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2 Begripsbepaling

In dit hoofdstuk worden enige begrippen die in dit proefschrift veelvuldig aan de orde 
komen nader toegelicht. Het gaat hierbij om de begrip verlies (paragraaf 2.1), verliesver-
rekening en verliescompensatie (paragraaf 2.2), horizontale versus verticale verliesverre-
kening (paragraaf 2.3), carry-forward/carry-back versus voorwaartse en achterwaartse ver-
liesverrekening (paragraaf 2.4) en ongewenst gebruik respectievelijk misbruik van verlie-
zen (paragraaf 2.5)

2.1 DE AARD EN OMVANG VAN HET BEGRIP ‘VERLIES’

Hoewel de Wet IB 2001 geen onderdeel uitmaakt van dit onderzoek56, is het goed om in 
deze paragraaf even kort stil te staan bij het begrip verlies in zowel de Wet IB 2001 als de 
Wet VPB 1969. De term verlies treft men zowel in het kader van de Wet IB 2001 als de 
Wet VPB 1969 aan. Wat betreft de heffing van inkomstenbelasting is de verliesverreke-
ning neergelegd in afdeling 3.13 van de Wet IB 2001. Op grond van art. 3.148, lid 1, Wet 
IB 2001 wordt als verlies uit werk en woning aangemerkt het negatieve bedrag van de 
berekening van het inkomen uit werk en woning. In die zin wordt onder verlies verstaan 
‘negatief inkomen’ dan wel een negatieve grondslag voor de heffing van het inkomen uit 
werk en woning. Dit inkomen uit werk en woning omvat de in art. 3.1, lid 2, Wet IB 2001, 
opgesomde componenten en omvat derhalve meer dan de belastbare winst uit onderne-
ming van afdeling 3.2 van de Wet IB 2001. De term verlies in art. 3.148, lid 1, Wet IB 2001 
is daarmee ruimer geformuleerd dan hetgeen hiermee doorgaans in het maatschappelijke 
verkeer en het spraakgebruik wordt beoogd. De term verlies wordt in het normale spraak-
gebruik doorgaans geassocieerd met een onderneming en niet bijvoorbeeld met de 
inkomsten uit eigen woning. Ik acht de door de wetgever gekozen terminologie in 
art. 3.148, lid 1, Wet IB 2001 dan ook ongewenst en onnodig verwarrend.57 De term nega-
tief inkomen was ter aanduiding van een negatief inkomen uit werk en woning naar mijn 
mening meer op zijn plaats geweest. De onzuiverheid van het wettelijke begrip verlies 
heeft er mijns inziens ook toe geleid dat bijvoorbeeld ten aanzien van de ratio van verlies-
compensatie in de literatuur in zoverre onzuivere standpunten worden ingenomen, aan-
gezien hierbij (voor zover het de inkomstenbelasting betrof) in voorkomende gevallen 
tevens de overige inkomensbestanddelen, niet zijnde het inkomen uit een onderneming, 
in ogenschouw werden genomen. Ik ga hier nog nader op in in hoofdstuk 3.

In art. 3.148, lid 2, Wet IB 2001 is opgenomen dat indien de berekening van de belastbare 
winst uit onderneming leidt tot een negatief bedrag, dit negatieve bedrag tot ten hoogste 
het bedrag van het verlies uit werk en woning wordt aangemerkt als ondernemingsver-
lies. In die zin is een ondernemingsverlies aan te merken als ‘negatieve winst uit onder-
neming’ of winst in algebraïsche zin. De term ‘negatieve winst uit onderneming’ wordt 
echter niet gehanteerd in de wet. Zwemmer acht deze terminologie juister dan het begrip 
ondernemingsverlies, bezien vanuit het door de wetgever gekozen begrip verlies uit werk 

56 De Wet IB 2001 kent immers geen bepaling tegen de handel in verlieslichamen.
57 In dezelfde zin H.J. Hofstra, ‘Verrekening van positieve en negatieve inkomens en winsten in de 

tijd’, WFR 1979/277.
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en woning.58 Zoals hiervoor reeds aangegeven, acht ik de door de wetgever gehanteerde 
term verlies uit werk en woning als uitgangspunt reeds ongewenst en onnodig verwar-
rend. In die zin acht ik het voortbouwen op een onjuist begrip, zoals Zwemmer kennelijk 
voorstaat, evenzeer ongewenst. Historisch gezien is de door wetgever gehanteerde termi-
nologie in de inkomstenbelasting wel te begrijpen.59 Sinds de incorporatie van verlies-
compensatie in de Wet op de inkomstenbelasting per 1927 wordt met de term verliescom-
pensatie gedoeld op een ruimer begrip dan louter het verrekenen van positieve onderne-
mingsresultaten met negatieve ondernemingsresultaten.

Overigens zij opgemerkt dat de term ondernemingsverlies met ingang van 1 januari 2007 
(vooralsnog) van ondergeschikt belang is geworden. Vóór deze datum golden voor onder-
nemingsverliezen en verliezen uit werk en woning verschillende termijnen van achter-
waartse en voorwaartse verliesverrekening.60 Met ingang van 1 januari 2007 is dit onder-
scheid opgeheven. De term ondernemingsverlies is nog wel van belang voor de regeling 
van verliesverrekening ten aanzien van gemoedsbezwaarden. Vide art. 3.150, lid 3, jo. 
art. 3.151, lid 2, Wet IB 2001.
Art. 4.47 Wet IB 2001 bepaalt dat indien de berekening van het inkomen uit aanmerkelijk 
belang leidt tot een negatief bedrag, dit wordt aangemerkt als verlies uit aanmerkelijk 
belang. Zwemmer prefereert hier de term ‘negatieve winst uit aanmerkelijk belang’ 
boven ‘verlies uit aanmerkelijk belang’, opnieuw bezien vanuit het begrip verlies uit werk 
en woning.61 Strikt genomen zou hier naar mijn mening sprake moeten zijn van een nega-
tief inkomen uit aanmerkelijk belang in plaats van een verlies uit aanmerkelijk belang. 
Indien men de houder van een aanmerkelijk belang als een pseudo-ondernemer wenst 
aan te merken, hetgeen de wetgever uitdrukkelijk heeft beoogd, acht ik de term verlies 
uit aanmerkelijk belang echter wel juist. Met de term inkomen uit aanmerkelijk belang 
wordt echter wel geëxpliciteerd dat hieronder zowel de reguliere als de vervreemdings-
voordelen vallen.
Met betrekking tot het belastbare inkomen uit sparen en beleggen (box 3) wordt nimmer 
een negatief inkomen respectievelijk verlies in aanmerking genomen. Dit vloeit recht-
streeks voort uit art. 5.2, Wet IB 2001, aangezien als voordeel slechts in aanmerking wordt 
genomen 4% van de gemiddelde rendementsgrondslag, voor zover het gemiddelde meer 
bedraagt dan het heffingvrije vermogen.62

