lidstaat zou bij het hanteren van
een methode die afwijkt van de winstberekeningsmethode zoals deze is voorgeschreven in
de aanbeveling op verzoek van de Commissie moeten aantonen dat van een steunmaatregel
geen sprake is.
Een dergelijke minimale harmonisatie van de grondslagen van de belastingheffing van
ondernemingen betekent voorts dat de lidstaten zich aan gelijke criteria moeten houden
indien zij besluiten een subsidie te verlenen door een fiscale maatregel.
De Commissie bepleitte   in   1993 een coordinatie   van de directe belastingen "omdat   de
fiscaliteit een middel tot steunverlening is dat de concurrentievoorwaarden beinvloedt".St
Ook  in de 'communication'   van 22 oktober  1996  acht de Commissie het noodzakelijk  met
betrekking tot de communautaire mededingingsregels (inclusief de staatssteunregels) de
werkingssfeer te verduidelijken en de consistente toepassing te verbeteren.

78  Zie voor voorbeelden van fiscale stimulantia: C. Valenduc, Tax havens and fiscal degradation in the
European Community, EC Tax Review, 1994/1, biz. 20 e.v.

79 J.P.M. Kooijmans, De Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk in relatie met art. 92-94 EG-
Verdrag; toegestane steun  of niet?, Weekblad 1994/6123,  biz.   1526.

80 20e verslag ter zake van de mededinging in de Europese Gemeenschap, biz. 216.
81   Werkdocument van de Commissie inzake "een strategisch programma voor de interne markt"(CO-

i(93) 256); Zie ook W.A.F.G. Vermeend, t.a.p., biz. 47 waarin hij stelt dat alle landen belang heb-
ben bij harmonisatie op dit gebied in plaats van concurrentie.
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Een verdergaande harmonisatie van het winstbegrip zal tot gevolg hebben dat de lidstaten
geen vrijheid bezitten om steunmaatregelen door middel van de berekening van de winst
ter beschikking te stellen. Voorts kan bij een dergelijke harmonisatie-graad op Europees
niveau worden besloten om fiscale steunmaatregelen door middel van de belastingheffing
te verschaffen. Op deze wijze zal worden voorkomen dat de mededinging binnen de
Europese Unie wordt verstoord door steunmaatregelen, aangezien deze maatregelen van
toepassing zijn voor de gehele gemeenschap.

4.7    Economische en Monetaire Unie

Het Verdrag betreffende de Europese Unie heeft voortvarende schreden gezet met betrek-
king tot de bewerkstelliging van de Economische en Monetaire Unie (EMU). In art. 3A
van het EG-Verdrag wordt benadrukt dat de volgende grondslagen dienen te worden
nageleefd: stabiele prijzen, gezonde overheidsfinancien en monetaire condities en een
houdbare betalingsbalans. Deze beginselen worden nagestreefd met behulp van zowel de
economische unie als de monetaire unie. Op grond van art. 102A EG-Verdrag dienen de
lidstaten en de gemeenschap te handelen in overeenstemming met het beginsel van een
open markteconomie met vrije mededinging, waarbij een doelmatige allocatie van midde-
len wordt bevorderd. Dit 'beginsel' lijkt een derde markt binnen de gemeenschap te
creeren. In de eerste plaats bestaat de interne markt, die de vier vrijheden omvat. Daar-
naast bestaat al sinds de totstandkoming van het oude EEG-Verdrag de gemeenschappelijke
markt. Naast de interne markt omvat de gemeenschappelijke markt eveneens de vrije
mededinging. De open markt(economie) streeft naast een vrije mededinging eveneens naar
een doelmatige allocatie van de middelen.

Op macro-economisch niveau heeft de instelling van een monetaire en economische unie
grote gevolgen voor de belastingen. In de eerste plaats bestaat er een verbod op monetaire
financiering. Het is lidstaten in de EMU derhalve niet toegestaan hun financieringstekort te
financieren met behulp van een rekening-courantverhouding of andere kredietfaciliteiten bij
de Europese Centrale Bank of de nationale centrale banken. Voorts is het de centrale bank
niet toegestaan rechtstreeks schuldbewijzen te kopen van de lidstaten. Dit verbod op
monetaire financiering heeft tot gevolg dat de lidstaten hun uitgaven moeten financieren
met behulp van belastingen en een beroep op de kapitaalmarkt. Ook deze laatste optie is
door het in Maastricht gesloten verdrag aan banden gelegd. In het EG-Verdrag is vastge-
legd dat de lidstaten buitensporige overheidstekorten dienen te vet:mijden. Een dergelijk
tekort kan immers tot gevolg hebben dat een lidstaat een bovenmatig beroep op de kapi-
taalmarkt moet doen, hetgeen kan leiden tot een stijging van de rentepercentages. Het
overheidstekort van 6dn lidstaat kan op een dergelijke wijze nadelig zijn voor alle lidsta-
ten: De Commissie moet aan de hand van twee referentiewaarden vaststellen of er
sprake is van een buitensporig overheidstekort. In een protocol bij het Verdrag zijn deze
referentiewaarden nader bepaald. In de eerste plaats mag het voorziene of feitelijke begro-
tingstekort niet groter zijn dan drie procent van het bruto binnenlands produkt tegen
marktprijzen. Op grond van het tweede criterium mag de totale overheidsschuld niet groter
zijn dan 60% van het bruto binnenlands produkt tegen marktprijzen.

82 Zie hieromtrent: R. Smits, De monetaire unie van Maastricht, SEW 8/9 (1992) augustus/september,
biz. 712 e.v.
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Naast de beperking van de monetaire en budgettaire financiering van de overheidstekorten.
worden in de derde fase van de EMU de omrekenkoersen van de munteenheden van de
participerende lidstaten onherroepelijk vastgesteld.2 Dit heeft tot gevolg dat de lidstaten
hun economie niet meer kunnen beinvloeden door middel van een de- of revaluatie van de
nationale munt.

De restricties en verboden in het EG-Verdrag nopen de lidstaten tot het voeren van een
verstandig beleid met betrekking tot de belastingheffing. Door middel van het heffen van
belastingen kan immers enerzijds worden voorkomen dat een buitensporig overheidstekort
ontstaat en anderzijds worden vermeden dat het financieringstekort monetair moet worden
gefinancierd.
De groeiende importantie van de belastingen bij het financieren van de overheidsuitgaven
vormt naar de mening van Cnossen  een zwaarwegend argument voor het behoud van de
fiscale autonomie van de lidstaten. Ook de Commissie lijkt deze conclusie te onderstrepen
als zij schrijft dat "[t]he need for fiscal autonomy and flexibility arises from the loss of the
monetary and exchange rate instrument for individual countries. 45

Doordat de Europese monetaire en economische unie op vele punten afwijkt van de
overige monetaire unies is empirisch bewijs met betrekking tot de invloed van de EMU op
de nationale belastingwetgevingen niet voorhanden. De Commissie86 is de opvatting
toegedaan dat de, onder andere door de instelling en werking van de EMU, gestaag groei-
ende integratie binnen de Europese Unie tot gevolg kan hebben dat de burgers door middel
van    ' voting with their feet' duidelijk zullen maken welke relatie tussen belastingen   en
publieke voorziening wordt geprefereerd. Hoge belastingen zullen derhalve binnen de Unie
geen probleem zijn, mits de burgers van de lidstaat waar voor hun geld krijgen. Het
'stem'gedrag van de burgers staat dientengevolge garant voor een efficiente besteding van
de belastingopbrengsten.
De mobiliteit van de burgers en hun belastinggrondslagen brengt echter eveneens met zich
mede dat de lidstaten geraken in een belastingwedijver. Zonder enige vorm van coOrdinatie
of harmonisatie zal deze strijd tussen de lidstaten tot gevolg hebben dat de mobiele belas-
tinggrondslagen tegen een te laag percentage in de heffing worden betrokken. 87

De Commissie benadrukt dat de EMU geen argumenten biedt voor een volledige harmo-
nisatie van de nationale belastingsystemen. Met betrekking tot de vennootschapsbelasting
zijn echter naar haar mening argumenten aan te dragen om de bepalingen met betrekking
tot de winstberekening te harmoniseren alsmede een minimum percentage te stellen.
Ofschoon de meeste gevolgen van de economische unie reeds voortvloeien uit de werking
van de interne markt, concludeert de Commissie dat de EMU tot gevolg zal hebben dat de
lidstaten worden gedwongen hun belastingopbrengsten efficient te besteden en voorts de
vennootschapsbelasting zal moeten worden geharmoniseerd voorzover de belastingwedijver
tussen de lidstaten de opbrengst uitholt.

83  Art. 109L, lid 4 EG-Verdrag.
84    S.  Cnossen, Moet de vennootschapsbelasting worden geharmoniseerd, Belastingadviseursdag  1991.
85 Europese Commissie, One market, one money, (1990) 44 European Economy, biz. 100.
86 Europese Commissie, t.a.p., biz. 128 e.v.
87  Zie ook: B. Eichengreen, Should the Maastricht treaty be saved?, Princeton Studies In International

Finance, No. 74, 1992, biz. 26.
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De EMU zoals die tot stand moet komen op grond van het EG-Verdrag kent een element
dat de ontwikkeling van een Europese belastingheffing zou kunnen bespoedigen. De vaste
wisselkoersen binnen de EMU hebben tot gevolg dat de lidstaten een instrument is ont-
nomen dat in bepaalde situaties op relatief eenvoudige wijze de problemen tussen verschil-
lende lidstaten heeft kunnen wegnemen. Ook binnen de EMU bestaat de mogelijkheid dat
de economie van 66n lidstaat door omstandigheden in een depressie geraakt, terwijl de
andere lidstaat van dezelfde omstandigheden geen noemenswaardige problemen ondervindt.

De Commissie88 constateert dat de lidstaten na het wegvallen van de mogelijkheid de
wisselkoersen aan te passen nog slechts twee opties openstaan. In de eerste plaats zouden
de lonen kunnen worden verlaagd om op die wijze de concurrentiepositie van de lidstaat
ten opzichte van de andere lidstaten te verbeteren. De Commissie8g stelt echter vast dat de
flexibiliteit van de lonen van een groot aantal omstandigheden afhankelijk is.90 Gecon-
cludeerd kan worden dat het verlies van de wisselkoersen niet geheel wordt gecompenseerd
door middel van de (on)mogelijkheid de lonen aan te passen.

De tweede mogelijkheid een 'country specific shock' te kunnen keren, wordt gevormd
door het fiscale beleid.91 Een verhoging of verlaging van de belastingen kan door een
lidstaat worden overwogen om een economische crisis te voorkomen danwel tegen te gaan.
Ook dit instrument kent echter haar schaduwzijden. In de eerste plaats belemmeren derge-
lijke budgettaire maatregelen een werkelijke aanpak van het probleem. De economische

problemen zouden bijvoorbeeld kunnen voortvloeien uit het hoge aantal inactieven of de
hoge productiekosten in verhouding tot de productiviteit. Voorts kan een stimulering van
de economie door middel van de belastingen tot gevolg hebben dat de staatsschuld aan-
groeit. Dit kan tot gevolg hebben dat een buitensporig overheidstekort ontstaat. Het EG-
Verdrag heeft derhalve een instrument aan banden gelegd dat kan worden toegepast ter
compensatie voor het wegvallen van de variabele wisselkoersen.

De openbare financien kunnen een rol spelen bij de ondersteuning van de gebieden die
worden getroffen door een economische malaise. De Commissiegi constateert dat een
(omgekeerd evenredige) wisselwerking bestaat tussen enerzijds de mate waarin de deelsta-
ten hun fiscale autonomie behouden binnen een federatie en anderzijds het budget van de
federale overheid. Zelfs in Zwitserland waar een kanton een hoge mate aan fiscale auto-
nomie bezit, bedragen de federale uitgaven 30% van de totale uitgaven in Zwitserland. In
het   MacDougall-rapport'3   van   1977   werd   een   EMU als onuitvoerbaar beschouwd aange-
zien het communautaire budget in vergelijking tot het bruto nationaal produkt relatief zo
klein was. Eerst indien het budget een hoogte had bereikt van tenminste 5% van het BNP
werd een EMU mogelijk geacht.

88 Europese Commissie, t.a.p, biz. 147.
89 Europese Commissie, t.a.p., biz. 149-151.
90  Zie ook: D.J. Wolfson, The scope for fiscal policy in the European Community, in: D.E. Fair, C.

Boissieu (red.), Fiscal policy, Taxation and the Financial System in an increasingly integrated
Europe, 1992 , biz. 368.

91 Europese Commissie, t.a.p., biz. 162 e.v
92 Europese Commissie. t.a.p.,  biz.  168.
93    Report of the study group on the role of public finance in European integration, Volume I: General

Report, Economic and Financial Series, 1977, biz. 12.
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Aangezien van een dergelijk percentage ook bij de derde fase van de EMU geen sprake is.
mag van het redistributieve karakter van het Europese budget niet veel worden ver-
wacht.94

Ofschoon in de Europese Unie verschillende fondsen bestaan met behulp waarvan de
vergroting van de economische en sociale samenhang wordt nagestreefd's. moet worden
vastgesteld dat communautaire mogelijkheden om economische problemen in bepaalde
regio's weg te nemen nagenoeg ontbreken. 96

Indien ook na de totstandkoming van de EMU regionale verschillen ontstaan door eco-
nomische ontwikkelingen en voorts zou blijken dat zowel de nationale als de commu-
nautaire instanties niet de mogelijkheden hebben om een dergelijk dispariteit te verhelpen,
zou hieruit naar de mening van de Commissie97 een argument kunnen worden geput ten
faveure van een hoger communautair budget.

98

Een dergelijke verhoging van het budget zou kunnen worden bewerkstelligd door een
beperkte overdracht van de fiscale autonomie van de lidstaten aan de gemeenschap. Naast
een hoger communautair budget kan door middel van een communautaire belasting worden
bereikt dat de gemeenschap een direct instrument heeft om de economische achterstanden
in bepaalde lidstaten te verhelpen.
Indien de lidstaten geen consensus kunnen bereiken omtrent een dergelijke overdracht van
fiscale bevoegdheden, zal de onmacht om de economische problemen te bestrijden kunnen
leiden tot het besluit van een lidstaat om zijn autonomie volledig te herstellen door uit de
EMU te treden.99

4.8 Fiscale diversiteit wordt rivaliteit?

Het harmoniseren van de directe belastingen is niet vanzelfsprekend. De werking van de
vrije markt is in bepaalde lidstaten zaligmakender dan in andere lidstaten. In beginsel zal
vanuit de doelstellingen van de Europese Unie een rechtvaardiging voor harmonisering
moeten worden gevonden. Cnossen heeft met verve de argumenten voor een zekere100

94  Zie voor eenzelfde conclusie: B. Eichengreen, t.a.p., biz. 36; R. Dunnett, Legal and Institutional
issues affecting Economic and Monetary Union, in: Legal Issues of the Maastricht Treaty, red.  D.
O'Keeffe, 1994, biz. 145-146.

95   J. Pipkorn, Legal Arrangements in the treaty of Maastricht for the effectiveness of the economic and
monetary union, CMLR 31, 1994, biz. 274.

96   B. Eichengreen, t.a.p., blz. 37; P. v.d. Bempt, The Impact of economic and monetary union on
member states' fiscal policies, in: K. Gretschmann (red.), Economic and Monetary Union: Impli-
cations for National Policy-Makers,  1993,  biz.  258  en 260.  D.J.  Wolfson,  t.ap.,  biz.  368,  F.  van  der
Ploeg, Fiscal Aspects of monetary integration in Europe,  1989,  biz. 3 1;J. Pelkmans, Hoe federaal  is
de EG? een economische benadering, in: J. Muysken, L.L.G. Soere (red.), Maastricht nader be-
schouwd, Koninklijke Vereniging  voor de Staatshuishoudkunde Preadviezen   1993.

97 Europese Commissie, t.a.p., biz. 168.
98  Zie voor relativerende opmerkingen: J. von Hagen, Fiscal arrangements in a monetary union:

evidence from the US, in: Fiscal Policy, Taxation and the Financial System in an Increasingly
Integrated Europe, p. 377-359.

99 Europese Commissie, t.a.p., biz. 168.
100 S. Cnossen, Belastingharmonisatie in de Europese Gemeenschap, ESB 6-12-1989. biz. 1205 alsmede

Belastingharmonisatie in de Europese Gemeenschap: nodig of gewenst, In: Belastingbeschouwingen:
opstellen aangeboden aan prof. dr. J.H. Christiaanse, biz. 27 e.v.
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mate van diversiteit uiteengezet. In de eerste plaats bestaat het gevaar dat het harmoniseren
van de bepalingen betreffende de directe belastingen gegrond is op onjuiste uitgangs-
punten. De doelstelling zal niet mogen zijn overeenstemming te verkrijgen. Een dergelijke
instelling zal ten koste gaan van het niveau van de huidige nationale stelsels. Een compro-
mis is derhalve niet het maximaal haalbare. De Raad dient een voorstel te maken dat is
gebaseerd op rechtvaardigheid en uitvoerbaarheid. Harmonisatie kan derhalve slechts
slagen indien de uiteindelijke overeenkomst voldoet aan de juiste uitgangspunten en
beginselen. Wanneer een dergelij k resultaat   niet kan worden bereikt,   doen de lidstaten   er
verstandiger aan de diversiteit tussen de verschillende fiscale stelsels te laten bestaan.
Bij het vaststellen van harmonisatie-maatregelen binnen de gemeenschap dient naar de
mening van Cnossen in ogenschouw te worden genomen dat de belastingmoraal alsmede
de middelen om een dergelijke moraal af te dwingen niet in alle lidstaten gelijk zijn.
Ondanks de belastingharmonisatie zal de belastingdruk derhalve niet overal gelijk zijn. Het
is echter de vraag of dit een probleem is dat als argument gebruikt kan worden tegen
harmonisatie. De problemen met betrekking tot de effectieve en juiste uitvoering van de
communautaire regels kunnen naar mijn mening geen grond zijn voor het handhaven van
de status quo. maar dienen te worden opgelost door de Commissie en de lidstaat waarin
deze problemen zich voordoen.
De harmonisatie van de belastingheffing van ondernemingswinsten zal tot doel hebben de
mededingingsvoorwaarden binnen de gemeenschap nader tot elkaar te brengen. Terecht kan
hiertegen worden aangevoerd dat deze belastingheffing slechts een onderdeel is van de
mededingingsvoorwaarden binnen een lidstaat, zodat de harmonisatie van (6dn van) de
belastingen niet tot gevolg heeft dat de mededingingsvoorwaarden binnen de gemeenschap

gelijk zijn.

Fiscale diversiteit wordt onder andere verdedigd met behulp van rechtsvergelijkend onder-
zoek. Zo concludeert Cnossen dat in de federale landen als de Verenigde Staten van
Amerika, Canada en Zwitserland grote verschillen bestaan tussen de in de staten, provin-
cies en cantons vigerende inkomsten- en vennootschapsbelasting. Desondanks bestaat in
deze landen Edn binnenlandse markt. Uit het rapport van de Commissie-Ruding"' kan
echter worden opgemaakt dat de belastinggrondslag in deze federaties in vergelijking tot
de Europese Gemeenschap in hoge mate is geharmoniseerd.'02 Voorts is de fiscale wet-
geving nagenoeg geheel gezuiverd van discriminatoire elementen. 103

De les die uit deze federale landen kan worden getrokken is dat verschillende lidstaten hun
soevereiniteit met betrekking tot de directe belastingen kunnen behouden en gelijktijdig
gezamenlijk een interne markt kunnen vormen, mits zij bereid zijn ter zake van een aantal
elementen van hun wetgeving nader tot elkaar te komen.

Ofschoon Cnossen (theoretisch) terecht aangeeft  dat "a priori...   er geen reden   [is]   om   aan
te nemen dat belastingharmonisatie op zichzelf de efficiency van ... de mededingingsvoor-
waarden zal verbeteren", blijkt uit de afgelopen jaren dat de belastingheffing van onder-
nemingswinsten voor de lidstaten een belangrijk middel is om de mededingsvoorwaarden

101   Report of independent experts on company taxation,  t.a.p.,  biz.  187.
102 Zie voor de situatie in de Verenigde Staten in Amerika: C.E. McLure, Economic Integration and

European Taxation of Corporate Income at Sourse: Some Lessons from the U.S. Experience,
European Taxation, 1989. biz. 244.

103 Report of independent experts on company taxation, t.a.p.. biz. 186-187.
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ten eigen nutte te vervalsen. Hierbij kan (in Nederland) worden gewezen op de invoering
van de onbeperkte verliesverrekening, de mogelijkheid een risico reserve te vormen \'oor
internationaal opererende financieringsmaatschappijen en de nieuwe wetgeving met betrek-
king tot de afwaardering van deelnemingen. Hoewel de harmonisatie van de belastinghef-
fing op ondernemingswinsten niet tot gevolg zal hebben dat de mededingsvoorwaarden
gelijk zullen zijn binnen de interne markt, kan een dergelijke harmonisatie tot gevolg
hebben dat een aantal vervalsende elementen uit de markt wordt weggenomen.

1()4 De
nationale overheden wordt op deze wijze een middel ontnomen om de mededingsvoor-
waarden met behulp van de winstbelasting te vervalsen.

De Europese Unie en daarmee de lidstaten hebben naar mijn mening de keuze tussen

enerzijds de (beperkte) formele harmonisatie van de directe belastingen en anderzijds een
koude sanering van de fiscale wetten als gevolg van het marktmechanisme. '05 De fiscale
rivaliteit tussen de lidstaten tekent zich met name af in de wetsvoorstellen met betrekking
tot het belasten van ondernemingswinsten. Het verbeteren danwel behouden van aantrek-
kelijkheid als vestigingsplaats voor ondernemingen blijkt in menig wetsvoorstel de voor-
naamste drij fveer  van de wetgever.
Zowel de Commissie Ruding'06 als staatssecretaris Vermeend'07 zijn de opvatting toe-
gedaan dat de concurrentie tussen de lidstaten zal toenemen, hetgeen aanzienlijke budget-
taire gevolgen zal hebben.'oa Vermeend pleitte op grond   van deze gevolgen   voor   een
harmonisatie van de winstbelasting. Ook de Belgische minister van financien Maystadt
betoogt dat het fiscale beleid in de nabije toekomst door de financiele markten zal worden
bepaald, tenzij de bepalingen ter zake van de belastinggrondslag en de tarieven worden
geharmoniseerd.'09
De Commissie is de opvatting toegedaan dat "repeated failure to achieve progress in tax
co-ordination has substantially contributed not only to maintaining distortions in the Single
Market, but also - less visibly - to generate unemployment and even to creating opportu-
nities for tax base erosion. The apparent defence of national fiscal sovereignty brought a
real loss of fiscal sovereignty by each Member State in favour of the markets, through tax
erosion, especially on the more mobile tax bases. „110

4.9 Het gebrek aan parlementaire controle

De Europese Unie kent een aantal communautaire instellingen. De taken van de verschil-
lende instellingen voldoen niet aan de eisen van de trias politica. De Raad heeft naast zijn
wetgevende bevoegdheden ook uitvoerende taken. Deze uitvoerende taken worden echter
gedeeld  met de Commissie. Ofschoon het Europees Parlement sinds 1979 rechtstreeks

104 Zie ook: H.O.C.R. Ruding, Fiscal Sovereignty in the internal market, Intertax 1991/5, biz. 249.
105 Zie ook: J.A.G. van der Geld, Hoe Europees wordt ons belastingrecht, Serie Belastingadviseursdagen

37,1992, biz. 38 en 39.
106  Report  of the Committee of independent experts on company taxation,  t.a.p.,   biz. 143  e.v.

107 C. Banning, NRC Handelsblad, 19 november 1994, biz. 16.
108  Zie voor voorbeelden  van de reeds bestaande fiscale prijzenslag:  J.A.G.  van  der Geld,  t.a.p.,  biz.  38

en 39; C. Valenduc, Tax havens and fiscal degradation in the European Community, EC tax review.
1994/1, biz. 20 e.v.

109 P. Maystadt, EMU: The tax challanges ahead, EC tax review, 1994/1, biz. 3.
110 SEC(96) 487 final, p. 10.
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wordt gekozen, waren   zij n bevoegdheden   tot de inwerkingtreding   van het Verdrag betref-
fende de Europese Unie beperkt  tot een raadgevende of samenwerkende  rol."'  Deze  rol
van het parlement kan echter tot gevolg hebben dat de Raad een voorstel slechts met
eenparigheid van stemmen kan aannemen. Het Europese parlement had niet de be-112

voegdheid de samenstelling van de Raad te beinvloeden danwel naar huis te sturen.
De Commissie kent echter met name na de goedkeuring van het Verdrag betreffende de
Europese Unie een verantwoordingsplicht jegens het Europese parlement. Het Europese
parlement heeft eveneens het recht van goedkeuring van de samenstelling van de Commis-
sie (art. 158, lid 2 EG-Verdrag). Voorts kan een meerderheid van twee-derde van de
uitgebrachte stemmen een motie van afkeuring aannemen. De aanname van een dergelijke
motie heeft tot gevolg dat de leden van de Commissie gezamenlijk aftreden. 113

Het beginsel van democratie houdt in dat iedere publieke autoriteit rechtstreeks moet zijn
verkozen danwel verantwoording is verschuldigd aan rechtstreeks verkozen volksvertegen-
woordigers. Dat hieraan binnen de Europese constellatie niet wordt voldaan, blijkt uit114

het feit dat de Raad volledig autonoom is en dientengevolge geen enkele verantwoording
behoeft   af te leggen ten opzichte   van het Europese parlement."SDe parlementaire   con-
trole is verbeterd in het Verdrag betreffende de Europese Unie. In de co-decisie-proce-
dure' 16 krugt het parlement een veto-recht met betrekking   tot een (beperkt) aantal wetge-
vende bevoegdheden van de Raad. Deze in art. 1898 EG-Verdrag opgenomen procedure is
niet van toepassing bij de harmonisering van de directe belastingen aangezien art. 100 EG-
Verdrag de (minder democratische) raadplegingsprocedure voorschrijft.

De afwezigheid van enige verantwoording van de Raad jegens het Europese parlement
wordt aangewezen als 66n van de belangrijkste belemmeringen voor verdere maatregelen
met  betrekking  tot de hal'monisatie van directe belastingen. Vanistendae1117 voert  aan  dat
de leden van de Raad slechts theoretisch verantwoording zijn verschuldigd aan de nationale
parlementen. In de praktijk komt daar naar zijn mening bar weinig van terecht en bestaat

geen verantwoording omtrent specifieke maatregelen op het gebied van belastingen. Dit
leidt ertoe dat bij de nationale parlementen iedere animo voor een verdere soevereiniteits-
overdracht ontbreekt. Daarbij komt dat de nationale overheden rekenschap moeten afleggen
omtrent de uitgaven binnen hun budget, terwijl de inkomsten na een soevereiniteitsover-
dracht een zaak zouden zijn voor de Gemeenschap. De invloed op de hoogte van de
inkomsten zou derhalve in andere handen komen te liggen.

Tegen deze opvatting kan worden ingebracht dat de mogelijkheden van de nationale
parlementen toch niet geheel en alleen theoretisch zijn Maatregelen voor de harmonisatie
van de directe belastingen kunnen slechts worden aangenomen indien daaromtrent algehele

111 Zie hieromtrent: H.T.M.P. van den Hurk, De ontwikkeling van het Europese besluitvormingsproce-
dures  en de mogelijke gevolgen  voor het belastingrecht, WFR 1993/6058, biz. 894-895.

112 W.A. Vermeend, H.A. Kogels, Compendium Europees belastingrecht, ·1994, biz. 59.
113 Art. 144 EG-Verdrag. Zie hieromtrent: P. Raworth, t.a.p., blz. 31 e.v.
114 Zie: Declaration of Fundamental Rights and Freedoms, [1989] O.J. c 120/55, Art. 17(2); P. Ra-

worth, A timid Step Forwards: Maastricht and the Democratisation of the European Community,
C.M.L.R. 1994, biz. 16.

115 Zie de resolutie van het Europees parlement van 17 juni 1988, [1988] O.J. C 187/229, punt 4 en 14.
116 Zie voor een schematisch overzicht: W.A. Vermeend. H.A. Kogels, t.a.p.. blz. 62-63.
117  F. Vanistendael, The limits to the new community tax order. C.M.L.R.   1994, biz. 296-297; zie

eveneens, Quo vadis European Taxation?, EC Tax Review, 1994/4, biz. 144.
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overeenstemming bestaat binnen de Raad. De nationale parlementariers kennen het stand-

punt dat hun minister heeft ingenomen en kunnen hem daaromtrent aanspreken. Het
verschijnsel dat in de praktijk niet blijkt van enige parlementaire verantwoording is multi-
interpretabel. Vanistendael concludeert hieruit dat er geen nationale of communautaire
controle is. Hieruit kan echter ook worden geconstateerd dat de nationale vertegenwoor-
digers geen aanleiding zien tot enige kritiek en deswege een nationaal debat achterwege
laten.

4.10 De onduidelijkheid met betrekking tot de toekomst van de Europese Unie

Het Verdrag betreffende de Europese Unie "markeert een nieuwe etappe in het proces van
totstandbrenging van een steeds hechter verbond tussen de volken van Europa, waarin de
besluiten zo dicht mogelijk    bij de burger worden genomen.'4" Deze opmerking    is   op
voorspraak van de regering van het Verenigd Koninkrijk in de plaats gekomen voor de
verdragstekst waarin de federale doelstelling expliciet tot uiting werd gebracht.

119

In de nabije toekomst zullen de Hoge Verdragsluitende Partijen zich wederom geconfron-
teerd zien met de keuze tussen enerzijds een federale structuur voor de Europese Unie en
anderzijds een Europese Unie die wordt gekenmerkt door een meer intergouvernementeel
karakter.

120

Tussen een federale staat en een confederatie of statenbond bestaan belangrijke verschillen.
Indien een aantal staten een confederatie vormt, bewerkstelligt dit samenwerkingsverband

geen aparte staat met een eigen constitutie. De centrale instantie in een statenbond kent
geen beslissende bevoegdheden en heeft slechts een coordinerende functie. In een121

federatie is een aantal bevoegdheden toegewezen aan het federaal gezag. Op grond van de
federale constitutie wordt de bevoegdheidsverdeling tussen afzonderlijke deelstaten en
federale gezag vastgesteld. De Europese Unie kent een aantal federale kenmerken, zoals
het Europese staatsburgerschap, het Europese parlement, het subsidiariteitsbeginsel en
bepaalde aspecten van de totstandkoming van de EMU.122

Het is niet duidelijk in hoeverre de Hoge Verdragsluitende Partijen in de toekomst zullen
besluiten de Europese Unie te transformeren in een federale staat. Tijdens de voorberei-
dingen van de Europese topconferentie in Maastricht is duidelijk geworden dat deze vraag
de splijtzwam vormt binnen de gemeenschap. Het antwoord op deze openstaande vraag
vormt tevens het antwoord op de vraag in hoeverre de directe belastingen binnen de
gemeenschap moeten worden aangepast. Een federale belastingheffing is een wezensken-

118 Zie Art. A Verdrag betreffende de Europese Unie.
119  Crombag, The treaty of Maastricht; From Conception to Ratification: A Comprehensive Reference

Guide, 1993, biz. 38.
120 Deze conferentie vindt op grond  van  art.  N,  lid 2 Verdrag betreffende Europese Unie plaats  in   1997.

Zie hieromtrent: Europese integratie, TK, vergaderjaar 1993-1994, 23.620,  nr.   1,  biz. 7-10; Uitbrei-
ding  van de Europese  Unie, TK, vergaderjaar 1994-1995, 23.987,  nr.  2;  J.M. Bik, Identiteit  van
Nederland en Europa  in het geding, NRC handelsblad 10 februari   1995.

121  T. Koopmans, Compendium  van het staatsrecht,  5e druk,  1987,  biz.  biz.  2 1.
122 Zie: J. Pelkmans, Hoe federaal is de EG?; een economische benadering, in: Maastricht kritisch be-

schouwd, Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde, red.: J. Muysken, L.L.G. Soete,
1993, blz. 135 e.v.; Crombag, t.a.p., biz. 35 e.v.; N. Emiliou, Subsidiarity: panacea or fig leaf, in:
Legal issues of the Maastricht Treaty, ed.: D. O'Keeffe, P. M. Twomey,  1994, biz. 65.
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merk van een federale staal. 121 Indien wordt besloten de Europese Unie een meer fe-
deraal karakter te gei'en. zal dat in\'loed hebben op de toekomstige maatregelen ter zake
van de directe belastingen. Indien de Europese Unie een confederatie blijft, zal de harmo-
nisatie van de directe belastingen waarschijnlijk zeer beperkt blijven. doordat een (substan-
title) soevereiniteitsoverdracht in dit scenario achterwege zal blijven.

Een ander element dat een belangrijke rol kan spelen bij de ontwikkeling van de Europese
Unie en daarmee eveneens voor de maatregelen voor de directe belastingen is de uitbrei-
ding van de Europese Unie. Zoals de Nederlandse regering reeds heeft aangegeven, bestaat
tussen de lidstaten verschil van opvatting omtrent de nabije toekomst. Het Verenigd
Koninkrijk heeft een voorkeur voor een verdere uitbreiding van de Unie. Frankrijk pleit
daarentegen voor het behoud van slagvaardigheid en samenhang binnen de Unie en stelt
diepgaande institutionele aanpassingen als prealabele voorwaarde voor de uitbreiding van
de Unie. Duitsland neemt een middenpositie in door aan te dringen op zowel een toelating
van de Midden- en Oosteuropese landen als een fundamentele herziening van de bevoegd-
heden binnen de Unie. 124

Het definitieve 'plan de campagne' met betrekking tot de directe belasting binnen de
gemeenschap zal derhalve eerst tot stand kunnen komen nadat de Hoge Verdragsluitende
Partijen een aantal gordiaanse knopen hebben doorgehakt. Naast het beantwoorden van de
vraag omtrent de staatsvorm van de Europese Unie, zullen de verdragspartijen zich moeten
uitlaten omtrent de toelating van een aantal staten. Een cruciaal element is daarbij dat de
volgorde van beantwoording weI eens bepalend kon zijn voor de toekomst van de Euro-
pese Unie. Indien zou worden besloten eerst tot uitbreiding van de Unie over te gaan,
dreigt het gevaar dat de Unie zich zelf op een dusdanige wijze verlamt dat van een ver-
dieping van de Unie geen sprake kan zijn.

125

5          Conclusie

De bovenstaande aandachtspunten geven geen eenduidig antwoord op de vraag of de
winstgrondslag binnen de Europese Unie moet worden geharmoniseerd. De gespannen
politieke verhoudingen tussen enerzijds de lidstaten onderling alsmede anderzijds de
lidstaten en de Commissie vloeien met name voort uit het verschil in opvatting omtrent de
staatkundige verhoudingen binnen de Europese Unie in de toekomst. Het toelatingsbeleid
van de Unie zal een grote invloed hebben op de integratie van de lidstaten.
De reeks aangenomen communautaire richtlijnen, beschikkingen en verordeningen hebben
tot gevolg dat de grenzen tussen de lidstaten grotendeels zijn geslecht, hetgeen tot gevolg
heeft dat het marktmechanisme een belangrijkere factor is geworden binnen de Unie. Met
name op het gebied van de belastingwetgeving zijn de gevolgen van de fiscale wedijver
terug te vinden. De verdergaande integratie van de eengemaakte markt in de Unie die
voortvloeit uit de bewerkstelliging van de Economische en Monetaire Unie zal moeten
worden gevolgd door maatregelen met betrekking tot de directe belastingen. Naar mijn
mening moet hierbij primair worden gedacht    aan de belastingheffing    over

' mobiele'

123 J. Pelkmans, t.a.p., biz. 167.
124 Uitbreiding van de Europese Unie. t.a.B biz. 2.
125 Uitbreiding van de Europese Unie. t.a.p., biz. 6.
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inkomsten en de ondernemingswinsten, aangezien uit de huidige stand van de integratie
reeds blijkt dat de belastingwedijver tot gevolg heeft dat met name deze belastinggrondsla-

gen eroderen.

Ofschoon de vergelijking op een aantal punten mank gaat, kan onder verwijzing naar de
Verenigde Staten worden opgemerkt dat een unificatie van de nationale wetten niet nood-
zakelijk is. Dit betekent niet dat de huidige situatie in de Europese Gemeenschap kan
voortbestaan.
In deze fase van de Europese Gemeenschap zullen de grootste concurrentieverstoringen uit
de markt moeten worden genomen. Daarbij dient te worden vastgesteld dat de lidstaten
steeds vaker tot wetswijziging overgaan om de fiscale concurrentiepositie zeker te stellen.

Naar mijn mening dienen de verstorende elementen in de fiscale winstberekening aan de
kaak worden gesteld met behulp van richtlijnen. Slechts op deze wijze kan de voortgaande
'tax competition' warden afgeremd. Voorts biedt een richtlijn het voordeel dat de lidstaat
een discretionaire bevoegdheid toekomt, hetgeen past in de vereisten van het subsidiari-
teitsbeginsel. Indien de lidstaten willen voorkomen dat bepaalde inkomsten in het geheel
niet meer in de heffing worden betrokken, zullen zij gezamenlijk maatregelen moeten
nemen.
De elementen die (momenteel) geen prominente rol spelen bij de onderlinge concurrentie
tussen de lidstaten, kunnen in aanbevelingen worden beschreven. Deze aanbevelingen
dienen derhalve te omschrijven op welke wijze bepaalde elementen in de fiscale winst
dienen te worden verwerkt. Ofschoon een aanbeveling de lidstaat geen juridische verplich-
tingen tot implementatie oplegt, zal de inhoud van de aanbeveling duidelijk maken wat in
de Europese Gemeenschap de minimale normen zijn die dienen te worden gehanteerd. Ook
de fiscale rechters kunnen zich bij het formuleren van hun beslissing omtrent een bepaalde
balanspost rekenschap geven van de Europese stand van zaken.
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8    De relatie tussen de vennootschapsrechtelijke jaarre-
kening en de fiscale winstberekening in de Europese
Gemeenschap

1 Inkiding

Voor de fundamenteel verschillende wijzen van winstberekening tussen enerzijds Frankrijk
en Duitsland en anderzijds het Verenigd Koninkrijk en Nederland worden in de onder-
zochte landen verschillende argumenten aangedragen. Deze argumenten zullen in dit
hoofdstuk tegen het licht worden gehouden en op hun merites worden beoordeeld. De eva-
luatie van de argumenten zal de basis vormen op grond waarvan de meest wenselijke
relatie tussen de vennootschapsrechtelijke jaarrekening en de fiscale winstberekening in de
Europese Gemeenschap wordt geformuleerd.

Een strikt juridisch argument in de discussie omtrent de meest wenselijke relatie tussen de
fiscale winstberekening en de vennootschapsrechtelijke jaarrekening kan worden gevonden
in het beginsel van de eenheid binnen de rechtsorde (§ 2). Dit beginsel zou ertoe moeten
leiden dat binnen 66n rechtsorde slechts 66n winstbegrip kan bestaan. Met name in Duits-
land en Nederland wordt dit beginsel ingeroepen om juridisch te onderbouwen dat de
vennootschapsrechtelijke en fiscale winst in beginsel gelijk dienen te zijn.

