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II ONDERNEMING/ONDERNEMER - TOTALE WINST EN JAARWINST 

1.11 INLEIDING 

"Winstt is het bedrag van de gezamenlijke voordelen uit onderneming"- aldus samengevat de om-
schrijvingg van de fiscale winst. De onderneming is de (exclusieve) bron van de inkomenscatego-
riee winst. Geen winst zonder onderneming. Onderneming in economische zin is de duurzame or-
ganisatiee van kapitaal en arbeid, die door middel van deelname aan het maatschappelijk verkeer 
hett maken van overschotten (winst) beoogt. In de fiscale literatuur pleegt een onderscheid te wor-
denn gemaakt tussen "objectieve onderneming" en "subjectieve onderneming". De "objectieve on-
derneming""  is de zojuist omschreven onderneming in economische zin, de "cel" in het maat-
schappelijkk systeem van de ondernemingsgewijze productie; de "subjectieve onderneming" is het 
aann het belastingsubject/natuurlijk persoon of rechtspersoon toe te rekenen aandeel in de 
"objectieve""  onderneming (bij een eenmanszaak is dit 100%). In ons belastingstelsel is de 
"objectieve""  onderneming als zodanig niet aan belastingheffing onderworpen; de subjecten 
(personen),, aan wie de ondernemingen - hun vermogen en hun resultaten - worden toegerekend, 
zijnn aan de heffing van inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting onderworpen, i 
Dee wetten op de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting hanteren hetzelfde basis-
begripp onderneming. Onmiddellijk moet hieraan worden toegevoegd, dat krachtens wetsduiding 
(art.. 2 lid 1 sub a, b en c Wet Vpb 1969) een aantal lichamen (w.o. NV en BV) geacht worden 
uitsluitendd ondernemingsactiviteiten te verrichten en alleen en uitsluitend ondernemingsvermogen 
tee bezitten. Deze lichamen genereren geen andere inkomsten dan winst. Baten, die in de inkom-
stenbelastingg niet tot de categorie "winst" zouden worden gerekend, maken wel deel uit van de 
winstt van een zodanig lichaam. Géén afbakening van een "ondernemingssfeer" en een "niet-
ondernemingssfeer""  (er is slechts één sfeer t.w. de "ondernemingssfeer"). Begin en einde van het 
lichaamm vallen samen met begin en einde onderneming. 
Hetzelfdee begrip winst is van kracht, ongeacht de rechtsvorm van de ondernemer(s). Dit is m.i. 
eenn juiste opzet in onze wetgeving. In de uitwerking zijn verschillen gerechtvaardigd indien en 
voorzoverr deze verschillen voortkomen uit het verschil in rechtsvorm. De schakelbepaling is 
neergelegdd in art. 8 lid Wet Vpb 1969. 2 
Watt is winst? Een overschot, waarboven? Van winst (overschot) kan eerst sprake zijn wanneer is 
voldaann aan een instandhoudingseis of - postulaat. In de belastingwetgeving geldt de instandhou-
dingg van het nominaal geïnvesteerd vermogen als zodanig postulaat. De onderneming moet de 
"bron""  van de winst zijn; de onderneming moet de ondernemer in staat hebben gesteld het over-
schott te behalen. Uit verkregen vermogensaanwas moet worden ge-elimineerd het saldo van het 
kapitaalverkeerr met eigenaar(s), vennoten, aandeelhouders, leden en andere deelgenoten (d.i. het 
saldoo van kapitaalstortingen, w.o. informele, minus onttrekkingen of uitdelingen, w.o. informele). 
Hett maakt veel uit, waar het meetpunt (al of niet winst) wordt geplaatst. Aan het eind van de uit-
oefeningg van de onderneming kan de totale winst worden gemeten aan de hand van zojuist ge-
noemdee kwalitatieve elementen. Wanneer de meetpunten worden geplaatst op regelmatig terugke-
rendee tijdstippen tijdens de uitoefening van de onderneming, stelt de voortgang van de bedrijfs-
voeringg aanvullende kwalitatieve eisen, zoals de instandhouding van het complex, dat benodigd is 
voorr de bedrijfsvoering. In de verhouding tussen belastingheffende overheid en belastingplichtig 
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subjectt zijn de meetpunten tevens "afrekenpunten". Zolang de (potentële) winst nog in de 
"pijplijn ""  van het ondernemingsproces is, is er geen beschikbare winst. De winst moet gereali-
seerdd zijn. 