Voor buitenlands belastingplichtigen in de Wet IB 2001 geldt op grond van art. 7.2, lid 4, 
jo. art. 7.5, lid 2, Wet IB 2001, mutatis mutandis hetzelfde als ten aanzien van binnenlands 
belastingplichtigen. Indien de berekening van het inkomen uit werk en woning of het 
inkomen uit aanmerkelijk belang in Nederland leidt tot een negatief bedrag, is sprake van 
een verlies uit werk en woning respectievelijk een verlies uit aanmerkelijk belang. Echter, 
zowel het verlies uit de periode dat de belastingplichtige binnenlands belastingplichtige 
was, als het verlies uit de periode dat de belastingplichtige buitenlands belastingplichtige 
is, wordt aangemerkt als een verlies uit werk en woning dan wel een verlies uit aanmer-

58 J.W. Zwemmer, Verliescompensatie, FM 35, 4e druk, Kluwer, Deventer 2003, p. 1.
59 Zie paragraaf 3.1 e.v.
60 Verliezen uit werk en woning, niet zijnde ondernemingsverliezen, konden op grond van 

art. 3.150, lid 1, Wet IB 2001 (tekst 2006), worden verrekend met de inkomsten uit werk en 
woning van de drie voorafgaande en acht volgende kalenderjaren. Voor ondernemingsverliezen 
werd laatstgenoemde termijn op grond van art. 3.150, lid 3, Wet IB 2001, onbepaald verlengd.

61 J.W. Zwemmer, Verliescompensatie, FM 35, 4e druk, Kluwer, Deventer 2003, p. 1.
62 Indien de zinsnede ‘voor zover het gemiddelde meer bedraagt dan het heffingvrije vermogen’ niet 

zou zijn opgenomen in art. 5.2 Wet IB 2001, had wellicht verwarring kunnen ontstaan of onder 
‘voordeel’ tevens een ‘negatief voordeel’ zou zijn begrepen. Het vorenstaande laat overigens 
onverlet dat de rendementsgrondslag op de peildatum (begin van het kalenderjaar) negatief kan 
zijn. Zie tevens nota naar aanleiding van het nader verslag, Kamerstukken II, 1999-2000, 26 727, 
nr. 17, p. 259-260 en het besluit van 12 december 2003, nr. CPP2003/2145M, NTFR 2003/2156, 
BNB 2004/94, ingetrokken bij besluit van 31 oktober 2005, nr. CPP2005/1272M, NTFR 2005/1481, 
BNB 2005/385.
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kelijk belang. Hiermee wordt voorkomen dat bijvoorbeeld bij emigratie een verlies geno-
ten in de hoedanigheid van binnenlands belastingplichtige verloren gaat.63

Wat betreft de heffing van vennootschapsbelasting geldt met betrekking tot het begrip 
‘verlies’ het volgende. In art. 7, lid 1, Wet VPB 1969 is opgenomen dat ten aanzien van bin-
nenlands belastingplichtigen de belasting wordt geheven naar het belastbare bedrag, 
zijnde de in een jaar genoten belastbare winst verminderd met de op grond van 
Hoofdstuk IV van de Wet VPB 1969 te verrekenen verliezen. Hoofdstuk IV heeft als 
opschrift ‘Verrekening van verliezen’. Art. 20, lid 1, Wet VPB 1969 bepaalt dat, indien de 
berekening van de belastbare winst of van het Nederlandse inkomen leidt tot een negatief 
bedrag, dit wordt aangemerkt als een verlies. Met de term verlies in de zin van art. 20, 
lid 1, Wet VPB 1969 wordt hier ook gedoeld op negatieve winst, derhalve winst in alge-
braïsche zin.
Art. 2, lid 5, Wet VPB 1969 bepaalt dat lichamen als genoemd in art. 2, lid 1, onderdeel a, 
b, c en d, Wet VPB 1969 geacht worden hun onderneming te drijven met behulp van hun 
gehele vermogen. Fondsen voor gemene rekening worden op grond van art. 2, lid 1, 
onderdeel f jo. art. 2, lid 2, Wet VPB 1969 eveneens als een onderneming aangemerkt. In 
die zin is het gehele resultaat van deze lichamen, positief onderscheidenlijk negatief, aan 
te merken als winst uit onderneming. Het maakt bij deze belastingplichtigen derhalve in 
beginsel geen verschil of deze lichamen bijvoorbeeld beleggingsactiviteiten verrichten. 
Het behaalde resultaat wordt geacht tot de belastbare winst te behoren. Binnenlands 
belastingplichtigen als genoemd in art. 2, lid 1, onderdeel e, Wet VPB 1969 worden slechts 
in de heffing van vennootschapsbelasting betrokken, indien en voor zover zij een onder-
neming drijven. Zo wordt de stichting die slechts beleggingsactiviteiten verricht, in begin-
sel niet als belastingplichtige voor de heffing van vennootschapsbelasting aangemerkt, 
ongeacht de resultaten van deze stichting. Zij drijft immers geen onderneming. Een 
behaald negatief resultaat wordt dientengevolge niet aangemerkt als een verlies in de zin 
van art. 20 Wet VPB 1969. Dit laat onverlet dat dit verlies vanuit bedrijfseconomisch oog-
punt wellicht als een verlies wordt aangemerkt. Ook overheidsondernemingen en indi-
recte overheidsbedrijven als genoemd in art. 2, lid 1, onderdeel g, jo. art. 2, lid 3 jo. art. 2, 
lid 7, Wet VPB 1969 zijn niet in alle gevallen (volledig) belastingplichtig. Dientengevolge 
wordt ook niet in alle gevallen bij dergelijke belastingplichtigen het volledige resultaat fis-
caal als een winst of een verlies aangemerkt. Voor buitenlands belastingplichtigen als 
genoemd in art. 3 Wet VPB 1969, geldt slechts dat zij aan de heffing van vennootschaps-
belasting zijn onderworpen indien zij Nederlands inkomen genieten. Het verlies heeft als-
dan ook slechts betrekking op het negatieve Nederlandse inkomen.
Dit onderzoek spitst zich toe op verliezen op grond van Hoofdstuk IV van de Wet 
VPB 1969. Dit is ook logisch, aangezien in hoofdstuk 1 is aangegeven dat dit onderzoek 
gericht is op de invloed van belangenwijzigingen op de verliesverrekening. Ten aanzien 
van een natuurlijke persoon kunnen zich geen belangenwijzigingen voordoen, aangezien 
op grond van de Wet IB 2001 de verliezen eveneens subjectgebonden zijn.64 Het voren-
staande betekent dat ondernemingsverliezen in de zin van art. 3.148, lid 2, Wet IB 200165 
en verliezen uit aanmerkelijk belang in de zin van art. 4.47 Wet IB 2001 buiten beschou-
wing worden gelaten, simpelweg omdat in dergelijke verliezen geen handel kan plaats-
vinden.