In alle onderzochte landen wordt aandacht besteed aan de doelstelling die wordt nage-
streefd met de berekening van de fiscale en vennootschapsrechtelijke winst (§ 3). Aan de
doelstelling van de winstberekening komt tevens waarde toe in het kader van de eenheid
van de rechtsorde. In dit kader wordt eveneens aangevoerd dat de vennootschapsrechtelijke
jaarrekening ook inzicht dient te geven in vermogen van de vennootschap, terwijl dit voor
de belastingheffing geen afzonderlijke doelstelling is (§ 4).
De Hoge Raad in Nederland lijkt de opvatting te zijn toegedaan dat de doelstelling van de
vennootschapsrechtelijke jaarrekening niet gelijk is aan de doelstelling van de fiscale
wetgeving. Dezelfde opvatting wordt in Frankrijk en Duitsland verdedigd.

Een meer praktisch argument voor een strikte binding tussen de jaarrekening en de fiscale
winstberekening wordt gevonden in de harmonisatie die plaats heeft gevonden en plaats-
vindt met betrekking tot de vennootschapsrechtelijke jaarrekening (§ 5). Door in de belas-
tingwetgeving aan te sluiten bij de vennootschapsrechtelijke jaarrekening zou een bepaalde
mate van harmonisatie van het winstbegrip in de Europese Gemeenschap kunnen worden
bewerkstelligd.
Hiertegen wordt echter aangevoerd dat de harmonisatie die heeft plaatsgevonden door de
implementatie van de Vierde en Zevende Richtlijn van de Europese Raad betreffende de
(geconsolideerde) jaarrekening, niet voldoende is om enige significante harmonisatie van
het winstbegrip te kunnen bewerkstelligen.

Het oudste argument dat wordt aangevoerd voor een binding tussen de beide winsten is dat
de eenvoud wordt gediend (§ 6). Door de vennootschapsrechtelijke winst te accepteren

174



voor de belastingheffing wordt de belastingplichtige ondernemer niet opgezadeld met
dubbele administratieve verplichtingen.

Ten slotte wordt een beroep gedaan op de vergelijkbare positie van de fiscus en de aan-
deelhouder (§ 7). Hun 'vergoeding' is immers afhankelijk van de hoogte van de in een
boekjaar behaalde winst. Met een verwijzing naar de maatschappelijke ordening wordt
gesteld dat het niet mogelijk moet kunnen zijn dat aan de aandeelhouders een ander
resultaat wordt getoond dan aan de fiscus. Het feit dat de ontkoppeling van de fiscale
winstberekening en de vennootschapsrechtelijke jaarrekening tot gevolg kan hebben dat de
aandeelhouder gerechtigd is tot een winst die afwijkt van de winst waarop de fiscus zijn
aanslag baseert, wordt als argument aangevoerd voor een strikte relatie tussen beide
winstbegrippen.

Nadat is vastgesteld in hoeverre de argumenten juist zijn, zal een bepaalde verhouding
tussen vennootschapsrechtelijke jaarrekening en fiscale winstberekening worden geformu-
leerd die voldoet aan de argumenten die valide zijn (§ 9).

2 Eenheid binnen de rechtsorde en de fiscale winstberekening

2.1 Inleiding

In de discussie omtrent de meest wenselijke relatie tussen de fiscale winstberekening en de
vennootschapsrechtelijke jaarrekening wordt reeds geruime tijd aandacht besteed aan het
beginsel van eenheid binnen de rechtsorde.

In deze paragraaf zal eerst worden vastgesteld wat de grondslag is waarop het beginsel van
de eenheid binnen de rechtsorde is gebaseerd. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de
relatie tussen het belastingrecht en het burgerlijk recht. Voordat deze paragraaf zal worden
afgesloten met enige (voorlopige) conclusies omtrent de invloed van het beginsel van
eenheid binnen de rechtsorde op de relatie tussen de fiscale winstberekening en de ven-
nootschapsrechtelijke jaarrekening zal een inventarisatie plaatsvinden van de opvattingen
die in de onderzochte landen bestaan omtrent de inhoud en reikwijdte van de eenheid
binnen de rechtsorde.

2.2    Eenheid van rechtsorde

2.2.1   Grondslag van de cenheid van recht

Alvorens te onderzoeken wat moet worden verstaan onder het beginsel van eenheid binnen
de rechtsorde, dient de vraag te worden beantwoord waarom het noodzakelijk is dat een
bepaalde mate van eenheid moet worden gerealiseerd tussen de verschillende rechtsgebie-
den  van onze rechtsorde.'
Als voordelen van rechtseenheid worden over het algemeen genoemd rechtsgelijkheid,

1 Zie in het algemeen omtrent de wenselijkheid van eenheid van recht: J.M. Polak, De eenheid van
het recht, 1958.
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rechtseenvoud en rechtszekerheid.1

Een schending van het gelijkheidsbeginsel kan eerst worden geconstateerd indien sprake is
van een verschillende behandeling van gelijke gevallen. Bloembergen is de opvatting
toegedaan dat het gelijkheidsbeginsel de grenzen van de rechtsgebieden overschrijdt in een
nationale rechtsorde die een eenheid vormt. De vraag die moet worden beantwoord is in
hoeverre de verschillen tussen het administratieve recht en het burgerlijk recht relevant zijn
bij de beoordeling van de 'gelijke gevallen'.

Naast de rechtsgelijkheid zal de eenheid van recht een bijdrage leveren aan de rechtsze-
kerheid en rechtseenvoud binnen de rechtsorde. Dat een consequent en eenduidig gebruik
van begrippen en regels binnen verschillende rechtsgebieden de rechtseenvoud bevordert,
behoeft naar mijn mening geen uitgebreide toelichting. Rechtseenvoud behelst immers de
juridische positie van de justitiable vast te stellen met een minimum aan regels. Door in
verschillende rechtsgebieden dezelfde regels en begrippen te gebruiken kan worden voor-
komen dat het ei van Columbus meerdere malen binnen 66n rechtsorde moet worden
omschreven.
Eenheid van rechtsorde biedt de burger een hoge mate van rechtszekerheid, doordat niet
nodeloos de gang naar de rechter moet worden gemaakt om de exacte betekenis van een
bepaald begrip of regel te kunnen achterhalen. Hierbij moet echter worden aangetekend dat
het niet denkbeeldige gevaar bestaat dat een definitie van een bepaald begrip dat is gefor-
muleerd om te dienen voor meerdere rechtsgebieden, zinledig is.

Naast deze rechtstheoretische voordelen constateert IJsselmuiden echter nog een aantal
praktische voordelen van de eenheid van recht met betrekking tot de winstberekening. In
de eerste plaats wordt in de praktijk door de meeste ondernemingen slechts dan jaarreke-
ning opgesteld. Voorts biedt de eenheid van recht de mogelijkheid om bij de interpretatie
van de maatschappelijk aanvaardbare normen gebruik te maken van de rechtspraak omtrent
goed koopmansgebruik.1

2.2.2 De relatie tussen het belastingrecht en het burgerlijk recht

De eerste vraag die aandacht verdient in het kader van de eenheid van recht heeft betrek-
king op de rangorde van de verschillende rechtsgebieden binnen de rechtsorde. Indien
immers aan het burgerlijk recht immer voorrang wordt gegeven boven het belastingrecht,
zou dit de ontwikkeling van het belastingrecht kunnen belemmeren. De eenheid van recht
kan derhalve slechts functioneren in een rechtsorde waarin alle rechtsgebieden in beginsel
een zelfde positie ten opzichte van elkaar innemen.
Dat het onderzoek naar de positionering van het belastingrecht binnen de rechtsorde van
belang is voor de winstberekening, blijkt uit de situatie in Duitsland. Het wettelijke vereis-
te dat de fiscale winst dient te worden vastgesteld op grond van de vennootschapsrechtelij-

2     A.R. Bloembergen, De eenheid van privaatrecht en administratief recht, WPNR, 1977, p. 19-21.
P.M.  van der Zanden, Maatschappelijk aanvaardbare normen  voor de jaarrekening en goed koop-
mansgebruik. 1991, biz. 2.

3    Th.S. 1Jsselmuiden, Grondslagen van winstberekening naar burgerlijk en belastingrecht, MBB,
januari 1985. biz. 8-9.
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ke jaarrekening wordt gegrond  op de "Grundsatz der Einheit der Rechtsordnung".4   in  deze

redenering wordt aangenomen dat uit de eenheid der rechtsorde voortvloeit dat het burger-
lijk recht voorgaat op het belastingrecht, hetgeen vervolgens leidt tot het wettelijk vereiste
dat de fiscale winst wordt berekend op basis van de vennootschapsrechtelijke jaarreke-
ning.5

De positie van het belastingrecht binnen de rechtsorde is geruime tijd onduidelijk geweest.
Ofschoon een belastingwet ziet op de relatie tussen overheid en burger en dientengevolge
behoort tot het publiekrecht, was de heersende leer rondom de eeuwwisseling dat "het
burgerlijk recht als het algemene recht moet worden beschouwd en dat het belastingrecht
aan het civiele recht ondergeschikt moet worden geacht".6 Deze opvatting staat in de
literatuur bekend als de leer der binding aan het burgerlijk recht. In de loop der jaren heeft
een groot aantal schrijvers in binnen- en buitenland zich afgezet tegen deze leer. Deze
schruvers waren de opvatting toegedaan dat het belastingrecht een autonoom rechtsgebied
is dat wordt gekenmerkt door eigen doelstellingen en zich uit zichzelf moet kunnen ont-
wikkelen.
In de leer van de eenheid der rechtsorde wordt het belastingrecht een eigen plaats binnen
de algemene rechtsorde toegekend, waarbij een zelfstandige begripsvorming wordt ge-
waarborgd. Het belastingrecht neemt een positie in binnen de rechtsorde die gelijkwaardig
is aan de positie van het burgerlijk recht.

Eind 1991 heeft het Duitse Bundesverfassungsgericht' een arrest gewezen waarin    de
relatie tussen de belastingwetgeving en het burgerlijke recht centraal stond. Dit rechterlijke
college overwoog als volgt: "Ein Vorrang oder eine Ma[lgeblichkeit der zivilrechtlichen
Wordigung der von den Parteien gewahlten Sachverhaltsgestaltung fur die Auslegung der
betreffenden steuerrechtlichen Vorschrift besteht schon deshalb nicht, weil Zivilrecht und
Steuerrecht nebengeordnete, gleichrangige Rechtsgebiete sind, die denselben Sachverhalt
aus einer anderen Perspektive und anderen Wertungsgesichtspunkten beurteilen."

De belangrijkste voorvechter van de '1'autonomie du droit fiscal' in Frankrijk is Trota-
bas: Zijn gevecht vloeide voort uit het imperialisme van het civiele recht. De jurispruden-
tie van het Conseil d'Etat toont naar de mening van Trotabas aan dat het fiscale recht ieder
rechtsgebied kan negeren. Het fiscale recht is binnen de rechtsorde niet verplicht definities
in andere rechtsgebieden over te nemen. Voorts behoeven andere deelgebieden het fiscale
recht niet in aanmerking te nemen. Deze constatering benadrukt de autonomie van het
belastingrecht.
Trotabas constateert dat in het fiscale recht definities in het burgerlijke recht veelvuldig
terzijde worden gesteld. Deze ontwikkeling is eveneens kenbaar in de jurisprudentie. Dit
heeft naar zijn mening onmiskenbaar geleid tot een bepaalde mate van tegenstrijdigheid

4   G. Dollerer, MaBgeblichkeit der Handelsbilanz in Gefahr, Betriebsberater 1971, p. 1335, W. Gail,
Zur Einfilhr·ung des Begriffs einer eigenstandigen Steuerbilanz, Die Wirtschaftsprofung, Heft 12/13,
1971. p. 324-325.

5     K. Tipke. Steuerrechtsordnung, Bd. 2, 1993, p. 612.
6 Ch.P.A. Geppaart, Fiscale Rechtsvinding,  1965, biz.  137.
7      Bundesverfassungsgericht, 27 december  1991  2 BvR 72.90, Steuer und Wirtschaft,  1992,  p.  186,

met noot van J.P. Meincke.
8   L. Trotabas, Finances Publiques, 1964, nr. 275-277, p. 487 t/m 492.
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tussen het fiscale en civiele recht. In de opvatting dat het fiscale recht is onderworpen aan
het civiele recht is een dergelijke tegenstrijdigheid naar zijn mening onverklaarbaar. Indien
echter het standpunt wordt ingenomen dat aan het fiscale recht autonomie dient te worden
toegekend. is een dergelijke tegenstrijdigheid geen bijzonderheid.

Deze doctrine van de autonomie wordt bestreden door Geny', die de opvatting is toege-
daan dat het belastingrecht slechts een bepaald particularisme toekomt.

De problematiek spitst zich in Frankrijk toe op de vraag of de fiscale autoriteiten en de
fiscale rechter zich dienen aan te sluiten bij het civiele recht. De wetgever wijkt in bepaal-

de gevallen in de fiscale wetgeving af van de definities in het 'droit commun'. Dit gebeurt
naar de opvatting van Cozian in ieder rechtsgebied. Iedere wet kent de neiging af te
wijken van het algemene recht. Dit is echter onvoldoende om te verdedigen dat aan het
belastingrecht autonomie dient te worden toegekend.
Indien de fiscale wetgeving geen expliciete uitzondering kent op het 'droit commun',
zullen de fiscale autoriteiten en de fiscale rechter in de opvatting van Cozian "les notions
et les institutions du droit commun" moeten respecteren. Deze opvatting wordt door
Serlooten'o voorzien van het etiket 'particularisme'. Het verschil tussen de autonomie en
het   ' particularisme'   van het belastingrecht bestaat   uit de uitgangspositie   die de voorstan-
ders van beide opvattingen innemen: "le daclarant autonome, ceux qui veulent indtpendant
de toute autre discipline; le ddclarent particulier, ceux qui affirment la supdrioritt du droit
prive et n'admettent les particularismes du droit fiscal qu'en fonction d'une justification
par un objectif qui lui est propre.

1,

Op de dag dat de juristen meer nieuwsgierigheid kunnen opwekken voor het fiscale recht
en de fiscalisten met meer nieuwsgierigheid kijken naar andere rechtsgebieden, zal men
naar de mening van Cozian begrijpen dat het belastingrecht minder autonoom is dan men
aanneemt.

Uit recente jurisprudentie concluderen Goulard," Durandli en Serlooten'l  dat de fisca-
le rechters steeds vaker afstand nemen van de algemene beginselen waarvan tien jaar
geleden met recht kon worden gesteld dat zij aan het belastingrecht ten grondslag lagen.
Deze beginselen omvatten onder andere de autonomie van het belastingrecht. Steeds vaker
zoekt de fiscale rechter naar een oplossing die aansluit bij de regels van het burgerlijke
recht.

Durand maakt voorts uit een arrest met betrekking tot de overdrachtsbelasting op dat het
Conseil constitutionnel het belastingrecht een bepaalde vorm van eigenzinnigheid toekent
die niet voortvloeit uit een fundamenteel beginsel van het recht, maar uit het 'particul-
arisme' van de fiscale wetgeving. Het is derhalve de vraag of het belastingrecht inderdaad

9        Zie  hieromtrent M. Cozian, Les grands principes,  2e  druk   1986,  Doc. 1: Propos ddsobligeants  sur
une  "tarte  a  la creme": l'autonomie  et le rdalisme du droit fiscal.

10     P.  Serlooten, G. Ripert, R. Roblot, Traitt de droit commercial,  Tome 3: Droit fiscal des affaires,
1994, p. 39.

11     G.  Goulard, Que reste-t-il de l'autonomie du droit fiscal?, Etudes et doctrine, Chronique, Revue
Jurisprudence Fiscal 5/95, biz. 322 t/m 325.

12    P. Durand, Autonomie et contradictions du droit fiscal, jurisprudence fiscale, La Revue Administra-
tive, 1994, p. 252 t/m 255.

13   P. Serlooten.t.a.p, p. 65.
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een autonoom rechtsgebied is binnen de rechtsorde.
Naar aanleiding van het arrest van het Conseil d'Etat in de zaak Villeroy en Boch merkt
Fouquet14 op dat deze attitude tot harmonisatie van fiscale en vennootschapsrechtelijke
definities de laatste twintig jaar niet is vertoond. De fiscale autonomie wordt naar zijn
mening teruggedrongen. Fouquet juicht deze evolutie toe. Indien het recht wordt verdeeld
in rechtsgebieden en vervolgens ook daarin deelgebieden ontstaan die het werkterrein
worden van specialisten, ontstaat het gevaar dat de wetteksten een gedeelte van hun cohe-
rentie verliezen. De eenheid van fundamentele concepten dient te worden behouden.

Geconcludeerd kan worden dat in Frankrijk in zowel de jurisprudentie als de literatuur in
toenemende mate afstand wordt genomen van de autonomie van het belastingrecht. In de
geschiedenis van Duitsland en Nederland is een soortgelijke ontwikkeling te onderkennen
met betrekking tot de rangorde van het burgerlijk recht en het belastingrecht in de rechts-
orde. De leer van de zelfstandigheid die in Frankrijk door Trotabas is verdedigd. was een
reactie op de leer van de binding aan het burgerlijk recht. In Duitsland en Nederland heeft
deze ontwikkeling geleid tot de leer van de eenheid van de rechtsorde, waarin aan het
belastingrecht en het burgerlijk recht eenzelfde rang toekomen binnen de rechtsorde. In
Frankrijk lijkt echter het verwerpen van de zelfstandigheid van het belastingrecht gepaard
te gaan met een hernieuwde introductie van de leer van de binding aan het burgerlijk
recht.
Naar mijn mening kan echter eveneens worden verdedigd dat ook in Frankrijk het belas-
tingrecht een zelfde rang kan worden toegekend binnen de rechtsorde als aan het burgerlijk
recht. De in de literatuur behandelde jurisprudentie had betrekking op situaties waarin het
belastingrecht verwees naar of afhankelijk was van het burgerlijk recht. Het (enkele) feit
dat de Franse rechters onder deze omstandigheden aansluiting zochten bij het burgerlijk
recht rechtvaardigt niet de conclusie dat het belastingrecht ondergeschikt is aan het bur-
gerlijk recht.
Durandis acht het niet goed denkbaar dat de ontkenning van de autonomie van de fiscale
wetgeving er toe zal leiden dat de wetgever het recht zal verliezen fiscale bepalingen te in-
troduceren die afwijken van het burgerlijk recht. Ook Fouquet is de opvatting toegedaan
dat het Conseil d'Etat niet snel zal oordelen dat de wetgever slechts fiscale wetgeving kan
implementeren die regels bevat die acht slaan op de normen en definities in de andere

rechtsgebieden. Uit de jurisprudentie maakt hij voorts op dat de fiscale rechters zich zullen
aansluiten bij het burgerlijk recht, tenzij een expliciete (fiscale) wettekst of "la nature
mtme  de l' impot" anders bepalen. Hieruit  kan  naar mijn mening worden geconcludeerd  dat
ook in Frankrijk het belastingrecht geen ondergeschikte plaats inneemt binnen de rechtsor-
de in vergelijking tot het burgerlijk recht.

Een beschrijving van de stand van zaken met betrekking tot de rangorde van het burgerlijk
recht en de fiscale wetgeving in het Verenigd Koninkrijk is niet mogelijk. De indeling in
rechtsgebieden zoals die op het continent wordt toegepast, is niet gangbaar in het Verenigd

14   0. Fouquet, Droit fiscal et droit comptable, jurisprudence fiscale, La Revue Administrative, 1994, p
373 t/m 374.

15  P. Durand, t.a.p., p. 254.
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Koninkrijk. 16 In tegenstelling tot Frankrijk, Duitsland en Nederland bestaat "[i]n beginsel
... dan ook geen duidelijk onderscheid tussen publiek- en privaatrecht, evenmin als tussen
straf- en administratief recht."" Het ontbreken van de (continentale) indeling heeft naar
mijn mening tot gevolg dat aan het gehele recht binnen de rechtsorde een gelijke waarde
toekomt. Van een rangorde binnen de rechtsorde wordt in de literatuur geen melding ge-
maakt.

Omtrent de rangorde van het civiele recht en het belastingrecht binnen de rechtsorde be-
staat communis opinio in Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk
Het civiele recht neemt een gelijke positie in als het belastingrecht. Tipke constateert
"[d]as Zivilrecht ist auch ein Teilrecht, und es ist vor allem nicht ein „Oberrecht", das die
verbindlichen teleologischen Ordnungsmallstabe fur die anderen Rechtsgebiete liefert. .l 8

Weber-Grellet" (geciteerd door Crezelius2o) is de opvatting toegedaan dat de Mallgeblich-
keitsgrundsatz van § 5 Abs. 1, Satz 1 EStG uiteindelijk voortvloeit uit "des Gedankens der
Einheit der Rechtsordnung" en voorts is gebaseerd op "dem Prinzip des Vorrangs des
Zivilrechts". Dit leidt er naar zijn mening toe dat een grondige revisie noodzakelijk is van
de dwingende maatgevendheid van de vennootschapsrechtelijke jaarrekening op de fiscale
winstbepaling. "Ein grundsatlicher Vorrang anderer Teilrechtsordnungen, insbesondere der
Zivilrechtsordnung, vor der Steuerrechtsordnung" bestaat naar de mening van Tipken
niet.

Zoals het Bundesverfassungsgericht heeft benadrukt, zijn de rechtsgebieden gelijkwaardig,
hetgeen voorkomt dat regels van het burgerlijk recht per definitie voorrang hebben op (af-
wijkende) bepalingen van het belastingrecht. Indien de wetgever of rechter wordt gecon-
fronteerd met een schending van het beginsel van eenheid binnen de rechtsorde kan deze
schending derhalve niet zonder meer worden geelimineerd door de bepalingen van het
civiele recht voorrang te geven boven het belastingrecht. De eenheid van rechtsorde vereist
derhalve niet dat de normen en regels van het jaarrekeningenrecht met betrekking tot de
berekening van de winst eveneens verplicht dienen te worden toegepast in het belasting-
recht.

Met Tipke dient te worden geconcludeerd dat het MaBgeblichkeitsbeginsel in Duitsland en
het beginsel van "1'unicitd" in Frankrijk niet kan worden gebaseerd op de eenheid van
rechtsorde. Een dergelijke invulling zou betekenen dat het belastingrecht een lagere rang
toekomt binnen de rechtsorde dan het burgerlijk recht, hetgeen niet het geval is in alle
onderzochte landen.

16 Zie hieromtrent R. David, C. Jauffret-Spinosi, Les grands systemes de droit contemporains,  10e
druk, biz. 274 t/m 276; C. Harlow, Public and private law: definition without distiction, The modern
law review, vol. 43, mei 1980. biz. 241; G. Samuel, Public and private law: a private lawyer's res-
ponse, The modern law review, vol. 46,1980, biz. 558 e.v.

17    D.  Kokkini-latrdou e.a., Een inleiding tot het rechtsvergelijkende onderzoek,  biz. 273.
18  K. Tipke, Steuerrechtsordnung, Bd. 2, 1993, p. 612.
19   H. Weber-Grellet, Adolf Moxter und die Bilanzrechtsprechung, BB 1994, heft 1, p. 33.
20    G.  Crezelius, Der MaBgeblichkeitsgrundsatz in Liquidation?, Der Betrieb,  no.  14  van 8 april  1994,

Jaargang 47, p. 689.
21  K. Tipke, Steuerrechtsordnung, Bd. 1, 1993, p. 102.
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In deze paragraaf is vastgesteld dat bij een schending van de eenheid binnen de rechtsorde
niet bij voorbaat voorrang aan het burgerlijk recht dient te worden verschaft. De vraag die
echter nog moet worden beantwoord is wanneer sprake is van een schending van de
eenheid binnen de rechtorde.
Voordat kan worden geconcludeerd welke relatie tussen de fiscale en vennootschapsrech-
telijke jaarrekening een schending vormt van het beginsel van eenheid binnen de rechts-
orde dient nader te worden onderzocht wat onder dit beginsel moet worden verstaan.

2.2.3  Inhoud en reikwijdtc van de eenheid van rechtsorde

2.2.3.1 Inleiding

Een eenduidig antwoord op de vraag wat moet worden verstaan onder het beginsel van
eenheid binnen de rechtsorde is niet te geven. Met name in de discussie omtrent de meest
gewenste relatie tussen de vennootschapsrechtelijke jaarrekening en de fiscale winstbere-
kening wordt een beroep gedaan op de 'eenheid van recht' zonder dat nader wordt aange-
geven wat hieronder moet worden verstaan. Naar mijn mening kunnen uit de literatuur
twee opvattingen omtrent de 'eenheid van recht' worden opgemaakt, die elkaar overigens
slechts gedeeltelijk uitsluiten.

2.2.3.2 Het beginsel van cenheid binnen de rechtsorde als collisie-verbod

Raupach 2 constateert dat in toenemende mate wordt bekritiseerd dat het 'geemancipeer-
de' belastingrecht de andere rechtsgebieden verstoort. Deze tendens roept het gevaar op dat
het primaat wederom wordt toegekend aan het burgerlijke recht. Dit is naar zijn mening
onwenselijk. Beoogd moet zijn een situatie te bewerkstelligen waarin aan het belastingrecht
zelfstandigheid wordt toegedicht zonder   dat  dit als gevolg   van   de ' Einheit der Rechtsord-
nung' leidt tot verstoringen door het belastingrecht van andere rechtsgebieden.

Het is niet eenvoudig de verstoringen door het belastingrecht van andere deelgebieden te
elimineren. De zelfstandigheid van het belastingrecht heeft naar de mening van Raupach
niet tot gevolg dat het belastingrecht volledig onafhankelijk is van het burgerlijk recht of
andere rechtsgebieden. Onder andere door Tipke is betoogd dat de 'Grundwerten' van
andere rechtsgebieden in acht dienen te worden genomen. Dit vloeit in zijn opvatting voort
uit de 'Einheit der Rechtsordnung'.
Uit de jurisprudentie en wetgevende activiteiten met betrekking tot de aftrekbaarheid van
geldstraffen constateert Raupach dat het Bundersverfassungsgericht eist dat bij de uitleg
van strafrechtelijke en fiscaalrechtelijke normen de gevolgen voor het andere rechtsgebied
in acht dienen te worden genomen.

De eenheid binnen de rechtsorde wordt in deze opvatting gekenmerkt door de woorden
harmonie en consistentie. De mate van rechtseenheid binnen een bepaalde rechtsorde is in
deze definitie van eenheid van recht afhankelijk van het aantal tegenstrijdigheden en

22   A. Raupach: Darf das Steuerrecht andere Teile der rechtsordnung storen? Zur Eigenstandigkeit des
Steuerrechts und deren Grenzen,  biz.  105  e.v.  in: Die Steuerrechtsordnung  in der Discussion;
Festschrift fur Klaus Tipke.
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inconsistenties tussen de verschillende rechtsgebieden.'1 Kirchhof acht "[d]ie Widers-
pruchslosigkeit" de "Geltungsgrund fur eine Rechtsordnung".14
De inconsistenties binnen de rechtsorde kunnen ertoe leiden dat het ene rechtsgebied eist
dat de burger een bepaalde handeling verricht terwijl een ander rechtsgebied de burger
verplicht zich van een dergelijke handeling te onthouden. Een voorbeeld uit de jurispru-
dentie kan worden gevonden in de uitspraak waarin de burger op grond van het burenrecht
verplicht was zijn boom te kappen terwijl de Boswet een dergelijke handeling verbood. 25

Deze  categorie van schrijnende vormen van tegenstrijdigheid,  die  in de Duitse literatuur
.26worden aangeduid met de term "Normwiderspruche  , is echter geen object van onder-

zoek. Het jaarrekeningenrecht noch de fiscale regels met betrekking tot de winstberekening
verplichten de belastingplichtige ondernemer handelingen te verrichten die op grond van
het belastingrecht c.q. jaarrekeningenrecht verboden zijn.
Dit betekent echter niet dat de regels met betrekking tot de winstberekening in het ven-
nootschapsrecht en de belastingwetgeving bij deze definitie van het beginsel van eenheid
binnen de rechtsorde niet strijdig kunnen zijn met dit beginsel. Naast de "Normwi-
derspruche" bestaan schendingen van eenheid van rechtsorde die worden aangeduid als
"Wertungswiderspruche".27 Tipkeza heeft deze vorm van innerlijke tegenstrijdigheden
binnen de rechtsorde als volgt beschreven: "Das Steuerrecht darf Grundwertungen anderer
Teile der rechtsordnung nicht ohne gewichtigen Grund durchkreuzen oder unterlaufen.
Insofern ist es ebensowenig autonom wie andere Subsysteme des Rechts. Stehen allerdings
wesentliche Steuergerechtigkeitsgesichtspunkte auf dem Spiele, so muB eine „Wer-
tabwagung" vorgenommen werden." Naar zijn mening mag de rechtsorde geen "Wertungs-
widerspuche" bevatten.29
Van "Wertungswiderspuche" is sprake indien een in een rechtsgebied opgenomen bepaling
de fundamentele waarden van een ander rechtsgebied frustreert. Onder deze fundamentele
waarden dient naar mijn mening eveneens te worden begrepen de doelstelling van een
ander rechtsgebied.

De literatuur omtrent de eenheid van recht heeft voornamelijk betrekking op de wetgever.
Dit is niet vreemd aangezien het primair de verantwoordelijkheid is van de wetgever om
de consistentie en harmonie binnen de rechtsorde te handhaven. Indien de wetgever besluit
open normen in een wet op te nemen, komt de verantwoordelijkheid voor de handhaving
van de eenheid binnen de rechtsorde toe aan de rechterlijke macht. Terecht stelt Rau-
pach ' dat bij de invulling van de open norm(en) in het belastingrecht en het jaarrekenin-
genrecht ook de rechter acht dient te slaan op de vigerende rechtsregels in een ander

rechtsgebied.

23  F. Muller. Die Einheit der Verfassung, Eleinente einer Verfassungstheorie iII, Schriften zur Rechts-
theorie, Heft 1976, 1979, p. 182; A.R. Bloembergen, t.a.p., p. 18; R. Walz, Der Buchstabe tOtet,
aber der Geist macht lebendig -2. Korinther, 3, Vers 6; Anmerkungen zu BFH GrS 2/82, Beschl.
vom 21.11.1983 -"GeldbuBen", StuW 2/1984, p. 173.

24   P. Kirchhof, Unterschiedliche Rechtswidrigkeiten in einer einheitlichen Rechtsordnung, Juristische

Studiengesellschaft Karlsruhe, no. 137,1978, p. 8.
25   Rb Utrecht, 12 juni 1973, Nederlandse Jurisprudentie 1974, 42.
26   K. Engisch, EinfOhrung in das juristische Denken, 3e druk, 1964, p.  158.
27   K. Engisch, t.a.p., 1964, p. 160.
28  K. Tipke, Steuerrechtsordnung, Bd. 1,1993, p. 102.
29    K. Tipke, Steuerrechtsordnung.  Bd.  1.  1993, p.  101.
30  A. Raupach, t.a.p., biz. 122-123.
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2.2.3.3 Het beginsel van cenheid binnen de rechtsorde als rechtsgebied over-

schrijdende drang naar gelijkheid

De Commissie ter bestudering van de verhouding tussen goed koopmansgebruik en normen
die    in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd31 heeft    geen
unanimiteit kunnen bereiken omtrent de vraag wat de relatie tussen de vennootschappelijke
jaarrekening en de fiscale winstberekening dient te zijn. Een gedeelte van de commissie

1 Stond autonomie voor, terwij 1 de overige leden streefden naar eenheid van recht. Daarbij
werd de kanttekening geplaatst dat de "tweedeling niet moet worden uitgelegd als een
volstrekte tegenstelling in de zin dat autonomie zich niet zou verdragen met eerbiediging
van de eenheid van het recht. Het onderscheid is veeleer zelfstandigheid versus uniformi-
teit in de zin dat de vennootschapsrechtelijke jaarrekening dwingend maatgevend is voor
de fiscale winstbepaling." Uit deze zinsnede kan worden opgemaakt dat deze leden van de
commissie met de eenheid van recht beogen een situatie fe creeren waarin de regels in de
belastingwetgeving met betrekking tot de winstberekening gelijk zijn aan de vennoot-
schapsrechtelijke regels. Dat deze conclusie juist is, blijkt uit het rapport waarin zij stellen
dat  aan '

Mallgeblichkeit' het voordeel is verbonden   dat   "er een grotere eenheid van recht
bereikbaar (is), met name indien dezelfde rechtelijke instantie oordeelt over vragen van
winstbepaling en over vennootschapsrechtelijke jaarrekening. Dezelfde begrippen krijgen
dan dezelfde inhoud, terwijl gelijke feiten en omstandigheden op gelijke wijze worden
behandeld. Onnodige procedures op dit terrein worden dan vermeden. Eenheid van recht
leidt derhalve tot een grotere rechtszekerheid en rechtsgelijkheid, hetgeen een positieve
bijdrage levert  aan de rechtsstaat."

Bloembergenil constateert dat van een schending van de eenheid van recht sprake kan
zijn indien de wetgever, terzake van een casus die in beide rechtsgebieden op wezenlijke
elementen gelijk is, een aan een bepaald rechtsgebied ten grondslag liggende rechtsnorm
niet tevens hanteert in een andere rechtsgebied. Een logische tegenspraak (Norm- of Wer-
tungswiderspruche) is naar zijn mening geen conditio sine qua non voor de beantwoording
van de vraag of sprake is van een schending van de eenheid van de rechtsorde. Deze
conclusie baseert hij op de werking van het gelijkheidsbeginsel dat naar zijn mening de
rechtsgebieden overstijgt. Van een innerlijke tegenstrijdigheid kan derhalve sprake zijn
indien gevallen in de verschillende rechtsgebieden anders worden behandeld ofschoon zij
gelijk zijn voor het gelijkheidsbeginsel.
Hiervoor is reeds opgemerkt dat de vraag of sprake is van gelijke gevallen slechts kan
worden beantwoord indien duidelijk is binnen welke context de begrippen in de verschil-
lende rechtsgebieden worden gebruikt. Bloembergen beschrijft dit als volgt: "Want de
contekst kan over de rechtsgebieden heen in die zin overeenstemmen (of een sterke ver-
wantschap vertonen), dat er geen relevante verschillen zijn te ontdekken. En als die er niet
zijn, vloeit uit de gelijkheidsgedachte wel voort, dat aan hetzelfde begrip eenzelfde inhoud
moet worden gegeven. Doet men dat niet, dan leidt dat ertoe, dat gelijke gevallen verschil-

31      Rapport  van de Commissie ter bestudering  van de verhouding tussen goed koopmansgebruik  en
normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd, Verhouding tussen

goed koopmansgebruik en maatschappelijk aanvaardbare normen, Geschriften van de Vereniging
voor Belastingwetenschap, no. 189, p. 60.

32  A.R. Bloembergen, t.a.p., p. 20.

183



lend behandeld worden. „33 Ook    Vranken14    is de opvatting toegedaan dat vergelij kbare

posities door alle rechters. ongeacht hun rechtsgebied, vergelijkbaar dienen te worden
beoordeeld. Slechts zakelijke argumenten kunnen een verschil rechtvaardigen.
Watte'35 onderschrij ft deze opvatting   als hij stelt   dat geen sprake    is   van een schending
van de eenheid van rechtsorde. "[z]olang die verschillen gerechtvaardigd worden door het
verschil in doelstelling tussen twee rechtsgebieden en zolang op hun beurt die doelstellin-
gen maar gerechtvaardigd zijn uit een algemeen rechtvaardigheidsoogpunt".

In de  Gutachten der Steuerreformkommission  1971 werd voorgesteld om de formele relatie
tussen de vennootschapsrechtelijke jaarrekening en de fiscale winstberekening te verbreken.
DOllererr heeft hiertegen een groot aantal bezwaren aangevoerd. Het gevaar van het
loskoppelen van de fiscale winstberekening van de vennootschapsrechtelijke balans is naar
zijn mening dat het fiscale recht geheel onafhankelijk van de overige rechtsgebieden haar
fiscale doelen zal najagen. Deze situatie is naar zijn opvatting strijdig met "dem Grundsatz
der Einheit der Rechtsordnung". Duidelijk is dat Dollerer reeds spreekt van een schending
van het beginsel van eenheid binnen de rechtsorde indien de fiscale winstberekening
plaatsvindt zonder dat de vennootschappelijke regels met betrekking tot winstberekening in
acht dienen te worden genomen. Hieruit kan worden afgeleid dat hij de opvatting is
toegedaan dat niet de collisie van waarden in het vennootschapsrecht en belastingrecht de
kern vormt van de eenheid van rechtsorde. Van eenheid binnen de rechtsorde kan naar zijn
mening eerst sprake zijn indien de winstberekening in het belastingrecht aansluit bij de
winstberekening in het vennootschapsrecht.

Dat omtrent deze opvatting in verband met het beginsel van eenheid binnen de rechtsorde
geen communis opinio bestaat, blijkt uit het volgende citaat van Lang;7:

"Solange sich Rechtsgebiete storungsfrei nebeneinander entfalten, gibt es kein Harmonisie-
rungsproblem.18 Erst die Kollision in gestalt eines st8renden Einflusses einer Rechtsnorm
auf die andere erzeugt das Anpassungsbedilrfnis."

Ook Demeersseman verwerpt een eenheid binnen de rechtsorde die inhoudt dat een grote
mate van unificatie dient te bestaan tussen verschillende rechtsgebieden als hij schrijft dat
de   eenheid van recht gediend   is, " . . . wanneer   men elk rechtsgebied de volle vrijheid   laat
om zo goed mogelijk aan zijn functie te beantwoorden (onder meer dus door disharmonie-
en met andere rechtsgebieden te accepteren)." De eenheid van recht dient   er   naar    zijn
mening toe "dat alle rechtsgebieden te zamen, elk op een zo effectief mogelijke wijze, een
vreedzame en rechtvaardige ordening van de samenleving nastreven. „39

Uit dit citaat blijkt dat Demeersseman de eenheid van recht beschouwt als een optelsom
van alle rechtsgebieden om een rechtvaardige samenleving te bewerkstelligen. Ofschoon hij
stelt dat disharmonieen met andere rechtsgebieden dienen te worden geaccepteerd, plaatst

33  A.R. Bloembergen, t.a.p., p. 50.
34  Asser-Vranken, 1995, p. 125.
35 P.J. Wattel, De fiscale behandeling van het wederrechtelijke, diss. 1992, p. 70.
36  G. Dollerer: MaBgeblichkeit der Handelsbilanz in Gefahr; der Betriebs-Berater, 1971/31, p. 1333.
37  J. Lang: Steuerabzugverbote zum Schutze der Rechtsordnung, in: Geppaart-bundel, Opstellen aange-

boden aan Prof.mr. Ch.P.A. Geppaart.,  p.  1 1 7 e.v.
38 Hiermee duidt Lang op het probleem het waardeconflict tussen twee rechtsgebieden op te lossen.
39  H.A. Demeersseman: De autonomie van het materiele strafrecht, Arnhem, 1985, p. 677.
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hij het streven naar de eenheid binnen de rechtsorde in het kader van een gerechtvaardigd
rechtsstelsel. Dit brengt naar mijn mening mede dat ook naar zijn opvatting een norm in
een rechtsgebied die een verstoring veroorzaakt in een ander rechtsgebied strijdig is met de
eenheid van recht. Van belang is echter dat in zijn opvatting een disharmonie niet voldoen-
de is, zodat slechts van een collisie kan worden gesproken indien een rechtsgebied een
ander rechtsgebied verstoort.