Eenn bijzonder fenomeen in de vennootschapsbelasting vormt de zgn. deelnemingsvrijstelling: een 
objectievee vrijstelling van voordelen uit een deelneming (in een aan de vennootschapsbelasting of 
soortgelijkee belasting onderworpen entiteit). Het zgn. klassieke stelsel staat heffing van inkom-
stenbelastingg toe over baten, die worden ontvangen van lichamen uit reeds bij hen belaste winsten 
(waarvann de niet-aftrekbare vergoedingen deel uitmaken). In het systeem van de vennootschaps-
belastingg beoogt de vrijstelling van "voordelen uit een onderneming" op het vlak van de vennoot-
schapsbelastingschapsbelasting meervoudige heffing van deze voordelen te voorkomen; deze toepassing van het 
"nee bis in idem" vormt een onmisbaar bestanddeel in de wetgeving. Een dergelijke voorziening 
tegenn meervoudige heffing is op het vlak van heffing van inkomstenbelasting over "winst uit on-
derneming""  niet vereist. Personenassociaties (maatschappen, vennootschappen onder firma, ge-
wonee commanditaire vennootschappen) zijn niet als zodanig onderworpen aan de heffing van in-
komsten-- of vennootschapsbelasting; dit in onderscheid met lichamen met een (geheel of gedeel-
telijk)) in aandelen verdeeld kapitaal (w.o. maatschappen op aandelen), die wel als zodanig aan 
heffingg van vennootschapsbelasting zijn onderworpen. De aan een personenassociatie toekomen-
dee aandelen in de winst van een (objectieve) onderneming worden belast bij de leden van deze 
associaties,, se. voorzover zij aan heffing van inkomsten- of vennootschapsbelasting zijn onder-
worpen.. Een zgn. stapelvorm van personenassociaties (bv. ondermaatschap/bovenmaatschap) cre-
ëertt niet een meervoudige heffing. 
Dee "transparence" van personenassociaties bewerkstelligt een goede effectieve heffing. 
Voorr de beherend vennoten van een "open" commanditaire vennootschap is deze "transparence" 
o.m.. neergelegd in H.R. 7.7 '82 BNB 82/268. 

1.22 Winst uit onderneming 

2.12.1 Ondernemer-onderneming 

Dee totale winst wordt berekend per ondernemer; bij het einde van het ondernemerschap van de 
ondernemerr eindigt zijn onderneming, zoals bij het begin van zijn ondernemerschap zijn onder-
nemingg aanvangt. 
Dee belastingheffing knoopt aan bij de persoon van de ondernemer; hij is het belastingsubject; 
dragerr van rechten en verplichtingen. Wij zien dit ook in het internationale belastingrecht. In ver-
dragen,, die zijn gebaseerd op het OECD-model, betekent de uitdrukking "enterprise of a Con-
tractingg State" "an enterprise carried on by a resident of a Contracting State". Niet waar de on-
dernemingg zélf is gevestigd, maar waar de ondernemer woont of is gevestigd, bepaalt of de on-
dernemingg al dan niet in concreto kan worden aangemerkt als "an enterprise of a Contracting 
State".. Indien de onderneming wordt uitgeoefend door een als transparant aanvaard samenwer-
kingsverbandd van méér personen, geldt het aandeel van iedere partner in de onderneming als 
"enterprisee of a Contracting State" (se. mits deze partner woont in een "Contracting State"). Er 
zijnn zoveel "enterprises" als er partners zijn; dit is althans het grondpatroon. In zijn arrest van 
21.9.'999 heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen beslist, dat lid-staten hun 
uitt hoofde van afgesloten belastingverdragen toebedeelde heffingsbevoegdheden dienen uit te oe-
fenenn in overeenstemming met het gemeenschapsrecht. De beperkingen van de wettelijke hef-
fingsbevoegdheidd uit hoofde van ter voorkoming van dubbele belastingen afgesloten verdragen 
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dientt de desbetreffende lid-staat niet slechts ten goede te doen komen aan inwoners van de eigen 
staat,, maar ook aan vaste inrichtingen van niet-inwoners, voor zover deze althans inwoners zijn 
vanvan een andere lid-staat. Deze vaste inrichting kan als onderneming van een andere (lid) staat 
niett rechtstreeks een beroep doen op het verdrag; het beroep kan worden gedaan op grond van het 
gemeenschapsrechtt bij de staat waar de vaste inrichting is gelegen. Het Hof heeft aldus op dit 
puntt "Europese solidariteit" afgedwongen; het laat onverlet de definities van het OECD-
modelverdrag. . 