63 Zie bijvoorbeeld ook HR 25 februari 1981, nr. 20.262, BNB 1981/129 en D.A. Albregtse, ‘De invloed 
van emigratie op de verrekenbaarheid van bestaande verliezen van buitenlandse oorsprong’, 
WFR 1981/1001.

64 Wel kan een lichaam of natuurlijke persoon een belang hebben bij een bepaalde natuurlijke per-
soon. Vanzelfsprekend richt dit onderzoek zich hier niet op. Indien de wetgever ervoor had geko-
zen om de verliezen in de Wet IB 2001 te koppelen aan de onderneming dan wel de werkzaam-
heden van de belastingplichtige (i.e. een objectgebonden benadering) zou een bepaling tegen de 
handel in verliesondernemingen wel op zijn plaats zijn. De Wet IB 2001 kent echter niet een derge-
lijke objectgebonden benadering.

65 In dat opzicht is de term ‘ondernemingsverliezen’ wel weer behulpzaam.
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2.2 DE BEGRIPPEN VERLIESVERREKENING EN 
VERLIESCOMPENSATIE

Het begrip verliesverrekening komt niet als zodanig in de Wet IB 2001 en de Wet VPB 1969 
voor, behoudens de naam van afdeling 3.13 van de Wet IB 2001. Hoofdstuk IV van de 
Wet VPB 1969 is genaamd ‘Verrekening van verliezen’.66 Art. 3.150, lid 1, Wet IB 2001 
bepaalt echter wel dat een verlies uit werk en woning kan worden verrekend met de inkom-
sten uit werk en woning uit de drie voorafgaande en de negen volgende kalenderjaren. Zie 
tevens art. 20, lid 2 Wet VPB 1969, waarin wordt bepaald dat een verlies wordt verrekend 
met de belastbare winst, onderscheidenlijk de Nederlandse inkomsten van het vooraf-
gaande jaar en de negen volgende jaren, mits het verlies door de inspecteur is vastgesteld 
bij voor bezwaar vatbare beschikking.67

Op grond van de wettekst impliceert verliesverrekening het verrekenen van een verlies 
uit enig jaar met een winst uit een ander jaar, derhalve over de jaargrens heen. Verreke-
ning van een positieve bate met een negatieve bate binnen hetzelfde jaar wordt in die zin 
niet als verliesverrekening aangemerkt (zie tevens paragraaf 2.3). Het gebruik van de term 
horizontale verliesverrekening zoals deze wordt gebruikt in het kader van de fiscale een-
heid voor de vennootschapsbelasting, is in die zin strikt genomen dan ook onjuist.68 De 
term binnenjaarse verrekening of saldering zou wellicht meer op zijn plaats zijn. De term 
verliescompensatie is thans noch in de Wet IB 2001 noch in de Wet VPB 1969 opgenomen, 
maar is volledig ingeburgerd in het fiscale jargon. Dit heeft ongetwijfeld een historische 
achtergrond, aangezien in de oudere wetteksten veelal de term verliescompensatie werd 
gehanteerd in plaats van de term verliesverrekening. In dit onderzoek zal ik de termen 
verliesverrekening en verliescompensatie als synoniemen beschouwen (zie tevens para-
graaf 2.3).69 Zoals ik hiervóór in paragraaf 2.1 heb aangegeven, dient echter naar mijn 
mening onder verliescompensatie respectievelijk verliesverrekening te worden verstaan 
het verrekenen van een negatief resultaat van een belasting naar de winst met een positief 
resultaat van een belasting naar de winst over de jaargrens heen. Voor de verrekening van 
een negatief inkomen uit werk en woning met een positief inkomen uit werk en woning 
acht ik de term inkomensverrekening meer op zijn plaats. Het begrip inkomensverreke-
ning is daarmee een ruimer begrip dan verliescompensatie of verliesverrekening. Dit is 
onder meer van belang voor de ratio van verliescompensatie (zie hoofdstuk 3).

Overigens ligt er naar mijn mening geen principiële gedachte aan ten grondslag om te 
spreken van verliesverrekening in plaats van winstverrekening dan wel winstcompensa-
tie. In beide gevallen wordt immers een positief resultaat uit onderneming van het ene 
jaar verrekend met een negatief resultaat uit onderneming van het andere jaar. De wetge-
ver heeft echter gekozen voor een systeem van verliesverrekening in plaats van een 
systeem van winstverrekening. Het verlies van enig jaar wordt immers overgeheveld naar 
een jaar waarin er winst is behaald en niet andersom. Voorts wordt de aanslag van het jaar 
waarin een winst is gemaakt verminderd en niet vice versa.70 In die zin geldt voor de 

66 Ik heb hierop één uitzondering kunnen vinden, namelijk in art. 20, lid 5, Wet VPB 1969.
67 In diverse wettenbundels is overigens als margekopje bij art. 3.150 Wet IB 2001 ‘Verliesverreke-

ning’ opgenomen, terwijl bij art. 20 Wet VPB 1969 de term ‘Verliescompensatie’ is opgenomen. 
Hoewel deze margekopjes niet tot de wettekst behoren, is het op zichzelf vreemd dat in dit kader 
twee verschillende termen worden gehanteerd.

68 Vergelijk in dit kader het opschrift bij art. 12 BFE 2003. Op grond van art. 12 BFE 2003 wordt een 
verlies van een maatschappij van een fiscale eenheid in mindering gebracht op de winst van een 
andere maatschappij.

69 In mijn bedrage ‘Verliescompensatie en totaalwinst: meer dan een mythe? Een zoektocht naar de 
ratio van verliescompensatie’, WFR 2006/433 heb ik betoogd dat er wel degelijk een verschil tus-
sen beide begrippen is. Voortschrijdend inzicht heeft ertoe geleid dat ik dit standpunt heb her-
zien.

70 Zie art. 3.152, lid 1, jo. art. 3.153, lid 1, Wet IB 2001 en art. 21, lid 1, Wet VPB 1969.
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Wet VPB 1969 dat de term verliesverrekening of verliescompensatie in juridisch opzicht 
gezien meer op zijn plaats is dan winstverrekening en winstcompensatie.