2.3 Conclusie omtrent beginsel van eenheid binnen de rechtsorde

Uit het voorgaande blijkt dat in de internationale juridische literatuur geen communis
opinio bestaat omtrent de inhoud en werking van het beginsel van eenheid binnen de
rechtsorde. Van belang is dat de schrijvers die de opvatting zijn toegedaan dat de eenheid
van recht slechts dient te leiden tot de eliminatie van disharmonieeen tussen rechtsgebieden
een ander uitgangspunt kennen dan de schrijvers die op grond van het gelijkheidsbeginsel
streven naar een grotere mate van unificatie van de rechtsgebieden.
Naar mijn mening erkennen alle schrijvers dat het beginsel van eenheid binnen de rechts-
orde ten minste moet worden geduid als een collisie-verbod. Ter zake van dit element van
de eenheid van recht wordt het gelijkheidsbeginsel niet als uitgangspunt gehanteerd.
Dientengevolge wordt geen waarde gehecht aan de vraag of sprake is van gelijke gevallen.
Indien onder de eenheid van rechtsorde (slechts) een collisie-verbod wordt verstaan,
betekent dit dat rechtsnormen in ddn rechtsgebied geen afbreuk mogen doen aan de begin-
selen, doelstellingen en bepalingen van een ander rechtsgebied binnen de rechtsorde.

Een aantal schrijvers is de opvatting toegedaan dat het beginsel van eenheid binnen de
rechtsorde verder reikt dan het collisie-verbod. Zij passen de eenheid van recht daaren-
boven toe om te bepleiten dat situaties die gelijk zijn, gelijk dienen te worden behandeld
ofschoon zij zich voordoen in verschillende rechtsgebieden. Indien derhalve is vastgesteld
dat sprake is van (een rechtsgebied overschrijdend) begrip, zoals bijvoorbeeld het geval
kan zijn bij het begrip winst, dient bij deze uitleg van het beginsel van eenheid binnen de
rechtsorde het begrip winst in beide rechtsgebieden op dezelfde wijze te worden geYnter-

preteerd. Zij hanteren voor dit element van het beginsel van eenheid binnen de rechtsorde
het gelijkheidsbeginsel.
Indien het beginsel van eenheid binnen de rechtsorde wordt opgevat als een verbod op
collisie tussen twee rechtsgebieden, zal het begrip winst slechts eenduidig behoeven te
worden geYnterpreteerd in het vennootschaps- en belastingrecht, indien een afwijkende
interpretatie leidt tot de verstoring van een beginsel, doelstelling of norm van 6dn van de
rechtsgebieden.

Beide elementen van het beginsel van eenheid binnen de rechtsorde hebben tot gevolg dat
door de wetgever en rechter met betrekking tot de winstberekening een afweging moet
worden gemaakt tussen het vennootschapsrecht en de fiscale wetgeving.
Alvorens te kunnen concluderen dat sprake is van "Wertungswiderspruche" in het kader
van het collisie-verbod dient le worden vastgesteld welke "Gerechtigkeits-Grundwertung" -
ten grondslag ligt aan enerzijds de fiscale winstberekening en anderzijds de vennootschaps-

rechtelijke jaarrekening.
In het kader van het beginsel van eenheid binnen de rechtsorde dat eist dat gelijke gevallen
(rechtsgebied overschrijdend) gelijk worden behandeld, dient te worden vastgesteld of de
context waarin het begrip winst in het fiscale recht wordt toegepast, gelijk is aan de

185



context waarin dit begrip in het vennootschapsrecht wordt toegepast. Deze context wordt
naar mijn mening voornamelijk bepaald door de "Gerechtigkeits-Wertung" die van belang
is voor het collisie-verbod.
De "Gerechtigkeits-Wertung" van enerzijds de fiscale wetgeving met betrekking tot de
belastingheffing over ondernemingswinsten en anderzijds het vennootschapsrecht kan
warden achterhaald door de doelstelling van deze rechtsgebieden vast te stellen. De vraag
of het collisie-verbod danwel het gelijkheidsbeginsel wordt geschonden kan derhalve
slechts worden beantwoord als duidelijk is wat de doelstelling is van het rechtsgebied
waarin de winstberekening plaatsvindt.

Naar mijn mening is het beginsel van de eenheid binnen de rechtsorde 66n van de vereiste
voorwaarden voor rechtvaardige wetgeving. Er bestaat communis opinio omtrent de
onwenselijkheid van innerlijke tegenstrijdigheden binnen de rechtsorde. Het beginsel van
de eenheid binnen de rechtsorde als collisie-verbod wordt derhalve in de literatuur on-
derschreven. Het is de vraag of meer moet worden nagestreefd dan het elimineren van
tegenstrijdigheden binnen de rechtsorde. Naar mijn mening moet aan de rechtsgebieden
binnen de rechtsorde de ruimte worden geboden om zich te ontwikkelen op een wijze die
niet wordt bernvloed door exogene factoren, die het rechtvaardigheidsstreven van een
rechtsgebied doorkruisen. Door het beginsel van de eenheid binnen de rechtsorde te
baseren op een rechtsgebied overschrijdend gelijkheidsbeginsel bestaat het risico dat het
rechtsvaardigheidsstreven van een bepaald rechtsgebied wordt belemmerd door elementen
van een ander rechtsgebied.

3        De doelstelling van de vennootschaps- en fiscaalrechtelijke jaarrekening

3.1 Inleiding

Een nader onderzoek naar de doelstelling van de fiscale winstberekening en de vennoot-
schapsrechtelijke jaarrekening is om tweeerlei reden noodzakelijk. In de eerste plaats komt
aan de doelstelling van het rechtsgebied grote waarde toe bij de vraag of sprake is van een

schending van het beginsel van de eenheid binnen de rechtsorde.
Voorts wordt echter met een beroep op de doelstelling van de fiscale wetgeving en het
vennootschapsrecht een bepaalde relatie tussen de fiscale winst en de vennootschapsrech-
telijke jaarrekening verdedigd.

Het vennootschapsrecht behoeft zich in beginsel in het geheel niet met de jaarrekening te
bemoeien. Deze stelling vloeit voort uit de positie van de bedrijfseconomische jaarrekening
in het maatschappelijk verkeer. In dit maatschappelijk verkeer kunnen meerdere partijen
worden onderkend die verschillende belangen nastreven. In de eerste plaats dient gewezen
te worden op de vennootschap waarin een onderneming wordt gedreven. Het bestuur van
de vennootschap zal continuTteit en wellicht groei van de omzet wensen te bewerkstelligen.
In dat kader zullen zij informatie omtrent de vennootschap slechts willen verstrekken voor
zover dit in hun eigen belang is. Om te voorkomen dat aandeelhouders een hoger dividend
eisen en de werknemers een hoger salaris bedingen, zal de vennootschap pogen de bericht-
geving omtrent de (hoge) winst tot een minimum te beperken. Dit streven wordt echter

gedwarsboomd door de wensen van (potentiele) aandeelhouders en andere kredietverstrek-
kers die slechts bereid zullen zijn de onderneming van financiele middelen te voorzien
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onder de voorwaarde dat gegevens omtrent solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit worden
verstrekt. Ondanks de mogelijke weerzin van het bestuur van de onderneming heeft de
marktwerking tot gevolg dat een onderneming opening van zaken zal moeten geven. De
vraag die moet worden beantwoord is dan waarom de wetgevers in de verschillende landen
hebben besloten om regels op te nemen in de wetgeving omtrent de jaarrekening en de
Raad van de Europese Gemeenschap een richtlijn heeft vervaardigd omtrent de inhoud en
samenstelling van de jaarrekening. Hierbij  is met name van belang of de wetgever 'slechts'
de maatschappelijke behoefte aan informatie omtrent de vennootschap en haar jaarrekening
juridisch heeft erkend of dat hij in de wetgeving omtrent de jaarrekening de bedrijfseco-
nomische jaarrekening heeft opgezadeld met een of meerdere juridische toevoegingen.

3.2     De doelstelling van de vennootschapsrechtelijke jaarrekening

3.2.1 Bedrijfseconomische doelstelling van de vennootschapsrechtelijke jaarrekening

De doelstelling van de jaarrekening is verwoord in het conceptual framework van de
International Accounting Standards Committee en het Stramien voor de opstelling en
vormgeving van financiele overzichten. Onder  punt  13  is het volgende omtrent  de  doel-
stelling van de jaarrekening opgenomen:
"Het doel van financiele overzichten is om informatie te verschaffen over de financiele
positie, resultaten en wijzigingen in de financiele positie van een onderneming, die voor
een grote reeks van gebruikers nuttig is voor het nemen van economische beslissingen."

Van der Zanden40 is de opvatting toegedaan dat de jaarrekening een communicatiemiddel
is "tussen een onderneming en hen die iets over de onderneming wensen te weten. De be-
drijfseconomische doelstelling is het verschaffen van deze informatie met het doel, voor de
onderneming relevante economische beslissingen door de ontvangers van informatie
mogelijk te maken." Uiteindelijk formuleert hij de bedrijfseconomische doelstelling van de
jaarrekening als volgt: "Het voldoen aan de financiele informatiebehoeften in algemene zin
van participanten in de onderneming, voor zover deze informatie voor de betrokken
participant noodzakelijk is voor het vormen van een verantwoord oordeel omtrent vermo-
gen en resultaat ten behoeve van zijn economische beslissing. Het een en ander voor zover
die informatiebehoefte van de participant maatschappelijk is erkend. „41

Klaassen 2 constateert dat in de literatuur twee doelstellingen worden onderkend:
1. Financiele verslaggeving heeft ten doel een bijdrage te leveren aan economische beslis-
singen van belanghebbenden;
2. Financiele verslaggeving heeft ten doel een bijdrage te leveren aan de verantwoording
die door het management aan de eigenaren van een organisatie wordt afgelegd over de
aanwending van de beschikbare middelen, over de prestaties die door de organisatie zijn
geleverd etc., zodat de eigenaren zich een oordeel kunnen vormen.

40   P.M. van der Zanden, Maatschappelijk aanvaardbare normen voor de jaarrekening en goed koop-
mansgebruik, dissertatie, 1991, p. 77.

41   P.M. van der Zanden, t.a.p., p. 82.
42    J. Klaassen,t.a.p,  p. 95.
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Hoewel de hiervoor ruim omschreven doelstelling de oorspronkelijke functie van de
jaarrekening omvat, is van belang te constateren dat de jaarrekening eveneens ten grond-
slag ligt aan de verantwoording die het bestuur aflegt jegens de eigenaren van de ven-
nootschap.

43

Tegen de opvatting van Klaassen voeren Brezet44 en de Commissie ter bestudering van de
verhouding tussen goed koopmansgebruik en normen die in het maatschappelijk verkeer
als aanvaardbaar worden beschouwd4S aan dat informatieverschaffing belangrijk is, maar
niet de economische doelstelling van de jaarrekening. De commissie schrijft: "Bij het
economisch aspect van de winstbepaling gaat het om de keuze die wordt gedaan met
betrekking tot de aanwending van een actief voor winstuitkering en voor kapitaalsbelas-
ting." Met kapitaalsbelasting wordt naar mijn mening in dit kader bedoeld kapitaalhandha-
ving. De jaarrekening wordt in de opvatting van Brezet en de commissie opgesteld om
inzicht te tonen in de keuze die ten grondslag ligt aan de winstberekening. Naar mijn
mening vervult de jaarrekening ook in hun opvatting een rol in het kader van de informa-
tieverschaffing. De aandeelhouders verkrijgen immers door middel van de jaarrekening
inzicht in de keuzes van de ondernemingsleiding met betrekking tot de winstberekening
(en de daaraan ten grondslag liggen handhavingsdoeleinden) en kunnen in de algemene

vergadering van aandeelhouders deze keuzes goed- of afkeuren.

De jaarrekening staat in dienst van een verantwoorde economische beslissing van een
participant. In het voorwoord bij het conceptual framework somt de "Board" van het IASC
een aantal economische beslissingen op:
a. te bepalen wanneer een aandelenbelang te kopen, aan te houden of te verkopen;
b. het beleid van of de verantwoording door het bestuur te beoordelen;
c. het vermogen van de onderneming te beoordelen om haar werknemers te betalen en
andere voordelen te verschaffen;
d. de zekerheid te beoordelen met betrekking tot bedragen die aan de onderneming zijn
geleend;
e. het fiscale beleid vast te stellen;
f. uitkeerbare winsten en dividenden vast te stellen,
g. statistieken van het nationaal inkomen samen te stellen en te gebruiken;
h. de activiteiten van ondernemingen te reguleren.

Geconcludeerd kan derhalve worden dat de bedrijfseconomische functie van de jaarreke-
ning tot doel heeft de participant te informeren ten behoeve van het vormen van een

verantwoord oordeel omtrent de stand van zaken met betrekking tot de vennootschap en

43   A.J. Bindenga, Informatie in de jaarrekening, 3e druk,  1984, p. 33-34.
44  J.C. Brezet. Over de normativiteit van handhavingsdoelstellingen bij de winstbepaling, in: Resultaat,

de afscheidsbundel R. Burgert. 1981, p. 11
45  Rapport van de Commissie ter bestudering van de verhouding tussen goed koopmansgebruik en

normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd, Verhouding tussen

goed koopmansgebruik en maatschappelijk aanvaardbare normen, Geschriften van de Vereniging
voor Belastingwetenschap, no. 189, p. 21.
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haar onderneming.
46

3.2.2   Toenemende waarde van doelstelling van de jaarrekening

De rol van de doelstelling van de jaarrekening is in de loop der jaren gewijzigd.47 Deze
wijziging hangt samen met de economische en industriele ontwikkeling die heeft plaatsge-
vonden. Gedurende de eerste helft van de twintigste eeuw had slechts de ondernemer
belang bij informatie omtrent zijn onderneming. In deze fase werden de grondslagen van
de verslaggeving verwoord in een aantal principes. Onder deze principes kunnen worden
verstaan het going-concern-principe, het matching-principe, het realisatiebeginsel en het
voorzichtigheidsbeginsel.
Naarmate de ondernemingen groter werden en meerdere partijen direct of indirect belang
kregen bij de financiele toestand van de vennootschap is aan de doelstelling van de jaarre-
kening een grotere waarde gehecht.

Niet alleen de maatschappelijke ontwikkeling kan worden aangevoerd als verklaring voor
de gewijzigde benadering van de jaarrekening. Zoals Feenstra4  duidelijk maakt, kan
even&ns aan het wetenschappelijk proces met betrekking tot de verschillende verslagge-
vingstheorieen worden toegedicht dat de functie en doelstelling van de jaarrekening is
gewijzigd. Naar zijn mening kan worden vastgesteld dat de verslaggevingstheorie die hij
aanduidt als het true income/deductieve paradigma in de jaren dertig tot en met zestig van
deze eeuw domineerde. In deze theorie wordt gepoogd normatieve regels te ontwikkelen
die leiden tot de enige juiste winst. Bij het ontwikkelen van deze normen worden bepaalde

beginselen als uitgangspunt gehanteerd.
Feenstra49 stelt vast dat "[v]anaf het begin van de jaren zeventig ... de wensen van de
gebruikers van de externe verslaggeving meer en meer (worden) betrokken bij de ontwik-
keling van verslaggevingstheorieen." Vanaf de jaren zeventig   is het primaat   van   het   true
income paradigma dientengevolge verdwenen. Freedmanso constateert dat "it is now
widely accepted that there is no absolute test of 'true profits"'. Whittington" stelt in dit
kader vast dat "the ASB's work is taking it away from the clear, rule-based definition of a
single 'bottom line' profit figure, which would be ideal as a tax base." Geconcludeerd kan
worden dat de huidige tendensen in de externe verslaggeving tot gevolg hebben dat de
vennootschapsrechtelijke jaarrekening in verminderde mate geschikt is als hulpmiddel of
dwingende basis van de fiscale winstberekening.
De huidige stand van de discussie tussen de aanhangers van de verschillende verslagge-
vingstheorieen is dat in wetenschapstheoretische zin sprake is van een crisis.52 Er is

46  Ministerie van Financien, Directoraat-Generaal der Belastingen, Platform Versterking Vaktechniek,
  Verschillen tussen de fiscale en vennootschappelijke jaarrekening, resultaten van een onderzoek naar

de verschillen die in de praktijk voorkomen,  1997, p. 9.
47   Zie voor een beschrijving van de geschiedenis van de Engelse jaarrekening: G. Morse, Company

Law, 15e druk, 1995, p. 464-470.
48  D.W. Feenstrg Verslaggevingstheorieen (accounting theory),in: Externe Verslaggeving in theorie en

praktijk (red: M.N. Hoogendoorn, J. Klaassen, F. Krens),1995, p. 34.
49  D.W. Feenstra, t.a.p., p. 27; zie ook: S. Green, Accounting Standards and Tax Law: Complexity,

Dynamism and Divergence, BTR, 1995, p. 446-447.
50  J. Freedman, Defining Taxable Profit in a Changing Accounting Environment. BTR, 1995, p. 435.
51  G. Whittington, Tax Policy and Accounting Standards, BTR, 1995, p. 455.
52  W.H. Beaver, Financial reporting, an accounting revolution, 1989, le druk. p. 2.
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derhalve niet 6dn verslaggevingstheorie aan te wijzen waaromtrent communis opinio
bestaat. Duidelijk is echter wel dat de gebruiker van de jaarrekening een duidelijke invloed
heeft op de inhoud van de jaarrekening.

3.2.3   Juridische doelstelling van de vennootschapsrechtelijke jaarrekening

De juridische doelstelling van de vennootschapsrechtijke jaarrekening valt in drie catego-
rieen uiteen. In de eerste plaats wordt de bedrijfseconomische doelstelling van juridische
waarborgen voorzien. Voorts   is   de j aarrekening een belangrijk (juridisch) middel   voor   het
bestuur om rekening en verantwoording af te leggen aan de aandeelhouders. De laatste

categorie omvat de functie van de jaarrekening in het kader van de kapitaalbescherming.

In de eerste categorie wordt met het 'juridiseren' van de jaarrekening de bedrijfseconomi-
sche doelstelling tot norm verheven. Hieraan is een aantal consequenties verbonden. In de
eerste plaats wordt op deze wijze de mogelijkheid geschapen juridische stappen te onder-
nemen tegen vennootschappen die zich verzetten tegen het verstrekken van een bepaald
inzicht in het reilen en zeilen van de vennootschap en haar onderneming.
De juridisering heeft voorts tot gevolg dat de vergelijkbaarheid en gelijkwaardigheid van
de jaarrekeningen toeneemt. Dit leidt er ingevolge de considerans van de Vierde richtlijn
van de Raad betreffende de jaarrekening tevens toe dat "gelijkwaardige juridische mini-
mumvereisten worden vastgesteld inzake de omvang van de door concurrerende ven-
nootichappen openbaar te maken financiele gegevens."
In Engeland zijn ondernemers verplicht een jaarrekening te publiceren op grond van de
Companies Act. Op deze wijze wordt zekergesteld dat "members and the public .... are
supposed to be able to obtain the information which they need to make an intelligent
appraisal of their risks, and to decide when and how to exercise the rights and remedies
which the law affords them. i,53

Ook in Frankrijk dient de jaarrekening in navolging van de Vierde richtlijn een "image
fidule" te geven van de onderneming (art. 9, alinea 5 Code de Commerce). Naast het
interne belang van een jaarrekening bestaat "1'intdrat public de la surveillance des opdrati-
ons commerciales".54

De tweede categorie omvat de situaties waarin de jaarrekening een belangrijk instrument
vormt voor het bestuur van een vennootschap. De jaarrekening biedt de leiding van een
onderneming de mogelijkheid rekening en verantwoording af te leggen ten opzichte van de
aandeelhouders. De ddcharge van het bestuur vloeit voort uit de vaststelling van de jaar-
rekening. Voorts wordt in het kader van een fusie of een faillissement een bepaalde waarde

toegekend aan de jaarrekening.
Van der Zanden is van oordeel dat de vastgestelde jaarrekening kan worden gebruikt "als
toetsingsinstrument of bepaalde handelingen van organen nietig of vernietigbaar zijn.

  55

De doelstellingen die in de externe verslaggeving zijn geformuleerd omtrent de jaarreke-
ning hebben betrekking op de beslissingen die participanten dienen te nemen met betrek-
king tot de vennootschap. In het geval van nietigheid is een beslissing van de betrokken

53 L.C.B. Gower, Principles of modern company law, 5e druk, 1992, p. 447.
54   G. Ripert, R. Roblot, M. Germain, Traite de droit Commercial, Tome 1, 15e druk, 1993, p. 313.
55   P.M. van der Zanden, t.a.p., p. 133.
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partijen per definitie niet vereist. Nietigheid vloeit voort uit de wet en komt tot stand
zonder beslissing van een participant. Bij dit juridisch zuivere argument moet echter
worden aangetekend dat de nietigheid weliswaar uit de wet voortvloeit, maar daarentegen
feitelijk dient te worden geconstateerd om enige consequenties te kunnen hebben.

Uit de considerans van de Vierde richtlijn van de Raad betreffende de jaarrekening van
bepaalde vennootschapsvormen (78/660/EEG) blijkt dat aan de vennootschapsrechtelijke
jaarrekening een derde juridische doelstelling is verbonden.

De Raad is de opvatting toegedaan dat door kapitaalvennootschappen "aan derden geen
andere waarborg wordt geboden dan het vermogen van de vennootschap". Vervolgens
overweegt hij dat "de coordinatie van de nationale voorschriften inzake de indeling en de
inhoud van de jaarrekening en het jaarverslag, de waarderingsmethoden, alsmede de
openbaarmaking van deze stukken ... van bijzonder belang is voor de bescherming van de
deelnemers in de vennootschappen en van derden." Geconstateerd kan derhalve worden
dat in de richtlijn aan de jaarrekening een duidelijke rol wordt toe gedicht in het kader van
de vermogensbescherming.
In de Tweede Richtlijn van de Raad betreffende de kapitaalbescherming (77/91/EEG)
wordt eveneens verwezen  naar de jaarrekening.   In  art.   15,   lid 1, onderdeel  a  van  deze
richtlijn is vastgelegd dat geen dividend mag worden uitgekeerd indien uit de jaarrekening
blijkt dat het netto actief is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het
bedrag van het geplaatste kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd.

- Ofschoon derhalve de vennootschapsrechtelijke jaarrekening eveneens de functie van infor-
matiebron heeft, dient te worden geconstateerd dat de juridische doelstellingen niet geheel
overeenkomen met de bedrijfseconomische doelstellingen. De juridische doelstellingen
gaan verder dan het verschaffen van informatie aan de participanten ten behoeve van het
nemen van economische beslissingen. Een vastgestelde vennootschapsrechtelijke jaarreke-
ning schept rechten en verplichtingen voor de vennootschap en de bij haar betrokken parti-
cipanten. Onder deze rechten en verplichtingen worden in dit verband niet verstaan de
verplichtingen de jaarrekening te deponeren of de juridische waarde van de jaarrekening in
geval van fusie, liquidatie of overname. De vastgestelde jaarrekening vervult een belang-
rijke functie in het kader van het kapitaalbeschermingsrecht. Deze rechten en verplichtin-
gen hebben echter slechts betrekking op het vermogen van de vennootschap en niet op de
winst. Het vermogen toont immers de buffer die aanwezig is om de kapitaalverschaffers te
voldoen.

Ook de vennootschapsrechtelijke bepalingen met betrekking tot de uitkeerbare winst dienen
in het kader van het tonen van het vermogen te worden geplaatst. De vennootschap kan
slechts winst uitkeren aan aandeelhouders of andere participanten indien de jaarrekening is
vastgesteld of goedgekeurd en daaruit blijkt dat het uitkeren van dividend geoorloofd is.
Het uitkeren van winst is slechts geoorloofd voor zover het eigen vermogen groter is dan
het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krach-
tens de wet of de statuten moeten worden aangehouden.
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3.2.4 De conclusie omtrent de doelstclling van de vennootschapsrechtelijke jaarreke-
ning

Onder de bedrijfseconomische doelstelling van de jaarrekening dient naar mijn mening te
worden verstaan het verschaffen van informatie ten behoeve van de oordeelsvelling en de
beslissingen van de belanghebbenden.

56

De juridische doelstelling van de jaarrekening omvat niet slechts het institutionaliseren van
1

de bedrijfseconomische doelstellingen, maar daarenboven de bescherming van de aandeel-
I

houders en crediteuren van de vennootschap en de vennootschap zelve. De bepalingen die
de bescherming van het kapitaal waarborgen hebben tot gevolg dat aan de vastgestelde
jaarrekening bepaalde rechten en verplichtingen zijn verbonden.

3.3     Doelstelling van de fiscale vermogensopstelling

3.3.1   Inleiding

Zowel de inkomstenbelasting als de vennootschapsbelasting wordt primair geheven op
grond van budgettaire overwegingen. Deze overwegingen kunnen derhalve worden aange-
voerd als doelstelling van het heffen van belasting over winst. In het kader van dit onder-
zoek is van belang vast te stellen op welke grondslagen een dergelijke heffing op winsten
is gebaseerd. Uit deze grondslagen kan worden afgeleid welke argumenten de wetgever
heeft om de winst van een onderneming in de heffing te betrekken. De rechtsgronden
kunnen tevens inzicht geven in het heffingsobject.
Met betrekking tot de inkomstenbelasting geldt internationaal het draagkrachtbeginsel als
de belangrijkste grondslag. Weber-GrelletS7 omschrijft de doelstelling van de fiscale ver-
mogensopstelling als volgt: "Funktion der Steuerbilanz (Steuerrechtsbilanz) ist die perio-
dengerechte Ermittlung des Gewinns als Indikator der wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit
eines Unternehmens mit dem Ziel einer gesetzmalligen, insbesondere gleichmaBigen
Besteuerung."
In een zoektocht naar de grondslag van de vennootschapsbelasting, wordt een probleem in
de fiscale wetenschap aangesneden waaraan velen zich hebben gewaagd en waarover com-
munis opinio in de literatuur ontbreekt. 58

3.3.2   Grondslagen van de vennootschapsbelasting

In dit kader is van belang te onderzoeken in hoeverre het draagkrachtbeginsel, dat het
dragende beginsel van de inkomstenbelasting is, eveneens ten grondslag ligt aan de ven-
nootschapsbelasting. "Zoals elke fictie. leidt ook de toedichting aan een rechtspersoon van
alle mogelijke menselijke eigenschappen (draagkracht, pijn lijden etc.) tot botsing met de
realiteit."59 In het hiervoor opgenomen citaat van Brull wordt aan het begrip draagkracht

56  J. Klaassen. De vervangingswaarde. 1975. p. 153.
57  H. Weber-Grellet, MaBgeblichkeitsschutz und eigenstandige Zielsetzung der Steuerbilanz, DB, Heft

6.1994, p. 289.
58 Zie hieromtrent: J. Verburg, Vennootschapsbelasting, 1984. p. 1, J.A.G. van der Geld, De herziene

deelnemingsvrijstelling. met name in internationale verhoudingen, 1989, p. 11-19.
59  D. Broll. Objectieve en subjectieve aspecten van het fiscale winstbegrip, FED, Amsterdam, p. 261.
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een beperkte strekking toegedicht. Hofstra  stelt dat de gebruikelijke definitie van draag-
kracht is "dat zij wordt gevormd door de omvang van de individueel beschikbare middelen
tot behoeftebevrediging, voor zover zij niet voor een naar maatschappelijke opvattingen
minimale levensstandaard noodzakelijk zijn." Brill'61 definieert draagkracht in navolging
van De Langen als volgt : "Belasting mag worden geheven in de ethisch meest bevredi-
gende relatie tot de omvang van de bereikbare, individuele niet voor het levensonderhoud
noodzakelijke behoeftenbevrediging."

Doordat het begrip draagkracht wordt gekoppeld aan de mogelijkheden tot behoeftebe-
vrediging, kunnen slechts natuurlijke personen draagkracht hebben. Deze opvatting62

wordt door McNulty61 onderschreven: "Nur Menschen kbnnen letzten Endes Steuerlasten
tragen, nicht aber KOrperschaften. Nur Menschen konnen konsumieren, deshalb kann nur
der menschliche Konsum durch die Steuern reduziert werden. Korperschaften essen und
trinken nicht, deshalb konnen Steuerlasten sie nicht zwingen, weniger zu essen oder zu
trinken. Ktirperschaften tragen keine Steuern. sind keine Steuertriger und sollten nicht
besteuert werden, k6nnen im Grunde genommen auch gar nicht besteuert werden".
Tipke is de opvatting toegedaan dat het voor de beantwoording van de vraag of rechtsper-
sonen draagkracht hebben niet relevant is of deze kunnen eten of drinken. Naar zijn
mening moet aan het draagkrachtbeginsel een ruime definitie worden gegeven, waarin het
persoonsgebonden karakter    van het beginsel wordt verminderd. Tipke 4 omschrij ft    het
draagkrachtbeginsel in de volgende bewoordingen: "Dem Leistungsfithigkeitsprinzip gemaB
ist die individuelle Steuerbelastung nach der Fahigkeit zu bemessen, Steuerleistungen aus
dem Einkommen im Verhaltnis zum Einkommen erbringen zu konnen." In deze definitie
dient een fiscale heffing niet uitsluitend geduid te worden als een offer aan de staat, die
ten laste komt van de middelen die de natuurlijke persoon in staat stelt zijn behoeften te
bevredigen.
De ruime exegese van het draagkrachtbeginsel sluit primair aan bij de rechtspersoon als
verschijningsvorm "van een juridisch en economisch zelfstandige onderneming welke haar
bestaan in het maatschappelijk verkeer leidt los van de persoon van de individuele kapi-
taalverschaffer. In deze opvatting kent de rechtspersoon een eigen draagvermogen. Dit

 65

draagvermogen toont het potentieel dat aan de staat als belasting kan worden afgedra-

gen.
66

Indien met de Duitse wetgever en Tipke onder fiscale draagkracht wordt verstaan "die
Fahigkeit ... Steuerleistungen aus dem Einkommen oder Gewinn erbringen zu konnen,
kann  nicht zwei felhaft  sein, daB Korperschaften steuerlich leistungsfahig  sind."

60  H.J. Hofstrg Inleiding tot het Nederlands belastingrecht, 7e druk, 1992, p. 95-96.
61  D. Brull, t.a.p., p. 16.
62    H.J.  Hofstra, t.a.p.,  p. 95, D.  Brull, t.a.p.,  p. 273, A.J. Soest, Belastingen,  I ge druk, p. 454,   P.H.J.

Essers (Bespreking van het rapport van de Commissie ter bestudering van de verhouding tussen

goed koopmansgebruik en normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden be-
schouwd, Verhouding tussen goed koopmansgebruik en maatschappelijk aanvaardbare normen (2),
Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap, no. 190, p. 16.

63  J.K. McNulty, Struktur der Einkommensteuer und Reformtendenzen der Besteuerung in the Verei-
nigten Staaten, StuW  1989, p.  131.

64  K. Tipke, t.a.p., p. 478.
65  D. Brull. t.a.p., p. 262.
66  K. Tipke, t.a.p., p. 728; D. Schneider, Gewinnermittlung und steuerliche Gerechtigkeit, ZfbF 1971,

p. 355.
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Deze    opvatting    kan    naar    mij n mening eveneens worden gevonden bij Essers67    als    hij

schrij ft   dat de rechtsgrond van vennootschapsbelasting kan bestaan   uit "het belasten   van
winst uit een objectieve onderneming welke niet aan ondernemers-natuurlijke personen
casu quo aanmerkelijk-belanghouders kan worden toegerekend." Deze winst kan niet
anders worden geduid dan zijnde draagvermogen.

Geconcludeerd kan worden dat de vraag of het draagkrachtbeginsel ten grondslag kan
liggen aan een klassieke vennootschapsbelasting, slechts kan worden beantwoord indien
duidelijk is wat onder draagkracht moet worden verstaan. Omtrent deze definitie bestaat in
de literatuur geen communis opinio.

Het maatschappelijk leven toont aan dat een rechtspersoon meer is dan een vertegenwoor-
diger van de belangen van de achterliggende aandeelhouders. Of deze maatschappelijke
realiteit voldoende is om te oordelen dat een vennootschapsbelasting een draagkrachthef-
fing   is. kan worden betwij feld. indien   de   aan de aandeelhouder betaalde vergoeding   voor
het ter beschikking stellen van vermogen niet in mindering gebracht kan worden op de
winst. In dat geval geeft de wetgever immers aan de zelfstandigheid van de vennootschap
ten opzichte van haar aandeelhouders niet te erkennen.68 Naar mijn mening kan een (klas-
sieke) vennootschapsbelasting slechts worden gebaseerd op het draagkrachtbeginsel indien
de winst wordt verminderd met een primair rendement.

Er zijn schrijvers die erkennen dat de rechtspersoon een onafhankelijk positie heeft ver-
worven ten opzichte van de achterliggende aandeelhouders, zonder hieraan de conclusie te
verbinden dat een rechtspersoon draagkracht kan hebben.69 Brul'70 spreekt in dit verband
van "een dubbele leugen: een fictieve status van de rechtspersoon en fictieve rechtsgevoe-
lens." Van belang is te constateren dat Brull het begrip draagkracht hanteert als een offer
ten laste van de beschikbare middelen tot behoeftebevrediging.

Indien de onafhankelijke positie van de vennootschap ten opzichte van haar kapitaalver-
schaffers niet voldoende is om aan te nemen dat het draagkrachtbeginsel ten grondslag ligt
aan de vennootschapsbelasting, zal in de woorden van Tipke "einen besondere zusatzliche
Leistungsfahigkeit" moeten worden aangetoond.
In dat kader somt hij een aantal factoren71 op die kunnen leiden tot een verhoogde draag-
kracht. Zij worden in aanmerking genomen op het moment dat de winst van de vennoot-
schap in de heffing wordt betrokken. Deze opvatting kan eveneens worden teruggevonden
bij Brull.71 Naar zijn mening is echter geen sprake van het draagkrachtbeginsel, maar van

67 P.H.J. Essers, Knelpunten bij de hervorming van de belastingheffing van ondememingen, 1992, p
32-33.

68  Zie ook: D.A.M. Meeles, Inflatoire belastingheffing, 1976 en Welvaartverstorende belastingheffing,
1985.

69 P.H.J. Essers, Knelpunten bij de hervorming van de belastingheffing van ondernemingen, 1992, p.
32-33.

70  D. Brull, t.a.p.,p. 262.
71    Versterking van de kredietwaardigheid door de verhoging van het eigen vermogen, verhoogde

efficiency, bovengemiddeld rendement, concurrentievoordelen, beperkte aansprakelijkheid, gekwa-
lificeerd bestuur.

72  D. Brull, t.a.p.. p. 274.
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het beginsel van de bevoorrechte verkrijging. Dit beginsel kan echter slechts gedeeltelijk
worden aangevoerd als grondslag voor de vennootschapsbelasting Correcte toepassing van
dit beginsel heeft tot gevolg dat de winst van de vennootschap moet worden verminderd
met een normale vergoeding voor het ter beschikking stellen van kapitaal door de aandeel-
houders. 73

Indien wordt aangenomen dat voor een (klassieke) vennootschapsbelasting geen afzonder-
lijke rechtsgrond kan worden aangevoerd, dient onderzocht te worden in hoeverre een
bepaalde intergratie van de inkomsten- en vennootschapsbelasting een oplossing kan
bieden. In zowel Engeland en Frankrijk als in Duitsland wordt bij de heffing van inkom-
stenbelasting over dividenden rekening gehouden met de over de winsten van de vennoot-
schap betaalde vennootschapsbelasting. De vennootschapsbelasting kan derhalve bij een
dergelijke integratie worden geduid als een voorheffing op de inkomstenbelasting.74
Schneider75 ziet hierin de rechtsgrond van een vennootschapsbelasting: "Gerechtfertigt
werden kann deshalb die Korperschaftsteuer nur als Einkommensteuervorauszahlung, als
Quellensteuer wie die Kapitalertragsteuer und die Lohnsteuer."
Het draagkrachtbeginsel dat de rechtsgrond vormt voor de inkomstenbelasting kan dien-
tengevolge eveneens worden aangevoerd als rechtsgrond voor de (voorheffende) vennoot-
schapsbelasting.
Ook in Nederland heeft recentelijk een bepaalde mate van integratie van de vennootschaps-
en inkomstenbelasting plaatsgevonden. Ofschoon niet sprake is van een echte verreke-
ningsmethode, heeft de wetgever het tarief in de inkomstenbelasting over dividenden uit
aandelen die behoren tot een aanmerkelijk belang-pakket afgestemd op de vennootschaps-
belasting die reeds over de winsten is verschuldigd.
Over dividenden uit aandelen die geen aanmerkelijk belang in een vennootschap vormen,
is echter een bedrag aan inkomstenbelasting verschuldigd dat is bepaald zonder de betaalde
vennootschapsbelasting in aanmerking te nemen (in het tarief van de inkomstenbelasting).
In deze situatie kan de vennootschapsbelasting derhalve niet worden gegrond op het van de
inkomstenbelasting afgeleide draagkrachtbeginsel. Met Van der Zanden 6 kan echter
worden aangevoerd dat in de Nederlandse vennootschapsbelasting voor de winstberekening
wordt verwezen naar het goed koopmansgebruik op grond waarvan de verschuldigde
belastingen voor de ondernemingen in de inkomenstenbelastingsfeer worden berekend.
Deze verwijzing heeft tot gevolg dat een bepaalde afgeleide werking van het draagkracht-
beginsel eveneens van toepassing is in de situatie waarin de vennootschapsbelasting in
Nederland nog echt klassiek is.77

Geconcludeerd kan worden dat een gerntegreerde vennootschapsbelasting kan worden
gebaseerd op het draagkrachtbeginsel. Dit dient ertoe te leiden dat de belastingplichtigen
naar hun (afgeleide) draagkracht in de heffing worden betrokken.
In de literatuur wordt tevens de opvatting verdedigd dat een klassieke vennootschapsbelas-
ting kan worden gebaseerd op het draagkrachtbeginsel. Draagkracht dient dan niet te wor-

73  Zie ook: J. Verburg, t.a.p., P. 8.
74    B. Knobbe-Keuk, Bilanz- und Unternehmenssteuerrecht,  9e druk,  1993, p. 565-566.
75  D. Schneider, Handbuch der Finanzwissenschaft, 11,1980, p. 545.
76    P.M.  van der Zanden,  t.a.p.,  p.  150.
77 Zie omtrent de term klassiek: J. Verburg, Hoe klassiek is het klassieke stelsel, in: Van Dijck-Bundel,

red. Ch.P.A. Geppaart, H.M.N. Schonis, Ch.J. Langereis, A.C. Rijkers, 1988, p. 389.
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den gedefinieerd als de middelen die ter beschikking staan om behoeften te bevredigen en
is een synoniem van draagvermogen. Onder draagvermogen wordt verstaan het potentieel

  om belastingen te voldoen. In deze definitie heeft ook een vennootschap draagvermogen.
L In mijn opvatting   kan een klassieke vennootschapsbelasting worden gebaseerd   op   het
draagvermogenbeginsel indien hierbij wordt aangetekend dat een consistente redenering
met betrekking tot het draagvermogen tot gevolg heeft dat de belastbare winst van de
vennootschap bestaat uit het resultaat minus het primaire rendement.