Hett aanknopen bij het belastingsubject mag niet uit het oog doen verliezen, dat de "bron", waaruit 
dee persoonlijke winst vloeit, de "objectieve" onderneming is d.w.z. een organisatie van kapitaal 
enn arbeid, gericht op het behalen van overschotten) door deelname aan het maatschappelijk ver-
keer.. In het internationaal belastingrecht is het niet anders. Ik moge in dit verband verwijzen naar 
dee omschrijving van het begrip vaste inrichting (art. 5 OECD-modelverdrag). 
Eénn persoon kan méér dan één onderneming bezitten. Eén persoon kan meervoudig ondernemer 
zijn.zijn. Het overbrengen van bedrijfsmiddelen uit de ene onderneming naar een andere onderneming 
(vann dezelfde belastingplichtige) kan niet "geruisloos" plaatsvinden, hoewel de eigenaar één en 
dezelfdee persoon is. De overgang uit een ondernemingsvermogen van een natuurlijk persoon naar 
eenn ander ondernemingsvermogen van dezelfde persoon is bij de eerstgenoemde onderneming 
eenn "onttrekking", en bij de laatstgenoemde een "inbreng"; "onttrekking" zowel als "inbreng" 
(kapitaalstorting)) zijn voor de toepassing van de inkomstenbelasting te stellen op de "waarde in 
hett economisch verkeer". 
Eenn onderneming (in economische "objectieve" zin) kan aan meer dan één ondernemer toebeho-
renn (bv. een onderneming, gedreven door een vennootschap onder firma etc). Als onderneming 
(inn fiscale "subjectieve" zin) geldt ieders rechtstreeks toe te rekenen aandeel in de "objectieve" 
onderneming. . 

2.22 Ondernemerschap in de Wet op de inkomstenbelasting 1964 

Art.. 6 lid 1 van de Wet IB 1964 geeft een omschrijving van de ondernemer, d.i. hij (of zij) die 
winstt uit een onderneming geniet: "winst uit onderneming geniet hij voor wiens rekening een on-
dernemingg wordt gedreven, daaronder begrepen hij die, anders dan als aandeelhouder, medege-
rechtigdd is tot het vermogen van een onderneming". Is de vraag "drijf t een samenwerkingsver-
bandd (bv. vennootschap onder firma) een onderneming in economische zin" bevestigend beant-
woord,, dan komt de kwalificatie van de leden van dit samenwerkingsverband aan de orde; de 
kwalificatiee (in deze tweede instantie) beslist of het aandeel van dit lid rechtstreeks kan worden 
toegerekend.. Het criterium voor ondernemerschap in de zin van artikel 6 Wet EB 1964 is gelegen 
inn het dragen van risico d.w.z. in het antwoord op de vraag of op grond van het samenwerkings-
contractt de onderneming mede voor rekening en risico van dit lid wordt uitgeoefend. Dit is recent 
nogg bevestigd in H.R. 18.3.'98 BNB 98/230 en H.R. 22.4.'98 BNB 98/231 m.n. Essers. Verwe-
zenn kan voorts worden naar H.R. 26.8.'98 BNB 98/410 m.n. Essers. Wordt deze vraag bevesti-
gendd beantwoord, dan is de desbetreffende belastingplichtige persoon (mede) ondernemer in de 
zinn van art. 6 Wet IB 1964 en is zijn aandeel een afzonderlijke persoonlijke onderneming. Wordt 
dee (objectieve) onderneming niet meer (mede) voor rekening van de belastingplichtige persoon 
uitgeoefend,, dan eindigt diens ondernemerschap en diens persoonlijke onderneming. Niet geldt 
alss voorwaarde, dat het risico onbeperkt dient te zijn; ook een beperkt risico kan onderne-
merschapp insluiten, mits dit risico niet verwaarloosbaar klein is. Een commanditaire vennoot kan 
alduss ondernemer zijn. Welke betekenis kan in dit verband worden toegekend aan de woorden 
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"daaronderr begrepen hij, die anders dan als aandeelhouder medegerechtigd is tot het vermogen 
vann een onderneming"? M.i. is de betekenis gelegen in de woorden "anders dan als aandeelhou-
der",, daarbij het medegerechtigd zijn tot een ondernemingsvermogen in hoedanigheid van eige-
naarr van (verhandelbare) aandelen uitsluitend van het ondernemerschap in de zin van art. 6 Wet 
IBB 64. Ik deel de opvatting, dat iedere commanditaire vennoot, mits deze wezenlijk risico loopt, 