2.3 HORIZONTALE VERSUS VERTICALE VERLIESVERREKENING

Zoals Zwemmer mijns inziens terecht constateert, leiden de begrippen horizontale en ver-
ticale verliescompensatie in de praktijk tot de nodige verwarring.71 Doorgaans wordt hori-
zontale verliesverrekening met een tijdbalk geassocieerd, terwijl verticale verliesverreke-
ning wordt gezien als verliesverrekening binnen een concern (lees: fiscale eenheid), dan 
wel als een optelsom van bestanddelen van de belastinggrondslag binnen een jaar. Dit, ter-
wijl met horizontale verliesverrekening, zoals hiervóór in paragraaf 2.2. is aangeduid, 
wordt gedoeld op de saldering van positieve en negatieve bestanddelen van de belasting-
grondslag bij een belastingplichtige binnen een jaar. Indien sprake is van een fiscale een-
heid voor de vennootschapsbelasting in de zin van art. 15 Wet VPB 1969, is weliswaar geen 
sprake van één belastingplichtige, maar wordt het object van de moedermaatschappij en 
de met haar gevoegde dochtermaatschappijen samengevoegd in die zin dat gehandeld 
wordt alsof sprake is van één belastingplichtige. Binnen de fiscale eenheid kan daarmee 
ook horizontale verliesverrekening plaatsvinden. Vanwege deze in de praktijk veelvuldig 
voorkomende spraakverwarring heeft Zwemmer, op advies van J.E.A.M. van Dijck, gepleit 
voor vervanging van de termen horizontale en verticale verliesverrekening door de 
begrippen binnenjaarse onderscheidenlijk buitenjaarse verliesverrekening.72 Hoewel ik 
met Zwemmer van mening ben dat deze termen bijdragen aan verduidelijking van wat 
feitelijk met horizontale en verticale verliesverrekening wordt bedoeld, zijn deze termen 
naar mijn mening toch niet voldoende ingeburgerd in het fiscale jargon. In het vervolg 
van dit onderzoek zal ik dan ook de begrippen horizontale en verticale verliesverreke-
ning/verliescompensatie blijven hanteren. Dit laat onverlet dat binnenjaarse en buiten-
jaarse verliesverrekening als synoniemen voor horizontale respectievelijk verticale ver-
liesverrekening zijn te beschouwen.

2.3.1 Is horizontale verliesverrekening als verliesverrekening aan te merken?

Meer principieel rijst de vraag of horizontale verliesverrekening als verliesverrekening 
heeft te gelden. Naar mijn mening is dit niet het geval en wordt met horizontale verlies-
verrekening (of in de inkomstenbelasting: binnenjaarse inkomensverrekening) slechts 
bewerkstelligd dat binnen het jaar verrekening van positieve en negatieve inkomensbe-
standdelen met elkaar kan plaatsvinden. Deze verrekening vloeit voort uit het systeem 
van jaarlijkse belastingheffing en heeft op zichzelf niets met verliesverrekening te 
maken.73 Zwemmer74 heeft beargumenteerd dat voor horizontale verliescompensatie/
inkomensverrekening bij buitenlands belastingplichtigen in beginsel geen theoretische 
gronden zijn aan te dragen. Hij heeft daarom voorgesteld dat ten aanzien van buitenlands 
belastingplichtigen horizontale verliescompensatie slechts aan de orde kan komen voor 
zover sprake is van dezelfde bron van inkomen die in de heffing wordt betrokken. Verre-
kening buiten deze bron om is naar de mening van Zwemmer niet noodzakelijk voor 
zover het buitenlands belastingplichtigen betreft.
Zoals verder zal blijken uit hoofdstuk 3 is de inkomstenbelasting bij de invoering van de 
Wet op de inkomstenbelasting 1914 als een synthetische belastingheffing aan te merken. 

71 J.W. Zwemmer, Verliescompensatie, FM 35, 4e druk, Kluwer, Deventer 2003, p. 1.
72 J.W. Zwemmer, Verliescompensatie, FM 35, 4e druk, Kluwer, Deventer 2003, p. 2. Nog zuiverder acht 

hij overigens de termen ‘binnentijdvaks’ en ‘buitentijdvaks’, maar deze begrippen laat hij om 
esthetische reden vallen.

73 Ik realiseer mij hierbij overigens dat dit standpunt afhankelijk is van het gekozen wettelijke 
systeem. In het Verenigd Koninkrijk kent men bijvoorbeeld niet het regime van de fiscale een-
heid, maar kunnen verliezen van de ene groepsvennootschap wel worden overgedragen aan de 
andere vennootschap (group relief). Ik ben geneigd dit wel als verliesverrekening te beschouwen.

74 J.W. Zwemmer, Verliescompensatie, FM 35, 4e druk, Kluwer, Deventer 2003, p. 3 e.v.
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Een groeiend besef dat bij het bepalen van de mate waarin iemand kon bijdragen aan de 
schatkist alle inkomensbestanddelen gezamenlijk zouden moeten worden bezien, lag 
hieraan ten grondslag. Vanuit die optiek leek het dan ook niet meer dan logisch dat posi-
tieve en negatieve inkomensbestanddelen, zowel winst uit onderneming als andere inko-
mensbestanddelen, met elkaar gesaldeerd kunnen worden. Het draagkrachtbeginsel heeft 
dan ook een zeer belangrijk fundament in de invoering van horizontale verliescompensa-
tie dan wel inkomensverrekening in de inkomstenbelasting gehad. De ratio van deze bin-
nenjaarse inkomensverrekening is naar mijn mening een logisch voortvloeisel uit het 
systeem van jaarlijkse belastingheffing. Ook vanuit de zogeheten voorschottheorie, waar 
ik in paragraaf 3.1 nader op zal ingaan en die in feite uitgaat van een systeem van belas-
tingheffing over de gehele levensduur van een onderneming, vloeit logischerwijs de 
mogelijkheid tot horizontale verliescompensatie dan wel binnenjaarse inkomensverreke-
ning voort. Voor een inperking van horizontale verliescompensatie, bijvoorbeeld door het 
belasten van afzonderlijke rechtshandelingen/transacties in de winstsfeer, bestaat naar 
mijn mening geen fiscaaltheoretisch fundament. Daarnaast zou een dergelijke regeling 
naar mijn mening onnodig complicerend werken.
Als gevolg van de invoering van de Wet IB 2001 per 1 januari 2001 is heffing van de inkom-
stenbelasting thans meer gestoeld op een analytische benadering van inkomen dan een 
synthetische. Voortaan kunnen niet alle positieve en negatieve inkomensbestanddelen 
die in de heffing van de inkomstenbelasting worden betrokken met elkaar worden gesal-
deerd. Slechts de bestanddelen van het inkomen uit werk en woning (box 1) zoals opge-
nomen in art. 3.1 Wet IB 2001 kunnen horizontaal met elkaar worden verrekend. Voor het 
inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) geldt een separate regeling van verliescompen-
satie, evenals voor het inkomen uit sparen en beleggen (box 3). Box 1 heeft als zodanig 
nog de kenmerken van een synthetische belastingheffing, terwijl voor box 2 en 3 een 
meer analytische benadering is gekozen. Horizontale verliescompensatie van het inko-
men uit de boxen is niet mogelijk. De ratio van binnenjaarse inkomensverrekening in 
box 1 dient naar mijn mening nog steeds hoofdzakelijk te worden gezocht in het draag-
krachtbeginsel. Box 1 is in zoverre dan ook een overblijfsel van de ‘reguliere’ heffing van 
inkomstenbelasting zoals deze vóór 1 januari 2001 van toepassing was.75 De wetgever 
heeft ervoor gekozen om het inkomen uit aanmerkelijk belang en het inkomen uit sparen 
en beleggen vanwege hun specifieke karakter in een separate inkomensbox te belasten. 
Daarnaast gelden voor deze boxen andere tarieven van respectievelijk 25% en 30%. 
Ondanks de separate benadering van de inkomenscategorie inkomen uit aanmerkelijk 
belang, komt het mij logisch voor dat in box 2 positieve en negatieve resultaten binnen 
het jaar met elkaar kunnen worden verrekend.76 Het behoeft naar mijn mening geen 
nader betoog dat een benadering per separaat aanmerkelijk belang de heffing van inkom-
stenbelasting onnodig complicerend zou maken en daarmee zou leiden tot een verzwa-
ring van de administratieve lasten.