3.4   Verschil in doelstelling tussen vennootschapsrechtelijke en fiscale vermogens-
opstelling

3.4.1  Doel en middel

Het onderzoek naar de doelstelling van het jaarrekeningenrecht en de fiscale wetgeving
met betrekking tot belastingheffing over winsten is primair verricht om te kunnen beoorde-
len of verschillende winstbegrippen binnen 6tn rechtsorde in strijd zijn met de gewenste
eenheid.
Deze vraag kan slechts worden beantwoord wanneer duidelijk is dat de context waarin
deze begrippen worden gebruikt, gelijk is. Deze context bestaat naar mijn mening uit de
doelstelling die in een bepaald rechtsgebied wordt nagestreefd.
In de voorgaande paragraaf is uiteengezet welke doelstellingen verbonden zijn aan de
heffing van belasting over winsten en het opstellen van een vennootschapsrechtelijke
jaarrekening. Een overeenkomst tussen de beide rechtsgebieden is dat in beiden een winst-
berekening noodzakelijk is om de nagestreefde doelstelling te kunnen verwezenlijken. De
winstberekening en daarmede de vennootschapsrechtelijke balans en de fiscale vermogens-
opstelling zijn derhalve een middel om een bepaalde doelstelling te bereiken.

3.4.2   Schending van de eenheid van rechtsorde?

3.4.2.1 Inleiding

Van der Zanden neemt in zijn dissertatie het standpunt in dat de doelstelling van de
vennootschapsrechtelijke jaarrekening grotendeels overeenkomt met de doelstelling van de
fiscale winstberekening. In het kader van het vaststellen van gemeenschappelijke kenmer-
ken van de vennootschapsrechtelijke jaarrekening en de fiscale vermogensopstelling ver-
deelt Van der Zanden de algemeen geformuleerde doelstelling in verschillende subcatego-
rieen: het bieden van zekerheid aan derden; het bieden van zekerheid aan aandeelhouders;
bepaling van het vermogensaccres; informatie ten behoeve van beslissingsvoorbereiding en

het afleggen van rekening en verantwoording door het bestuur van de vennootschap.
Onder ' informatie ten behoeve van beslissingsvoorbereiding' merkt   Van der Zanden   op:

"Edn van de doelstellingen van de jaarrekening is, zoals is vermeld, het verschaffen van
financiele informatie aan participanten, teneinde het hen mogelijk te maken hun econo-
mische beslissingen te nemen."
Voorzover onder de (deel)doelstelling niet wordt verstaan het verstrekken van zekerheid
aan derden en aandeelhouders is deze functie van de jaarrekening naar de mening van Van
der Zanden uniek "en heeft (deze) geen rechtstreekse relatie met de fiscale vermogensbepa-
ling, noch met de regels van kapitaalbescherming. Hierin heeft de jaarrekening verder-
strekkende doelstellingen, dan die van het dienen van de belangen van rechtstreeks belang-
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hebbenden, waaronder de fiscus. Hierdoor zouden daarom andere of verderstrekkende eisen
aan de jaarrekening kunnen worden gesteld.

i,78

De vraag die rijst, is in hoeverre deze unieke functie van de vennootschappelijke jaarreke-
ning van invloed is op de doelstellingen die de fiscale vermogensopstelling en de ven-
nootschapsrechtelijke jaarrekening wel gemeen hebben. In het kader van de informatie-
verstrekking worden immers andere of verderstrekkende eisen gesteld.

In zijn samenvatting stelt Van der Zanden "dat, voor wat het bepalen van het vermogens-
accres betreft, de fiscale vermogensopstelling en de jaarrekening samenvallende doelstellin-

1 gen hebben. De jaarrekening heeft daarnaast als doelstelling het verstrekken van financiele
informatie ten behoeve van economische beslissingen. Daarnaast heeft de jaarrekening een
aantal andere doelstellingen, die voor een deel aan het kapitaalbeschermingsrecht zijn
ontleend, maar die niet conflicteren met de doelstelling, het vermogensaccres te bepa-
len."79 Ook de doelstelling financiele informatie te verstrekken collideert naar zon mening
niet met de doelstelling om de winst te bepalen.

80

Deze conclusie lijkt echter niet te rijmen met zijn eerdere constatering dat de doelstelling
van de jaarrekening om financiele informatie te verstrekken ten behoeve van economische
beslissingen tot gevolg heeft dat de normen die ten grondslag liggen aan de berekening
van het resultaat   van de vennootschap niet slechts worden bepaald   door de bedrij feco-
nomie, maar tevens door de gebruiker van de jaarrekening. ' De informatie-doelstelling
heeft derhalve daadwerkelijke invloed op de doelstelling om het vermogensaccres te
bepalen. Ofschoon dit geenszins betekent dat de beide doelstellingen altijd met elkaar con-
flicteren, kan hieruit worden afgeleid dat een doelstelling die uniek is en niet bestaat in de
belastingwetgeving de vennootschapsrechtelijke winst- en verliesrekening beinvioedt.
De vennootschapsrechtelijke winstbepaling wordt derhalve mede bepaald door een doel-
stelling die in de belastingwetgeving geheel irrelevant is.

Geconcludeerd moet worden dat financiele verslaggeving ten doel heeft een bijdrage te
leveren aan economische beslissingen van belanghebbenden. In dit kader is de winst- en
verliesrekening en de balans relevant om aan de belanghebbenden inzicht te geven in de
situatie van de vennootschap en haar onderneming.
De fiscale winstberekening vindt plaats om vast te stellen wat het draagvermogen van de
onderneming is, opdat een juist bedrag aan belastingen wordt betaald. De fiscale winstbe-
rekening staat derhalve in het teken van een draagkracht conforme belastingheffing. 82

Doordat doelstelling van de fiscale winstberekening niet gelijk is aan de doelstelling van
de vennootschapsrechtelijke jaarrekening, kunnen verschillen bestaan tussen beide winst-
begrippen.81 Ook MacDonald84 is de opvatting toegedaan dat een verschillende doelstel-

78  P.M. van der Zanden, t.a.p., p. 220.
79  P.M. van der Zanden, t.a.p., p. 220.
80  P.M. van der Zanden, t.a.p., p. 235.
81    P.M.  van der Zanden, t.a.p.,  p.  80.
82   L. Lancte, Fiscaal winstbegrip met concessies aan het commerciele doel, of omgekeerd? TVVS,

1964, p. 228.

83  Zie voor dezelfde conclusie: G. Whittington, t.a.p., p. 456; H. Weber-Grellet, MaBgeblichkeitsschutz
und eigenstandige Zielsetzung der Steuerbilanz, DB, Heft 6,1994, p. 289.
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ling kan leiden tot een afwijkend winstbegrip: "Now it is more generally recognised that
profit measurement is a purposive activity. that the measurement, whilst being a measure
of something, is determined not by what is measured but the purpose for which the measu-
rement is undertaken."

3.4.2.2 Eenheid van recht als collisie-verbod

Van een collisie-verbod kan slechts sprake zijn indien bepalingen van het ene rechtsgebied
de beginselen en doelstellingen van een ander rechtsgebied frustreren. In de relatie tussen
de fiscale en vennootschapsrechtelijke jaarrekening bestaat hiervan een duidelijk voorbeeld.
Zowel in Duitsland  als in Frankrijk heeft de dwingende relatie tussen de vennootschaps-
rechtelijke jaarrekening en de fiscale winstberekening tot gevolg dat bepaalde fiscale
faciliteiten slechts kunnen worden toegepast, indien de gevolgen van het toepassen van
deze faciliteit tevens worden verwerkt in de vennootschapsrechtelijke jaarrekening. Deze
problematiek staat in Duitsland bekend  als '

umgekehrte Maflgeblichkeit'. Het gevolg  is  dat
in de vennootschapsrechtelijk jaarrekening onderdelen zijn verwerkt, die de vereiste 'true
and fair view" van het vermogen en de winst van de onderneming belemmeren.
Door in de fiscale wetgeving te vereisen dat de faciliteiten eveneens worden opgenomen in
de vennootschapsrechtelijke jaarrekening wordt vanuit het belastingrecht de doelstelling
van het vennootschapsrecht om financiele informatie te verschaffen ten behoeve van
economische beslissingen van de belanghebbenden gefrustreerd.

Naar mijn mening is 'umgekehrte MaBgeblichkeit' een schending van de eenheid binnen
de rechtsorde. Daaraan doet niet af dat in de toelichting bij de jaarrekening de fiscale
' vet·vuiling'  van de balans en winst- en verliesrekening wordt vermeld.

3.4.2.3 Eenheid van recht op basis van rechtsgebiedoverschrijdend gelijkheids-

beginsel

Geconcludeerd dient te worden dat de doelstelling van de fiscale winstberekening niet
overeenkomt met de doelstelling die wordt nagestreefd bij het opstellen van de vennoot-
schappelijke jaarrekening.85 Ook Klaassen en Bak86 benadrukken dat "met de externe
verslaggeving een ander doel wordt gediend dan de basis te leveren voor belastingheffing."
Deze conclusie is van belang in het kader van de vraag of verschillen tussen een fiscale

winstberekening en de vennootschapsrechtelijke jaarrekening een schending vormen van de
vereiste eenheid binnen de rechtsorde.
Bepaalde schrijvers verdedigen in de literatuur de opvatting dat het beginsel van eenheid
binnen de rechtsorde eist dat gelijke gevallen (rechtsgebied overschrijdend) gelijk worden

84  G. MacDonald. Matching Accounting and Taxable Profits: Reflections on Gallagher v. Jones. BTR,

1995, p. 484.
85  Zie voor deze opvatting: Ministerie van Financien, Directoraat-Generaal der Belastingen, Platform

Versterking Vaktechniek, Verschillen tussen de fiscale en vennootschappelijke jaarrekening, resulta-

ten van een onderzoek naar de verschillen die in de praktijk voorkomen, 1997, p. 9; J.D. de Kruif,
De invloed van publikatievoorschriften op de fiscale jaarrekening, MBB no. 1 jan. 1985, p. 33: P.P.
Van Berkum. De balans van ondernemings- en van fiscaal standpunt, Economie. Tijdschrift voor
Algemeen Economische Bedrijfs-Economische en Sociale Vraagstukken, afl. 8. mei 1943, p. 310.

86  J. Klaassen. G.G.M. Bak, Externe Verslaggeving, 4e druk. 1996. p. 33
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behandeld. In dat kader dient te worden vastgesteld of de context waarin het begrip winst
in het fiscale recht wordt toegepast, gelijk  is  aan de context waarin dit begrip  in  het  ven-
nootschapsrecht wordt toegepast. De context wordt bepaald  door de doelstelling  , an   het
rechtsgebied waarin de winstbepaling plaatsvindt.

Naar mijn mening heeft de doelstelling van het rechtsgebied waarbinnen de winst wordt
vastgesteld invloed op de winstberekening zelve. In dit kader is het volgende citaat van
Hofstras'  uit  1940 van waarde:
"Zoo komen wij tot de conclusie, dat de commerciele en de fiscale winstberekening niet
verschillende doeleinden nastreven, doch dat zij hetzelfde moeten trachten te bereiken, nl.
een redelijke vaststelling van wat. alle omstandigheden in aanmerking genomen, als winst
over een bepaald tijdvak kan worden beschouwd."
Dat de commerciele en fiscale winstberekening streven naar een juiste winst is correct. De
doelstellingen die aan de winstberekeningen ten grondslag liggen, hebben echter tot gevolg
dat niet gesproken kan worden van 66n juiste winst. Naar mijn mening slaat Lancte de
spijker op zijn kop als hij aandacht vraagt voor de doelstelling waarmee de winst is
berekend: "Het is toch niet zo - zoals de geciteerde uitspraak van Hofstra lijkt te suggere-
ren - dat „winst" een onwrikbaar begrip zou zijn, een soort natuurverschijnsel, dat is zoals
het   is en ontdekt moet worden. Wij behoeven   niet te verwachten   dat   eens een bedrij fs-
economische Archimedes zal roepen: „Eureka,   ik   heb de absolute winst gevonden''.
„Winst" is, als ieder produkt van mensenwerk, een doelbegrip, waarvan de inhoud pas-
send gemaakt kan worden op het oogmerk.

ii88

 
Geconcludeerd moet worden dat de afwijkende doelstellingen van het belastingrecht en het

 
vennootschapsrecht tot gevolg hebben   dat de context waarbinnen   de fi scale winst   en   de

vennootschapsrechtelijke winst worden bepaald verschillend is. Dit leidt er toe dat geen
sprake is van gelijke gevallen in het kader van het gelijkheidsbeginsel dat ten grondslag
ligt aan het beginsel van de eenheid binnen de rechtsorde. Twee afzonderlijk berekende
winsten van 66n en dezelfde onderneming over hetzelfde boekjaar leiden derhalve niet tot
een schending van het beginsel van eenheid binnen de rechtsorde.

3.4.3 De relatie tussen de doelstelling van het jaarrekeningenrecht en de inhoud van
de vennootschapsrechtelijke jaarrekening

Klaassens' merkt omtrent de relatie tussen de inhoud en de doelstelling van de jaarreke-
ning op dat "de doelstellingen bepalend of tenminste richtinggevend zijn voor zowel de
vraag op wie de informatie gericht moet zijn als op de inhoud van de te verstrekken infor-
matie." De doelstelling van de jaarrekening wordt derhalve van belang geacht voor de
inhoud van de jaarrekening, hetgeen ertoe leidt dat het winst- en vermogensbegrip in de
jaarrekening door de doelstelling van deze jaarrekening wordt bernvloed.

Ook Van der Zandenw is de opvatting toegedaan dat de jaarrekening slechts aan haar

87  H.J. Hofstra, Bedrijfsbalans en Belastingbalans, Weekblad der Belastingen, 1940, nr. 3533, p. 110.
88  L. Lancte, t.a.p. p. 229.
89  J. Klaassen. Algemene Grondslagen van externe verslaggeving, in: Externe Verslaggeving in theorie

en praktijk (red: M.N. Hoogendoorn, J. Klaassen, F. Krens), 1995, p. 94.
90  P.M. van der Zanden, t.a.p., p. 78.
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doelstellingen kan ,·oldoen indien degenen tot wie het document gericht is. de inhoud

bepalen. Dat betekent naar zijn mening niet dat het belang van de bedrijfseconomie voor
de jaarrekening geheel wordt geecarteerd: "Uitbreiding van de kring van participanten
heeft dus invloed op de inhoud van de jaarrekening, zowel door de additionele informatie-
behoeften als door de mate van deskundigheid van de "nieuwe participanten". Hieruit
moge worden afgeleid dat de normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar
worden beschouwd  - en die reclitstreeks raken aan de grondslagen van de jaarrekening -
niet alleen ... wijzigen door ontwikkelingen in de bedrijfseconomie ter zake van vraag-
stukken van waarde en winst doch ook door wijzigingen in de opvatting wie belangheb-
benden zijn. Aldus ontstaat een zekere objectivering van het vereiste inzicht. 1,9I

In  section  226  van de Companies  Act  1989  is het vereiste opgenomen dat de jaarrekening
"a true and fair view" moet tonen van de situatie van de onderneming. Hiermee komt de
wetgever tegemoet aan de "reasonable information expectations of readers of accounts".91
Door de inhoud en samenstelling van de jaarrekening te koppelen aan de verwachtingen
van de gebruiker, zullen eventuele wijzigingen in de "expectations" van de belanghebben-
den bij de jaarrekening, dan weI de uitbreiding van de groepen belanghebbenden onmis-
kenbaar gevolgen hebben voor de inhoud van de balans en winst- en verliesrekening.

Klaassen en Bak9: geven het voorbeeld van de direct costing methode waaruit blijkt dat
het vereiste inzicht te geven aan de gebruiker van de jaarrekening, tot gevolg kan hebben

dat waarderingsmethoden die bedrijfseconomisch en fiscaal-juridisch worden toegestaan
niet kunnen worden gehanteerd bij het opstellen van de vennootschapsrechtelijke balans.

De vennootschapsrechtelijke winst wordt berekend om de gebruikers van de jaarrekening
inzicht te geven in het reilen en zeilen van de onderneming in een bepaald jaar. Deze
doelstelling heeft invloed op de winstbepaling. Door de doelstelling kunnen bepaaide
waarderings- en winstberekeningsmethoden die bedrijfseconomisch en fiscaalrechtelijk
aanvaard(baar) zijn uit de vennootschapsrechtelijke winstberekening worden geweerd.

In het conceptual framework van het International Accounting Standards Committee zijn
verschillende (sub)doelstellingen geformuleerd die moeten bijdragen aan het getrouwe
beeld van de onderneming dat een belanghebbende met behulp van een jaarrekening moet
kunnen verkrijgen. Twee van de kwalitatieve kenmerken die aan een financieel overzicht
worden gesteld zijn begrijpelijkheid en relevantie. Onder het vereiste van begrijpelijkheid
wordt verstaan dat het "een essentieel kenmerk van de informatie is dat zij gemakkelijk
begrijpelijk is voor gebruikers." Omtrent de relevantie wordt opgemerkt: "Informatie bezit
het kenmerk van relevantie. wanneer zij de economische beslissingen van gebruikers be-
invloedt door hen behulpzaam te zon bij het beoordelen van vroegere, huidige en toekom-

stige gebeurtenissen of bij het bevestigen of corrigeren van vroegere beoordelingen."
Om aan deze beide kwalitatieve kenmerken te kunnen voldoen, zal de opsteller van de

jaarrekening zich rekenschap moeten geven van het niveau van de gebruiker alsmede van
de economische beslissingen die de gebruiker met behulp van de jaarrekening wenst te

91   P.M. van der Zanden, t.a.p., P. 80.
92  (red.) C.M. Schmitthoff, Palmer's Company Law, 24e druk, 1987, p. 1054.
93  J. Klaassen, G.G.M. Bak, Exteme Verslaggeving, 4e druk. 1996,p. 17.
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kunnen nemen. Indien dit van invloed is op de balans of de winst- en verliesrekening.
diskwalificeert deze jaarrekening zich voor de fiscale winstberekening. De vennootschaps-
rechtelijke winst weerspiegelt dan niet meer het draagvermogen van de onderneming. Het
draagvermogen kan immers niet afhankelijk worden gesteld van de kennis en wensen van
de gebruiker van de jaarrekening.

3.4.4 De relatic tussen de doelstelling van de draagkrachtheffing en de inhoud van
de fiscale winstberekening

3.4.4.1 Inleiding

In deze paragraaf zal worden onderzocht in hoeverre het draagkrachtbeginsel de fiscale
winstberekening beYnvloedt. Het draagkrachtbeginsel heeft veel gemeen met het true
income paradigma dat tot de jaren zeventig geacht werd ten grondslag te liggen aan de
vennootschapsrechtelijke jaarrekening. Doordat tegenwoordig de gebruiker veeleer centraal
staat bij het opstellen van de vennootschapsrechtelijke jaarrekening, kan de invloed van het
draagkrachtbeginsel op de fiscale winst een verschil veroorzaken tussen de vennootschaps-
rechtelijke en fiscale winst.
In de eerste plaats zal in dit kader worden onderzocht in hoeverre de vennootschapsrech-
telijke winst voldoet aan de vereisten die het (fiscale) draagkrachtbeginsel stelt aan het
winstbegrip. Voorts zal aandacht worden besteed aan de vraag in hoeverre koopmansge-
bruiken en keuzerechten zich verhouden tot dit beginsel.

3.4.4.2 Vennootschapsrechtelijke winst en het draagkrachtbeginsel

De winst die in de heffing wordt betrokken, dient overeen te komen met het draagvermo-
gen van de belastingplichtige onderneming. Hofstra94 is de opvatting toegedaan dat de
draagkracht van de individuele belastingplichtige onvoldoende kwantificeerbaar is. In deze
opvatting heeft het begrip dan ook geen waarde bij de verdeling van de belastingdruk over
de belastingplichtigen.
In de Duitse literatuur bestaat een discussie omtrent de vraag hoe de draagkracht dient te
worden vastgesteld.
Dollerer  is de opvatting toegedaan dat een "spezifisch steuerrechtliche Leistungsfihig-
keit" niet bestaat. Een fiscale draagkracht is in zijn opvatting niets anders dan een fiscaal
voorgeschreven draagkracht die niets van doen heeft met de werkelijke draagkracht en
dientengevolge geen object van heffing mag zijn. Ook Freygs is de opvatting toegedaan
dat het belastingrecht de draagkracht niet autonoom kan vaststellen. Als vanzelfsprekend
dient zich in deze opvatting de bedrijfseconomische en handelsrechtelijk winst aan. Deze
winst toont naar de mening van Dollerer aan in hoeverre de investeringen in de onderne-
ming "Mehrgeld" hebben opgeleverd. Dit bedrag dat aan de aandeelhouders kan worden
uitgekeerd, dient tevens als belastbaar object te worden gepresenteerd ten opzichte van de
fiscus. De fiscus kan naar de mening van Dollerer niet meer vorderen dan (een percentage)
van de gerealiseerde winst: "Der Fiskus in seiner Eigenschaft als Stiller - wenn auch gar

94  H.J. Hofstra, t.a.p., p. 96.
95    G. Dollerer, MaBgeblichkeit der Handelsbilartz in Gefahr,  BB  1971, nr. 31, p.  1334.
96  G. Frey, Die Behandlung steuerlicher Sachverhalte nach der 4. EG-Richtlinie, BB, p. 1229.
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nicht bescheidener - ,,Teilhaber" kann ebenfalls nicht mehr verlangen."

Deze opvatting is met kracht bestreden door Schneider': Naar zijn mening bestaat er
geen enkel grondwettelijk bezwaar tegen een fiscaal beschreven draagkracht. Voorts
verwerpt hij de stelling dat de vennootschapsrechtelijke winst de draagkracht van de onder-
neming aantoont. Slechts indien aan het jaarrekeningenrecht dezelfde "Ziel" ten grondslag
wordt gelegd als aan de fiscale winstberekening, weerspiegelt de vennootschapsrechtelijke
winst de fiscale draagkracht van de onderneming. Zolang echter in de vennootschapsrech-
telijke jaarrekening het nominalisme als financieel kapitaalinstandhoudingscriteria (nomi-
nelle Kapitalerhaltung) wordt gehanteerd, zal de vennootschapsrechtelijke winst naar zijn
mening niet overeenkomen met de fiscale draagkracht die voor de belastingheffing van
belang is. Dat het nominalisme in de vennootschapsrechtelijke jaarrekening wordt gehan-
teerd, kan worden verdedigd vanuit de doelstelling dat de vennootschapsrechtelijke balans
wordt opgesteld om de belangen van de vermogensverschaffers zeker te stellen. Thiel is de
opvatting toegedaan dat de vennootschapsrechtelijke winst niet geschikt is als belastingob-
ject, "weil das Handelsrecht als Folge des Gliiubigerschutzprinzips in groBem Umfang
Unterbewertungen zulallt." Doordat deze doelstelling niet aan de fiscale vermogensop-
stelling ten grondslag ligt, dient het nominalisme als financieel kapitaalinstandhoudingscri-
terium voor de fiscale winstberekening te worden verworpen als strijdig met de fiscale
doelstelling het draagvermogen van de onderneming vast te stellen.

In tegenstelling tot Hofstra acht Tipke98 het draagkrachtbeginsel een onbepaald, maar niet
onbepaalbaar beginsel. Naar mijn mening stelt hij terecht vast dat ieder beginsel en dus
ook het draagkrachtbeginsel wordt gekenmerkt door een bepaalde mate van abstractie.
Door echter draagkracht nader te definieren heeft de wetgever de mogelijkheid het draag-
krachtbeginsel te concretiseren. In de opvatting van Tipke kan de wetgever voor het
vaststellen van de draagkracht van de onderneming op pragmatische gronden aansluiting
zoeken bij de vennootschapsrechtelijke jaarrekening. Hieraan is echter een belangrijke
uitzondering verbonden: "Jedoch mussen dem Mallgeblichkeitsprinzip Grenzen gezogen

/99werden, wo seine Ausfuhrung klar das Leistungsfiihigkeitsprinzip verletzt.
Van een schending van het draagkrachtbeginsel kan sprake zijn indien de doelstellingen die
ten grondslag liggen aan de vennootschapsrechtelijke balans, lot gevolg hebben dat de
vennootschapsrechtelijke winst niet overeenkomt met het draagvermogen van de onderne-
ming.

Naar mijn mening voldoen bijna alle winstberekenings- en waarderingsmethoden die in de
vennootschapsrechtelijke jaarrekening mogen worden gehanteerd aan het draagkrachtbegin-
sel. Dit betekent niet dat de vennootschapsrechtelijke jaarrekening bepalend dient te zijn
voor de fiscale winstberekening. Het belastingrecht dient zeggenschap te behouden omtrent
de toelaatbaarheid van de in de externe verslaggeving vigerende methoden. Freedman 100

concludeert dat "tax should be levied when there is an ability to pay and so in some ways
an accruals method of accounting could be argued to be ill suited to it, although essential

97     D. Schneider, MaBgeblichkeit der Handelsbilanz  for die Steuerbilanz und besteuerung  nach  der
Leistungsf#igkeit., Betriebs-Berater, Heft 32, nov. 1978, p. 1578.

98  K. Tipke, t.a.p., p. 502.
99  K. Tipke, t.a.p., p. 502.
100 J. Freedman, Defining Taxable Profit in a Changing Accounting Environment, BTR, 1995, p. 438.
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to financial reporting."  Naar mijn mening  zal het draagkrachtbeginsel slechts in uitzonder-
lijke gevallen worden geschonden door de het toepassen van het 'accrual'-beginsel. Van
een dergelijke schending is sprake indien het uit het draagkrachtbeginsel voortvloeiende
liquiditeitsbeginsel wordt geschonden door de belastingheffing op grond van de accrual-
methode. Daarvan kan sprake zijn indien de winst bij verkoop van een activum in de
heffing wordt betrokken, ofschoon deze middelen benodigd zijn voor de aankoop van een
vervangend bedrijfsmiddel. Ook Essers'o' is de opvatting toegedaan dat de "liquiditeitsas-
pecten een reden kunnen zijn om een voordeel in bepaalde gevallen fiscaal minder snel als
gerealiseerd te beschouwen dan commercieel."

3.4.4.3 Draagkrachtbeginsel en inductieve vaststelling van waarderings- en

winstberekeningsmethoden

Op grond van het draagkrachtbeginsel dient een belastingplichtige in de heffing te worden
betrokken naar rato van de inkomsten en winsten die in een bepaalde periode zijn behaald.
In de literatuur wordt verdedigd dat de draagkracht een objectieve factor dient te zijn. Van
enige invloed van de belastingplichtige op de maatstaven met behulp waarvan de draag-
kracht wordt gemeten, kan in deze opvatting geen sprake zijn.
De GroBe Senat van het Bundesfinanzhof lijkt deze opvatting te delen als hij over-102

weegt dat de doelstelling van de fiscale winstbepaling is "den vollen Gewinn zu erfassen".
Ook in Engeland kunnen in de jurisprudentie overwegingen worden gevonden waaruit
blijkt dat de rechters op zoek zijn naar de 'true profit' van een belastingplichtige. In de
zaak Duple Motor Bodies Ltd. v. Ostime'03 oordeelde Lord Viscount Simonds dat sprake
is van strijd met de fiscale wetgeving indien de belastingplichtige een (in de vennoot-
schapsrechtelijke jaarrekening toegestane) waarderingsmethode hanteert die niet tot gevolg
heeft dat 'the full amount of profits or gains of the trade' in de heffing wordt betrokken.

Deze uitwerking van het draagkrachtbeginsel op de winst wordt geacht gevolgen te hebben
voor de selectie van in de belastingwetgeving toegestane winstberekenings- en waarde-
ringsmethoden. Van invloed van de belastingplichtige die zich niet verhoudt met het
draagkrachtbeginsel kan sprake zijn indien bij de fiscale winstbepaling winstberekenings-
en waarderingsmethoden worden gehanteerd die slechts toelaatbaar zijn omdat deze in het
handelsverkeer gebruikelijk zijn. De handelwijze van de kooplieden bepaalt in dat geval
dan immers de winst. De gebruikelijke handelwijze moet worden aangemerkt als een
subjectief element in de beoogde objectieve berekening van de draagkracht. In deze
opvatting zijn de winstberekenings- en waarderingsmethoden die door inductie zijn vast-
gesteld, niet toelaatbaar voor de fiscale winstberekening, tenzij zij eveneens door deduetie
kunnen worden afgeleid uit de doelstelling van de fiscale wetgeving.

De  Hoge Raad overwoog hieromtrent  in zijn arrest  van 18 december  1991, BNB 1992/181
als volgt: "De term goed koopmansgebruik betekent niet dat uitsluitend hetgeen gebruike-
lijk is, noch dat al hetgeen gebruikelijk is daartoe behoort. De term staat niet in de weg

101 P.H.J. Essers, Goed koopmansgebruik ter discussie, Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, septem-
ber 1992, nr. 2, p. 69.

102 BFH GrS 2/68, 3.2.1969, BStBI 1969 II 293.
103 [1961] 1 W.L.R. 739; [1961] 2 All E.R. 167.39 T.C. 537.
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aan de toepassing van op zichzelf goede wijzen van winstberekening die niet eerder zij n

toegepast, en houdt anderzijds geen waarborg in dat al hetgeen te eniger tijd als goed
koopmansgebruik is aanvaard, niet in het licht van latere ontwikkelingen zal moeten
worden afgewezen." Geconcludeerd kan worden dat de Hoge Raad de inductieve onder-
zoeksmethode verwerpt.
Het Duitse Bundesfinanzhof heeft    in    1967 als volgt geoordeeld: "Grundsatze    ord-
nungsmalliger Bilanzierung sind die Regeln, nach denen der Kaufmann zu verfahren hat,
um zu einer dem gesetzlichen Zweck entsprechenden Bilanz zu gelangen, nicht aber die
Regeln, die tatsachlich eingehalten werden." Leffson maakt hieruit op dat het 'gebruik' in
het handelsverkeer niet relevant is. 1()4

Uit het draagkrachtbeginsel volgt dat winstberekening- en waarderingsmethoden slechts
mogen worden toegepast indien deze met behulp van deductie uit het draagkrachtbeginsel
kunnen worden vastgesteld. Vanuit de doelstelling en beginselen van de fiscale wetgeving
dient bepaald te worden welke methode kan worden toegepast.

3.4.4.4 Het draagkrachtbeginsel en keuzerechten

Indien de opvatting wordt aangehangen dat het draagkrachtbeginsel slechts tot 6dn objec-
tief juiste, normatieve jaarwinst kan leiden, zijn keuzerechten per definitie in strijd  met  het
draagkrachtbeginsel.
Uit het oordeel   van 2 februari   1969 kan worden afgeleid  dat de groBe Senat'OS   deze  op-
vatting is toegedaan: "Da es dem Sinn und Zweck der Steuerrechtlichen Gewinnermittlung
entspricht, den vollen Gewinn zu erfassen, kann es nicht im Belieben des Kaufmanns
stehen, sich durch nichtaktivierung von Wirtschaftgutern, die handelsrechtlich aktiviert
werden dilrfen, oder durch den Ansatz eines Passivpostens, der handelsrechtlich nicht
geboten ist, armer  zu  machen,  als  er  ist."

Zowel de vennootschapsrechtelijke bepalingen als de fiscale wetgeving in de onderzochte
landen bevatten echter een groot aantal keuzerechten. Alvorens nader in te gaan op de
vraag of het draagkrachtbeginsel daadwerkelijk geen keuzerechten verdraagt, dient onder-
scheid gemaakt te kunnen worden tussen de verschillende categorieen keuzerechten.
In de Duitse literatuur worden naast de keuzerechten tot vereenvoudiging, de "Anpas-106

sungswahlrechten", de "Abbildungswahlrechten" en de "Subventionswahlrechten" erkend.
De keuzerechten die belastingplichtigen de mogelijkheid bieden gebruik te maken van een
fiscale faciliteit staan buiten het draagkrachtbeginsel. De wetgever heeft in dergelijke
situaties aan het instrumentalisme een hogere prioriteit gegeven dan aan een heffing op
basis van draagkracht.
Onder "Anpassungswahlrechten" worden onder andere verstaan de aan de belastingplich-
tige geboden mogelijkheid een vervangingsreserve te vormen, indien door overmacht een

104  U.  Leffson.  Grundsatze ordnungsmaBiger Buchfilhrung,  6e druk,  1982, p.  105; Zie omtrent  deze
materie tevens: R. Federmann, Bilanzierung nach Handelsrecht und Steuerrecht, 9e druk, 1992, p.
106-116.

105 BFH GrS 2/68, 3.2.1969, BStBI 1969 11 293.
106 Zie hieromtrent: J. Bauer, Zur Rechtfertigung von Wahlrechten in der Bilanz, BB  1981, p.  766,  H.

Weber-Grellet, Die Qual der Wahl - Zur steuerrechtlichen Behandlung von Wahirechten, DStR
1992, nr. 41, p. 1417.
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bedrijfsmiddel uit de onderneming verdwijnt en dientengevolge stille reserves worden
gerealiseerd. De "Abbildungswahlrechten" bestaan omdat het niet mogelijk is edn algemene
waarderings- of winstberekeningsmethode te formuleren die op alle situaties van toepassing
kan worden verklaard. Het keuzerecht heeft tot gevolg dat de ondernemer zelf kan bepalen
wat in zijn concrete situatie de meest juiste oplossing is.

Het bezwaar dat op grond van het draagkrachtbeginsel kan worden geformuleerd tegen de
keuzerechten is dat niet een objectief vastgestelde absolute winst in de heffing wordt

107betrokken, maar een bedrag dat gedeeltelijk subjectief is bepaald. Tipke formuleert
zijn bezwaren als volgt: "Jedoch kann es gesetzmaBiger, gesetzesbestimmter. gleichmaBiger
Besteuerung nach dem Leistungsfahigkeitsprinzip grundsatzlich nicht entsprechen, wenn
der  gesetzgeber den Steuerpflichtigen mehrere Lasungen  zur Walil anbietet."
Hiertegen kan met recht worden aangevoerd dat onduidelijk is waaruit het "vollen Ge-
winn" of "true and full profit" bestaat. Terecht voert Knobbe-Keuk'o8 derhalve aan dat
de onduidelijkheid omtrent de inhoud van een objectieve, normatieve winst debet is aan
het feit dat de wetgever zich genoodzaakt ziet om keuzerechten in de wet op te nemen.
Lang stelt dat de keuzerechten noodzakelijk zijn, omdat de objectieve waarheid om-109

trent de werkelijke vermogenspositie van een ondememing niet boven tafel komt met
behulp van abstracte normen. Ook Tipke erkent dat een noodzaak tot economische beoor-
delingsruimte kan bestaan. 110

De keuzerechten zijn naar de mening van Lang gerechtvaardigd doordat zij de ondernemer
de mogelijkheid bieden de winst vast te stellen op een wijze die aansluit bij de economi-
sche situatie van zijn onderneming. Een keuzerecht vindt zijn begrenzing indien het "nur
als Recht freier Gewinnbestimmung gedeutet werden kann und muB."1 Ook Tipke is de
opvatting toegedaan dat "Wahlrechte zum Zwecke einer beliebigen 'Ertragsteuerpolitik"'
niet in overeenstemming zijn met een gelijke heffing op grond van het draagkrachtbegin-
sel. Deze voorwaarde is naar mijn mening overbodig. Een keuzerecht dat een ondernemer
de mogelijkheid biedt zijn winst in die mate te manipuleren, is niet in overeenstemming
met de (ongeschreven) normen voor het berekenen van de fiscale winst.

Een objectieve, normatieve (jaar)winst bestaat naar mijn mening niet. Dit heeft tot gevolg
dat het draagkrachtbeginsel niet van de wetgever vereist dat in de wet wordt voorgeschre-
ven welke waarderingsmethode uitsluitend mag worden toegepast voor een bepaalde ba-
lanspost. Het draagkrachtbeginsel creeert in mijn opvatting het kader waarbinnen de
belastingplichtige ondernemer zijn winst mag berekenen. De keuzerechten bieden hem de
mogelijkheid in te spelen op maatschappelijke verschijnselen, zoals inflatie.

107 K. Tipke, t.a.p., p. 507.
108 B. Knobbe-Keuk, Bilanz- und Unternehmenssteuerrecht, 9e druk, 1993, p. 23; Zie eveneens: J.

Lang, Gewinnrealisierung - Rechtsgrundlagen, Grundtatbestande und Prinzipien im Rahmen des
Betriebsvermogensvergleichs nach §4 Abs. 1 EStG, DSUG Bd. 4, 1981,p. 75.

109 J. Lang, t.a.p., p. 83.
110 Zie hieromtrent tevens: G. Rose, Oberlegungen zur Steuergerechtigkeit aus betriebswirtschaftlicher

Sicht, StuW 4/1985, p. 330; D. Birk, "Besteuerung nach wahl" ais veil'assungsrechtliches Problem,
NJW 1984, Heft 23, p. 1325.

111 J. Lang, t.a.p., p. 83.
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  3.4.5 Conclusie

 '  De vennootschapsrechtelijke jaarrekening kent als primaire doelstelling het verschaffen van
informatie ten behoeve van de oordeelsvelling en de beslissingen van de belanghebbenden.
Daarenboven dient zij tot bescherming van de aandeelhouders en crediteuren van de
vennootschap en de vennootschap zelve. Ten slotte is de jaarrekening een middel met
behulp waarvan de ondernemingsleiding rekening en verantwoording kan afleggen.
De doelstelling van de fiscale winstberekening kan worden gevonden in de wens het
draagvermogen van de onderneming te kunnen belasten. Indien onder draagvermogen
wordt verstaan het potentieel om belastingen te kunnen voldoen, zal ook een klassieke
vennootschapsbelasting kunnen worden gebaseerd op het draagkrachtbeginsel.
Naar mijn mening moet worden geconcludeerd dat de doelstelling van het vennootschaps-
recht niet overeenkomt met de doelstelling van de fiscale winstberekening.

In de opvatting dat het beginsel van de eenheid binnen de rechtsorde tot gevolg heeft dat
geen tegenstrijdigheden (Wertungswidersprliche) tussen de verschillende rechtsgebieden
binnen de rechtorde mogen bestaan, vormt een in de fiscale wetgeving opgenomen eis om
een bepaalde fiscale faciliteit eveneens op te nemen in de vennootschapsrechtelijke jaar-
rekening een schending van de eenheid binnen de rechtsorde. Een dergelijke eis verstoort
immers het getrouwe beeld dat de jaarrekening dient te geven.

Indien de fiscale winst geheel onafhankelijk van de vennootschapsrechtelijke jaarrekening

 
wordt berekend, is van een schending van de eenheid binnen de rechtsorde naar mijn
mening geen sprake. Doordat de doelstellingen van het belastingrecht en het vennoot-

schapsrecht verschillen, is de context waarbinnen de fiscale winst en de vennootschaps-
rechtelijke winst worden bepaald, verschillend. Het rechtsgebied overschrijdende gelijk-

i heidsbeginsel wordt derhalve niet geschonden.

