
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Fiscale winstbepaling en vennootschappelijke jaarrekening: Goed
koopmansgebruik en de in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar
beschouwde normen

Hoogendoorn, J.

Publication date
2000

Link to publication

Citation for published version (APA):
Hoogendoorn, J. (2000). Fiscale winstbepaling en vennootschappelijke jaarrekening: Goed
koopmansgebruik en de in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar beschouwde
normen. [, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/fiscale-winstbepaling-en-vennootschappelijke-jaarrekening-goed-koopmansgebruik-en-de-in-het-maatschappelijk-verkeer-als-aanvaardbaar-beschouwde-normen(dc54fcd2-8a81-4cad-ae7c-019d5fa872c3).html


TENN GELEIDE 

"Hett spanningsveld tussen de bedrijfseconomische en de fiscale jaarwinstbepaling levert meer en 
meerr problemen op voor de praktijk". Aldus begint de inleiding van het verslag van het congres, 
datt in 1988 en 1989 werd gehouden ter gelegenheid van het 12 1/2 jarig bestaan van de stuur-
groepp Belastingen, ressorterende onder de commissie voortgezette educatie registeraccountants 
(VERA).. Dit verslag is gepubliceerd als NTVRA-geschrift no 50 (augustus 1989). De zou het 
woordd "bedrijfseconomisch" in deze uitspraak willen vervangen door "vennootschappelijk". In-
derdaad,, de vraag naar de verhouding tussen de vennootschappelijke jaarrekening en de fiscale 
winstbepaling,, tussen de "maatschappelijk aanvaardbare normen" waaraan de vennootschappelij-
kee jaarrekening moet voldoen, en het "goede koopmansgebruik", dat de in een kalenderjaar ge-
notenn fiscale winst bepaalt, lééft. Zowel in de theorie als in de praktijk. In zoverre mag van een 
spanningsveldd worden gesproken. Ook de belangstelling, die het onderzoek in 1997 van het Plat-
formm Versterking Vaktechniek van het Ministerie van Financiën naar de verschillen tussen de fis-
calee en vennootschappelijke jaarrekening heeft mogen ervaren, getuigt van het feit, dat het vraag-
stukk van de verhouding tussen beide rechtsgebieden lééft. Genoemd kan voorts o.m. nog worden 
hett rapport van de Vereniging voor Belastingwetenschap no. 189 over "Verhouding tussen goed 
koopmansgebruikk en maatschappelijk aanvaardbare normen"; mede de inhoud van dit rapport 
heeftt geïnspireerd tot deze studie. Een bezinning op de grondslagen en doelstellingen van de ven-
nootschappelijkee jaarrekening èn van de fiscale winstbepaling, op de betekenis van bedrijfseco-
nomischee inzichten voor beide terreinen - vennootschapsrecht en belastingrecht - kan het inzicht 
inn samenhang, overeenkomsten en verschillen ten goede komen. Een verdieping van dit inzicht 
kann voor beide rechtsgebieden van nut zijn. 
Dee voor u liggende studie beoogt een bijdrage te geven aan deze bezinning, en wel vanuit de fis-
calee gezichtshoek. In de hierna volgende hoofdstukken wordt begonnen met een schets van de 
ontwikkelingg van het begrip "goed koopmansgebruik". Aan het begin van deze ontwikkeling staat 
watt ik zou willen noemen, een verwijzing naar de coutumen, naar de common sense van de 
"degelijke",, "eerlijke" of "goede" koopman. Bij deze common sense voegen zich in latere jaren 
wetenschappelijkee inzichten omtrent de bepaling van winst (en verlies). Maar, "goed koopmans-
gebruik""  valt niet samen met "hetgeen de bedrijfseconomie leert" of "wat de ondernemer doet"; 
"goedd koopmansgebruik" is een rechtsbegrip, en wel een fiscaalrechtelijk begrip. Het is de rech-
ter,, die, in het algemeen althans, het laatste woord heeft en bepaalt wat rechtens wèl en wat rech-
tenss niet strijdig is met goed (of "degelijk" en "eerlijk") koopmansgebruik. Goed koopmansge-
bruikk (of verwante termen met zelfde inhoud) heeft van meet af aan de functie gehad van een 
normm bij de beoordeling in concrete gevallen wat wél en wat niet toelaatbaar was en is in de ver-
houdingg tussen overheid en burger met betrekking tot de toepassing van de belastingwet. De af-
bakeningg van de grens tussen "strijdig met goed koopmansgebruik" en "niet strijdig met goed 
koopmansgebruik""  is een taak, die de wetgever heeft toevertrouwd aan de rechter, hetgeen de 
wetgeverr overigens niet ervan heeft weerhouden in te grijpen, wanneer hij dit nodig of gewenst 
achtte.. De wetgever heeft het proces van vorming van het goede koopmansgebruik door de rech-
terr "alert begeleid" (en doet dit nog). 