75 Dit laat onverlet dat wellicht kritiek kan worden geuit op de (on)mogelijkheid van boxoverschrij-
dende verliesverrekening. Zie onder meer E.J.W. Heithuis, ‘Evaluatie Wet IB 2001: het aanmerke-
lijkbelangregime van box 2’, WFR 2006/291, onder 4 en 5. Zie voorts L.G.M. Stevens, ‘Synthetisch 
of analytisch’, WFR 1999/293 en R.M. Freudenthal, ‘De (niet-) verrekenbaarheid van aanmerkelijk-
belangverliezen na 2000’, WFR 2000/400.

76 De vraag rijst echter op welke gronden bijvoorbeeld een verlies uit aanmerkelijk belang ter zake 
van de vervreemding van de aandelen in BV X zou mogen worden verrekend met positief inko-
men uit aanmerkelijk belang ter zake van de vervreemding van de aandelen in BV Y. Vanuit een 
objectbenadering zou gesteld kunnen worden dat deze resultaten in beginsel niets met elkaar van 
doen hebben. De wetgever heeft per 1 januari 1997 echter uitdrukkelijk gekozen voor een subjec-
tivering van het aanmerkelijk belang. Deze subjectivering uit zich voornamelijk door voortaan 
ten aanzien van de verkrijgingsprijs van de aandelen uit te gaan van de subjectieve verkrijgings-
prijs van de aandelen voor de belastingplichtige en niet het objectief gestorte kapitaal. Dit onder 
meer ter voorkoming van diverse agio-oppompconstructies en turboconstructies. Zie onder meer 
E.J.W. Heithuis, Het nieuwe aandelenregime gewikt en gewogen, FM 89, Kluwer, Deventer 1999 en 
E.J.W. Heithuis, ‘Evaluatie Wet IB 2001; het aanmerkelijkbelangregime van box 2’, WFR 2006/291.
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2.3.2 Analytische versus synthetische benadering van verliesverrekening

Ter zake van horizontale verliescompensatie in de Wet VPB 1969 kan het volgende wor-
den opgemerkt. Voor een grote groep binnenlands belastingplichtigen in de vennoot-
schapsbelasting geldt dat zij op grond van art. 2 lid 5, Wet VPB 1969 geacht worden hun 
onderneming te drijven met behulp van hun gehele vermogen. Het gegeven dat de wet-
tekst spreekt van ‘hun onderneming’ impliceert dat een belastingplichtige vanuit dit oog-
punt (lees: voor de heffing van de vennootschapsbelasting) niet meerdere ondernemingen 
kan hebben. De horizontale verliescompensatie voor deze groep belastingplichtigen 
vloeit dan ook rechtstreeks voort uit het feit dat deze belastingplichtigen geacht worden 
hun onderneming te drijven met hun gehele vermogen. Indien een bv twee ondernemin-
gen drijft, bijvoorbeeld een bakker in vestiging A en een slager in vestiging B, waarbij de 
ene vestiging een negatief resultaat op jaarbasis behaalt en de andere vestiging een posi-
tief resultaat, dan worden deze resultaten op grond van het systeem van de Wet VPB 1969 
met elkaar gesaldeerd en aangemerkt als één resultaat uit onderneming. Dit vloeit recht-
streeks voort uit de subjectieve belastingplicht voor de vennootschapsbelasting.77

In beginsel verloopt de systematiek ten aanzien van de subjectief binnenlands belasting-
plichtigen die niet per se belastingplichtig zijn met hun gehele vermogen, zoals bijvoor-
beeld de stichting en de vereniging, niet anders. Op grond van art. 2 lid 1, onderdeel e, 
Wet VPB 1969 zijn deze rechtspersonen slechts belastingplichtig indien en voor zover zij 
een onderneming drijven. De toetsing of sprake is van een onderneming vindt plaats op 
grond van de criteria zoals deze gelden voor ondernemers in de inkomstenbelasting.78 
Derhalve dient te worden getoetst of sprake is van een duurzame organisatie van kapitaal 
en arbeid die gericht is op deelname aan het economische verkeer met het oogmerk om 
winst te behalen. Van het oogmerk om winst te behalen is sprake als er een voordeel 
wordt beoogd en dit ook redelijkerwijs kan worden verwacht (winststreven).79 Hierbij 
geldt a priori wel een toets per onderneming teneinde de (mate van) subjectieve belasting-
plicht vast te stellen, al kan in voorkomende gevallen onduidelijk zijn of en in hoeverre 
bepaalde activiteiten ‘meegezogen’ zouden moeten worden.80 Pas wanneer de reikwijdte 
van de belastingplicht van een dergelijk belastingplichtig lichaam eenmaal is vastgesteld, 
kan bepaald worden in welke mate horizontale verliescompensatie kan plaatsvinden. In 
het hiervoor aangehaalde voorbeeld kan slechts horizontale verliescompensatie plaatsvin-
den indien zowel de resultaten van vestiging A als de resultaten van vestiging B in de 
belastingheffing worden betrokken. Naar mijn mening is dit niet anders bij belasting-
plichtigen die slechts in de belastingheffing worden betrokken indien en voor zover zij 
een onderneming drijven.
Volgens Zwemmer zou de enige reden om een afzonderlijke winstbepaling per onderne-
ming in te voeren, gelegen zijn in de wens om de horizontale verliescompensatie te door-
breken.81 Hij ziet hier geen theoretische grondslag voor, zodat een dergelijke winstbepa-
ling naar zijn mening zou moeten worden afgewezen. Naar ik veronderstel, doelt Zwem-
mer hier op de omstandigheid dat winstbepaling op grond van de huidige wettelijke 
regeling per subjectief belastingplichtige dient te geschieden. Teneinde te beoordelen of 
een onderneming van bijvoorbeeld een stichting of een vereniging in de belastingheffing 