De doelstellingen van de fiscale en vennootschapsrechtelijke jaarrekening hebben gevolgen
voor de winstberekening. De gebruikers bepalen onder andere welke informatie relevant is
en hebben dientengevolge invloed op de inhoud van de winst. De fiscale winstberekening
wordt bernvloed door het draagkrachtbeginsel. Dit leidt er onder andere toe dat rechters in
Duitsland bepaalde keuzerechten niet wensen te accepteren voor het berekenen van de
fiscale winst.
Het draagkrachtbeginsel heeft naar mijn mening echter niet tot gevolg dat wordt nage-
streefd een bepaalde 'vollen Gewinn' of 'true profit' in de belasting te betrekken.

4       Inzicht in zowel het vermogen als de winst van de vennootschap

4.1 Inleiding

Die Bilanz im Rechtssinne ist keine Kostenrechnung. In deze woorden schuilt een pro-112

blematiek die in het kader van een vergelijking tussen de fiscale winstberekening en de
vennootschapsrechtelijke jaarrekening van belang is. Deze problematiek vloeit voort uit de        '

112 BFH 17.7.1974 -I R 195/72, BSIBI. 11 1974 p. 684,686.
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vraag of en in welke mate het vereiste dat de jaarrekening inzicht dient te geven in het
vermogen van de vennootschap invloed heeft op de winstberekening.
Het vermogen is om tweeerlei redenen van belang. In de eerste plaats in verband met het
getrouwe beeld dat de jaarrekening van de vennootschap en haar onderneming dient te
tonen. Voorts is het vermogen van belang in het kader van de bescherming van de ver-
mogensverschaffers.

4.2 Vermogen, jaarrekening en kapitaalbescherming

De jaarrekening vervult een belangrijke taak in het kader van de kapitaalbescherming.' 11

Volgens Wessel heeft de wetgever van "oudsher aan de jaarrekening van een NV of BV de
functie toegedacht van instrument  van het kapitaalbeschermingsrecht."
Naar de mening van Thiel'14 is 6dn van de belangrijkste doelstellingen van de handed,
rechtelijke balans de bescherming van de belangen van de kredietverschaffers. Dit had naar
de  opvatting van Knobbe  Keuk' 15 tot gevolg  dat "die frilheren handelsrechtlichen Bilan-
zierungs- und Bewertungsvorschriften darauf angelegt (waren), vor allem den Ausweis
eines zu hohen Gewinns zu verhindern." Om aan deze doelstelling te voldoen is niet vol-
doende dat in de wet wordt bepaald dat de winst slechts mag worden uitgekeerd indien het
gestorte kapitaal alsmede een aantal wettelijke en statutaire reserves aanwezig zijn. Ook de
wettelijke winstberekenings- en waarderingsmethoden mogen niet leiden tot overwaarde-
ring van activa en onderwaardering van passiva. In dit kader noemt zij het verbod om
eigen goodwill en oprichtingskosten te activeren, alsmede de verplichting voorzieningen te
vormen  voor   nog niet vaststaande verplichtingen en verliezen uit lopende zaken. Thiel' 16
concludeert dat de vennootschapsrechtelijke winst niet geschikt is als grondslag voor de
belastingheffing, "weil das Handelsrecht als Folge des Glaubigerschutzprinzips in groBem
Umfang Unterbewertungen zulailt. Daran hat die Bilanzrichtlinien-Gesetz nichts gean-
dert. .117

In tegenstelling tot de opvatting van Thiel concludeert Van der Zanden in zijn disser-118

tatie dat de jaarrekening een aantal andere doelstellingen heeft "die voor een deel aan het
kapitaalbeschermingsrecht zijn ontleend, maar die niet conflicteren met de doelstelling, het
vermogensaccres te bepalen."

4.3     Inzicht in het vermogen van de vennootschap en haar onderneming

Indien de balans slechts dient ter ondersteuning van de winst- en verliesrekening zal het
vermogen van de vennootschap niet uit de balans kunnen worden opgemaakt. Deze balans

113 Zie hieromtrent: P.A. Wessei, Jaarrekening en kapitaalbescherming, De NV 64/2+3, 1986, p. 53 en
107.

114 J. Thiel, Handelsbilanz - Steuerbilanz nach dem Bilanzrichtlinien-Gesetz, 3e druk, p. 72. zie ook: R.
Federmann, Bilanzierung nach Handelsrecht und Steuerrecht, 9e druk, 1992, p. 49; U. Leffson, Die
Grundistitze ordnungsmaBiger Buchfuhrung, 60 druk, 1982, p. 38.

115 B. Knobbe-Keuk, t.a.p., p. 18.
116 J. Thiel, t.a.p., p. 85.
117   B.  Knobbe-Keuk,  t.a.p.,  p. 19 betoogt echter  dat de Aktiengesetz  1965 een belangrijk gedeelte  van

de hypochondrische handelwijze van de ondernemers heeft weggenomen, door de overdreven
onderwaardering van activa en overwaardering van passiva te verbieden.

118 P.M. van der Zanden, t.a.p., p. 220.
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maakt het mogelijk geldstromen die geen betrekking hebben op het lopende boekjaar te
transporteren naar een volgend jaar en omvat derhalve met name uitstel- en anticipatiepos-
ten. In een dergelijke situatie kan worden gesproken van een winstbepalende balans.

Uit de vermogensbepalende balans kan, in tegenstelling tot de winstbepalende balans,
worden afgeleid wat de hoogte en samenstelling van het vermogen van de vennootschap is.

Reeds  in 1873 oordeelde het Reichoberhandelsgericht als volgt met betrekking  tot  de
functie van de balans: "Die kaufmannische Bilanz hat den Zweck, die Obersicht und Fest-
stellung des Vermogensbestandes in einem bestimmten Zeitpunkte und damit zugleich,
vermittelst der Vergleich der fOr verschiedene Zeiten aufgenommenen Bilanzen, auch des
Resultates der Geschb:ftsfuhrung wbihrend der dazwischen liegenden Perioden zu bewirken".
In deze opvatting ligt het primaat bij de balans en vindt de winstberekening plaats door
middel van vermogensvergelijking. Een afzonderlijke winst- en verliesrekening is in deze
opvatting overbodig.

In de bedrijfseconomie is jarenlang gediscussieerd omtrent de vraag welk gedeelte van de
jaarrekening het meest belangrijk was. In deze discussie bestond de tegenstelling tussen het
monisme en het dualisme."' De aanhangers van het dualisme zijn de opvatting toege-
daan dat de balans zowel kan worden gebruikt voor het vaststellen van de jaarwinst als
voor het bepalen van het vermogen van een vennootschap. De balans is in deze opvatting
derhalve zowel vermogens- als winstbepalend. Limperg beschrijft zijn opvatting als volgt:
"Deze jaarrekening heeft als functie de vaststelling van de grootte van de winst en van het
vermogen van de bedrijfshuishouding. In de literatuur wordt veelal een scherpe scheiding
gemaakt tussen beide doeleinden en men stelt voor ieder van de doelen dan verschillende
regelen op. In het volgende zullen deze doeleinden niet gescheiden beschouwd worden,
aangezien zij elkaar technisch in hun uitkomst insluiten, d.w.z. dat de balans een be-
schruving geeft van de samenstelling van het kapitaal en van het vermogen, de winstre-
kening een beschrijving van de bronnen van de winst en van het verlies, maar dat beide de
grootte geven van het winstsaldo, dat is het in de door de jaarrekening afgesloten periode
in het bedrijf verworven inkomen. /120

De monisten zijn de opvatting toegedaan dat een balans ofwel winstbepalend ofwel ver-
mogensbepalend is. Een gelijktijdige bepaling van winst en vermogen is in deze opvatting
niet mogelijk. Bindengan' stelt met instemming vast dat de monisten menen dat het doel
van een jaarrekening is de resultaten over een periode te bepalen en de balans is hierbij
slechts een hulpmiddel. In de wet- en regelgeving wordt dit naar zijn mening nog niet
erkend. Doordat tegelijkertijd zowel een getrouw beeld van het vermogen als van het
resultaat moet worden getoond, ontstaat naar zijn mening een tegenstrijdigheid.

Ingevolge art. 2 van de Vierde Richtlijn betreffende de jaarrekening moet de vennoot-
schapsrechtelijke jaarrekening een getrouw beeld geven van het vermogen, de financiele
positie en het resultaat van de vennootschap. In afdeling 7 zijn opgenomen de waarde-
ringsregels die de lidstaten dienen te hanteren bij de waardering van de posten in de

119 A.J. Bindenga, Informatie in de jaarrekening, 3e druk,  1984, p. 31.
120 Th. Limperg, G.L. Groeneveld, t.a.p.,  p. 96-97.
121 A.J. Bindenga, Het dilemma van vermogen en resultaat,  1986, p. 25.
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jaarrekening. Deze waarderingsregels zijn derhalve zowel van belang voor de balans als
voor de winst- en verliesrekening.
Tegenwoordig wordt aangenomen dat de winst zowel kan worden bepaald door de op-
brengsten te verminderen met de kosten als door de vermogensvergelijking. De waarde-

ring van de balansposten zal evenwel plaats moeten vinden op basis van historische
kostprijs. Dit heeft tot gevolg dat het winstbepalende karakter van de balans de boventoon
voert. Indien de waardering echter niet op historische kostprijs plaatsvindt. zullen bij

122

het hanteren van bepaalde waarderingsgrondslagen en daarmede samenhangende winstbe-
palingsstelsels, vermogensstijgingen  niet als winst worden gekwalificeerd. Ill

De conclusie dat de vennootschapsrechtelijke balans zowel dient voor het geven van een
getrouw beeld van het vermogen als voor het geven van inzicht in de winst, kan tot gevolg
hebben dat de vennootschapsrechtelijke winst niet immer als grondslag kan dienen voor de
fiscale wetgeving. In de belastingwetgeving wordt een vermogensopstelling niet gebruikt
voor het bepalen van het vermogen, maar toegepast als hulpmiddel bij de berekening van
de belastbare winst. Het fiscale vermogen wordt vastgesteld op grond van de fiscale
wetgeving waarin niet wordt nagestreefd het fiscale vermogen zoveel mogelijk te laten

aansluiten bij de economische waarde van het vermogen van de onderneming. Het fiscale
vermogen is derhalve het saldo van uitstel- en anticipatieposten. In de fiscale wetgeving
ontbreekt het vereiste inzicht te tonen in het werkelijke (economische) vermogen van de
vennootschap en haar onderneming. Dat de hoogte van de fiscale oudedagsreserve en de
vermogensaftrek in Nederland worden bepaald door het fiscale vermogen doet daaraan
niets af. Deze fiscale faciliteiten worden als gevolg van de koppeling met het fiscale
vermogen afgestemd op een factor die nagenoeg immer afwijkt van het werkelijke ver-
mogen.

Indien derhalve vaststaat dat de vennootschapsrechtelijke winst wordt bernvloed door
regels die primair in het vennootschapsrecht zijn opgenomen om inzicht te geven in het
vermogen van de vennootschap, dan zal dit winstbegrip voor de belastingheffing niet per
definitie maatgevend mogen zijn.

De conclusie van Thiel dat de vennootschapsrechtelijke jaarrekening niet kan dienen als
grondslag van de fiscale winst omdat de vennootschapsrechtelijke winst wordt berekend
met behulp van regels die ten doel hebben inzicht te geven in het vermogen van de ven-
nootschap, wordt door de Hoge Raad onder bepaalde voorwaarden onderschreven.
In het arrest  van  de  Hoge  Raad  in BNB 1974/30  werd  door een belastingplichtige betoogd
dat richtlijnen opgesteld door de Nederlandsche Bank in overeenstemming zijn met goed
koopmansgebruik. De Hoge Raad stelde vast dat de Nederlandsche Bank "deze richtlijnen
kan geven in het belang van de solvabiliteit en liquiditeit". Hij overwoog voorts "dat deze
richtlijnen andere maatstaven kunnen aanleggen dan de maatstaf van goed koopmans-
gebruik waarnaar artikel    9   van    de   Wet   op de inkomstenbelasting 1964 voorschrij ft    de
winst uit onderneming te bepalen."
Richtlijnen die tot doel hebben inzicht te verschaffen in de solvabiliteit en liquiditeit van

122 P.M. van der Zanden, Algemene Grondslagen van externe verslaggeving, in: Externe Verslaggeving
in theorie en praktijk (red: M.N. Hoogendoorn, J. Klaassen, F. Krens), 1995, p. 418.

123 P.M. van der Zanden, diss, p. 14.
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een rechtspersoon kunnen derhalve niet worden toegepast bij het berekenen van de fiscale
winst.

In zijn arrest   van 23 september 1992, opgenomen   in BNB 1993/60, oordeelde   de   Hoge
Raad expliciet omtrent de relatie tussen fiscale winstberekening en de artikelen 2:389 jo.
art. 2:362, lid 1 BW. Belanghebbende wenste de in art. 2:389 verwoorde waarderings-
methode toe te passen bij het berekenen van zijn fiscale verplichtingen. De Hoge Raad
overwoog als volgt:
"Daaraan  doet  niet  af dat artikel   2:389  BW  (in de destijds geldende tekst) waardering  op
de grondslag van de netto-vermogenswaarde toelaat, aangezien deze bepaling is gericht op
de verschaffing van het in artikel 2.362,  lid  1, BW omschreven inzicht en op de verwezen-
lijking van de zogenoemde vermogensbescherming, en te dien einde met betrekking tot
deelnemingen voorschriften geeft, die voor de heffing van de vennootschapsbelasting niet
van belang zijn."

In navolging van Thiel en de Hoge Raad kan worden geconcludeerd dat de vennootschaps-
rechtelijke winst niet per definitie geschikt is voor de fiscale winstberekening. Hiermee is
geenszins gesteld dat iedere vennootschapsrechtelijke winstberekenings- of waarderings-
methode van generlei waarde is voor de fiscale winstberekening. Van belang is echter te
onderkennen dat het vennootschapsrecht bepaalde regels kent die primair in de wet zijn
opgenomen om te waarborgen dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van het ver-
mogen van de vennootschap. Op zichzelf behoeft dit echter ook nog niet met zich mede te
brengen dat deze bepaling niet geschikt is voor de fiscale winstberekening. In bepaalde
gevallen waarin echter het primaat zo duidelijk is gericht op het verstrekken van het
inzicht in het vermogen en dit tevens tot gevolg heeft dat een beginsel van goed koop-
mansgebruik wordt geschonden, zal de waarderingsmethode zich diskwalificeren voor
fiscaal gebruik. Hierbij kan naar mijn mening onder andere worden gedacht aan de ven-
nootschapsrechtelijke verplichting deelnemingen zelfs te waarderen op netto-vermogens-
waarde indien de bedrijfswaarde hoger is. In deze situatie brengt de verplichting inzicht te
geven in het vermogen mede dat een imaginair verlies ten laste wordt gebracht van het in
het boekjaar gerealiseerde resultaat.
Winstberekenings- en waarderingsmethoden waarmee is beoogd een inzicht te geven in het
vermogen zonder echter verstorende invloeden te hebben op de winstberekening, zijn naar
mijn mening toegestaan bij de fiscale winstberekening. Als voorbeeld kan dienen de in art.
37 van de Vierde richtlijn betreffende de jaarrekening opgenomen verplichting de geacti-
veerde kosten van onderzoek en ontwikkeling binnen vijf jaar af te schrijven. Ofschoon
deze regel van toepassing kan worden verklaard voor de fiscale winstberekening, betekent

dit geenszins dat andere waarderings- en winstberekeningsmethoden niet valide zouden zijn
voor de berekening van het fiscale resultaat. Naar mijn mening dient het de belastingplich-
tige vrij te staan om voor de fiscale winstberekening de kosten ten laste van de winst te
brengen op het moment dat blijkt dat de kosten niet tot enige baten zullen leiden. De
stelselmatige afschrijving binnen  vij f jaar is mijns inziens te verklaren vanuit de doelstel-
ling de vermogensverschaffers een beeld te geven van het vermogen dat als waarborg voor

hun vordering in de vennootschap aanwezig is. Doordat deze doelstelling fiscaal niet van
belang is, kunnen voor de fiscale winstberekening andere afschrijvingsmethoden en termij-
nen worden gehanteerd.
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5        Harmonisatic van de regelgeving met betrekking tot de jaarrekening

5.1 Inleiding

In tegenstelling tot de belastingwetgeving is reeds sprake van enige harmonisatie met
betrekking tot de regelgeving omtrent de vennootschapsrechtelijke jaarrekening. Onder
regelgeving dient niet slechts te worden verstaan de wettelijke bepalingen in het Handels-
gesetzbuch, de Code de Commerce, de Companies Act en Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek. De jaarrekening wordt in belangrijke mate bernvloed door particuliere organisa-
ties die zich, al dan met ondersteund met een wettelijk mandaat, tot doel hebben gesteld
regels te formuleren die moeten bewerkstelligen dat de jaarrekening aan haar doelstelling
voldoet.
De term harmonisatie impliceert reeds dat de jaarrekening in de verschillende landen een
andere inhoud en samenstelling kende. In de volgende paragraaf wordt allereerst uiteen
gezet welke oorzaken ten grondslag liggen aan de verschillen tussen de jaarrekeningen.
Vervolgens wordt aandacht besteed aan de harmonisatie die heeft plaatsgevonden. Alvo-
rens nader in te gaan op de discussie of een verdergaande harmonisatie wenselijk of
noodzakelijk is, wordt onderzocht of de huidige stand van de harmonisatie een bepaalde
maatgevendheid van de vennootschapsrechtelijke jaarrekening voor de fiscale winstbereke-
ning rechtvaardigt.

5.2 Historische achtergrond bij verschillen tussen de jaarrekening

5.2.1   Oorzaken van verschillen tussen jaarrekeningen

5.2.1.1 InIeiding

In verschillende handboeken 124 met betrekking tot 'International Accounting' wordt aan-
dacht besteed aan de (vermoedelijke) oorzaken die ten grondslag liggen aan de verschillen
tussen de jaarrekeningen. Zij onderscheiden een aantal factoren die een verklaring kunnen
vormen voor de verschillen in de financiele verslaggeving. Naast het juridische kader
waarbinnen de jaarrekeningen tot stand komt, worden de invloed van de vermogensver-
schaffer en de belastingheffing als dergelijke factoren genoemd.

5.2.1.2 Het juridisch systeem van land waarin de onderneming is gevestigd

Zoals reeds in het hoofdstuk over de fiscale winstberekening in het Verenigd Koninkrijk is
gebleken, kennen Engeland en Wales een juridisch systeem dat afwijkt van het continenta-
le stelsel. Het 'common law' systeem wordt gekenmerkt door een belangrijke functie voor
de rechter. Wettelijke regels vormen derhalve in tegenstelling tot het continentale stelsel
niet de primaire bouwstenen van het recht. Binnen deze traditie is het niet opmerkelijk dat
de  wetgever  het  in  1850 niet noodzakelijk  vond  in het wetsvoorstel  dat de mogelijk schiep

124  C.  Nobes, R. Parker, Comparative International Accounting,   1995,4e  druk;  A.J.  Bindengg  Het  vak-
gebied externe verslaggeving in ruime zin, in: Externe verslaggeving in theorie en praktijk, (red.:
M.N. Hoogendoorn, J. Klaassen, F. Krens),1995, p. 7-15, D. Alexander, S. Archer, European
Accounting Guide, 2e druk, 1995.
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vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid op te richten enige bepalingen op te
nemen met betrekking  tot de jaarrekening.'35
Het continentale stelsel is gebaseerd op het Romeinse recht. In Frankrijk, Duitsland en
Nederland wordt de wetgeving gebruikt om recht te scheppen door voor bepaalde situaties
algemene regels te formuleren. Hieraan dient echter onmiddellijk te worden toegevoegd dat
de bepalingen omtrent de inhoud, samenstelling en publicatie van de jaarrekening eerst aan
het begin van de twintigste eeuw in de regelgeving van de onderzochte landen zijn opge-
nomen.

5.2.1.3 De vermogensverschaffers

Dat iedere jaarrekening een afspiegeling is van de economische ordening van het land
waarin de vennootschap is gevestigd, blijkt uit de invloed die de vermogensverschaffers
hebben op de inhoud, samenstelling en publicatie van de jaarrekening. In Frankrijk en
Duitsland wordt veel vermogen door de banken verschaft in hun hoedanigheid van aan-
deelhouder of crediteur. In het Verenigd Koninkrijk en Nederland wordt een relatief126

veel grotere hoeveelheid kapitaal verkregen door middel van de beurs.
Doordat de banken door hun nauwe relatie met de vennootschap zeer wel in staat waren
informatie te verkrijgen, bestond in Frankrijk en Duitsland minder noodzaak een jaarreke-
ning op te stellen. Naar de mening van Parker en Nobes'27 heeft dit tot gevolg gehad dat
"external financial reporting has been largely invented for the purposes of governments, as
tax  collectors or controllers  of the economy."

5.2.1.4 Belastingheffing

De belastingheffing is op twee wijzen relevant voor de vennootschapsrechtelijke jaarreke-

ning.
In   de eerste plaats zal vanzel fsprekend   de

'
umgekehrte Mallgeblichkeit' van invloed   zijn

op de balans en verlies- en winstrekening. Zoals uit de hoofdstukken over Duitsland en
Frankrijk blijkt, kan van bepaalde faciliteiten of keuzerechten in de fiscale wetgeving eerst

gebruik worden gemaakt indien deze keuze eveneens worden gevolgd bij het opstellen van
de vennootschapsrechtelijke jaarrekening.
Voorts zal de koppeling tot gevolg hebben dat de belastingplichtige ondernemer de finan-
ciele consequenties van een bepaalde winstberekenings- of waarderingsmethode laat
prevaleren boven de 'informatieve' waarde van een andere methode. Ofschoon het derhal-
ve in het kader van de doelstelling van de jaarrekening om een 'true and fair view' te ver-
schaffen aanbevelenswaardig zou zijn een bepaalde waarderingsmethode te volgen, kunnen
de fiscale consequenties van het hanteren van deze methode prohibitief zijn.

5.2.1.5 Varia

Onder varia wordt onder andere verstaan het niveau van de accountants in de verschillende
landen. De wetgever zal de vennootschappen slechts verplichtingen met betrekking tot de

125 G. Morse, Company Law, 1995. 15€ druk, p. 464.
126 A.J. Bindenga, t.a.p., p. 10.
127 C. Nobes, R. Parker, t.a.p., p. 14.
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jaarrekening kunnen opleggen die in de praktijk kunnen worden uitgevoerd. Voor
uitvoering zullen met name de accountants verantwoordelijk zijn.
De verschillen tussen de jaarrekeningen kunnen tevens gedeeltelijk worden verklaard door
de mate waarin een land wordt geconfronteerd met inflatie. Ten slotte kan een economi-
sche malaise in het verleden ten grondslag liggen aan bepaalde vereisten die gesteld

128worden aan de jaarrekening.
t=B

Geconcludeerd kan worden dat de afwijkingen tussen de jaarrekeningen van ondernemin-
gen in verschillende landen zijn terug te voeren op meerdere oorzaken. Van belang is
echter te constateren dat de belastingheffing een belangrijke factor is. De relatie tussen de,
belastingheffing en de financiele verslaggeving is derhalve 66n van de factoren die de
vergelijkbaarheid van jaarrekeningen belemmert. Hoogendoorn'39 stelt dat "[d]ependence
has often been considered to be the main obstacle to accounting harmonization." 4
5.3    Maatregelen tot harmonisatie

5.3.1 Inleiding

Dat maatschappelijke ontwikkelingen het recht vormen, komt in optima forma tot uiting in
de wetgeving met betrekking tot de vennootschapsrechtelijke jaarrekening.
Onder de maatschappelijke ontwikkelingen dient in dit kader in de eerste plaats te worden
verstaan de toenemende internationalisering. Met name het kapitaalverkeer is door toene-
mende en geavanceerde communicatiemiddelen aan geen enkele landgrens meer gebonden.
Daarnaast heeft het Verdrag van Rome, waarin de oprichting van de Europese Gemeen-
schap is bekrachtigd, er toe geleid dat het vrij verkeer van kapitaal niet langer door wette-
lijke bepalingen mag worden belemmerd.
Deze internationalisering van vermogensverschaffing heeft de vraag gestimuleerd naar be-
trouwbare en vergelijkbare informatie omtrent de ondernemingen waaraan het vermogen
wordt verstrekt. 130 Betrouwbaarheid wordt gekweekt door het toepassen van de juiste
winstberekenings- en waarderingsregels. De vergelijkbaarheid wordt gerealiseerd door te
bewerkstelligen dat de juiste regels in alle landen van toepassing worden verklaard.

De harmonisatie van de regelgeving met betrekking tot de vennootschapsrechtelijke jaarre-
kening heeft met name een impuls gekregen door de Europese Gemeenschap en het
International Accounting Standards Committee.

5.3.2  Richtlijnen van de Europese Commissie

De Europese Gemeenschap zal slechts een interne markt kennen indien de vrijheid van
goederen, diensten, personen en kapitaal is gewaarborgd. Met de doelstelling zowel het
recht op vrije vestiging te garanderen als het kapitaalverkeer tussen de lidstaten te stimu-
leren door enerzijds het vermogen van de aandeelhouders en andere vermogensverschaffers

128 G. Morse, t.a.p., p. 465.
129 M.N. Hoogendoorn, Accounting and taxation in Europe - A comparative overview, The European

Accounting Review, 1996, 5: Supplement, p. 783.
130 J. Klaassen, G.G.M. Bak, Externe Verslaggeving, 4e druk, 1996, p. 37; C. Nobes, R. Parker, t.a.p.,

p. 118.
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VV
op gelijke wijze te beschermen en anderzijds de ondernemingen te verplichten op enigszins
uniforme wijze financiele informatie te verschaffen, heeft de Raad van de Europese Ge-
meenschap een aantal richtlijnen aangenomen.
Alexander en Archer'31 zijn de opvatting toegedaan dat de richtlijnen niet slechts zijn
uitgevaardigd om de werking van de kapitaalmarkt te verbeteren, maar tevens om een
"level playing field" te creeren voor ondernemingen die opereren in de interne markt. Het
level playing field garandeert dat de ondernemingen met elkaar kunnen concurreren in een

132

gelijke juridische omgeving.

In de Vierde en Zevende Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschap zijn bepa-
lingen opgenomen met betrekking,tot de jaarrekening. De Zevende Richtlijn geeft lidstaten
regels met betrekking tot consolidaties. De Vierde Richtlijn bevat bepalingen met betrek-
king tot de balans en winst- en verliesrekening. Deze regels hebben zowel betrekking op
het activeren en passiveren van bepaalde balansposten als op waarderingsmethoden.

5.3.3 De "Standards" van de International Accounting Standards Committee

The International Accounting Standards Committee is een onafhankelijk organisatie die tot
doel heeft "to formulate and publish in the public interest accounting standards to be
observed in the presentation of financial statements and to promote their worldwide
acceptance and observance and to work generally for the improvement and harmonisation
of regulations, accounting standards and procedures relating to the presentation of financial
statements."   De ' Board'   van deze organisatie bestaat uit afgevaardigden   van de nationale
accountancy organisaties uit dertien landen alsmede een afgevaardigde van de International
Coordinating Committee of Financial Analysts Associations.
Ofschoon de leden  van  de IASC nastreven  de ' standards'   in hun beroepsbeoefening  na  te
leven, worden  zij in bepaalde landen strikter nageleefd  dan in andere. '13 Dit vloeit onder
andere voort uit het feit dat organisaties die in een bepaald land een grote invloed hebben

op de jaarrekening geen lid zijn van de IASC. Hierbij kan gedacht worden aan het Conseil
national de la comptabilitd in Frankrijk. Voorts wordt doorwerking van de standards
belemmerd door de gedetailleerde wetgeving, hetgeen bijvoorbeeld in Duitsland het geval
is. De "standards" worden bekritiseerd omdat veelvuldig sprake is van een compromis
tussen de verslaggevingspraktijken in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Het
compromis is dan dat beide praktijken zijn toegestaan en in de "standard" een keuzerecht
wordt opgenomen.134 Van een daadwerkelijke harmonisatie is in een dergelijke situatie

geen sprake. Onder druk van de International Organization of Securities Commissions
heeft  de  IASC   in   1993 tien "standards" aangepast. Deze aanpassing behelsde doorgaans
een eliminatie van het keuzerecht. 135

131 D. Alexander, S. Archer, t.a.p., P. 2.
132 Zie hieromtrent: L.G. van der Tas, Harmonisation of financial reporting, with a special focus on the

European Community, 1992, p. 59-98.
133 C.Nobes. R. Parker, t.a.p., p. 124.
134  D. Alexander, S. Archer, t.a.p.,  p.  1 1.
135 L.G. van der Tas, Internationale aspecten van externe verslaggeving, in: Externe verslaggeving in

theorie en praktijk, (red.: M.N. Hoogendoorn, J. Klaassen, F. Krens), 1995. p. 234-240; C. Nobes,
R. Parker, t.a.p., p. 129.
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5.3.4 Daadwerkelijk gerealiseerde harmonisatie

Harmonisatie van de regels is niet gelijk aan de harmonisatie van de verslaggevingsprak-
tijken. De harmonisatie door de richtlijnen van de 'standard-setting bodies' kan bijvoor-
beeld geen effect hebben doordat de naleving in de landen niet kan worden afgedwongen.
Anderzijds kan de marktwerking tot gevolg hebben dat bepaalde vennootschappen er voor
kiezen een bepaalde waarderingsmethode te hanteren, ofschoon zij daartoe niet zijn ver-
plicht.
Op basis van hun empirisch onderzoek naar jaarrekeningen van vennootschappen in
Frankrijk, Duitsland   en het Verenigd Koninkrijk concluderen Emenyonu    en    Gray 136    dat

de winstberekenings- en waarderingsmethoden van de Vierde richtlijn worden gekenmerkt
door een hoge mate van flexibiliteit. Het onderzoek richtte zich op afschrijvingen, good-
will,  aandelenwaardering en waarderingsmethoden voor 'fixed assets'.

Van der Tas constateert met betrekking tot 'deffered taxation' dat het niveau van de har-
monisatie van de (niet-geconsolideerde) jaarrekening laag is en geen significante wijziging
is  opgetreden  in de periode  van   1978  tot 1988, indien de toelichting  bij de jaarrekening
buiten beschouwing wordt gelaten. Indien de toelichting in de vergelijking wordt meege-
nomen is naar zijn mening een scherpe stijging van het niveau van de harmonisatie waar-
neembaar. 137

Nobes en Parker concluderen dat de harmonisatie onvermijdbaar en duidelijk waar-138

neembaar is. Dit betekent echter geenszins dat de Vierde richtlijn de gewenste vergelijk-
baarheid heeft bewerkstelligd. Naar aanleiding van hun onderzoek naar onder andere
voorzieningen, reserves, waarderingsgrondslagen en consolidatie concluderen Nobes en
Parkerl 19 als volgt:   "What is clear   is that readers could be seriously misled   if  they   com-
pared financial statements from apparently similar companies from various countries: the
differences in asset valuation and profit measurement are very great."

5.4 Discussie omtrent en mogelijkheden tot verdergaande harmonisatie

De Vierde Richtlijn heeft onder accountants en academici in de Europese Gemeenschap
veel verwarring veroorzaakt. Door te eisen dat de jaarrekening een 'true and fair view'
moet geven van het reilen en zeilen van de ondememing, werden verschillende landen,
zoals Frankrijk en Duitsland geconfronteerd met een fenomeen dat niet leek te sporen met
hun eigen verslaggevingstheorie. De jaarrekening wordt in deze landen immers opgesteld
met de doelstelling het enige correcte resultaat (en vermogen) te tonen.
De codificatie van de Vierde richtlijn toont echter dat ook Frankrijk en Duitsland aan het

136 E.N. Emenyonu, S.J. Gray, EC Accounting Harmonisation: An Empirical Study of Measurement
Practices in France, Germany and the UK, Accounting and Business Research, Vol. 23, No. 89, pp.
49-58,1992.

137 L.G. van der Tas, Evidence of EC financial reporting practice harmonization, The case of deffered
taxation, The European Accounting Review, 1992, May, p. 92; Zie ook zijn dissertatie: L.G. van der
Tas,  Harmonisation of financial reporting, with a special focus on the European Community,  1992.

138 C. Nobes, R. Parker, t.a.p., p. 137.
139 C. Nobes, R. Parker, t.a.p., p. 57.
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' true   and    fair view' -vereiste   een mouw hebben kunnen passen. Alexander,40 constateert
dat verschillende opvattingen omtrent de inhoud en het belang van het 'true and fair
view'-vereiste "are symptomatic of different cultural. legal and accounting attitudes and
perceptions." Ook Nobes en Parker'41 sluiten zich hierbij aan: "The requirement of the
EC's fourth Directive that 'true and fair' should override detailed rules in all member
states may lead to a mask of uniformity that conceals the unchanged old differences."
Beckman is  de opvatting toegedaan  dat "[h]et klaarblijkelijk  door  de IASC voorge-142

stane ideaal   van den stelsel van internationale normen moet... worden vergeten. "    Deze
opvatting baseert hij evenals Alexander op de landseigenaardigheden, waaronder tevens
moet worden verstaan de relatie tussen de vennootschapsrechtelijke jaarrekening en de
fiscale winstberekening.

De toekomstige harmonisatie kan naar de mening van Alexander plaats vinden op twee
ideologisch verschillende wijzen. In de eerste plaats kan worden nagestreefd dat de gebrui-
ker van de jaarrekening en degene die deze opstelt, bekend zijn met de verschillen tussen
de algemene cultuur van de landen in de Europese Gemeenschap en de accountancy
cultuur. Harmonisatie wordt derhalve nagestreefd door onderzoek, begrip en opleiding in
verschillen. In de tweede plaats kan een identieke (accountancy) cultuur binnen de Euro-
pese Gemeenschap worden nagestreefd, zodat er geen verschillen meer bestaan die onge-
lijkheid kunnen veroorzaken tussen de jaarrekeningen. Deze laatste optie verwerpt hij,
aangezien "[a] common Europe-wide  view  of true  and  fair view implies a common  and

homogeneus European culture."

Naar mijn mening is het bepaald niet onmogelijk om beide idealen (tot op bepaalde
hoogte) naast elkaar na te streven. Naast het kweken van begrip voor bestaande cultuurver-
schillen, dient een aantal van deze historisch bepaalde verschillen te worden geelimineerd

  om een

"level playing field" binnen de Europese Gemeenschap te creeren. Een van de
belangrijkste historische verschillen is de wisselende invloed van de belastingheffing op de
jaarrekening.
Omtrent de gevolgen van de koppeling van de belastingheffing over ondernemingswinsten
aan de vennootschapsrechtelijke jaarrekening merken Alexander en Archer,43 het volgen-
de op: "Whether their effects (van de fiscale bepalingen; toevoeging GdB) are conservative
or otherwise, such practises are in any event clearly inconsisent with giving a true and fair
view, and their use in preparing published financial statements seems baffling to persons
educated to believe that such statements should provide a true and fair view. Conversely.
people brought up to consider the use of financial statements in terms of constraints on
dividends and of providing a basis for company taxation are equally baffled by the atta-
chement of accountants from English-speaking countries to a concept of the true and fair
view, which seems to elude satisfactory definition."
Het is echter een feit dat de Vierde richtlijn ook Duitsland voorschrijft dat de vennoot-
schapsrechtelijke jaarrekening in overeenstemming dient te zijn met het 'true and fair
view' vereiste. Desondanks is financiele verslaggeving in Duitsland "still an exercise in

140 D. Alexander, A European true and fair view?, European Accounting view, 1993, 1, p. 72.
141 C. Nobes, R. Parker. t.a.p., p. 44.
142  H. Beckman, Europees jaarrekeningenrecht: werkelijkheid of fictie, Accountant-Adviseur, nr.  1/2,

1993, p. 36.

143 D. Alexander, S. Archer, t.a.p., p. 26-27.
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accurate bookkeeping which must satisfy detailed rules and the scrutiny of the tax inspec-
tor. i, 144

Ofschoon een ontkoppeling van fiscale winstberekening en vennootschapsrechtelijke
jaarrekening naar mijn mening onmiskenbaar leidt tot een hoger niveau van harmonisa-
tie'4' van de regels met betrekking tot de jaarrekening, dient vastgesteld le worden dat
een volledige harmonisatie van de regels met betrekking tot de jaarverslaggeving een on-
haalbaar en daarenboven niet wenselijk streven is. 146

5.5 Voordelen indien fiscaal aansluiting wordt gezocht bij de vennootschapsrech-
tclijke jaarrekening?

De Commissie ter bestudering van de verhouding tussen goed koopmansgebruik en normen
die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd, stelt in haar
rapport MaBgeblichkeit het voordeel is gebonden dat meer aansluiting wordt147    dat   aan
"verkregen met de algemeen gangbare opvatting op het Europese continent, waar MaBge-
blichkeit, l'unicitd, e.d. in de meeste landen de regel is. Gezien de toenemende harmoni-
satie van rechtsregels voor ondernemingen binnen de EG is dit een punt van toenemende
betekenis."
Het voordeel van een dwingende relatie tussen de vennootschapsrechtelijke jaarrekening en
de fiscale winstberekening is dus onder andere dat de harmonisatie van de fiscale winst-
berekening kan profiteren van de harmonisatie zoals deze reeds heeft plaatsgevonden door
de Vierde richtlijn betreffende de jaarrekening.
In de voorgaande paragraaf is echter aangetoond dat nu juist de koppeling van fiscale
winstberekening aan de vennootschapsrechtelijke jaarrekening er mede toe heeft geleid dat
een hoog niveau van harmonisatie van de winstberekenings- en waarderingsmethoden in de
Europese Gemeenschap nooit is bereikt. Nobes en Parker,4, menen dat de invloed van de
belasting in de meeste continentale Europese landen gekwalificeerd kan worden als "one of
the enemies of fairness. In its effects on depreciation, bad debt provisions and some asset
valuations  it  is a major example of differences in financial reporting."
Van Hulle merkt op dat "[w]e have already experienced in the E.C. that International
Accounting Standards are not directly transposable in most of our Member States because
of the linkage between accounting and taxation which is totally overlooked by the I.A.-
S.C.".

149

144 D. Alexander, S. Archer, t.a.p., p. 45.
145 Zie ook L.G. van der Tas, European Accounting Harmonization: Achievements, Prospects and Tax

Implications,  EC Tax Review, 1992/3,  p. 187; Organisation for economic Co-operation and develop-
ment (OECD), The relationship between taxation and financial reporting, Income tax accounting,
Report by the Working Group on Accounting Standards, no 3,1987, p. 21.

146 R.K. Goeltz, International Accounting Harmonization: The Impossible (and unnecessary?)Dream,
Accounting Horizons, 1991, p. 85.

147 Commissie ter bestudering van de verhouding tussen goed koopmansgebruik en normen die in het
maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd, Verhouding tussen goed koopmans-
gebruik en maatschappelijk aanvaardbare normen, Geschriften van de Vereniging voor Belastingwe-
tenschap, 1992. no. 189, p. 81.