Rechterr en wetgever hebben het rechtens geldend goed koopmansgebruik gevormd. Praktijk en 
wetenschapp hebben recht èn plicht tot het ontwikkelen van initiatieven en tot constructieve bege-
leidingg van het vormgevingsproces - goed koopmansgebruik als jus constituendum. 
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Dezee studie zal zich niet uitstrekken tot een behandeling van de beginselen en (rechts)gronden, 
diee aan onze wetgeving ten grondslag liggen c.q. geacht worden behoren te liggen. Deze begin-
selenn en gronden zijn van zodanig belang, dat zij verdienen de hoofdzaak te vormen van afzon-
derlijkee studies (en niet een plaats aan de "zijlijn") . Bij wijze van voorbeeld noem ik de "Inleiding 
tott het Nederlands belastingrecht" van Hofstra (m.n. hoofdstukken II en IH), de dissertatie van 
L.G.M.. Stevens (1980) "Belasting naar draagkracht", en - van oudere datum nog - de bijdrage van 
Detigerr in de Smeetsbundel over "belastingbeginselen". 
Dee term "ability to pay" in deze studie dient letterlijk te worden genomen, in de zin van be-
kwaamheidd of capaciteit tot betaling. 
Opp het gebied van vennootschapsrecht heeft de wetgever - hiertoe verplicht door E.G.-Richtlijnen 
-- niet volstaan met het aangeven van een maatstaf ("nonnen die in het maatschappelijk verkeer als 
aanvaardbaarr worden beschouwd"), doch heeft tevens een reeks gedetailleerde voorschriften het 
lichtt doen zien. De invoering van een afzonderlijke norm eerst in de Wet op de Jaarrekening, later 
inn boek 2 van het BW heeft het specifieke fiscaalrechtelij k karakter van "goed koopmansgebruik" 
bevestigd.. Het naast elkaar bestaan van twee afzonderlijke, verwante normenstelsels maakt de 
studiee naar samenhang, overeenkomsten en verschillen boeiend. 

Dee indeling van de studie na deze inleiding is als volgt: 
II  Onderneming/ondernemer - totale winst -jaarwinst. 
III  Oorsprong en ontwikkeling "goed koopmansgebruik" tot 1950. 
mm Schets van de ontwikkeling vanaf 1950 aan de hand van concrete onderwerpen. 
IVV De ontwikkeling van het begrip "in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar be-

schouwdee normen". 
VV Schets van de inhoud van het begrip "in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar 

beschouwdee nonnen" aan de hand van concrete onderwerpen. 
VII  Evaluatie van de verschillen tussen fiscale winstbepaling en vennootschappelijke jaane-

keningg in de praktijk. 
Vuu De betekenis van de bedrijfseconomie voor goed koopmansgebruik en maatschappelijk 

aanvaardbaree normen. 
VUII  Verhouding goed koopmansgebruik en maatschappelijk aanvaardbare normen. 

Aann het eind volgt een - korte - samenvatting. 

Hoofdstukk I wil, voorafgaand aan een kijk op de verhouding tussen totale winst en jaarwinst in de 
belastingheffing,, een uiteenzetting geven omtrent enkele basisbegrippen, zoals onderneming en 
ondernemer,, de zelfstandige winstberekening ("at arms length") per onderneming, en van de 
grondslagg van de deelnemingsvrijstelling (het "ne bis in idem") bezien vanuit de relatie tot deze 
zelfstandigheid.. In de hoofdstukken II en Hl wordt "100 jaar" goed koopmansgebruik geschetst. 
Dee historie van de "maatschappelijk aanvaardbare normen" is korter; wanneer de ontwikkeling 
vann de accountantsnormen mede in ogenschouw wordt genomen, wordt óók op dat gebied de 
"20stee eeuw" omspannen. De historie van de "maatschappelijk aanvaardbare normen" wordt 
weergegevenn in hoofdstuk IV. De titels van de hoofdstukken 113 en V wijzen reeds op een ver-
wantschapp van de behandelde onderwerpen. In hoofdstuk III worden een aantal in jurisprudentie 
enn literatuur saillante onderwerpen met betrekking tot de fiscale winstbepaling aan de orde ge-
steld;; in hoofdstuk V een aantal verwante onderwerpen in de vennootschappelijke jaanekening. 
Inn hoofdstuk VI volgt een evaluatie van de in de praktijk voorkomende verschillen tussen fiscale 
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winstbepalingg en vennootschappelijke jaarrekening. De hoofdstukken m, V en VI geven tezamen 
eenn rechtsvergelijkend overzicht. In de hoofdstukken Vu en V1H wordt de relatie tussen goed 
koopmansgebruikk en maatschappelijk aanvaardbare normen achtereenvolgens bezien vanuit een 
(bedrijfs)) economische en een juridische gezichtshoek. In hoofdstuk Vu wordt met name aan-
dachtt gegeven aan de bedrijfseconomische grondslagen van de rechtsbegrippen goed koopmans-
gebruikk en maatschappelijk aanvaardbare normen. 
Perr 1 januari 2000 werd deze studie afgesloten. Lopende ontwikkelingen konden tot deze datum 
inn de studie worden betrokken. 
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