77 Ook R.J. de Vries komt tot deze conclusie op basis van HR 3 oktober 1990, nr. 25.897, BNB 1991/
16. Zie R.J. de Vries, Juridische Fusie, FM 84, Kluwer, Deventer 1998, p. 85 e.v.

78 Daarnaast geldt voor dergelijke rechtspersonen een vangnetbepaling, art. 4 Wet VPB 1969, die ik 
hier verder buiten beschouwing laat.

79 Zie onder meer het besluit van 23 december 2005, nr. CPP2005/2730M, BNB 2006/91.
80 Zie ook het hiervoor genoemde besluit van 23 december 2005, nr. CPP2005/2730M, BNB 2006/91 

waarin de staatssecretaris aangeeft dat er omstandigheden denkbaar zijn dat, als de activiteiten 
van bijvoorbeeld een stichting naar hun aard verschillen, maar toch sterk met elkaar verweven 
zijn, een gescheiden beoordeling niet aan de orde is. Zie voorts E. Bos, ‘De stichting en de inter-
dependentie tussen object en subject; een dilemma’, WFR 1987/5803, p. 1573.

81 J.W. Zwemmer, Verliescompensatie, FM 35, 4e druk, Kluwer, Deventer 2003, p. 5. Zwemmer spreekt 
overigens van binnenjaarse verliescompensatie. Ik verwijs hiervoor naar paragraaf 2.3.
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wordt betrokken, dient derhalve (zo interpreteer ik dit) ook volgens Zwemmer een zelf-
standige beoordeling te worden gemaakt of sprake is van een onderneming in fiscalibus. 
Echter, is eenmaal vastgesteld dat een (zelfstandig) gedeelte van een onderneming in de 
heffing van de vennootschapsbelasting wordt betrokken, dan ligt een afzonderlijke winst-
bepaling niet voor de hand en is er dan ook geen reden om de horizontale verliescompen-
satie te doorbreken.
Er kan echter ook een andere invalshoek worden gekozen voor de ratio van horizontale 
verliescompensatie voor binnenlands belastingplichtigen. Wanneer als uitgangspunt 
heeft te gelden dat belastingheffing over de winst plaatsvindt op grond van het totaal-
winstbeginsel,82 dan is de jaarlijkse winstvaststelling slechts aan te merken als een voor-
schot op de totaalwinst. Ook in deze visie zou horizontale verliescompensatie mogelijk 
moeten zijn. Alsdan zou men horizontale verliescompensatie kunnen aanduiden als een 
soort ‘totaalwinstbenadering binnen een belastingjaar’, waarbij alle positieve en nega-
tieve winstbestanddelen van een jaar met elkaar worden gesaldeerd. Voor enige beper-
king in de mate van horizontale verliescompensatie is dan ook geen plaats. Zwemmer 
heeft beargumenteerd dat voor buitenlands belastingplichtigen, zowel in de inkomsten-
belasting als in de vennootschapsbelasting, de horizontale verliescompensatie zou moe-
ten worden afgeschaft en dat aangesloten dient te worden bij het object.83 Naar zijn 
mening bestaat er geen rechtvaardigingsgrond om de afzonderlijke bronnen van Neder-
lands inkomen binnen het jaar, maar ook over de jaargrens heen, met elkaar te verreke-
nen, aangezien ter zake van buitenlands belastingplichtigen een meer analytische bena-
dering is gekozen. Op basis van deze analytische benadering worden slechts de in wet 
genoemde Nederlandse inkomensbestanddelen in de heffing betrokken, voor zover deze 
binnen de Nederlandse rechtssfeer vallen en Nederland niet op grond van een verdrag ter 
voorkoming van dubbele belasting of een eenzijdige regeling van heffing heeft afgezien. 
Theoretisch zou er dan volgens Zwemmer voor horizontale verliescompensatie geen 
reden zijn, maar lijkt het naar zijn mening zeer wel verdedigbaar dat slechts positieve 
Nederlandse inkomensbestanddelen in de heffing worden betrokken.
Ik ben het niet eens met de door Zwemmer voorgestane benadering van horizontale ver-
liescompensatie voor buitenlands belastingplichtigen. De meer analytische benadering 
die ten aanzien van buitenlands belastingplichtigen is ‘gekozen’ vloeit namelijk voort uit 
het heffingsrecht dat Nederland heeft ten aanzien van bepaalde inkomensbestanddelen. 
Vanzelfsprekend zijn hierbij enige praktische keuzes gemaakt die ertoe hebben geleid dat 
slechts de in de wet genoemde inkomensbestanddelen in de heffing worden betrokken. 
Ik zou dit ook niet willen aanduiden als een analytische benadering, maar als een benade-
ring die rechtstreeks voortvloeit uit het internationale belastingrecht en de keuze van de 
wetgever om slechts die inkomensbestanddelen te belasten die in de Nederlandse rechts-
sfeer vallen. Zwemmer betoogt enerzijds dat het te rechtvaardigen is dat Nederland 
slechts positieve bestanddelen van het binnenlandse inkomen in aanmerking neemt. 
Anderzijds stelt hij dat, indien één van in art. 7.2 Wet IB 2001 genoemde inkomenscate-
gorieën in box 1 in enig jaar negatief is, het dan wel mogelijk zou moeten zijn om dit 
negatieve bedrag te compenseren met positieve bedragen van dezelfde inkomenscatego-
rie van andere jaren. Met andere woorden: verticale verliescompensatie met inkomensbe-
standdelen uit dezelfde categorie zou wel mogelijk moeten zijn, maar horizontale verlies-
compensatie met andersoortige inkomensbestanddelen niet. Niet alleen acht ik de bena-
dering van Zwemmer onnodig complicerend,84 ik vind deze ook niet consequent. Naar 
mijn mening valt moeilijk te rechtvaardigen waarom voor binnenlands belastingplichti-
gen horizontale verliescompensatie wel mogelijk zou moeten zijn, terwijl voor buiten-
lands belastingplichtigen, aldus Zwemmer, horizontale verliescompensatie niet mogelijk 
zou moeten zijn. Voor deze belastingplichtigen zou verticale verliescompensatie wel 