148 C. Nobes, R. Parker, t.a.p., p. 45.
149 K. van Hulle, Harmonisation of accounting standards in the E.C.:  is it the beginning or is it the

end?, (1993) 2, European Accounting Review.
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Het betoog. inhoudende dat de harmonisatie van de fiscale winstberekening in de Europe-
se Gemeenschap is gebaat bij een koppeling met de harmonisatie van de financiele ver-
slaggeving. is paradoxaal. Indien door de fiscalisten aansluiting wordt gezocht bij de ven-
nootschapsrechtelijke jaarrekening. daalt de bereikte harmonisatie van de financiele ver-
slaggeving. Indien geen aansluiting wordt gezocht, vervalt 66n van de factoren die de
vergelijkbaarheid van jaarrekeningen belemmert en stijgt het niveau van de harmonisatie
van jaarrekeningen in de Europese Gemeenschap.

Geconcludeerd moet worden dat de bestaande harmonisatie van de regels omtrent de ven-
nootschapsrechtelijke jaarrekening in de Europese Gemeenschap niet voldoende is om een
gelijke belastingheffing over ondernemingswinsten te bewerkstelligen. Het is voorts
waarschijnlijk dat een dergelijk niveau van harmonisatie nooit zal worden bereikt. De
Euro-jaarrekening als winstbepalende balans voor de Europese winstbelasting is derhalve

een utopie. Dit betekent echter geenszins dat bepaalde waarderings- en winstberekenings-
methoden in de Vierde richtlijn niet bruikbaar zijn voor de fiscale winstberekening. Dit is
echter iets anders dan een MaBgeblichkeit van de vennootschapsrechtelijke winst voor de
fiscale winstberekening.
Ten slotte dient op grond van de huidige situatie in Duitsland en Frankrijk te worden
vastgesteld dat de koppeling van de fiscale winstbelastingen in de Europese Gemeenschap
aan   de ' Europese' jaarrekening tot gevolg zal hebben   dat de vennootschapsrechtelijke
jaarrekening niet kan voldoen aan haar eigen doelstelling, te weten het tonen van een true
and fair view van het resultaat en vermogen van de onderneming.
Hierbij dient echter de kanttekening te worden geplaatst dat de doelstelling van de jaarre-

kening in internationaal verband primair zal worden nagestreefd met behulp van de gecon-
solideerde jaarrekening. ls° Ter zake van deze jaarrekening dient te worden geconstateerd
dat in de onderzochte landen geen binding bestaat danwel in nabije toekomst niet meer zal
bestaan (Duitsland). De fiscale vervuiling is derhalve niet noodzakelijkerwijze aanwezig in
de geconsolideerde jaarrekening.

- Op grond hiervan kan worden verdedigd dat de enkelvoudige jaarrekening kan dienen  als
A basis voor de fiscale winstberekening, ondanks dat dit zal leiden tot een verwrongen

  inzicht in het resultaat en het vermogen. Het feit dat de enkelvoudige jaarrekening niet
  voldoet aan de doelstelling is in deze redenering niet meer van zoveel waarde, aangezien

  het vereiste getrouwe beeld kan worden verkregen met behulp van de geconsolideerde
 jaarrekening.

Naar mijn mening is deze nuance is de discussie van belang, maar niet voldoende om de
enkelvoudige jaarrekening uit te leveren aan de fiscale winstberekening.ts' Het feit dat
de geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld geeft, betekent niet dat de vereisten die
worden gesteld aan de enkelvoudige jaarrekening en de doelstelling die daaraan ten grond-

slag ligt, kunnen worden geelimineerd.

150 P.M.  van der Zanden, Verhouding tussen goed koopmansgebruik en maatschappelijk aanvaardbare

normen, Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap nr. 190,1993, p. 35, G. Whit-
tington, Tax Policy and Accounting Standards, BTR, 1995, p. 455.

151  Zie ook: P. McCourt, G. Radcliffe, "Les Relations Fiscalitt-Comptabilite" in France: A Model for
Europe?,  BTR,  1995,  p. 481.
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6    Eenvoud als reden voor een strikte binding tussen vennootschapsrechtelijke
jaarrekening en fiscale winstberekening

Uit de hoofdstukken waarin het Duitse en Franse systeem van winstberekening is beschre-
ven blijkt dat de bindende relatie tussen de fiscale winstberekening en de vennootschaps-
rechtelijke jaarrekening in de wet is opgenomen om te voorkomen dat de belastingplichtige
de verplichting kent twee balansen op te stellen. De beperking van de administratieve
lasten is het Leitmotiv. Ook in Nederland is een aantal schrijvers'53 de opvatting toege-
daan dat met een beroep op de eenvoud een dwingende relatie tussen beide rechtsgebieden
kan worden gerechtvaardigd.
Daarenboven wordt aangevoerd dat ook de belastingdienst gebaat is bij een balans die
zowel voor de fiscale verplichtingen als voor het vennootschapsrecht kan worden gehan-
teerd. 153 Zo schrijft een commissiel 54 van de belastingdienst dat het zeker is "dat voor
het bedrijfsleven het opstellen en voor de fiscus het controleren van de fiscale aangifte ...
aanzienlijk kan worden vereenvoudigd" indien de vennootschapsrechtelijke jaarrekening
kan worden gebruikt als basis voor de fiscale aangifte.

Het is de vraag of dit argument ten faveure van een strikte relatie tussen beide winstbere-
keningen tegenwoordig valide is. De validiteit hangt onder andere af van de hoeveelheid
regelgeving die de wetgever uitvaardigt met betrekking tot de berekening van de fiscale
winst. Indien wordt aangenomen   dat deze fiscale bepalingen de vennootschapsrechtelijke
jaarrekening niet beYnvloeden, zullen de fiscale gevolgen extra-comptabel moeten worden
verwerkt. Dit betekent dat de waarde van de vennootschapsrechtelijke balans voor de
fiscale winstberekening daalt. Het is immers niet mogelijk uit deze balans de fiscale winst
te berekenen. In Frankrijk wordt een groot aantal fiscale afwijkingen op deze wijze ver-
werkt.
Het "MaBgeblichkeitsbeginsel" lijkt echter in Duitsland tot het gevolg te hebben geleid dat
ongeveer 90% van alle GmbH's en veel meer dan 90% van de personenvennootschappen
een zogenaamde 'Einheitsbilanz' opstellen.'15   Deze balans dient zowel   voor   fiscale   als
vennootschapsrechtelijke doeleinden maar is echter primair een fiscale balans die tevens
voldoet aan de voorwaarden van het vennootschapsrecht. Voorts dient geconstateerd te
worden dat in Duitsland bepaalde fiscale 'Grundsbitze ordnungsmaBiger Buchfuhrung' zijn
ontstaan156 waardoor van eenvoud in bepaalde gevallen geen sprake meer is.

152 P.M. van der Zanden, Verschil goed koopmansgebruik en maatschappelijk aanvaardbare normen is
te overbruggen. Accountant-Adviseur, september  1993,  nr.  9,  p.  50, C.J. Sleddering, Commerciele
en fiscale winstberekening,  een oud probleem  met een nieuw aspect.  WFR  9 juli   1960,  no  4 5 1 1,  biz.
594.

153 Organisation for economic Co-operation and development (OECD), The relationship between
taxation and financial reporting, Income tax accounting, Report by the Working Group on Accoun-
ting Standards, no 3, 1987, p. 20.

154  M inisterie van Financien, Directoraat-Generaal der Belastingen, Platform Versterking Vaktechniek,
Verschillen tussen de fiscale en vennootschappelijke jaarrekening, resultaten van een onderzoek naar
de verschillen die in de praktijk voorkomen, 1997, p. 68.

155 A. Haller, Der Grundsatz der MaBgeblichkeit der Handels- for die Steuerbilanz, Recht der Interna-
tionale Wirtschaft, 1992, p. 46.

156  D.  Schneider, MaBgeblichkeit der Handelsbilanz for die Steuerbilanz und besteuerung nach der
LeistungsBhigkeit., Betriebs-Berater, Heft 32, nov.  1978, p.  1577 e.v.
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De  werkgroep   van het OECD' S' merkt  op  dat de leiding  van een vennootschap behoefte
heeft aan bedrijfseconomische informatie omtrent hun onderneming zonder dat deze
'besmet' is met de invloed van de fiscale wetgeving. In veel gevallen zal een onderneming
nog een tweede (interne) balans opstellen voor managementdoeleinden.

Weber-Grellet en Tipke merken op dat het beginsel van de eenvoud een lagere158 159

rang toekomt dat het draagkrachtbeginsel. Dit leidt er naar hun mening toe dat het Mallge-

blichkeitsbeginsel ondanks de praktische voordelen die hieruit voortvloeien moet wijken
indien de vennootschapsrechtelijke winst niet het draagvermogen van de onderneming
toont.

' Om te kunnen beoordelen of een strikte binding van vennootschapsrechtelijke en fiscale

winstberekening minder administratieve lasten met zich medebrengt, dient een referentie-
punt aanwezig te zijn. Dit refentiepunt zal bestaan uit de administratieve lasten die voort-
vloeien uit een fiscale winstberekening die niet verplicht dient te zijn gebaseerd op de ven-

 

nootschapsrechtelijke winstberekening. Alle schrijvers die een beroep doen op de eenvoud
van het stelsel van dwingende maatgevendheid van de vennootschapsrechtelijke balans
impliceren dat twee onafhankelijke winstberekeningen meer administratieve werkzaamhe-
den veroorzaken.'60 Dit behoeft echter geenszins het geval te zijn.
In een systeem waarin de ondernemer zijn fiscale winst kan berekenen op grond van de
regels die van toepassing zijn voor de berekening van de vennootschapsrechtelijke winst
danwel op grond van andere winstberekenings- en waarderingsmethoden behoeft van een
verstoring van de eenvoud geen sprake te zijn. De ondernemer bepaalt immers zelf in

0- 9
hoeverre extra werkzaamheden dienen te worden verricht. Deze extra werkzaamheden zijn

l'e6 - nihil, indien hij besluit de fiscale winst te berekenen met behulp van de regels die zijn

toegepast bij het bepalen van de vennootschapsrechtelijke winst. Het stelsel van onafhan-

  kelijke winstberekening verstoort derhalve niet per definitie de eenvoud.
Wanneer de ondernemer zijn fiscale winst echter niet (geheel) mag berekenen op grond
van de winstberekenings- en waarderingsmethoden die hij hanteerde bij het bepalen van de
vennootschapsrechtelijke winst, zal aan eenvoud worden ingeboet.
In het geval een ondernemer besluit de fiscale winst te berekenen met behulp van een
methode die hij niet hanteerde bij het bepalen van de vennootschapsrechtelijke winst, zal
de eenvoud afnemen. In dit geval heeft de ondernemer echter welbewust een keuze ge-
maakt, waarvan vaststond dat dit extra werkzaamheden met zich mede zou brengen. In
dergelijke gevallen moet naar mijn mening niet veel waarde worden gehecht aan de
eenvoud die primair wordt aangevoerd in het belang van de ondernemer. Indien deze

  besluit andere belangen zwaarder te laten wegen dan de eenvoud, dient van de eenvoud

1 geen halszaak te worden gemaakt.
  Indien de ondernemer besluit voor de fiscale winst andere methoden toe te passen dan in

Ide vennootschapsrechtelijke jaarrekening, betekent dat tevens dat de eenvoud voor de

157 OECD, t.a.p., p. 20.
158 H. Weber-Grellet, t.a.p., p. 289.
159  K.  Tipke, Die Steuerrechtsordnung,  1993. p.  502.
160  Ofschoon een bindende relatie tussen fiscale winstberekening en de vennootschapsrechtelijke

jaarrekening een waarborg voor de eenvoud lijkt te zijn. zal naar de mening van Freedman (t.a.p, p

439) een aanzienlijke hoeveelheid regel- en wetgeving moeten worden aangenomen om te bewerk-
stelligen dat de binding niet leidt tot een vermindering van de belastingopbrengsten.
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fiscus verdwijnt. Het is echter de vraag of de eenvoud voor de fiscus een factor moet zijn
bij de beantwoording van de vraag of de fiscale winstberekening moet worden gebaseerd
op de vennootschapsrechtelijke jaarrekening. De eenvoud wordt in de literatuur primair
aangevoerd om te betogen dat den winstberekening minder administratieve lasten voor de
belastingplichige ondernemer oproept.

7      Fiscus als aandedhouder?

Een in Duitsland en Nederland aangevoerd argument voor een dwingende relatie tussen
fiscale en vennootschapsrechtelijke winstberekening heeft betrekking op de positie van de
fiscus ten opzichte van de positie van de aandeelhouders. Dollerer,16' die in Duitsland
wel de vader van het Maflgeblichkeitsbeginsel is genoemd, formuleerde dit argument als
volgt: "Hierin sehe ich die groBe Klammer, die das Handelsrecht und das Steuerrecht
verbindet. Der Gesellschafter kann von seiner Gesellschaft nicht mehr fordern als den
realisierten Gewinn. Der Fiskus in seiner Eigenschaft als stiller - wenn auch gar nicht
bescheidener - "Teilhaber" kann ebenfalls nicht mehr verlangen."
Ook Van der Zanden162 heeft aan dit argument in zijn dissertatie nader aandacht besteed.
In dit kader vraag hij zich af "of het een gewenste situatie is dat, via de jaarrekening, een
onderneming aan aandeelhouders en derden meedeelt dat (aanzienlijke) winsten worden
gemaakt, doch dat een stijging van het belastbaar bedrag, dat resulteert in een hogere
vennootschapsbelastingopbrengst waardoor de maatschappij van de winststijgingen zou
kunnen meeprofiteren, achterwege blijft." Naar zijn mening is de vraag of de verschillen
tussen de vennootschapsrechtelijke en fiscale winst toelaatbaar zijn een kwestie van maat-
schappelijke aanvaardbaarheid.
Mijns inziens dient de juridische positie van de fiscus ten opzichte van de belastingplich-
tige (vennootschap) te worden vergeleken met de positie van de aandeelhouder jegens de
vennootschap waarin hij deelneemt. Indien wordt geconcludeerd dat beiden in een verge-
lijkbare positie verkeren ten opzichte van de vennootschap, kan de discussie worden
gevoerd of het maatschappelijk aanvaardbaar is dat 6dn vennootschap twee winsten kent.

De fiscus is op grond van de wet gerechtigd tot een gedeelte van de belastbare winst. De
aandeelhouders zijn eveneens tot de winst gerechtigd. In de statuten kan echter zijn vastge-
legd dat een bepaald gedeelte van de winst als reserve in de vennootschap moet worden
aangehouden. Een dergelijke statutaire bepaling is voor de fiscus geen enkele belemmering
om de gehele winst in de heffing te betrekken.
De fiscus en de aandeelhouder verkeren derhalve niet in gelijke posities met betrekking tot
het object waarop zij recht hebben.

Naast deze juridische vergelijking dient tevens te worden aangetekend   dat de bedrij fseco-
nomische positie van de onderneming de ondernemers kan dwingen dividend uit te keren
als geen winst is gemaakt. Voorts zullen de aandeelhouders geen dividend eisen ofschoon

161 G. Dollerer, MaBgeblichkeit der Handelsbilanz in Gefahr, Betriebs-Berater, Heft 31, 26. Jahr, 10
november 1971, p. 1334.

162 P.M. van der Zanden, t.a.p., p. 219; zie ook W.A. Schot, Commerciele en fiscale winstberekening.
WFR 1960/4519, p. 753.
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winst is gerealiseerd. indien de toekomstverwachting van de onderneming niet rooskleurig
is. Indien bijvoorbeeld een multinational op bedrijfseconomische gronden wil voorkomen
dat de beursnotering van de aandelen daalt, zal aan de aandeelhouders worden voorgesteld
een dividend uit te keren. ofschoon in het afgelopen boekjaar geen winsten zijn gemaakt.
Het dividend komt dan ten laste van in het verleden opgebouwde winstreserves. Deze
winstreserves kunnen worden beschouwd als gelden waarover in het verleden reeds belas-
tingen zijn betaald, maar die nog niet aan de aandeelhouders ter beschikking zijn gesteld.
Door deze gelden uit te keren in een jaar waarin geen winst is gemaakt, wordt de bij de
fiscus achtergestelde aandeelhouder weer in een gelijkwaardige positie geplaatst. Van een
maatschappelijk onaanvaardbare situatie is naar mijn mening geen sprake.
Voorts bestaat de situatie waarin de belastingplichtige in het afgelopen boekjaar winsten
heeft gemaakt, maar de aandeelhouders afzien van dividend om de onderneming de moge-
lijkheid te bieden een buffer te vormen om de gevolgen van een mogelijke depressie op te
vangen. In dit geval vindt belastingheffing plaats zonder dat de aandeelhouders hun
winstrecht genieten. Doordat de aandeelhouders hebben besloten af te zien van hun recht
op dividend is ook deze situatie naar mijn opvatting niet maatschappelijk onaanvaardbaar.

Een ander verschil tussen de aandeelhouder en de fiscus is dat de fiscus in tegenstelling tot
de aandeelhouder geen discretionaire bevoegdheid kent. De fiscus dient te heffen indien
enige winst aanwezig is. De algemene vergadering van aandeelhouders 'heft' indien dit
naar zijn eigen inzicht na afweging van alle belangen verantwoord is.163 De vraag of het
eisen van een dividend verantwoord is, hangt samen met de vraag of de jaarwinst ook
daadwerkelijk de verteerbare winst is. Doordat zowel de vennootschapsrechtelijke winst als
de fiscale winst niet gelijk zijn aan de verteerbare winst, bestaat het risico dat de fiscus en
de aandeelhouder een onjuist bedrag aan de vennootschap kunnen onttrekken.
Door de invloed die het bestuur van een vennootschap heeft op de hoogte van de divi-
denduitkering, kan worden voorkomen dat de gehele vennootschapsrechtelijke winst wordt
uitgekeerd in een situatie waarin toekomstige problemen opdoemen.
Doordat de fiscus door verliescompensatie kan worden gedwongen in het verleden ont-
vangen belastinggelden te restitueren, kunnen de nadelen van het verschil tussen de ver-
teerbare en fiscale winst enigszins worden gecorrigeerd.

In tegenstelling tot de aandeelhouder kent de fiscus een bepaalde 'aansprakelijkheid' ter
zake van de verliezen van de belastingplichtige vennootschap. Indien de vennootschap na
een aantal 'vette' jaren wordt geconfronteerd met een verlies, is de fiscus verplicht een
gedeelte van de in het verleden geheven belasting te restitueren. De aandeelhouder die
eveneens heeft geprofiteerd van de betere jaren, is niet juridisch verplicht het verlies te
compenseren.

De duurzaamheid van de relatie tussen de fiscus en de vennootschap komt overeen met de
fiscale levensduur van de belastingplichtige vennootschap. De relatie tussen de aandeel-
houder en de vennootschap kan varieren van 6dn dag tot de gehele bestaansduur van de

163 Zie ook P.H.J. Essers. Bespreking van het rapport van de Commissie ter bestudering van de verhou-
ding tussen goed koopmansgebruik en normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar
worden beschouwd. Verhouding tussen goed koopmansgebruik en maatschappelijk aanvaardbare
normen (2), Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap, no. 190, p. 19.
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vennootschap. De duurzaamheid van de relatie van de fiscus garandeert dat de gehele
winst van de vennootschap in de heffing wordt betrokken. De relatie van de aandeelhouder
met de vennootschap kan tot gevolg hebben dat de aandeelhouder geen dividenden ont-
vangt, ofschoon de vennootschap over haar gehele juridische levensduur een positiet
resultaat heeft behaald.

Het beroep op de afwezigheid van maatschappelijke aanvaardbaarheid voor de verschillen
tussen de beide winstbegrippen, impliceert dat de fiscale winstberekening wordt geken-
merkt  door een bepaalde   mate van volksverlakkerij: De kapitalisten ontvangen   hun  divi-
denden terwijl de staat en daardoor het volk verstoken blijft van enige baten uit de onder-
nemingsresultaten. Hiertegen dient naar mijn mening krachtig bezwaar te worden aangete-
kend. Een fiscale winstberekening die niet dwingend is gebaseerd op de vennootschaps-
rechtelijke jaarrekening is niet per definitie onrechtvaardig en ondeugdelijk. De fiscale
winstberekening is niet per definitie slechter dan de vennootschapsrechtelijke winstbe-
rekening.

Geconcludeerd moet worden dat de positie van de fiscus zowel juridisch als bedrijfseco-
nomisch niet kan worden gelijkgesteld met de positie van de aandeelhouder. De stelling
dat het fiscale winstbegrip gelijk dient te zijn aan het vennootschapsrechtelijke winstbegrip
omdat de fiscus beschouwd moet worden als een "Teilhaber" is derhalve niet valide.

Een (mogelijke) maatschappelijke onverdraagbare situatie kan bestaan indien dividenden
worden uitgekeerd ten laste van voordelen die nog niet in de heffing zijn betrokken en
door een faillissement ook nooit meer zullen worden betrokken. Voorts ontstaat een
opmerkelijke situatie indien een dividenduitkering ten laste komt van een vervreemdings-
winst die niet in de belastingheffing wordt betrokken door de toepassing van de vervan-
gingsreserve of de situatie waarin uit een vennootschapsrechtelijke winst een dividend
wordt uitgekeerd, terwijl door de toepassing van een fiscale faciliteit ter verbetering van
het zelffinancieringsvermogen van de onderneming geen fiscale winst bestaat. De divi-
denduitkering is in deze situaties strijdig met de doelstellingen van de fiscale faciliteiten.
Dit betekent naar mijn mening echter niet dat op grond van deze tegenstrijdigheden moet
worden geconcludeerd dat de vennootschapsrechtelijke en fiscale winst gelijk dienen te
ziln.
Indien daadwerkelijk sprake zou zijn van een maatschappelijk onverdraagbare situatie zou
in het vennootschapsrecht kunnen worden bepaald dat een winstuitdeling nietig is indien
de vennootschap in zijn vennootschapsrechtelijke jaarrekening geen winstreserve aanhoudt
ter grootte van de fiscale claim ter zake van de fiscale faciliteiten.

8       Conclusie met betrekking besproken argumenten

In de onderzochte landen is een aantal argumenten aangevoerd om bepaalde relaties tussen
de fiscale winstberekening en de vennootschapsrechtelijke jaarrekening te verdedigen. In
het kader van een Europese oplossing zijn deze argumenten gewogen.

De eenheid binnen de rechtsorde wordt niet geschonden indien de fiscale winst op een
andere wijze wordt vastgesteld dan de vennootschapsrechtelijke winst. Doordat de doel-
stellingen van het vennootschapsrecht en de fiscale wetgeving niet overeenkomen, is van
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een schending van het grensoverschrijdende gelijkheidsbeginsel geen sprake.

De in de belastingwetgeving van Frankrijk en Duitsland gestelde voorwaarde dat een
fiscale faciliteit slechts kan worden gehanteerd indien de gevolgen van deze faciliteit
eveneens zichtbaar zijn in de vennootschapsrechtelijke jaarrekening. heeft tot gevolg dat
het nastreven van de doelstelling van de jaarrekening wordt belemmerd. Dientengevolge is
de    ' umgekehrte MaBgeblichkeit' in strijd    met het beginsel    van de eenheid binnen    de
rechtsorde.

Doordat de vennootschapsrechtelijke jaarrekening inzicht dient te geven in het vermogen
van de vennootschap en haar onderneming en voorts van belang is in het kader van de
vermogensbescherming, moet worden geconcludeerd dat de vennootschapsrechtelijke winst
niet per definitie geschikt is voor de fiscale winstberekening. Naar mijn mening kan een
waarderingsmethode die primair is gericht op het tonen van inzicht in het vermogen en

dientengevolge in strijd kan komen met het realiteits-, voorzichtigheids- of eenvoudsbegin-
sel niet worden toegepast bij het berekenen van de fiscale winst.

De gerealiseerde harmonisatie van de regels omtrent de vennootschapsrechtelijke jaarreke-
ning in de Europese Gemeenschap is niet voldoende om een gelijke belastingheffing over
ondernemingswinsten te bewerkstelligen. De koppeling van de fiscale winstberekening aan
de vennootschapsrechtelijke jaarrekening heeft tot gevolg dat het inzicht dat de jaarre-
kening moet tonen van het resultaat en het vermogen wordt vertroebeld.

Indien een belastingplichtige ondernemer slechts Edn winst behoeft te berekenen voor
zowel de belastingwetgeving als vennootschapsrecht, zullen de administratieve lasten laag

blijven en wordt voldaan aan het eenvoudsbeginsel. Dit kan reeds worden bereikt door de
dezelfde winstberekenings- en waarderingsmethoden toelaatbaar te achten voor zowel de
fiscale als de vennootschapsrechtelijke winstberekening. Onder deze voorwaarde kan een
ondememer dan winst berekenen voor twee rechtsgebieden. Indien hij besluit de fiscale
winst anders te bepalen, doet hij zelf afstand van de hem gegunde eenvoud.

Vanuit een fiscale en bedrijfseconomische invalshoek is de positie van de fiscus niet gelijk
aan de positie van de aandeelhouder. De fiscus dient niet te worden aangemerkt als een
"Teilhaber" in de vennootschap en haar onderneming. Door middel van vennootschaps-
rechtelijke uitdelingsverboden kan worden voorkomen dat winsten waarover nog geen
belastingheffing heeft plaatsgevonden aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

9      Relatie tussen fiscale en vennootschapsrechtelijke winstberekening in de Euro-
pese Gemeenschap

9.1 Inleiding

In de voorgaande hoofdstukken is een inventarisatie gemaakt van de binding tussen de

vennootschapsrechtelijke jaarrekening en de fiscale winstberekening in Nederland, Duits-

land, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Vervolgens zijn de argumenten met betrekking
tot bepaalde systemen beoordeeld. In deze paragraaf wordt op basis van de analyse en
evaluatie van de voor- en nadelen in de onderzochte landen een aanbeveling geformuleerd
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met betrekking tot de binding tussen de fiscale winstberekening en de vennootschapsrech-
telijke jaarrekening in de Europese Gemeenschap.

9.2    Omtrent de dwingende verplichting de vennootschapsrechtelijke jaarrekcning
te hanteren als basis voor de fiscale winstberekening

9.2.1 Inleiding

Bij het beantwoorden van de vraag welke relatie dient te bestaan tussen de fiscale winst-
berekening en de vennootschapsrechtelijke jaarrekening in de Europese Gemeenschap,
moet aandacht worden besteed aan de verschillende gradaties die in deze relatie kunnen
worden onderkend. Deze gradaties in binding van de fiscale winstberekening aan de
vennootschapsrechtelijke jaarrekening worden getoetst aan de argumenten die in de vorige
paragrafen zijn behandeld.

9.2.2   Formelle MaBgeblichkeit of unicitt du bilan

In een stelsel van 'formelle MaBgeblichkeit' of 'unicitd du bilan' bestaat de facto slechts
66n balans. Deze balans zal van toepassing zijn voor de berekening van de fiscale en ven
nootschapsrechtelijke winst. Aan dit stelsel is onmiskenbaar het voordeel van de eenvoud
verbonden. Ook indien dit stelsel zal worden gehanteerd, zullen bepaalde verschillen
bestaan tussen de hoogte van de fiscale winst en het vennootschapsrechtelijke resultaat. De
werkgroep van het OECD'64 voert aan dat het "unrealistic (is) to expect under any natio-
nal  system a complete alignment  o f tax rules on general accounting principles."
Een strikte relatie tussen de vennootschapsrechtelijke jaarrekening en de fiscale winstbe-
rekening gaat veelal gepaard met de dominantie van het belastingrecht over de jaarreke-
ning. De wetgever stelt aan het toepassen van bepaalde waarderingsmethoden bij de fiscale
winstberekening de voorwaarde dat deze waarderingsmethoden eveneens worden gehan-
teerd voor de vennootschapsrechtelijke jaarrekening. Als rechtvaardiging wordt aangevoerd

dat op deze wijze wordt voorkomen dat dividenden worden uitgekeerd uit vennootschaps-
rechtelijke winsten waarover nog geen belasting is betaald.
Het gevolg van deze werking van de '

formelle MaBgeblichkeit' is dat van internationale
vergelijkbaarheid van jaarrekeningen geen sprake meer is. Zelfs de voorstanders 16S van
deze vorm van binding tussen fiscale en vennootschapsrechtelijke jaarrekening zijn de
opvatting toegedaan dat de dominantie van de belastingwetgeving een probleem is. Het is
echter  naar mijn mening opmerkelijk en tevens verwerpelijk  dat  in de artikelen  35,  lid   1,
onderdeel  d,  39,  lid 1, onderdeel  e  en  art.  43,  lid  1,  sub  10  van de Vierde Richtlijn expli-
ciet wordt toegestaan dat de fiscale handelwijze wordt gevolgd in de vennootschapsrechte-
lijke jaarrekening, mits in de toelichting wordt duidelijk gemaakt hoe groot de invloed van
de fiscale wetgeving is, terwijl de Vierde richtlijn   tot doel heeft te bewerkstelligen  dat   de
jaarrekeningen van ondernemingen binnen de Europese Gemeenschap met elkaar kunnen

164 OECD, t.a.p., p. 19.
165 H. Niessen, Der Grundsatz der MaBgeblichkeit der Handels- fOr die Steuerbilanz und das europiis-

che Bilanzrecht, RIW, 1992, p. 292; B. Knobbe-Keuk, Bilanz- und Unternehmenssteuerrecht, 9e
druk, 1993, p. 33; H. Merkert. D. Koths, Verfassungsrechtlich gebotene Entkoppelung von Handels-
und SteuerbilanA zugleich eine Besprechung des BFH-Urteils vom 24.4.1985. DStR 1987, 508.
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166worden vergeleken. Haller concludeert dat het Mallgeblichkeitsbeginsel ertoe heeft

geleid "daB Harmonisierungsbestrebungen der Rechnungslegung in Europa ausgehohlt
werden."

De problemen van de 'umgekehrte Mallgeblichkeit kunnen echter worden opgelost indien
niet wordl vereist dat de fiscale afwijkingen in de vennootschapsrechtelijke (en enige)
balans worden opgenomen. De fiscale verschillen met de vennootschapsrechtelijke winst
dienen extra-comptabel te worden verwerkt.
Doordat de omgekeerde maatgevendheid er toe strekt een dam op te werpen tegen de
dividenduitkering die wordt geput uit winsten die nog niet in de heffing zijn betrokken, zal
een alternatief dienen te worden gevonden. Hierbij kan worden gedacht aan een reserve die
door de vennootschap moet worden aangehouden tot het moment waarop de winst ook
fiscaal wordt gerealiseerd.

Ofschoon derhalve de wettelijke 'umgekehrte Mallgeblichkeit' kan worden verwijderd uit
het stelsel waar de vennootschapsrechtelijke balans als basis dient voor de fiscale winst-
berekening, dient te worden geconcludeerd dat de feitelijke dominantie van de fiscale
wetgeving blijft bestaan. 167   Van   der Tas'68 beschrijft dit probleem als volgt:    "In   coun-
tries where a link between the two reports exists, companies are inclined to choose their
accounting policy in the individual accounts not based on proper accounting principles or
the true and fair view requirement, but based on their tax planning policy." De belasting-
plichtige vennootschap zal haar winst veelal wensen te berekenen met de methoden die tot
de laagste winst leiden, ongeacht of dit het getrouwe beeld verstoort dat uit de vennoot-

schapsrechtelijke jaarrekening moet kunnen worden opgemaakt.
169

Voorts blijkt een koppeling tussen de beide winstberekeningen tot gevolg te hebben dat de

koerswinstverhouding lager is dan deze zou zijn indien de onderneming is gevestigd in een
land waar een dwingende koppeling niet bestaat. 170

9.2.3  Basisjaarrekening met fiscaal addendum

Een aantal leden van de Commissie ter bestudering van de verhouding tussen goed koop-

mansgebruik en normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden be-
schouwd verwerpt de (volledige) autonomie van het belastingrecht. Als alternatief171

stellen zij voor om een basisjaarrekening te introduceren die wordt beheerst door de

166 A. Haller, t.a.p., p. 48.
167  J. van Helleman, Een requiem  voor goed koopmansgebruik?, De accountant,  nr. 4, december   1991,

207.

168  L.G.  van  der Tas, European Accounting Harmonization: Achievements, Prospects and Tax impl kati-
ons, EC Tax Review, 1992/3, p. 187.

169 J. Klaassen, G.G.M. Bak, Externe Versiaggeving, 4e druk, 1996, p. 34.
170 A. Haller, t.a.p., p. 48. L.G. van der 'ras, Internationale aspecten van externe verslaggeving, in:

Externe verslaggeving in theorie en praktijk, (red.: M.N. Hoogendoorn, J. Klaassen, F. Krens), 1995,

p. 220.

171   Rapport van de Commissie ter bestudering van de verhouding tussen goed koopmansgebruik  en

normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd, Verhouding tussen

goed koopmansgebruik en maatschappelijk aanvaardbare normen, Geschriften van de Vereniging
voor Belastingwetenschap, no. 189, p. 60.
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algemene beginselen van behoorlijke verslaggeving, waarin begrepen de normen die als
algemeen aanvaardbaar worden beschouwd. In een fiscaal addendum kunnen "tot uiting
komen de gevolgen van bepaalde verschillen in uitgangspunten c.q. afwijkingen die
gefundeerd zijn in het functionele verschil tussen de vennootschapsrechtelijke en fiscale
winstbepaling." 172   Het   is de vraag  wat moet worden verstaan onder deze afwijkingen   en
verschillen. Aangezien de leden die de basisjaarrekening met fiscaal addendum propageren
voorstander zijn van MaBgeblichkeit en daarmee 'formelle MaBgeblichkeit' lijken te
bedoelen, mag worden aangenomen dat in het fiscaal addendum slechts bepaalde fiscale
faciliteiten en reserves kunnen worden opgenomen die niet reeds konden worden verwerkt

in de basisjaarrekening. Indien deze conclusie juist is. blijft het probleem van de feitelijke
dominantie van de fiscale wetgeving bestaan.
Indien de bovenstaande interpretatie van het stelsel met addendum onjuist zou zijn, is naar
mijn   mening geen sprake van enige   vorm van 'Mallgeblichkeit', hetgeen de ontwerpers
van het stelsel toch nastreven. 173

9.2.4  Materielle mallgeblichkeit

Zoals uit het hoofdstuk over Duitsland blijkt, heeft geruime tijd discussie bestaan omtrent
de vraag of sprake was van 'formelle' of 'materielle MaBgeblichkeit'.  De 'materielle MaB-
geblichkeit' houdt in dat bij de fiscale winstberekening de winstberekenings- en waarde-
ringsmethoden kunnen worden gehanteerd die eveneens kunnen worden toegepast bij het
opstellen van de vennootschapsrechtelijke jaarrekening. Het is niet noodzakelijk dat de
belastingplichtige ondernemer deze methoden ook daadwerkelijk heeft toegepast bij het
vervaardigen van de jaarrekening.
Dit systeem biedt de ondernemer de mogelijkheid slechts 6dn balans op te stellen. Hij heeft
immers de mogelijkheid dezelfde winstberekenings- en waarderingsmethoden toe te passen
voor de fiscale en vennootschapsrechtelijke winstberekening. Een ander voordeel is dat van
een feitelijke dominantie van het belastingrecht geen sprake is.

Ofschoon aan dit systeem derhalve onmiskenbaar voordelen zijn verbonden, moet naar
mijn mening evenwel worden geconstateerd dat winstberekenings- en waarderingsme-
thoden bestaan die voldoen aan de doelstelling van de fiscale winstberekening maar
daarentegen niet mogen worden gehanteerd bij het bepalen van de vennootschapsrechtelijke
winst. Hierbij kan worden gedacht aan de mogelijkheid voor de ondernemer om gerea-
liseerde stille reserves af te boeken op het vervangende bedrijfsmiddel.
Ook het Court of Appeal is deze opvatting toegedaan als het oordeelt dat de "generally
accepted rule of commercial accountancy" dient te worden geaccepteerd voor de fiscale
winstberekening tenzij er nog andere methoden zijn die op het onderhavige geval van
toepassing kunnen zijn. De situatie kan zich derhalve voordoen dat naast de vennoot-
schapsrechtelijke methoden nog andere regels bestaan. In het stelsel van 'materielle MaB-

172  Rapport van de Commissie ter bestudering van de verhouding tussen goed koopmansgebruik en
normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd, t.a.p., p. 82.

173 P.H.J. Essers constateert  dat de nagestreefde "MaBgeblichkeit" iets ander  is dan oorspronkelijk onder
MaBgeblichkeit wordt verstaan (Bespreking van het rapport van de Commissie ter bestudering van
de verhouding tussen goed koopmansgebruik en normen die in het maatschappelijk verkeer als
aanvaardbaar worden beschouwd, Verhouding tussen goed koopmansgebruik en maatschappelijk aan-
vaardbare normen (2), Geschriften  van de Vereniging voor Belastingwetenschap,  no.  190,  p. 17.
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geblichkeit' blijft de belastingplichtige derhalve ongegrond verstoken van een aantal winstberekenings-
en waarderingsmethoden die voldoen aan de doelstelling van de fiscale winstberekening.

9.3     Autonomic met handhaving van eenheid en cenvoud

Voor zowel het vennootschapsrecht als het belastingrecht dient een winst te worden
berekend op grond van (in beginsel) dezelfde feiten. Indien deze winsten uiteindelijk van
elkaar afwijken, vloeit dit derhalve voort uit de juridische kwalificatie van de feiten. De
juridische kwalificatie vindt plaats met behulp van de normen in de fiscale en vennoot-
schapsrechtelijke wetgeving. De vraag is in hoeverre deze normen dezelfde (moeten) zijn.
Bij het ontwerpen van een relatie tussen de vennootschapsrechtelijke jaarrekening en een
Europese fiscale winstberekening, zal aan het bewerkstelligen van eenvoud veel waarde
moeten worden gehecht. De belastingplichtige ondernemer mag niet de dupe worden van
de (eventuele) harmonisatie van het winstbegrip.

In de onderzochte landen is van een volledig gecodificeerd stelsel van fiscale winstbereke-
nings- en waarderingsmethoden geen sprake. In alle landen wordt impliciet of expliciet
verwezen naar een buitenwettelijk normensysteem.

In Duitsland en Frankrijk wordt verwezen naar de regels die van toepassing zijn bij het
opstellen van de vennootschapsrechtelijke jaarrekening. Doordat echter het vennootschaps-
recht niet voor iedere situatie bepaalde regels en normen bevat, dient de ondernemer op
zoek te gaan naar aanvaardbare maatstaven van winstberekening. Naar mijn mening stellen
McCourt en Radcliffe terecht dat het "true and fair view"-vereiste in de Vierde Richtlijn
opgevat moet worden als "requiring primairily the importation of professional accounting
principels in situations where there are no legal rules or where those rules are equivocal or
ambiguous."174 In Engeland en Nederland wordt de belastingplichtige niet eerst verwezen
naar het vennootschapsrecht.
Voor het berekenen van de fiscale winst is de belastingplichtige in de onderzochte landen
voor een belangrijk gedeelte aangewezen op een niet nader gedefinieerd buitenwettelijk
normensysteem.