winstt uit onderneming geniet. Naar deze opvatting zou de wettekst kunnen luiden: "Winst uit on-
dernemingg geniet degeen voor wiens rekening of mede voor wiens rekening, anders dan als aan-
deelhouder,, een onderneming wordt gedreven". Anders de Leidraad Besluit IB 1941, en de con-
stantestante jurisprudentie van de H.R.. De H.R. heeft in zijn bekende arrest d.d. 1.7/64 BNB 64/259 
m.n.. A.J. van Soest o.m. overwogen: " dat blijkens deze toelichting (bedoeld is deze Lei-
draadd IB '41 - H) het aandeel in de jaarlijke winst van een bedrijf dient te worden aangemerkt 
hetzijj  als opbrengst van roerend kapitaal hetzij als opbrengst van bedrijf , uitsluitend 
naarr gelang de rechten van dezen vennoot .... zijn beperkt tot een aandeel in de jaarlijkse winst 
dann wel zich daarboven uitstrekken tot een aandeel in het overschot, dat bij het einde der ven-
nootschapp mocht blijken aanwezig te zijn boven de kapitalen, waarvoor de vennoten hebben 
deelgenomen".. Slechts het medegerechtigd zijn tot een overschot bij het einde der vennootschap -
krachtenss overeenkomst van vennootschap - houdt in een medegerechtigd zijn tot het onderne-
mingsvermogen,, aldus deze vorm van medegerechtigdheid verheffend tot een afzonderlijk onder-
nemerschap.. Ik moge hier verder verwijzen naar H.R. 23.3.'94 BNB 94/192 m.n. Van Brunschot 
enn H.R. d.d. 9.12.'92 BNB 93/94 m.n. van mijn hand. De Leidraad werd geacht de bedoeling van 
dee besluitgever weer te geven. 
Inn de visie van Leidraad en H.R. betekent het ondernemerschap van de commanditair (die geen 
deell  heeft aan "feitelijke werkzaamheden" van de vennootschap maar wél medegerechtigd is tot 
hett "overschot bij liquidatie") een uitbreiding van het ondernemer-zijn, althans wat betreft de hef-
fingfing van de inkomstenbelasting. In deze visie ontbeert de heffing van de vennootschapsbelasting 
inn beginsel deze uitbreiding. Ik moge hier verder verwijzen naar H.R. d.d. 10.3.'93 BNB 93/227 
m.n.. van mijn hand. 3 
Dee sleutel tot een goed begrip van recente jurisprudentie van de H.R. (o.m. H.R. 12.2.'97 BNB 
97/175.. H.R. 16.12/98 BNB 99/147 en 148) is m.i. te vinden in de tekst van art. 17 Besluit IB 
1941:: "opbrengst van bedrijf genieten degenen voor wier rekening het bedrijf wordt uitge-
oefend,, daaronder begrepen degenen, die anders dan als aandeelhouder medegerechtigd zijn tot 
hethet bedrijfsvermogen, ook al nemen zij niet deel aan de feitelijke uitoefening van het bedrijf'. De 
woordenn "daaronder begrepen" zouden duiden op een uitbreiding van de categorie "genieters van 
winstt uit onderneming". De eerste categorie "genieters van winst uit onderneming" bestaat uit 
degenenn die deelnemen aan de feitelijke bedrijfsuitoefening, en in en door deze deelname aan de 
feitelijkee bedrijfsuitoefening (ondernemings)risico lopen. De tweede categorie omvat degenen, 
diee medegerechtigd zijn tot het bedrijfsvermogen (omvattend het delen in een liquidatiesaldo) 
zonderzonder dat zij aan de feitelijke bedrijfsuitoefening deelnemen. 
Inbrengg van arbeid door een vennoot houdt in een deelnemen aan feitelijke bedrijfsuitoefening; 
naderee eisen omtrent de aard van deze arbeid worden niet gesteld, mits de werkzaamheden van de 
vennoott niet in een ondergeschikte verhouding (gezagsverhouding) tot een andere vennoot wor-
denn verricht (H.R. 12.2.'97 BNB 97/175 m.n. Essers, H.R. 16.12.'98 BNB 99/147 en 148 m.n. 
Essers).. Het delen in winst of verlies behoeft bij deze eerste categorie "genieters van winst uit 
onderneming""  zich niet uit te strekken tot een medegerechtigdheid in het liquidatiesaldo. Bij de 
tweedetweede categorie van "winst uit onderneming" d.z. degenen, die medegerechtigd zijn tot het be-
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drijfsvermogenn (ik volg hier even de terminologie van het Besluit IB 41), geldt wel de voorwaar-
de,, dat deze medegerechtigdheid mede omvat rechten op het liquidatiesaldo. 