82 Ik volsta op dit moment met een verwijzing naar hoofdstuk 3.
83 J.W. Zwemmer, Verliescompensatie, FM 35, 4e druk, Kluwer, Deventer 2003, p. 10.
84 Zwemmer vindt uiteindelijk ook dat de huidige regeling om uitvoeringstechnische gronden 

mogelijk zou moeten blijven.
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mogelijk moeten zijn, indien en voor zover tegenover het verlies uit deze inkomenscate-
gorie een positief resultaat uit dezelfde inkomenscategorie kan worden geplaatst. Daarbij 
kan voorts worden afgevraagd of een dergelijke regeling niet discriminatoir zou werken 
en in strijd zou kunnen komen met het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie (VwEU). Wat hiervan ook zij, om diverse hiervoor genoemde redenen zou een sepa-
rate regeling voor horizontale verliescompensatie voor buitenlands belastingplichtigen 
naar mijn mening moeten worden afgewezen.

Horizontale verliesverrekening wordt doorgaans ook geassocieerd met de fiscale eenheid. 
Op grond van art. 15 Wet VPB 1969 wordt de belasting van de moedermaatschappij en 
haar dochtermaatschappijen geheven alsof de werkzaamheden en het vermogen van de 
dochtermaatschappijen deel uitmaken van de werkzaamheden en het vermogen van de 
moedermaatschappij. Het object van de dochtermaatschappij wordt derhalve toegere-
kend aan de moedermaatschappij. Deze wijze van horizontale verliesverrekening vloeit 
voort uit het wezen van de fiscale eenheid op grond waarvan een concernbenadering 
geldt. Ook hier is echter naar mijn mening strikt genomen geen sprake van verliesverre-
kening, maar vloeit de verrekening van de positieve en negatieve resultaten van de moe-
dermaatschappij en de dochtermaatschappij(en) voort uit het systeem van de fiscale een-
heid in samenhang met de jaarlijkse belastingheffing. Het systeem van de fiscale eenheid 
heeft nu eenmaal tot gevolg dat het object van de moedermaatschappij wordt uitgebreid 
met de werkzaamheden en het vermogen van de dochtermaatschappijen.

Zoals ik hiervóór heb betoogd, is horizontale verliescompensatie naar mijn mening niet 
aan te merken als verliescompensatie. Horizontale verliescompensatie vloeit voort uit het 
jaarlijkse systeem van belastingheffing zoals wij dat nu eenmaal kennen. Het zou onnodig 
complicerend zijn om elke transactie respectievelijk elke rechtshandeling afzonderlijk in 
de belastingheffing te betrekken. Het systeem van jaarlijkse belastingheffing is daarmee 
niet alleen pragmatisch, maar ook logisch. Wel kan worden afgevraagd of het logisch en/
of wenselijk is dat bepaalde positieve en negatieve inkomensbestanddelen met elkaar ver-
rekend kunnen worden.85 Dit laat echter onverlet dat binnenjaarse verliescompensatie of 
inkomensverrekening naar mijn mening niet kan worden aangemerkt als verliescompen-
satie. Onder verliescompensatie versta ik het verrekenen van een negatief inkomen uit 
hoofde van een belastingheffing naar de winst van enig jaar met een positief inkomen uit 
hoofde van een belastingheffing naar de winst van een ander jaar. Ik heb er dan ook voor 
gekozen om horizontale verliescompensatie geen deel te laten uitmaken van het vervolg 
van dit onderzoek. Dit is naar mijn mening verdedigbaar aangezien horizontale verlies-
verrekening in beginsel geen rol speelt bij een onderzoek naar de invloed van belangen-
wijzigingen op de verliesverrekening. Hierop geldt één belangrijke uitzondering: met 
ingang van 1 januari 2011 is binnenjaarse verliesverrekening bij toepassing van art. 20a 
Wet VPB 1969 in het jaar van een belangrijke aandeelhouderswisseling niet langer moge-
lijk. Vanzelfsprekend komt de hiermee samenhangende problematiek in dit onderzoek 
wel aan de orde.

2.4 CARRY-BACK EN CARRY-FORWARD VERSUS ACHTERWAARTSE 
EN VOORWAARTSE VERLIESVERREKENING

In de dagelijkse praktijk en ook in de literatuur worden de termen carry-back en carry-
forward doorgaans veel gebruikt als synoniem voor achterwaartse respectievelijk voor-
waartse verliesverrekening. Noch achterwaartse verliesverrekening noch voorwaartse 
verliesverrekening zijn letterlijk in de wettekst in de Wet IB 2001 en de Wet VPB 1969 
opgenomen.86 Desalniettemin sluiten deze termen het meest aan bij de wettekst en zijn 
om die reden te prefereren boven de Angelsaksische aanduiding. In een sterk internatio-

85 Zie mijn opmerkingen hiervoor ten aanzien van inkomensverrekening in de Wet IB 2001.
86 Evenmin als de termen carry-back en carry-forward overigens.
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naliserende context zullen de termen carry-back en carry-forward naar verwachting ech-
ter aan terrein winnen.
Tot slot en wellicht ten overvloede zij opgemerkt dat met achterwaartse verliesverreke-
ning wordt gedoeld op het verrekenen van een verlies van enig jaar met een daaraan voor-
afgaand jaar,87 terwijl op grond van voorwaartse verliesverrekening een verlies wordt 
vooruitgewenteld naar een jaar dat is gelegen na het verliesjaar, maar binnen de door wet 
gestelde termijn van voorwaartse verliesverrekening.