Tot dit onbeschreven buitenwettelijke normenstelsel behoren alle winstberekenings- en
waarderingsmethoden die in meer of meerdere mate voldoen aan het realiteitsbeginsel, het
voorzichtigheidsbeginsel en het beginsel van eenvoud. Dit buitenwettelijk normenstelsel
wordt voornamelijk gevoed door de bedrijfseconomie. Doordat deze wetenschap echter
geruime tijd op zoek is geweest naar het normatieve winstbegrip, zijn verschillende metho-
den door de bedrijfseconomie verworpen. Aangezien een aantal van deze methoden in
enigerlei mate voldoet aan de hiervoor opgesomde beginselen behoren ook deze tot het
buitenwettelijke normenstelsel. Voorts behoren winstberekeningsmethoden die in de
praktijk veelvuldig worden gehanteerd tot het onbeschreven normenstelsel.

174 P. McCourt, G. Radcliffe, "Les Relations Fiscalitt-Comptabilitt" in France: A Model for Europe?,

BTR, 1995, p. 479.
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Het Platform Versterking Vaktechniek' 75 van het Directoraat-Generaal der Belastingen
van het Ministerie van Financien is eveneens de opvatting toegedaan dat "de fiscale en
vennootschappelijke jaarrekening met elkaar gemeen hebben. dat beiden voor de waarde-
en winstbepaling uit dezelfde bron putten". Deze bron wordt naar hun mening echter
slechts gevuld door de bedrijfseconomie. Deze opvatting valt echter niet meer te rij men
met het feit dat de financiele rapportering in Nederland niet (slechts) meer is gebaseerd op
de   bedrijfseconomie.'76 Dit heeft er tevens toe geleid   dat het wetenschappelijke onder-
zoek naar de jaarrekening is verschoven van de bedrijfseconomie naar de externe verslag-
geving.
De termen 'goed koopmansgebruik', 'normen die in het maatschappelijk verkeer als aan-
vaardbaar worden beschouwd'. 'Grundsatze    ordnungsmalliger Buchfuhrung', 'ordinary
principles of commercial accounting' en 'les principes gdndralement admis dans le com-
merce' verwijzen naar mijn mening allen naar hetzelfde buitenwettelijke normenstelsel.
Het is in deze abstracte gedachtengang niet goed denkbaar dat naast een fiscaal buitenwet-
telijk normenstelsel met betrekking tot de methoden voor de winstberekening eveneens een
dergelijk stelsel bestaat voor de vennootschapsrechtelijke winstberekening. Ook IJssel-
muiden'77 is de opvatting toegedaan dat alle termen "naar dezelfde beginselen en regels
verwijzen."

Naar mijn mening hebben de termen op grond waarvan de fiscale en vennootschapsrechte-
lijke winstberekening plaatsvinden een tweeledige functie. In de eerste plaats verwijzen zij
naar een 'buitenwettelijk normenstelsel'. Naast deze verwijzing vervullen deze begrippen
een filterfunctie. Zonder deze filterfunctie zouden alle winstberekenings- en waarderings-
methoden van het buitenwettelijke normenstelsel in zowel het belastingrecht als het jaarre-
keningenrecht kunnen worden toegepast.
Deze  filter"8functie  komt   in alle onderzochte landen terug.   In zijn arrest  van  BNB   1957-
/208 oordeelde de Hoge Raad dat de opzet en de beginselen van de fiscale wetgeving tot
gevolg kunnen hebben dat een bepaalde winstberekenings- of waarderingsmethode die
voldoet aan de vereisten van de bedrijfseconomie en derhalve behoort tot het buitenwette-
lijke normenstelsel niet kan worden gehanteerd voor de berekening van de fiscale winst.
De Court of Appeal oordeelde dat getoetst dient te worden of een bepaalde "generally
accepted rule of commercial accountancy (is) inconsistent with the true facts or otherwise
inapt to determine the true profits or losses of the business."
In Duitsland overwoog de GroBe Senat van het Bundesfinanzhof dat de 'Sinn und Zweck'
van de fiscale wetgeving tot gevolg kan hebben dat een bepaalde regel niet kan worden
toegepast bij het berekenen van de fiscale winst. Ook uit jurisprudentie van het Conseil
d'Etat kan worden opgemaakt dat bepaalde winstberekenings- of waarderingsmethoden op

175 Ministerie van Financien, Directoraat-Generaal der Belastingen, Platform Versterking Vaktechniek,
Verschillen tussen de fiscale en vennootschappelijke jaarrekening, resultaten  van een onderzoek naar
de verschillen die in de praktijk voorkomen, 1997, p. 8.

176 A.J. Bindenga, Het vakgebied externe verslaggeving in ruime zin, in: in: Externe Verslaggeving in
theorie en praktijk (red: M.N. Hoogendoorn, J. Klaassen, F. Krens),  1995,  p.l l.

177 Th.S. Usselmuiden, Rechtspersonen (9. Jaarrekening), art. 384, aant. 4.4.4.
178 Zie omtrent deze filterfunctie in Duitsland: D. Schneider, Rechtsfindung durch Deduktion von

Grundsatzen  ordnungsmaBiger  Buchfuhrung aus gesetzlichen JahresabschluBzwecken?,  StuW 2/ 1983,
p.   159: H. Beisse, Zum Verhaltnis von Bilanzrecht und Betriebswirtschaftslehre,  StuW  1/1984,  p
13.
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grond  van  "la  nature  mdme  de 1 impot" kunnen worden afgewezen  voor de fiscale winstbe-

rekening.

De filter wordt gevormd door de beginselen en opzet van het rechtsgebied. Onder opzet
dient eveneens te worden verstaan de doelstelling waarmee de winst wordt berekend. De

beginselen en opzet van zowel het belastingrecht als het jaarrekeningenrecht veroorzaken
dat in bepaalde gevallen de situatie kan ontstaan dat een bepaalde waarderings- of winst-
berekeningsmethode is toegestaan   voor de berekening   van de fiscale winst, terwij 1    deze

niet kan worden gehanteerd voor het opstellen van de vennootschapsrechtelijke jaarreke-
ning. Ook de tegenovergestelde situatie kan op deze wijze worden verklaard.

Om de voortgaande wedijver tussen de lidstaten op het gebied van de belastingen tot
verantwoorde proporties te kunnen terugbrengen, zullen bepaalde elementen van het fiscale
winstbegrip dienen te worden geharmoniseerd.179 Hierbij kan onder andere worden ge-
dacht aan de regels met betrekking tot het activeren van immateriele activa, het vormen

van voorzieningen en afschrijvingssystemen. Op basis van de meest wenselijke relatie
tussen de fiscale winstberekening en de vennootschapsrechtelijke jaarrekening dient de
Europese Commissie bij het formuleren van regels primair aansluiting te zoeken bij de
regels die van toepassing zijn voor de vennootschapsrechtelijke jaarrekening. Deze dienen
vervolgens te worden getoetst aan de beginselen, opzet en doelstelling van de fiscale
wetgeving. Indien deze toets niet leidt tot een verwerping van de vennootschapsrechtelijke
winstberekenings- of waarderingsmethode, dient deze eveneens toelaatbaar te worden
verklaard voor de fiscale winstberekening.
Daarnaast dient echter door de Europese Commissie te worden onderzocht welke overige
regels van fiscale winstbepaling in de lidstaten worden gehanteerd met betrekking tot de

balanspost die wordt geharmoniseerd. Indien deze regels in enigerlei mate voldoen aan het

realiteitsbeginsel, het voorzichtigheidsbeginsel en het beginsel van eenvoud kunnen deze in
beginsel worden toegepast voor het berekenen van de fiscale winst. Daaraan wordt echter
tevens de voorwaarde verbonden dat deze regels voldoen aan de beginselen, opzet en

doelstelling van de fiscale wetgeving.

Het harmoniseren van bepadde balansposten heeft tot gevolg dat deze niet langer kunnen
worden gebruikt voor fiscale wedijver tussen de lidstaten, hetgeen naar verwachting een

positieve invloed heeft op de staatsfinancien. Doordat slechts de balansposten worden
geharmoniseerd die momenteel de grootste verschillen vormen tussen de wijzen van fiscale

winstberekeningen in de lidstaten, zal de soevereiniteitsoverdracht beperkt zijn.
De hiervoor beschreven wijze van harmonisatie waarborgt naar mijn mening dat een duide-
lijke relatie bestaat tussen de vennootschapsrechtelijke jaarrekening en de fiscale winstbere-

kening. Deze relatie garandeert de vrije ontwikkeling van zowel het belastingrecht als het
vennootschapsrecht met betrekking tot de jaarrekening. Voorts zal de eenvoud voor de

belastingplichtige ondernemer zijn zekergesteld in al de gevallen waarin de winstbereke-

nings- en waarderingsmethoden die in de vennootschapsrechtelijke jaarrekening zijn

179 Zie hieromtrent: Report of the Committee of independent experts on company taxation, Commission

of the European Communities, Maart  1992, p. 211-219, G.J.M.E.  de Bont, P.H.J. Essers,  E.C.C.M.

Kemmeren, Fiscal versus commercial profit accounting in the Netherlands, France and Germany,
1996. p 147-149.
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gehanteerd tevens kunnen worden toegepast bij de fiscale winstberekening. Daarvan zal
naar mijn mening sprake zijn in de overgrote meerderheid van de geharmoniseerde balans-
posten.

Geconcludeerd kan worden dat de fiscale winstberekening dezelfde bron heeft als de
vennootschapsrechtelijke jaarrekening, hetgeen tot gevolg heeft dat de relatie tussen elier-
zijds de regels die voor de vennootschapsrechtelijke jaarrekening kunnen worden gehan-
teerd en anderzijds de fiscale winstberekening als volgt worden omschreven: Een winst-
berekenings- of waarderingsmethode die kan worden gehanteerd voor het opstellen van de
vennootschapsrechtelijke jaarrekening is in overeenstemming met het belastingrecht, tenzij
deze norm strijdig is met "den algemenen opzet of een beginsel van de belastingwelgeving
om welker toepassing het gaat te kort zou worden gedaan". Voorts geldt voor het bepalen
van de vennootschapsrechtelijke winst en het vermogen: Een winstberekenings- of waarde-
ringsmethode die kan worden gehanteerd voor het berekenen van de fiscale winstbereke-
ning is in overeenstemming met het jaarrekeningenrecht, tenzij deze norm strijdig is met
"den algemenen opzet of een beginsel van het jaarrekeningenrecht om welker toepassing
het gaat te kort zou worden gedaan".ISO

180 Het Platform Versterking Vaktechniek van het Ministerie van Financien, Directoraat-Generaal der
Belastingen, is de opvatting toegedaan dat deze situatie positief recht is in Nederland (, in: Verschil-
len tussen de fiscale en vennootschappelijke jaarrekening, resultaten van een onderzoek naar de ver-
schillen  die  in de praktijk voorkomen,  1997,  p   8). Ook MacDonald (BTR,   1995,  p. 486) lijkt  deze
opvatting toegedaan in verband met het huidige recht in het Verenigd Koninkrijk als hij het volgen-
de schrijft:  "What is record is that the accounting measure is established as a matter of fact and then
judgment made as to whether the measure is appropriate for the purpose of taxation, if not adjust-
ment has to be made."
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9. Samenvatting

Het onderzoek richt zich in het kader van de harmonisatie van het fiscale winstbegrip in de
Europese Gemeenschap op de vraag welke voor- en nadelen zijn verbonden aan de relatie
tussen de fiscale winstberekening en de vennootschapsrechtelijke jaarrekening in Neder-
land. Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De analyse en evaluatie van de
voor- en nadelen in de onderzochte landen dient te leiden tot een aanbeveling met betrek-
king tot de relatie tussen de fiscale winstberekening en de vennootschapsrechtelijke jaarre-

kening in de Europese Gemeenschap.

Voordat de consequenties van een bepaalde relatie tussen de fiscale winstberekening en de

vennootschapsrechtelijke jaarrekening in kaart konden worden gebracht, is onderzoek
verricht in Nederland. Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.

In Nederland worden verschillende termen gebruikt voor de fiscale en vennootschapsrech-
telijke winstberekening. De regering voerde bij ten tijde van het introduceren van de
'normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd' aan dat
het -vroeger ook in het handelsrecht gangbare- goed koopmansgebruik diende te worden
vervangen omdat deze term ongewenste associaties opriep met het fiscale goed koop-
mansgebruik. De term 'normen die in het maatschappelijke verkeer als aanvaardbaar
worden beschouwd' is derhalve slechts geintroduceerd als grondslag omdat het niet vanuit
een fiscale invalshoek was ingevuld. Uit de argumentatie van de introductie van deze
nieuwe term kan worden afgeleid dat gepoogd is een term te introduceren die inhoudelijk
beter aansluit bij het commerciele goed koopmansgebruik en tevens de mogelijkheid biedt
te voldoen aan de specifieke vereisten van het jaarrekeningenrecht.

Uit de jurisprudentie van de Hoge Raad ten tijde van het regime van de Wet IB'14 kan
worden geconcludeerd dat de belastingplichtige ondernemer gebonden was aan de winstbe-

rekenings- en waarderingsmethoden die hij hanteerde bij de berekening van de commerci-
ele winst. tenzij deze methoden in strijd waren met de opzet of beginselen van de belas-

tingwetgeving.
Vanaf de jaren 50 bestaat een autonoom winstbegrip hetgeen betekent dat de belasting-
plichtige zijn fiscale winst kan berekenen zonder daarbij de vennootschapsrechtelijke
jaarrekening als basis te hanteren.

De vraag die echter rees, was in hoeverre goed koopmansgebruik en 'de normen die  in het

maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd' gelijk zijn.
'Goed koopmansgebruik' in art. 9 Wet IB'64 en de 'normen die in het maatschappelijk

L. verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd' in art. 2:263 BW verwijzen naar hetzelfde

 
buitenwettelijk normenstelsel. Dit normenstelsel wordt voornamelijk, maar niet uitsluitend,
gevoed door de bedrijfseconomie.
Uit het arrest   van  de   Hoge  Raad   in BNB 1957/208 blijkt  dat de inhoud  van  goed  koop-

mansgebruik eveneens wordt bepaald door de beginselen en opzet van de belastingwetge-
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ving. Bepaalde winstberekenings- en waarderingsmethoden die behoren tot het buitenwet-
telijke normenstelsel zullen niet door de sluizen van het goed koopmansgebruik in art. 9
wet IB'64 komen.
Dezelfde situatie doet zich voor ten aanzien van de vennootschapsrechtelijke jaarrekening.
Ook de 'normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd'
werken als een filter ten opzichte van het buitenwettelijke normenstelsel waarnaar zij
verwijzen. Ofschoon bijvoorbeeld het waarderen van onderhanden werk met behulp van de
direct-costing methode in overeenstemming is met de bedrijfseconomie en dientengevolge
ook behoort tot het buitenwettelijk normenstelsel, kan deze waarderingsmethode in bepaal-
de situaties niet worden aangemerkt als een norm die in het maatschappelijk verkeer als
aanvaardbaar wordt beschouwd, omdat deze waarderingsmethode niet leidt tot het vereiste
inzicht in het vermogen.

De vennootschapsrechtelijke jaarrekening kan slechts relevant zijn voor de berekening van
de fiscale winstberekening voorzover hierin feiten kunnen worden gevonden die niet reeds
op andere wijze voorhanden waren.
Een formele binding tussen beide winstberekeningen is slechts te vinden in het arrest van
de  Hoge  Raad  van BNB 1960/34. Aangezien  de  Hoge Raad echter geen argumenten heeft
aangedragen voor de uitzondering en deze ook niet bepaald voor de hand liggen, dient het
arrest naar mijn mening als onjuist te worden gekwalificeerd.

Bestond goed koopmansgebruik in den beginne daadwerkelijk uit de gebruiken die door de
kooplieden werden toegepast, de ontwikkelingen in de maatschappij hebben ertoe geleid
dat  de  Hoge  Raad  in zijn arrest  van BNB 1992/181 heeft vastgesteld  dat  een  in de praktijk
gebruikelijke winstberekenings- of waarderingsmethode geen garantie is dat deze methode
kan worden gehanteerd voor de berekening van de fiscale winst. In plaats van inductieve
onderzoeksmethoden, zullen de methoden die in overeenstemming zijn met goed koop-
mansgebruik moeten worden gevonden door deductie. Daarvoor is van belang dat de
beginselen van goed koopmansgebruik worden vastgesteld. Naar r.jijn mening bestaat
communis opinio omtrent de volgende beginselen: het realiteit.1 -ginsel. voorzichtigheids-
beginsel en het eenvoudsbeginsel.

Omtrent de invulling van de 'Mallgeblichkeit' van de vennootschapsrechtelijke jaarreke-
ning voor de fiscale winstberekening heeft in Duitsland enige tijd onduidelijkheid bestaan.
Doordat de rechters in zowel de eerste    als    in de vierde ' Senat'    van   het BFH hebben
overwogen dat belastingplichtigen slechts een beroep kunnen doen op fiscale faciliteiten
indien deze eveneens zijn verwerkt in de vennootschapsrechtelijke jaarrekening, kan
worden vastgesteld dat in § 5 EStG een 'formelle MaBgeblichkeit' van de vennootschaps-
rechtelijke jaarrekening voor de fiscale winstberekening is voorgeschreven.

De 'formelle Mallgeblichkeit' eist van de ondernemer dat de handelsrechtelijke balans de
inhoud van de fiscale vermogensopstelling en daarmee de fiscale winstberekening bepaalt.
Slechts de fiscale uitzonderingen kunnen verschillen veroorzaken tussen de handelsrechte-
lijke en fiscale balans. Doordat de 'formelle Mallgeblichkeit' aansluit bij de waarden in de
handelsrechtelijke balans zullen de keuzerechten in beide rechtsgebieden op gelijke wijze
moeten worden uitgeoefend.

De 'umgekehrte Maflgeblichkeit' die in de nieuwe tweede volzin van § 5 Abs 1 EStG is
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vastgelegd heeft tot gevolg dat een groot aantal bepalingen die in het HGB zijn opgeno-
men om te waarborgen dat de vennootschapsrechtelijke jaarrekening een getrouw beeld
toont van de vennootschap. worden overtroeft door de fiscale voorschriften. De nieuwe
volzin is slechts van toepassing indien de belastingplichtige zowel in het vennootschaps-
recht als in de fiscale welgeving een keuzerecht ter beschikking staat.

Op grond van de jurisprudentie van het Bundesfinanzhof dient dit keuzerecht 'inhalsgleich'
te zijn. Omtrent de vraag wanneer van 'inhaltsgleiche Wahlrechte' sprake is. bestaat

onduidelijkheid.

Op de 'Mallgeblichkeit' van de vennootschapsrechtelijke jaarrekening worden verschillende
uitzonderingen gemaakt. Naast de (expliciete) wetteluke uitzonderingen bestaat een aantal

rechterlijke uitzonderingen.
Op grond van de jurisprudentie van het BFH kan worden geconcludeerd dat § 5 Abs. 6
EStG de 'Mallgeblichkeit' met betrekking tot de waardering van de balansposten door-
breekt. mits de specifieke fiscale bepalingen geen overeenkomstige pendant in het handels-
recht kent.
Een belangrijke uitzondering is door de GroBe Senat van het BFH geformuleerd met
betrekking tot de vennootschapsrechtelijke keuzerechten. Deze keuzerechten zullen voor de
fiscale winstberekening gekwalificeerd moeten worden als passiveringsverboden en active-
ringsverplichtingen. Indien de keuzerechten betreffen de waardering zal een activum op de
hoogste waarde moet worden opgenomen in de balans terwijl een passivum voor de laagste
waarde zal worden vermeld.
Een andere uitzondering op de dwingende relatie tussen vennootschapsrechtelijke en fiscale
winstberekening vloeit voort uit de onduidelijkheid die bestaat omtrent de inhoud van de
'handelsrechtliche Grundsatze ordnungsmalliger Buchfuhning'. Daarbij wreekt zich met
name het feit dat niet zeker is of iedere bepaling in het Handelsgesetzbuch een handels-

rechtelijke GoB is.

Uit dEn van de eerste arresten van het House of Lords in het Verenigd Koninkrijk met
betrekking tot de fiscale winstberekening kan worden afgeleid dat de Law Lords aanslui-
ting zoeken bij de opvattingen van ondernemers omtrent het begrip winst. De 'ordinary

principles of commercial trading' worden gevoed door de opvattingen van 'ordinary
businessmen'.    In   deze fase gebruikte de rechters   de '

principles' duidelijk als hulpmiddel
bij het vaststellen van hun eindoordeel.
Uit de jurisprudentie uit de jaren 20 van deze eeuw kan worden opgemaakt dat een ver-
schil bestaat tussen de 'commercial practice' in de commerciele jaarrekening en de 'ordi-
nary principles of commercial accounting' die van toepassing zijn bij het bepalen van de
fiscale winst. Door de groei van het aantal accountants en hun kennis omtrent de correcte
vaststelling van de winst werd voor de fiscale winstberekening in toenemende mate
aansluiting gezocht bij de opvattingen van de accountants. Naarmate de ondernemingen

groter werden en de complexiteit van het vaststellen van de winst toenam, ontstond een

grotere vraag naar de expertise van accountants. Ook de fiscale rechters hadden behoefte
aan enige uitleg omtrent de commerciele jaarrekening die van belang is voor de fiscale
winstberekening. Deze accentverschuiving heeft er echter niet toe geleid dat de accountants
het laatste woord kregen over de hoogte van de fiscale winst.
In de literatuur bestaat communis opinio omtrent de leer dat de rechters bij het bepalen
van de fiscale winst acht moeten slaan op de 'ordinary principles of commercial accoun-
ting', tenzij strijd bestaat  met een wettelijke bepaling   van de Income   Tax   Act.   De   zaak
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Patrick v. Broadstone Mills, Ltd. vormt de breuk in de vaste jurisprudentie van het House
of Lords. In die zaak kwam uitdrukkelijk naar voren dat een methode die in overeenstem-
ming was met de 'ordinary principles of commercial accounting' en niet in strijd is met
een wettelijke bepaling van de Income Tax Act eerst toelaatbaar was voor de berekening
van de fiscale winst voorzover deze methode leidt   tot   een 'true result'. Doordat   in   de
belastingwetgeving  op geen enkele wijze wordt duidelijk gemaakt op welke wijze  dit  ' true
result' moet worden vastgesteld, werd in de literatuur veel kritiek geuit op deze jurispru-
dentie. De uitspraak van Gallagher v. Jones heeft naar mijn mening een gedeelte van de
bestaande onzekerheid weggenomen. In die uitspraak werd door Sir Thomas Bingham MR
als volgt overwogen: "I find it hard to understand how any judge-made rule could override
the application of a generally accepted rule of commercial accountancy which (a) applied
to the situation in question, (b) was not one of two or more rules applicable to the situa-
tion in question and (c) was not shown to be inconsistent with the true facts or otherwise
inapt to determine  the true profits or losses  of the business."
De ruime formulering biedt de rechters de mogelijkheid het door de accountants geleverde
bewijs terzijde te leggen en een zelfstandig oordeel te geven omtrent de hoogte van de
winst. Daarentegen bestaat eveneens het gevaar dat deze formulering tot gevolg heeft dat
de rechters zich ongefundeerd aansluiten bij de methoden en richtlijnen van de ASB,
terwijl deze uitdrukkelijk niet zijn opgesteld om de fiscale winst te bepalen.

In Frankrijk heeft het jaarrekeningenrecht zich moeten bevrijden van het juk van de fiscale
wetgeving. De historie toont aan dat het jaarrekeningenrecht zich geleidelijk aan een
autonomie heeft toegemeten in zijn relatie tot de fiscale wetgeving. Deze ontwikkeling
wordt sterk ondersteund door de Conseil d'Etat.
De relatie tussen de fiscale winstberekening en de vennootschapsrechtelijke jaarrekening
wordt in art. 38 quater de l'annexe III au CGI als volgt omschreven: "Les entreprises
doivent respecter les ddfinitions ddicttes par le plan comptable gdndral, sous rdserve que
celles-ci soient pas incompatibles avec les rtgles applicables pour l'assiette de l'impat."

De "unicitd du bilan" brengt met zich mede dat een Franse ondernemer slechts 66n jaarre-
kening kent. Deze jaarrekening dient te voldoen aan de bepalingen van het jaarrekeningen-
recht en vervult zowel een functie jegens de aandeelhouders als jegens de fiscus. Het feit
dat slechts 66n jaarrekening bestaat, heeft tot gevolg dat een hoge mate van conformiteit
bestaat tussen de fiscale en commerciele winstbepaling.

Daarnaast heeft het "principe d'unicitd du bilan", samengevoegd met de regel dat (speciale)
voorzieningen en aflossingen eerst aftrekbaar zijn indien ze tevens zijn verwerkt in de
vennootschapsrechtelijke jaarrekening, onmiskenbaar tot gevolg dat de fiscale consequen-
ties van een bepaalde winstberekenings- of waarderingsmethode van (doorslaggevend)
belang zijn bij het opstellen van de vennootschapsrechtelijke jaarrekening. Dit leidt ertoe
dat elementen in de vennootschapsrechtelijke jaarrekening worden verwerkt die niets van
doen hebben met de bedrijfseconomische stand van zaken.
Het  beginsel   van  de "1' unicitd du bilan" heeft echter  niet tot gevolg  dat de vennootschaps-
rechtelijke winst en de fiscale winst gelijk zijn. Door middel van extra-comptabele aanpas-
singen wordt uit de vennootschapsrechtelijke winstberekening de fiscale winst gedestil-
leerd.

Ofschoon aan de adviezen en aanbevelingen van de "Conseil national de la comptabilitd"
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geen rechtskracht kan worclen toebedeeld. blijkt uit de recente jurisprudentie van de
Conseil d'Etat dat grote waarde wordt gehecht aan de jaarrekeningenrechtelijke handel-
wijze. Indien twijfel bestaat omtrent de juiste berekening van de fiscale winst zal aanslui-
ting moeten worden gezocht bij de bepalingen van het jaarrekeningenrecht. Slechts indien
expliciete bepalingen in de fiscale wetgeving of de strekking van de belastingwetgeving tot
een andere oplossing leidt. zal de fiscale winstberekening van de vennootschappelijke
winst mogen afwijken.
Geconcludeerd moet worden dat de Conseil d'Etat nastreeft de verschillen tussen het
jaarrekeningenrecht en de fiscale wetgeving tot een minimum te beperken. Daarentegen
moet echter worden geconstateerd dat een aantal arresten van de Conseil d'Etat reeds is
achterhaald door wijziging van bepalingen in de CGI. Door nieuwe bepalingen creeert de
wetgever in bepaaide gevallen wederom het onderscheid tussen fiscale en vennootschappe-

lijke winst dat door de jurisprudentie van de Conseil d'Etat was ge6carteerd.

Op grond van de resultaten van het onderzoek in de landen werd geconcludeerd dat de
rechters en wetgevers van de onderzochte landen bij het bepalen van de inhoud van de
fiscale winst hun heil gedeeltelijk hebben moeten zoeken buiten de fiscale wetgeving. In
Nederland en het Verenigd Koninkrijk is niet expliciet verwezen naar de regels in het
vennootschapsrecht. In de fiscale wetgeving van Frankrijk en Duitsland is daarentegen wel
rechtstreeks verwezen naar de regels van het vennootschapsrecht.

Het grootste verschil tussen enerzijds het Verenigd Koninkrijk en Nederland en anderzijds
Duitsland en Frankrijk wordt gevormd door de binding tussen de vennootschapsrechtelijke
en fiscale winstberekening. In Nederland staat het een ondememer vrij om bij de fiscale
winstberekening een waarderingsmethode te hanteren die afwijkt van de methode die hij
heeft toegepast in de vennootschapsrechtelijke jaarrekening.
De binding tussen de vennootschapsrechtelijke jaarrekening en de fiscale winstberekening
in Duitsland en Frankrijk sluit deze handelwijze uit. Doordat de vennootschapsrechtelijke
jaarrekening als basis dient te worden gehanteerd voor de fiscale winstberekening is de
waarderingsmethode die bij het opstellen van de balans en de winst- en verliesrekening is
gehanteerd, eveneens van toepassing voor de fiscale winstberekening.

De verschillende systemen kunnen met behulp van meerdere argumenten worden verde-
digd. Alvorens deze argumenten werden gewogen in het kader van de harmonisatie van het
fiscale winstbegrip in de Europese Gemeenschap, werd aandacht besteed aan de vraag of
het noodzakelijk of gewenst is dat op het niveau van de Europese Gemeenschap maatrege-
len worden genomen voor een coordinatie van de fiscale winstberekenings- en waarde-

ringsmethoden.

In de eerste plaats werd de positie van de Commissie met betrekking tot de directe belas-

ting nader bekeken. In de mondiale economie wordt allengs meer aandacht besteed aan de
Europese Unie als economische macht. Recente mededelingen en aanbevelingen tonen aan
dat de Commissie het belastingklimaat (van met name het midden- en kleinbedrijf) be-
schouwt als een instrument om hogere doelen te kunnen bereiken. Hierbij doet de Com-
missie voorstellen die aangrijpen bij de structuur en grondslagen van de nationale wetten.

Een ander aandachtspunt was een aantal bepalingen in het EG Verdrag die (tevens) van
toepassing zijn op de directe belastingen in de lidstaten. Het EG-Verdrag bevat slechts
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enkele bepalingen die direct betrekking hebben op de directe belastingen. Daarenboven
vormen deze bepalingen eerder belemmeringen dan stimulansen voor een verdere integratie
van de directe belastingen.

Voorts werd vastgesteld dat het subsidiariteitsbeginsel in het kader van een mogelijke
harmonisatie van elementen van het winstbegrip van belang is. Ondanks de richtsnoeren
van de Raad en de opmerkingen van de Commissie blijkt in de (Europese) praktijk het
subsidiariteitsbeginsel een middel te zijn in handen van de lidstaten om onwelgevallige
maatregelen vanuit de Commissie te verwerpen. Het subsidiariteitsbeginsel wordt derhalve
als argument opgeworpen om maatregelen te blokkeren die in strijd zijn met de nationale
belangen van de lidstaten. Een objectieve toetsing van het communautaire voorstel aan het
subsidiariteitsbeginsel is in dergelijke gevallen niet aan de orde.

In de literatuur wordt veelvuldig betoogd dat van een geliberaliseerde kapitaalmarkt eerst
sprake kan zijn indien de directe belastingen in de lidstaten op elkaar zijn afgestemd.
Zowel bij een restrictieve interpretatie als bij een extensieve interpretatie van de vrijheid
van kapitaalverkeer moet worden geconcludeerd dat het EG-Verdrag niet vereist dat de
directe belastingen dienen te worden geharmoniseerd ten behoeve van een geliberaliseerde
kapitaalmarkt.

Zowel kapitaalimportneutraliteit als kapitaalexportneutraliteit kunnen gelijktudig worden
bereikt indien de lidstaten van de EU naast een volledig geharmoniseerde winstgrondslag
eveneens een uniform tarief kennen. Aangezien de tarieven reeds door de werking van de
markt grotendeels nader tot elkaar zijn gekomen, zal de (gedeeltelijke) harmonisatie van de
winstgrondslag leiden tot een situatie waarin de beide vormen van kapitaalneutraliteit beter
tot hun recht komen.

Een verdergaande harmonisatie van het winstbegrip zal tot gevolg hebben dat de lidstaten
geen vrijheid bezitten om steunmaatregelen door middel van de berekening van de winst
ter beschikking te stellen. Voorts kan bij een dergelijke harmonisatie-graad op Europees
niveau worden besloten om fiscale steunmaatregelen door middel van de belastingheffing
te verschaffen. Op deze wijze zal worden voorkomen dat de mededinging binnen de
Europese Unie wordt verstoord door steunmaatregelen, aangezien deze maatregelen van
toepassing zijn voor de gehele gemeenschap.

Indien ook na de totstandkoming van de EMU regionale verschillen ontstaan door eco-
nomische ontwikkelingen en voorts zou blijken dat zowel de nationale als de commu-
nautaire instanties niet de mogelijkheden hebben om een dergelijk dispariteit te verhelpen,
zou hieruit naar de mening van de Commissie een argument kunnen worden geput ten
faveure van een hoger communautair budget.
Een dergelijke verhoging van het budget zou kunnen worden bewerkstelligd door een
beperkte overdracht van de fiscale autonomie van de lidstaten aan de gemeenschap.

De fiscale wedijver tussen de lidstaten heeft een erosie van de belastingopbrengsten tot
gevolg. De Commissie is de opvatting toegedaan dat "repeated failure to achieve progress
in tax co-ordination has substantially contributed not only to maintaining distortions in the
Single Market, but also - less visibly - to generate unemployment and even to creating
opportunities for tax base erosion. The apparent defence of national fiscal sovereignty
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brought a real loss of fiscal sovereignty by each Member State in favour of the markets,
through tax erosion, especially on the more mobile tax bases."

De afwezigheid van enige verantwoording van de Raad jegens het Europese parlement
wordt aangewezen als 66n van de belangrijkste belemmeringen voor verdere maatregelen
met betrekking tot de harmonisatie van directe belastingen.

Het is niet duidelijk in hoeverre de Hoge Verdragsluitende Partijen in de toekomst zullen
besluiten de Europese Unie te transformeren in een federale staat. Tijdens de voorberei-
dingen van de Europese topconferentie in Maastricht is duidelijk geworden dat deze vraag
de splijtzwam vormt binnen de gemeenschap. Het antwoord op deze openstaande vraag
vormt tevens het antwoord op de vraag in hoeverre de directe belastingen binnen de
gemeenschap moeten worden aangepast.

De bovenstaande aandachtspunten geven geen eenduidig antwoord op de vraag of de
winstgrondslag binnen de Europese Unie moet worden geharmoniseerd. De gespannen
politieke verhoudingen tussen enerzijds de lidstaten onderling alsmede anderzijds de
lidstaten  en de Commissie vloeien   met name voort  uit het verschil in opvatting omtrent  de
staatkundige verhoudingen binnen de Europese Unie in de toekomst. Het toelatingsbeleid
van de Unie zal een grote invloed hebben op de integratie van de lidstaten.
De reeks aangenomen communautaire richtlijnen, beschikkingen en verordeningen hebben
tot gevolg dat de grenzen tussen de lidstaten grotendeels zijn geslecht, hetgeen tot gevolg
heeft dat het marktmechanisme een belangrijkere factor is geworden binnen de Unie. Met
name op het gebied van de belastingwetgeving zijn de gevolgen van de fiscale wedijver
terug te vinden. De verdergaande integratie van de eengemaakte markt in de Unie die
voortvloeit uit de bewerkstelliging van de Economische en Monetaire Unie zal moeten
worden gevolgd door maatregelen met betrekking tot de belastingheffing op ondernemings-
winsten.

Nadat werd geconcludeerd dat harmonisatie van elementen van de fiscale winstberekening
nodig is binnen de Europese Gemeenschap rees de vraag welke relatie tussen de fiscale

winstberekening en de vennootschapsrechtelijke jaarrekening een dergelijke afstemming
kan vergemakkelijken. Om deze vraag te beantwoorden werden verschillende argumenten
gewogen (en in bepaalde gevallen te licht bevonden).

In eerste instantie werd de eenheid binnen de rechtsorde onderzocht. Geconcludeerd werd
dat in de internationale juridische literatuur geen communis opinio bestaat omtrent de
inhoud en werking van het beginsel van eenheid binnen de rechtsorde. Enerzijds wordt de
opvatting verdedigd dat de eenheid van recht slechts dient te leiden tot de eliminatie van
disharmonieeen tussen rechtsgebieden. Indien het beginsel van eenheid binnen de rechtsor-
de wordt opgevat als een verbod op collisie tussen twee rechtsgebieden, zal het begrip
winst slechts eenduidig behoeven te worden geYnterpreteerd in het vennootschaps- en
belastingrecht, indien een afwijkende interpretatie leidt tot de verstoring van een beginsel,

doelstelling of norm van 66n van de rechtsgebieden.
Anderzijds streven bepaalde schrijvers op grond van het gelijkheidsbeginsel naar een grote-
re mate van unificatie van de rechtsgebieden. Indien derhalve is vastgesteld dat sprake is
van (een rechtsgebied overschrijdend) begrip, zoals bijvoorbeeld het geval kan zijn bij het
begrip winst. dient bij deze uitleg van het beginsel van eenheid binnen de rechtsorde het
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begrip winst in beide rechtsgebieden op dezelfde wijze te worden geinterpreteerd. Zij
hanteren voor dit element van het beginsel van eenheid binnen de rechtsorde het gelijk-
heidsbeginsel.  Om te beoordelen of sprake is van een gelijke situatie. moet worden vastge-
steld of de context waarbinnen het begrip is gebruikt in beide rechtsgebieden gelijk is. In
dit kader diende aandacht te worden besteed aan de doelstelling van de fiscale en vennoot-
schapsrechtelijke winstberekening.

Het onderzoek naar deze doelstellingen toont verschillen die de conclusie rechtvaardigen
dat de afwijkende doelstellingen van het belastingrecht en het vennootschapsrecht tot
gevolg hebben dat de context waarbinnen de fiscale winst en de vennootschapsrechtelijke
winst worden bepaald, verschillend is. Dit leidt er toe dat geen sprake is van gelijke geval-
len in het kader van het gelijkheidsbeginsel dat ten grondslag ligt aan het beginsel van de
eenheid binnen de rechtsorde. Twee afzonderlijk berekende winsten van 6dn en dezelfde
onderneming over hetzelfde boekjaar leiden derhalve niet tot een schending van het begin-
sel van eenheid binnen de rechtsorde.

Van een collisie-verbod kan slechts sprake zijn indien bepalingen van het ene rechtsgebied

de beginselen en doelstellingen van een ander rechtsgebied frustreren.
Zowel in Duitsland als in Frankrijk heeft de dwingende relatie tussen de vennootschaps-
rechtelijke jaarrekening en de fiscale winstberekening tot gevolg dat bepaalde fiscale
faciliteiten slechts kunnen worden toegepast, indien de gevolgen van het toepassen van
deze faciliteit tevens worden verwerkt in de vennootschapsrechtelijke jaarrekening. Dit
vereiste leidt tot een belemmering van de 'true and fair view' die de jaarrekening dient te
tonen, zodat werd geconcludeerd dat de fiscale wetgeving in deze landen de doelstelling
van het vennootschapsrecht verstoort en dientengevolge sprake is van een schending van
de eenheid binnen de rechtsorde.
Het gevolg is dat in de vennootschapsrechtelijk jaarrekening onderdelen zijn verwerkt, die
de vereiste 'true and fair view' van het vermogen en de winst van de onderneming belem-
meren.

Doordat de vennootschapsrechteluke jaarrekening niet slechts inzicht dient te vertonen in
het resultaat, maar tevens in het vermogen van de vennootschap werd geconcludeerd dat de
vennootschapsrechtelijke winst niet per definitie geschikt is voor de fiscale winstbereke-
ning. Het vennootschapsrecht bevat bepaalde regels die primair in de wet zijn opgenomen
om te waarborgen dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van het vermogen van de
vennootschap. In bepaalde gevallen waarin echter het primaat zo duidelijk is gericht op het
verstrekken van het inzicht in het vermogen en dit tevens tot gevolg heeft dat een beginsel
van goed koopmansgebruik wordt geschonden, zal de waarderingsmethode zich diskwalifi-
ceren voor fiscaal gebruik.

Een argument voor een strikte binding tussen de fiscale winst en de vennootschapsrechte-
lijke jaarrekening is de harmonisatie die reeds is gerealiseerd met betrekking tot de
jaarrekening. Geconcludeerd werd dat de afwijkingen tussen de jaarrekeningen van onder-
nemingen in verschillende landen zijn terug te voeren op meerdere oorzaken. De belasting-
heffing bleek een belangrijke factor te zijn. De relatie tussen de belastingheffing en de
financiele verslaggeving is derhalve 66n van de factoren die de vergelijkbaarheid van
jaarrekeningen belemmert.
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In een aantal landen wordt de 'MaBgeblichtkeit' verdedigd met een beroep op de eenvoud
die dit systeem medebrengt. Indien de ondernemer besluit voor de fiscale winst andere
methoden toe te passen dan in de vennootschapsrechtelijke jaarrekening, betekent dat
tevens dat de eenvoud voor de fiscus verdwijnt. Het is echter de vraag of de eenvoud voor
de fiscus een factor moet zijn bij de beantwoording van de vraag of de fiscale winstbere-
kening nioet worden gebaseerd op de vennootschapsrechtelijke jaarrekening. De eenvoud
wordt in de literatuur primair aangevoerd om te betogen dat ddn winstberekening minder
administratieve lasten voor de belastingplichtige ondernemer oproept.

Een andere stelling die in de literatuur wordt ingenomen is dat het fiscale winstbegrip
gelijk dient te zijn aan het vennootschapsrechtelijke winstbegrip omdat de fiscus be-
schouwd moet worden als een "Teilhaber". Geconcludeerd werd dat de positie van de
fiscus zowel juridisch als bedrijfseconomisch niet kan worden gelijkgesteld met de positie
van de aandeelhouder.

Voor zowel het vennootschapsrecht als het belastingrecht dient een winst te worden bere-
kend op grond van (in beginsel) dezelfde feiten. Indien deze winsten uiteindelijk van
elkaar afwijken, vloeit dit derhalve voort uit de juridische kwalificatie van de feiten. De
juridische kwalificatie vindt plaats met behulp van de normen in de fiscale en vennoot-

schapsrechtelijke wetgeving. De vraag die beantwoord moest worden, was in hoeverre deze
normen dezelfde (moeten) zijn.
Bij het ontwerpen van een relatie tussen de vennootschapsrechtelijke jaarrekening en de
fiscale winstberekening in Europa, werd aan het bewerkstelligen van eenvoud veel waarde

gehecht. De belastingplichtige ondememer mag niet de dupe worden van de (eventuele)
harmonisatie van het winstbegrip.

In de onderzochte landen is van een volledig gecodificeerd stelsel van fiscale winstbereke-

nings- en waarderingsmethoden geen sprake. In alle landen wordt impliciet of expliciet -
verwezen naar een buitenwettelijk normensysteem.

In zowel Duitsland en Frankrijk als in Nederland en het Verenigd Koninkrijk
is de belastingplichtige voor het berekenen van de fiscale winst in de onderzochte landen
voor een belangrijk gedeelte aangewezen op een niet nader gedefinieerd buitenwettelijk
normensysteem.

Tot dit onbeschreven buitenwettelijke normenstelsel behoren alle winstberekenings- en

waarderingsmethoden die in meer of meerdere mate voldoen aan het realiteitsbeginsel, het
voorzichtigheidsbeginsel en het beginsel van eenvoud.
De termen 'goed koopmansgebruik', 'normen die in het maatschappelijk verkeer als aan-
vaardbaar worden beschouwd', 'Grundsatze ordnungsmalliger Buchfuhrung', 'ordinary
principles of commercial accounting' en 'principes gdntralement admis dans le commerce'

verwijzen naar mijn mening allen naar hetzelfde buitenwettelijke normenstelsel.
Naar mijn mening hebben de termen op grond waarvan de fiscale en vennootschapsrechte-
lijke winstberekening plaatsvinden een tweeledige functie. In de eerste plaats verwijzen zij
naar een 'buitenwettelijk normenstelsel'. Naast deze verwijzing vervullen deze begrippen
een filterfunctie. Zonder deze filterfunctie zouden alle winstberekenings- en waarderings-
methoden van het buitenwettelijke normenstelsel in zowel het belastingrecht als het jaarre-
keningenrecht kunnen worden toegepast.
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Deze filterfunctie komt in alle onderzochte landen terug. De filter wordt gevormd door de
beginselen en opzet van het rechtsgebied. Onder opzet dient eveneens te worden verstaan
de doelstelling waarmee de winst wordt berekend. De beginselen en opzet van zowel het
belastingrecht als het jaarrekeningenrecht veroorzaken dat in bepaalde gevallen de situatie
kan ontstaan dat een bepaalde waarderings- of winstberekeningsmethode is toegestaan voor
de berekening van de fiscale winst, terwijl deze niet kan worden gehanteerd voor het
opstellen van de vennootschapsrechtelijke jaarrekening. Ook de tegenovergestelde situatie
kan op deze wijze worden verklaard.

Om de voortgaande wedijver tussen de lidstaten op het gebied van de belastingen tot
verantwoorde proporties te kunnen terugbrengen, zullen bepadde elementen van het fiscale
winstbegrip dienen te worden geharmoniseerd. Hierbij kan onder andere worden gedacht
aan de regels met betrekking tot het activeren van immateriele activa, het vormen van
voorzieningen en afschrijvingssystemen. Op basis van de meest wenselijke relatie tussen de
fiscale winstberekening en de vennootschapsrechtelijke jaarrekening dient de Europese
Commissie bij het formuleren van regels primair aansluiting te zoeken bij de regels die
van toepassing zijn voor de vennootschapsrechtelijke jaarrekening. Deze dienen vervolgens
te worden getoetst aan de beginselen, opzet en doelstelling van de fiscale wetgeving.
Indien deze toets niet leidt tot een verwerping van de vennootschapsrechteluke winstbere-
kenings- of waarderingsmethode, dient deze eveneens toelaatbaar te worden verklaard voor
de fiscale winstberekening.
Daarnaast dient echter door de Europese Commissie te worden onderzocht welke overige
regels van fiscale winstbepaling in de lidstaten worden gehanteerd met betrekking tot de
balanspost die wordt geharmoniseerd. Indien deze regels in enigerlei mate voldoen aan het
realiteitsbeginsel, het voorzichtigheidsbeginsel en het beginsel van eenvoud kunnen deze in
beginsel worden toegepast voor het berekenen van de fiscale winst. Daaraan wordt echter
de voorwaarde verbonden dat deze regels voldoen aan de beginselen, opzet en doelstelling
van de fiscale wetgeving.

Deze relatie garandeert de vrije ontwikkeling van zowel het belastingrecht als het vennoot-
schapsrecht met betrekking tot de jaarrekening, Voorts zal de eenvoud voor de belasting-
plichtige ondernemer zijn zekergesteld in al de gevallen waarin de winstberekenings- en
waarderingsmethoden die in de vennootschapsrechtelijke jaarrekening zijn gehanteerd
tevens kunnen worden toegepast bij de fiscale winstberekening. Daarvan zal naar mijn
mening sprake zijn in de overgrote meerderheid van de geharmoniseerde balansposten.

Geconcludeerd werd dat de fiscale winstberekening dezelfde bron heeft als de vennoot-
schapsrechtelijke jaarrekening, hetgeen tot gevolg heeft dat de relatie tussen enerzijds de
regels die voor de vennootschapsrechtelijke jaarrekening kunnen worden gehanteerd en
anderzijds de fiscale winstberekening als volgt worden omschreven: Een winstberekenings-
of waarderingsmethode die kan worden gehanteerd voor het opstellen van de vennoot-
schapsrechteluke jaarrekening is in overeenstemming met het belastingrecht. tenzij deze
norm strijdig is met "den algemenen opzet of een beginsel van de belastingwetgeving om
welker toepassing het gaat te kort zou worden gedaan". Voorts geldt voor het bepalen van
de vennootschapsrechtelijke winst en het vermogen: Een winstberekenings- of waarde-
ringsmethode die kan worden gehanteerd voor het berekenen van de fiscale winstbereke-
ning is in overeenstemming met het jaarrekeningenrecht, tenzij deze norm strijdig is met
"den algemenen opzet of een beginsel van het jaarrekeningenrecht om welker toepassing
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het gaat te kort zou worden gedaan".
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SUMMARY

Within the framework of harmonising the determination of the fiscal profit the research is
focused on the question what are the advantages and disadvantages of the relationship
between fiscal profit accounting and the commercial accounts in the Netherlands, Ger-
many, France and the United Kingdom. The analyses and evaluation of the data from the
investigated Member States must result in a recommendation regarding the relationship
between the fiscal profit accounting and the commercial accounts in the European Com-
munity.

Before the consequences of a certain relationship between fiscal profit accounting and the
commercial accounts can be discussed, research is done in the Netherlands, Germany,
France and the United Kingdom.

In the Netherlands different terms are used for the fiscal and commercial profit accounting.
The fiscal profit is calculated by applying 'sound business practice' ('goed koopmans-
gebruik'). These rules were also decisive with respect to the commercial accounts. The
legislator decided to implement in the commercial law the term 'generally acceptable
standards in annual accounts' (normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar
worden beschouwd), because the judges in the tax courts gave a certain fiscal contents to
the sound business practice. The generally acceptable standards in annual accounts are
therefore introduced to avoid the fiscal pollution of the commercial accounts. The argu-
ments which were brought forward by the legislator show that the intention was to deter-
mine the commercial profit by means of rules that are free of fiscal influence and further-
more meet the specific requirements of commercial law with regard to accounts.

From the case law of the Hoge Raad during the regime of the Wet IB'64. it can be con-
cluded the taxable entrepreneur is obliged for the calculation of the fiscal profit to apply
the profit accounting and valuation methods he used to determine his commercial profit,
unless the methods used are in conflict with the structure or principles of the fiscal tax
legislation.

As  from the 1950's an autonomous concept of fiscal accounting exists which means  that
the taxpayer can calculate his fiscal profit without taking into consideration the commercial
accounts as a basis.

The question arose    in   how   far ' generally acceptable standards in annual accounts'    and
'sound business practice' are equal. 'Sound business practice' in section 9 Wet IB'64 and
the 'generally acceptable standards in annual accounts' in section 2:263 BW point to the
same outer legal rule system. This rule system is primarily, but not exclusively feeded by
business economics. The verdict   of  the   Hoge   Raad   in BNB 1957/208 shows   that   the
contents of sound business practice are furthermore determined by the principles and
structure of the fiscal legislation. Certain profit accounting- and valuationmethods that are
a part of the outer legal rule system will not be a part of the sound business practice in
section 9 Wet IB'64. The same situation occurs with regard to the commercial accounts.
The term 'generally acceptable standards in annual accounts' functions as a filter with
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regard to the outer legal rule system to which it refers to. Although for instance it is in
concurrence with business economics to value work in progress with the direct-costing-
method and this valuationmethod is therefore a part of the outer legal rule system, this
valuation can to my opinion under certain circumstances not be in applicable in the com-
mercial accounts as this method does not bring about a true and fair view of the assets and

liabilities.

In the netherlands the commercial accounts are relevant with regard to the calculation of
the fiscal profit as far as it shows facts that were not available on another way. A forrnal
linkage between the fiscal profit accounting and the commercial accounts can only be
found  in the verdict   of  the   Hoge   Raad   in BNB 1960/34.   As  the   Hoge   Raad   did   not

brought forward any arguments in favour of such an exemption and these arguments can
hardly be found, the verdict has to my opinion to be classified as incorrect.

During the beginning of the application of the sound business practice the costumes of the
entrepreneurs were very important. Developments in society brought about that the Hoge
Raad decided  in its verdict  in BNB 1992/181  that the  use  of a certain profit accounting-  or

valuationmethod is no guarantee that this method is in concurrence with sound business

practice. Instead of an inductive method of establishing the methods that comply with
sound business practice, the Hoge Raad decided that profit accounting- and valuation-
methods can be applied in calculating the fiscal profit if these methods are in line with the
principles underlying the term 'sound business practice'. The way to find the appropriate

methods for fiscal profit accounting is by deduction. The principles that have to be dealt

with are the principles of reality, prudence and simplicity.

With   regard    to the contents    of ' Mallgeblichkeit' (authoritativeness)    of the commercial

accounts   for   the fiscal profit accounting in Germany a period of uncertainty has existed.

As the judges   of the first   as   well   as   of the fourth ' Senat'    of  the BFH decided   that

taxpayers can only enjoy certain fiscal incentives if these can also be found in the com-
mercial accounts, it is clear that § 5 EStG contains the 'formelle MaBgeblichkeit' of the
commercial accounts for the fiscal profit accounting.

The    ' formelle maBgeblichkeit' brings about   that the commercial accounts determine   the

fiscal balance sheet and therefore also the fiscal profit. Only the exemptions in the tax law

can create distinctions between the commercial and fiscal accounts.

The   ' formelle maBgeblichkeit' prescribes a linkage between the methods applied   in   the

commercial accounts and the fiscal profit determination. This has as a consequence that

optional rights have to be used in the same way in the commercial accounts on the one

hand and the fiscal accounts on the other side.

The new second sentence of § 5 subsection 1 EStG can be considered to be the legal basis

for 'umgekehrte MaBgeblichkeit' (reverse authoritativeness). This kind of linkage has as a
consequence that a number of provisions in commercial law are in vain and have no direct
legal consequences in practice. This is an unsatisfactory situation as these provisions were

implemented in commercial law in order to improve the true and fair view that the com-
mercial accounts have to show.
The new second sentence is only applicable in a situation in which a taxpayer has an

optional right in commercial law as well as in fiscal law. The BFH ruled that the contents
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of the optional rights have to be the same in both branches of law. However. it is not
certain when that is the case.

There are a number of exemptions to the MaBgeblichkeit' of the commercial accounts.
Besides the (explicit) legal exemptions, a very important exemption is formulated by the
judges of the BFH. Based on the case law of the BFH subsection 6 of § 5 EStG brings
about that the Mallgeblichkeit is not applicable with regard to the valuation of the assets
and liabilities in the balance sheet, if the fiscal legislation includes an valuationmethod that
is not allowed in the commercial law.
In   1969 the 'GroBe Senat'   of  the   BFH   made an important exemption   to the principle  of
Mallgeblichkeit, if there are commercial optional rights involved. The verdict has as a
consequence that the optional rights will be qualified as a obligation to enter an asset and
a prohibition to enter a liability. If the optional rights concern the valuation of assets and
liabilities, the fiscal consequence of this right will be that an asset must be valued at the
highest value and a liability at the lowest value.

Another exemption to the linkage between the fiscal and commercial profit accounting is a
consequence   of the uncertainty that exists regarding the contents   of  the ' handelsrechtlich
Grundsatze ordnungsmb:Biger Buchfuhrung' (correct bookkeeping rules). It is uncertain
whether every provisions in the commercial code belongs to this set of rules.

In one of the first verdicts of the House of Lords in the United Kingdom on the fiscal
profit calculation, the Law Lords made clear that the opinions of entrepreneurs are of
importance with regard to the concept of profit. The ordinary principles of commercial
trading by which the fiscal profit is calculated, were the opinions of the ordinary business-
man.
From the case law in the twenties of this century it can be concluded that a difference
exists between the commercial practice in the commercial accounts and the ordinary
principles of commercial accounting that are applicable for the determination of the fiscal
profit. The growing number of accountants and their knowledge about the correct calcula-
tion of the profit had as a consequence that the opinions of the accountants became
increasingly relevant with regard to the fiscal profit accounting. The judges in the courts
that dealt with taxation were in need of an explanation of the commercial accounts.
However the changing position of the accountant did not result in a situation in which the
concept of fiscal profit is determined by accountants instead of the judges.

In literature communis opinio exists about the fact that the calculation of the fiscal profit
has to be based on the ordinary principles of commercial accounting, unless these prin-
ciples are in conflict with provisions of the Income Tax Act. In the case Patrick v. Broad-
sone Mills Ltd a second exemption was formulated. The Law Lords held that a method
that concurs with the ordinary principles of commercial accounting and is not in conflict
with any section of the Income Tax Act can only be applied for the determination of the
fiscal profit  if this method will result  in  a 'true profit'.  As  this  term is elucidated in either
case law nor tax legislation, there was a considerable amount of criticism in literature. The
verdict in the case of Gallagher v, Jones to my opinion takes away a part of the uncer-
tainty. Sir Thomas Bingham MR ruled as follows: "I find it hard to understand how any
judge-made rule could override the application of a generally accepted rule of commercial
accountancy which (a) applied to the situation in question, (b) was not one of two or more
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rules applicable to the situation in question and (c) was not shown to be inconsistent with
the true facts or otherwise inapt to determine  the true profits or losses  of the business."

The broad formulation offers the judges the possibility to adapt profit calculation- and
valuationmethods that are different from the evidence the accountants supplied during the
litigation. It is however likely that the formulation in Gallagher v. Jones has as a conse-
quence that the judges will follow the recommendation of the ASB, although they are not
formulated to determine the fiscal profit.

In France, the commercial law concerning accounts had to be liberated from the influence
from the fiscal legislation. History shows that accounting law obtained a autonomous
position visa versa the fiscal laws. The development is strongly supported by the Conseil
d'Etat. The relationship between fiscal profit accounting and the commercial accounts is
regulated in section 38 quater in Annexe III with the Code glndral des Impdts: "The
enterprises have to respect the definitions of the Plan Comptable Gdndrale, under the
exemption that these are not incompatible with the rules for the determination of the fiscal
profit."

The principle of the '1'unicitd du bilan' (unity of balance) brings about that a French
entrepreneur has only one set of accounts that is used for commercial purposes as well as
fiscal purposes.
As a consequence of the fact that only one set of accounts exists a high level of conform-
ity is reached between the fiscal and commercial profit accounting.
From the combination of the 'principe d'unicitd du bilan' and the rules which determine
that special provisions and deductions are only applicable for the fiscal profit accounting if
they are also incorporated in the commercial accounts, it follows that the fiscal conse-

quences of a certain profit calculation- and valuationmethod are de facto decisive for the
contents of the commercial accounts. This leads to a situation in which the commercial
accounts contains a number of items and valuations that do not have any thing to do with
the economic reality that has to be shown by these accounts.
The  principle  o f '1' unicitt du bilan'  does not constitute  that the commercial profit is equal
to the fiscal profit. By means of extra-comptabel adjustments the fiscal profit is deduced
from the commercial accounts.

Although the recommendations of the 'Conseil national de la comptabilitd' are not to be
considered as legally binding,   the   case   law  of  the ' Conseil   d' Etat' shows  that the doctrine
and rules regarding the commercial account are of great value to the fiscal profit determi-
nation. If there is any doubt with regard to the correct calculation of the fiscal profit the
'Conseil d'Etat' will apply the rules of commercial law. Only in the situation in which an
explicit rule in the tax code or the purpose of the fiscal legislation may bring about an ex-
emption to this rule.
It can be concluded that the 'Conseil d'Etat' pursues a minimal amount of differences
between the commercial and fiscal profit. However, the legislator is constantly infringing
on this goal by enacting provisions that constitute a difference between the profit calcula-
tions and set aside the 'harmonising' verdicts of the 'Conseil d'Etat'.

Based on the results of the research it was concluded that de judges and legislators in the
investigated countries had to rely on sources outside the tax law in order to rule on the
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question how the fiscal profit is calculated properly. In the Netherlands and the United
Kingdom there is no explicit reference to the rules of commercial law as there is in France
and Germany.
The biggest difference between on the one hand the United Kingdom and the Netherlands
and on the other hand Germany and France is established by the linkage between the
commercial accounts and the fiscal profit determination. in the Netherlands an entrepreneur
is under no obligation to apply the same valuationmethod in as well the commercial
accounts as in the fiscal balance sheet. The linkage between the commercial accounts and
the fiscal profit determination in France and Germany does establish that obligation. By
prescribing that the commercial accounts have to be used as the basis for the fiscal profit
determination, the valuation method that has been used for the commercial accounts will
automatically be applied for the calculation of the fiscal profit.

The different relations between the commercial accounts and the fiscal profit calculation
can be argued on several grounds. Before examining these arguments in the light of the
harmonisation of the concept of fiscal profit within the European Community, attention
was paid to the question whether it is necessary of advisable that measures will be taken
for the coordination of the fiscal profit accountingmethods at the level of the European
Community.

In the first place the position of the European Commission with regard to the
harmonisation of the direct taxes was taken into consideration. In the global economy the
attention is increasingly focused on the European Union all economic power. Recent
publications and recommendations show that the Commission considers the tax environ-
ment (of a specially small and medium enterprises) as a means to reach certain goals, like
for instance the fight against unemployment.

Another point for attention were the provisions in the EC-Treaty that specially deal with
direct taxes in the Member States. The EC-Treaty contains a very limited amount of these
provisions. Above that it was concluded that these provisions most of the time constitute
obstacles rather than incentives for a further integration of the direct taxes.

The principle of subsidiarity is of importance in relation to a possible harmonisation of
elements of the concept of the fiscal profit. Despite of the guidelines of the Council and
the observations of the Commission the principle is been used by the Member States as a
means by which a measure of the Commission can be blocked. The principle of subsidia-
rity is applied in order to prevent measures that are contrary to the interests of the Member
States.

In literature the opinion is upheld that a liberalised capitalmarket can only be achieved
under the condition that the direct taxes of the Member States are no longer in conflict
with each other. The restrictive interpretation as well as the extensive interpretation of the
free movement of capital lead to the conclusion that the EC-Treaty does not require that
the direct taxes have to be harmonised.

Capital import neutrality as well as capital export neutrality can be obtained if the Member
States of the European Community adopt the same tax base and a uniform tax rate. As
market forces realised an attunement of the rates, the harmonisation of the tax base will
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result in a situation in which both kinds of capital neutrality can be achieved.

The harmonisation of the concept of fiscal profit will limit the possibilities of the Member
States to hide state aids in the determination of the fiscal profit. This furthermore offers
the possibility of providing the state aid at the level of the European Community. This has
as a benefit that the competition within the Community is not distorted by state aids, as
these state aids are available to every taxpayer in the Community that meets the require-
ments.

The Commission is of the opinion that an enlargement of the combinatory budget can be
considered, if after the establishment of the EMU regional differences will exist as a result
of economic developments and the negative effects of these differences cannot be taken
away or resolved by either the Member State nor the European Community as a whole.
Such an enlargement could be accomplished by a restricted transfer of fiscal sovereignty
by the Member States to the European Community.

The fiscal competition between the Member States will lead to an erosion of the tax
revenues. The Commission is of the opinion that "repeated failure to achieve progress in
tax co-ordination has substantially contributed not only to maintaining distortions in the
Single Market, but also - less visibly - to generate unemployment and even to creating
opportunities for tax base erosion. The apparent defence of national fiscal sovereignty by
each Member State in favour of the markets,
through tax erosion, especially on the more mobile tax bases."

The lack of real democracy in the European Union as a result of the limited powers of the
European Parliament are considered to be one of the most important obstacles towards a
harmonisation of the direct taxes.

It is uncertain whether the High Contracting Parties will decide to transform the existing
European Union into a federation. During the preparations of the meeting in which the
Treaty of Maastricht was decided, it became clear that this question poses one of the most
fundamental problems with regard to the future of the European Community. Solving this
problem will also to a great extend determine the future position of the direct taxes within
the Single Market.

The above-mentioned points of attention do not profit an unambiguous answer to the
question whether (elements) of fiscal profit accounting will have to be harmonised. The
tensed political relations between on the one hand the Member States together and on the
other hand the Member States and the Commission are a result of the different opinions
about the constitutional framework of the European Union in the future. The policy of ad-
mission will have an effect on the integration within the European Community.

The directives, decrees and regulations have resulted in an Single Market in which the
frontiers between the Member States are for a large part torn down, which has as a conse-
quence that market forces have become a significant factor in the Union. The fiscal
competition between the Member States is a direct consequence of the market forces. The
extrapolated integration within the Union that results from the Economic and Monetary
Union will have to be accompanied by measures on the field of direct taxes and especially
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on the taxation on profits.

After it was concluded that the harmonisation of elements of the fiscal profit is necessary
within the European Union, the question arose which relation between fiscal profit
accounting and the commercial accounts is advisable in order to facilitate the necessary
harmonisation. In order to answer this question several arguments had to be examined (and
rejected).

At first instance the principle of unity within a legal order was examined. It was concluded
that in the international legal literature no communis opinio exists on the contents and
working of the principle of unity within a legal order. On the one hand the view is taken
that the unity of law only prescribes that dis-harmonies between the several branches of
law have to be eliminated. If one upholds the view that the principle of unity within a
legal order has to be looked at as a prohibition on a collision between two branches of
law, the concept of profit will only have to be interpreted in a uniform way in commercial
law and tax law, if a deviating interpretation will have as a consequence that a principle,
purpose or rule of one of the branches of law will be distorted.

On the other hand, some authors are of the opinion that the principle of equality leads to a
certain level of unification of the different branches of law. In this opinion about the
principle of unity within a legal order, a term that is used in two branches of law, as for
instance the term profit, has to be interpreted is the same way. As the principle of equality
constitutes the bases of this view, one has to establish that the situations in the different
branches of law can be considered to be equal. This is only possible if the context within
which the term is used is equal in both branches of law. The context is primarily coloured
by the object and purpose of commercial and fiscal profit accounting.
The research on the object and purpose of the different accounts shows differences that
justify the conclusion that the context within which the term profit is used, varies between
the tax law and commercial law. As the context differs, equal situations do not exist and
the principle of equality does not apply. Two deviating profits of one corporation in the
same year does not constitute a violation of the principle of unity within the legal order.

In Germany and France the relation between the commercial accounts and the fiscal profit
accounting has as a consequence that certain fiscal incentives can only be applied, if the
results of these incentives will also be shown in the commercial accounts. This require-
ment is an infringement on the true and fair view that the commercial accounts will have
to show. It was concluded that the fiscal legislation in these countries infringes on the
object and purpose of commercial law and therefore constitutes a violation of the unity
within the legal order.

As the commercial accounts do not only have to give a true and fair view of the results,
but also of the assets and liabilities the commercial profit is not by definition suited for the
fiscal profit calculation. Commercial law contains a number of rules that are enacted to
protect the supplier of finance. By requiring that the commercial accounts have to give a
true and fair view of the assets and liabilities the creditors and shareholders can observe
what is the creditability of the corporation. If a valuation method is primarily focused on
giving a true and fair view on the assets and liabilities and furthermore violates a principle
of sound business practice, this method cannot be applied for the calculation of the fiscal
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profit.

An argument in favour of the linkage between the commercial accounts and the fiscal
profit determination is the level of harmonisation that is obtained on the field of the
commercial accounts. The existing deviations between the commercial accounts of corpor-
ations in various Member States are a result of several causes. Taxation was to be con-
sidered one of the most important factors. The relation between the taxation of profits and
commercial accounting is therefore one of the mean obstacles for a optimal comparison of
Commercial accounts.

The 'Mallgeblichkeit' of the commercial accounts is upheld with a reference to the
simplicity this system brings about. If an entrepreneur decides to apply other valuation
methods in his fiscal balance sheet than he used in his commercial accounts, it follows that
the simplicity for the tax authorities disappears. The question is however whether the
simplicity for the tax authorities is a decisive argument in favour of the linkage of com-
mercial accounts and the determination of the fiscal profit. The simplicity is primarily put
forward in literature to argue that one profit calculation brings about less administrative
costs for the taxpaying corporation.

Another argument that is raised with regard to the relationship between fiscal profit calcu-
lation and commercial accounts, is that the position of the tax authorities have to be
considered equal to the position as a shareholder. It was concluded that the position of the
tax authorities legally as well as from the point of view of business economics differs from
the position of an shareholder in a corporation.

In principle are the facts underlying the commercial accounts and the fiscal profit determi-
nation the same. In difference between the profits therefore follows from the legal quali-
fication of these facts. This legal qualification is executed by applying the rules of fiscal
and commercial law.
The question that was examined was whether these rules have to be equal and applied in
the same manor.
In the search for an optimal relationship between the commercial accounts and the fiscal
profit accounting, the simplicity was one of the most important issues. The taxpayer may
not be burdened with the negative effects of a harmonisation of (elements of) the fiscal
profit determinations in the European Community.

In the Member States that have been investigated the fiscal legislation does not contain an

entirely codified system of fiscal profit accounting and valuation methods. In Germany and
France as well as the Netherlands and the United Kingdom the taxpayer is referred to an
undefined outer legal rule system. This system exists of all profit determination and valu-
ation methods that to a certain extend meet the requirements of the principles of reality,
the principle of prudence and the principle of simplicity.
The   terms   ' goed koopmansgebruik' (sound business practice), ' maatschappelijk aanvaard-
bare normen' (generally acceptable standards in annual accounts),

' Grundstitze ordnungs-
malliger Buchfuhrung' (correct bookkeeping rules), 'les principes gdndralement admis dans
le commerce' (principles that are generally applied in commercial practice) to my opinion
refer to the same outer legal rule system.
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In my opinion the terms by which the fiscal and commercial profits are determined have a
twofuld function. In the first place they refer to the outer legal rule system. Besides this
reference the terms constitute a filter. Without this filterfunction all profit accounting and
valuation methods in the outer legal rule system would be applicable in the tax legislation
as well as in commercial law.
This filterfunction can be found in all investigated countries. The filter constitutes of the
principles and structure of the applicable branch of law. The structure includes the purpose
with which the profit is determined. The principles and structure of the tax legislation as
well as commercial law cause that in certain circumstances a profit calculation or valuation
method may be allowed for the fiscal profit calculation, although it is forbidden to use the
method for the commercial accounts. A reversed situation is also possible.

In order to restrict the fiscal competition between the Member States on the field of direct
taxation, certain items of the fiscal profit accounting will have to be harmonised. In this
regard the rules concerning intangibles, provisions and depreciationschemes come to mind.
As a result of the most optimal relationship between fiscal profit accounting and commer-
cial accounts the harmonised rules most primarily be based on the rules regarding the
commercial accounts. These commercial will have to be tested to the principles structure
and purpose of the fiscal legislation. If these test does not lead to a disqualification of the
commercial rule for the fiscal profit determination, the rule is suitable for fiscal purposes.
Besides the rules that can be found in the commercial accounts, the European Commission
would have to examine whether other rules exist with regard to a certain item on the fiscal
balance sheet. If these rules meet the requirements of the principles of reality, prudence
and simplicity, they could also be harmonised. The condition is, however, that these rules
concur with the principles, structure and purpose of the fiscal legislation.

The suggested relationship guarantees the free development of the tax legislation as well as
commercial law regarding the accounts. Above that the simplicity for the taxpaying
corporation is present in all the situations in which the profit accounting and valuation
methods that have been applied in the commercial accounts can also be used in order to
calculate the fiscal profit. This will in my opinion be the case in the majority of the
harmonised items in the balance sheet.

It was concluded that the fiscal profit calculation has the same source as the commercial
profit determination, which has as a consequence that the relation between on the one hand
the rules applicable to the commercial accounts and on the other hand the fiscal profit
determination can be described as follows: A profit accounting- or valuationmethod which
can be applied in the commercial accounts is in concurrence with tax law, unless this
method is incompatible with the structure or a principle of the tax law that is in question.
With regard to the rules of commercial law the following conclusion was drawn: A profit
accounting- or valuationmethod which can be applied in the fiscal balance sheet is in
concurrence with commercial law, unless this method is incompatible with the structure or
a principle of the commercial law that is in question.
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bdndfice imposable 5 § 3.2.1

Betriebsvermogen 3 § 5.2

Bilanzierungshilfen 3 § 5.2

buitensporig overheidstekort 7 § 4.7

Chancellor 4 § 1.1,4 § 1.2

charges a payer 5 § 5.2
Circuit Judges 4§1.1
collisie-verbod 8 § 2.2.3.2; 8 § 2.3; 8 § 3.4.2.2

comptabilitd analytique 5 § 4.3

conceptual framework 8 § 3.4.3

Conseil national de la comptabilitd 5 § 3.2.3; 5 § 4.3
Curia Regis 4§1.1
deductie 8 § 3.4.4.3

deelnemingsdividenden 7 § 4.1

degressieve afschrijvingsmethode 3 § 4.2.3; 3 § 6.3

demoeratie 7 § 4.9

direct costing methode 8 § 3.4.3

discriminatie 7 § 4.4

distinguishing 4§1.2
distortie 7 § 4.2

dividend 8 § 3.2.3

doel 2 § 3.8.3.2; 8 § 3.2.1; 8 § 3.4.2.1

draagkrachtbeginsel 8 § 3.3.1,8 § 3.3.2, 8 § 3.4.4.2; 8 § 3.4.4.3

draagvermogen 8§ 3.3.2; 8§ 3.4.2.1; 8§6
dualisme 8 § 4.3

Economische en monetaire unie 7 § 4.7
Einheit der Rechtsordnung 8 § 2.2.2; 8 § 2.2.3.2
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Einheitsbilanz 8§6
Excess Profits Duty 4 § 3.1
extra-comptabele rectificatie 5 § 4.2
feiten 2 § 4.2
filter 2 § 3.9.2

financieringsmiddelen 7 § 3.7
fusie 7 § 4.1

gebruiker 8 § 3.2.2

gelijkheidsbeginsel 8 § 2.2.3.3; 8 § 2.3; 8 § 3.4.2.3
General Commissioners of Income
Tax 4§1.1
Gleichbesteuerung 3 § 4.2.2.3 § 5.2: 3 § 5.3.1,3 § 7.1
goed koopmansgebruik

commercitle
2 § 2.2.1,2 § 2.2.3.2 § 3.3.3, 2 § 3.7.2

fiscaal 2 § 2.2.1,2 § 2.2.3, 2 § 3.7.2
goodwill 2 § 4.2

Grundsatzen ordnungsmalliger
Buchfithrung 3 § 2; 3 § 5.2
gulden-is-gulden beginsel 2 § 3.3.3; 2 § 3.7.2
Handelsbucher 3 § 5.2
harmonisatie 7§2
herwaardering 2 § 3.3.4.2; 2 § 4.5; 3 § 4.2.2

High Courts 4§1.1
Chancery Division 4§1.1

judicial precedent 4 § 1.2

ijzerenvoorraadmethode 4 § 3.2

image fiddle 5 § 5.3
immateriele activa 3§2,3§ 5.1.1.1; 8 § 9.3
inductie 8 § 3.4.4.3
informatie 8 § 3.1; 8 § 3.2.1

inhaltsgleich Bilanzierungsrecht 3 § 6.2; 3 § 6.3
inzicht 3 § 7.2.1

jaarrekening
enkelvoudige 3§8
geconsolideerde 3§8;5§6;8§5.5

jubileum 3 § 5.1.1.2

kapitaalbeschermingsrecht 8 § 3.2.3; 8 § 4.2

kapitaalbeurzen 3§8
kapitaal export neutraliteit 7 § 4.5
kapitaal import neutraliteit 7 § 4.5
kapitaalverkeer 7 § 4.2; 7 § 4.4
keuzerechten 3 § 4.3.2.1. 3 § 5.3,3§6.1,3§ 6.2; 5§5.34

8 § 3.4.4.4; 8 § 5.3.3

koopmansboekhouding 2 § 3.3.1,2 § 3.4.3
level playing field 8 § 5.4
LIFO-methode 4 § 3.2

liquiditeitsbeginsel 8 § 3.4.4.2
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Mallgeblichkeit
formelle 3 § 3; 8 § 9.2.2

materielle 3 § 3; 8 § 9.2.4

umgekehrte 3 § 3; 3 § 6; 8 § 3.4.2.2

uitzonderingen 3§5
Methodenwahlrechte 3 § 5.3.2; 3 § 6.4

midden- en kleinbedrij f 7 § 3.7

milieuresolutie 2 § 4.4

monetaire financiering 7 § 4.7

monisme 8 § 4.3

nominalisme 8 § 4.2.2.2

netto-vermogenswaarde 8 § 4.3

normenstelsel
buitenwettelijk 2 § 3.9.2; 8 § 9.3

Normwiderspritche 8 § 2.2.3.2; 8 § 2.2.3.3

particularisme 8 § 2.2.2

Plan comptable glntral 5 § 3.2.2, 5 § 4.1

provisions rtglementdes 5 § 5.4

omrekenkoers 7 § 4.7

onteigening 5 § 3.2.1

onttrekking 3 § 5.1.1.4

optique fiscal 5 § 4.4
optique patrimoniale 5 § 4.4
passiveringskeuzerecht 3 § 5.3.1

passiveringsverbod 3 § 5.3.1

patent 3 § 5.1.1.2

per incuriam 4§1.2
Privy Council 4 § 3.2

ratio decidendi 4§ 1.2

representatief rechtsstelsel 1§4
Richtlijn

Tweede 8 § 3.2.3

Vierde 3 § 4.3.1.2. 3 § 7.2.1; 3 § 7.2.2,8§4.3; 8 §

5.3.2;  8 § 5.3.4

Zevende 3 § 8; 5 § 6; 8 § 5.3.2;

solvabiliteit en liquiditeit 2 § 3.8.3.2; 8 § 4.3

soevereiniteitsoverdracht 7§1;8§9.3
Sondemposten mit Rucklageanteil 3 § 6.3; 3 § 7.2.2

sous-activitd 5 § 4.3
stelselwijziging 3 § 5.1.1.4

steunmaatregel 7§4.1,7§ 4.6
storting 3 § 5.1.1.4

subsidiariteitsbeginsel 7 § 3.5; 7 § 3.7; 7 § 4.1; 7 § 4.3

tableaux comptables 5 § 4.2

tax competition 7 § 3.8; 7 § 4.7; 7 § 4.8; 7 § 5; 8 § 9.3
technologische ontwikkeling 7 § 4.2
teilhaber 8§ 3.4.4.2; 8§7
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teilwert 3 § 6.1
transitoire posten 3§2,3§ 5.1.1.3
true income 8 § 3.4.4.3
true income paradigma 8 § 3.2.2; 8 § 3.4.4.1
unicitt du bilan 5 § 4.2; 8 § 9.2.2
unificatie 7§2
verliezen 7 § 4.1

vermogensvergelijkingsmethode 2 § 3.4.2: 2 § 3.5; 2 § 3.6: 2 § 3.7.1: 8 § 4.3

vermogensverschaffer 8 § 5.2.1.3

vermogensverschaffing 8 § 5.3.1

vervangingswaardeleer 2 § 3.3.3; 2 § 3.7.1,2 § 3.8.1
vollen Gewinn 3§ 5.3.1; 3§ 5.3.2,6§4
voorziening 3 § 5.1.1.2; 8 § 9.3

waardering 3 § 5.1.1.4; 3 § 5.3.2
Wahlrechten 3 § 4.3.2.1; 3 § 5.3

Wertungswiderspuche 8 § 2.2.3.2; 8 § 2.2.3.3

winstbegrip
autonoom fiscaal 2 § 3.7.1
formeel 2 § 3.7.1

objectief, normatief 3 § 5.3.1
wisselkoersen 7 § 4.7
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