2.5 ONGEWENST GEBRUIK RESPECTIEVELIJK MISBRUIK VAN 
VERLIEZEN

In hoofdstuk 1 ben ik ingegaan op de aanleiding, probleemstelling en afbakening van het 
onderzoek, alsmede de opzet daarvan (inclusief methodologische verantwoording van de 
rechtsvergelijkende analyse). Hierbij kwamen de termen ongewenst gebruik en misbruik 
van verliezen op diverse plaatsen naar voren.88 Het antwoord op de vraag wat moet wor-
den verstaan onder ongewenst gebruik of misbruik van verliezen is niet eenduidig te 
geven en hangt voornamelijk af van de invalshoek die men kiest.89 Vanuit een belasting-
plichtige of concern bezien, lijkt het logisch wanneer men tracht om een vennootschap, 
waarvan de activiteiten niet succesvol zijn gebleken, maar die nog wel beschikt over com-
pensabele verliezen, te verkopen aan een derde, om zodoende nog enige opbrengst uit de 
niet-succesvolle activiteiten te kunnen halen. Van enig misbruik of ongewenst gebruik is 
in dit uitgangspunt dan geen sprake. Sterker nog: de verkoop van een verlieslichaam is 
uiterst gewenst, aangezien het een (gedeeltelijke) vergoeding kan betekenen voor de niet-
succesvolle ondernemingsactiviteit. Daar komt bij dat het inbreken in de verliesverreke-
ning van een subjectief belastingplichtig lichaam door te kijken naar de achterliggende 
belanghebbenden een vreemde eend in de bijt is in de wettelijke structuur van de 
Wet VPB 1969 die gebaseerd is op het klassieke stelsel.
Voor de fiscale wetgever daarentegen spelen budgettaire overwegingen een belangrijke 
rol bij het bepalen van de wenselijkheid van een bepaalde regeling. De inbreuk in het 
systeem van de Wet VPB 1969 is door de wetgever dan ook gemotiveerd met het argument 
dat deze maatregel noodzakelijk was om misbruik van handel in verliezen te beteugelen. 
Het gebruikmaken van compensabele verliezen van lege vennootschappen is tijdens de 
parlementaire behandeling van deze bepaling door de wetgever dan ook steeds als mis-
bruik bestempeld, al is het woord ‘misbruik’ nadien enigszins afgezwakt tot ‘ongewenst 
gebruik’.90

Ook in het kader van het voorkomen van het verdampen van een verlies op grond van de 
reguliere termijn van verliesverrekening kan ongewenst gebruik van verliezen aan de 
orde zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om constructies waarbij een winst wordt gerealiseerd 
die wordt afgezet tegen bestaande compensabele verliezen (al dan niet gekocht). 
Vgl. onder meer de arresten HR 10 maart 1993, nr. 28.139, BNB 1993/196, HR 10 maart 

87 Eén van de drie voorafgaande jaren in de inkomstenbelasting, waarbij het verlies in de eerste 
plaats wordt verrekend met het oudste van deze drie winstjaren. Voor de vennootschapsbelasting 
geldt thans een termijn van achterwaartse verliesverrekening van één jaar, behoudens de moge-
lijkheid van verruimde verliesverrekening voor de jaren 2009, 2010 en 2011 tegen inlevering van 
een deel van de termijn van voorwaartse verliesverrekening (zes jaar in plaats van negen jaar).

88 Ook de term oneigenlijk gebruik komt in dit kader nog wel eens voor.
89 Zie in dit kader ook L.G.M. Stevens, ‘Wat is ongewenste handel in verliesverrekening?’, WFR 2000/

1215.
90 Zie Kamerstukken II, 1959-1960, 6000, nr. 3, p. 21. Staatssecretaris van Financiën Grapperhaus: ‘Ik 

wil daarbij niet het woord “misbruik” in de mond nemen. Dat vind ik niet juist. Wanneer de overheid door haar 
recht de gelegenheid laat dat iemand op oneigenlijke wijze gebruik maakt van bepaalde rechtsregels, dan wil ik 
niet degene zijn die daarvoor het woord “misbruik” gebruikt. Ik wil wel zeggen, dat het niet de bedoeling van 
de wetgever is dat iemand, door middel van aankoop van een verlies-n.v. een verlies dat hij zelf niet heeft geleden 
in mindering brengt op zijn belastbare winst. Ik geloof dat ik de plicht heb, bij het tot stand brengen van deze 
wet daartegen een dam op te werpen.’ Handelingen II, 1968-1969, 6000, 65e vergadering, 11 juni 1969. 
Zie ook hierna.
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1993, nr. 28.484, BNB 1993/197 en HR 30 juni 1999, nr. 34.219, BNB 1999/323.91 Hierbij 
hoeft niet noodzakelijkerwijs sprake te zijn geweest van een wijziging van de belangheb-
benden in het verlieslichaam.
Daarnaast kan in het kader van de diverse reorganisatiefaciliteiten (juridische fusie, 
bedrijfsfusie, juridische (af)splitsing) en het regime van de fiscale eenheid gesproken wor-
den van ongewenst gebruik van verliezen (bezien vanuit de wetgever). Het gaat er dan in 
de kern om dat aan de reorganisatie of de fiscale eenheid geen materieel terugwerkende 
kracht wordt verleend. Om die reden wordt bij een fiscaal gefacilieerde reorganisatie of 
bij de totstandkoming van een fiscale eenheid winstsplitsing voorgeschreven. Kort gezegd 
komt dit erop neer dat er een splitsing aangebracht dient te worden in de resultaten voor 
de desbetreffende reorganisatie of totstandkoming van de fiscale eenheid en de resultaten 
na de reorganisatie of totstandkoming van de fiscale eenheid.
Het vorenstaande leidt tot een dilemma. Het ligt namelijk voor de hand om in de termi-
nologie van gewenst versus ongewenst gebruik van verliezen aan te sluiten bij de termi-
nologie die de fiscale wetgever hanteert. Art. 20a Wet VPB 1969 wordt daarnaast ook in 
het fiscale spraakgebruik als een antimisbruikbepaling bestempeld. Dit brengt echter het 
gevaar met zich mee, dat in onvoldoende mate rekening wordt gehouden met het hier-
voor genoemde standpunt van (de belanghebbenden in) een belastingplichtige, op basis 
waarvan tot de conclusie zou kunnen worden gekomen dat van misbruik of ongewenst 
gebruik helemaal geen sprake is.
Op basis van het bovenstaande en tevens in ogenschouw nemend dat vele landen een 
soortgelijke bepaling als art. 20a Wet VPB 1969 kennen die ziet op ‘loss trafficking’, denk 
ik toch dat het het meest voor de hand ligt om aan te sluiten bij de terminologie van de 
fiscale wetgever. Ik prefereer hierbij – mede op basis van de opmerkingen tijdens de par-
lementaire behandeling – de term ongewenst gebruik boven misbruik. Ongewenst 
gebruik van verliezen betekent in dit kader dat verliezen niet langer verrekenbaar zijn op 
grond van een wettelijke bepaling en de daarmee samenhangende jurisprudentie. Het 
vorenstaande laat echter onverlet dat kritische kanttekeningen zijn te plaatsen bij de 
keuze van de wetgever om een bepaling tegen de handel in verliezen in te voeren. Deze 
kritische kanttekeningen zullen in de volgende hoofdstukken uitgebreid aan bod komen.

91 Op deze arresten ben ik uitgebreid ingegaan in paragraaf 5 van mijn artikel ‘Methoden ter voor-
koming van verliesverdamping’ in TFO 2011/116.