Hett ontwerp van Wet IB 2001 (art. 3.2.1.1) wil het "genieten van winst uit onderneming" in be-
ginsell  beperken tot de persoon van de ondernemer; winst uit onderneming kunnen - onder be-
perktee voorwaarden - ook genieten zij, die gerechtigd zijn tot een ondernemingsvermogen. Dit is 
eenn tweede categorie, duidelijk te onderscheiden van de categorie "echte" ondernemers. Onder 
ondernemerr wordt verstaan hij "voor rekening van wie een onderneming wordt gedreven en die 
rechtstreekss wordt verbonden voor verbintenissen betreffende die onderneming" (art. 3.2.1.2). 
Hett accent valt op deze rechtstreekse aansprakelijkheid. De "feitelijke bedrijfsuitoefening" uit het 
Besluitt IB 41 wordt uitgebreid tot "rechtstreekse verbondenheid voor verbintenissen betreffende 
diee onderneming". Dit criterium wordt mede aangetroffen in het besluit van de Staatssecretaris 
d.d.. 8 september 1999, waarin de (fiscale) positie van maten in een zgn. stille maatschap afhan-
kelijkk wordt gesteld van de vraag of deze maten verbintenissen betreffende de onderneming mo-
genn aangaan. Iedere maat in een maatschap is aansprakelijk voor de verbintenissen die hij zelf 
aangaat;; dit lat onverlet de onderlinge draagplicht van de andere maten, incl. de zgn. stille maten, 
-- elk naar zijn aandeel in de maatschap. Het ondernemingsrisico wordt door de maten gedeeld. 
Hett is m.i. niet juist de zgn. stille maat te kwalificeren als belegger, en dientengevolge te verwij-
zenn naar box III . Indien ik het goed zie, wordt aldus een extern handelen het criterium voor on-
dernemerschap.. Sluit een aansluiting op interne verhoudingen niet meer aan bij heersende opvat-
tingenn in het fiscale recht? Immers, het is een grondbeginsel in het fiscale recht, dat de fiscus zich 
bijj  de beoordeling van verhoudingen en situaties op het standpunt stelt van de belastingsubjecten 
zelf,, en niet op dat van derden. Dit beginsel is reeds neergelegd in B 2741. Een beoordeling van 
dee positie van leden van een samenwerkingsverband vanuit bestaande interne verhoudingen zou 
inn deze traditie passen. 
Indienn een criterium wordt gezocht voor de kwalificatie "ondernemer", zou het m.i. de voorkeur 
verdienenn aansluiting te zoeken bij een omschrijving als "de belastingplichtige, die voor eigen 
rekeningg een onderneming drijft" . Het begrip "drijven van een onderneming" is een bekend be-
grip.. Art. 2 lid 1 letter d Wet Vpb 1969 legt de belastingplicht vast van "verenigingen en andere 
dann publiekrechtelijke rechtspersonen, indien en voorzover zij een onderneming drijven". Art. 3 
lidd 1 letter c van het OECD-modelverdrag omschrijft "enterprise of a Contracting State" als "an 
enterprisee carried on by a resident of a Contracting state: "; art. 3 lid 1 letter f van het Nederland-
see Standaard Verdrag (NSV) omschrijft de uitdrukking "onderneming van een van de Staten" als 
"eenn onderneming gedreven door een inwoner van een van de Staten". Wat kan worden verstaan 
onderr het "drijven van een onderneming"? Kapitaalverschaffing sec houdt niet het (mede)drijven 
vann een onderneming in; kapitaalverschaffing in combinatie met (mede)zeggenschap in de leiding 
vann de onderneming d.w.z. (mede)zeggenschap in beslissingen als vaststelling van beleid, inves-
teringen,, acquisities, afstoten van activiteiten, desinvesteringen, houdt wél in een (mede)drijven 
vann de onderneming. Een dergelijke deelname in het bestuur kan 'intern zijn, behoeft niet per se 
externn te blijken. Een commanditair, die géén (mede)zeggenschap in het bestuur van de onderne-
mingg heeft, m.a.w. een (in hoofdzaak) "passieve" commanditair, "drijft " niet mede een onderne-
ming.. Een "actieve" commanditair m.i. wél, evenals in de regel een zgn. "stille maat" in een 
maatschap.. De kwalificatie "drijven" hangt af van contractuele bevoegdheden + feitelijk gebruik 
vann deze bevoegdheden. Is er een brug te slaan naar de omschrijving in het wetsvoorstel 
"rechtstreeksee verbondenheid voor verbintenissen betreffende die onderneming"? M.i. mogelijk, 
indienn bevoegdheid om rechtstreeks de onderneming te verbinden wordt aangemerkt als vermoe-
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denden van ondernemerschap. Er is ruimte voor ondernemerschap buiten dit vermoeden; dit onder-
nemerschapp moet worden aangetoond. 
Dee personenassociaties zijn niet zejf onderworpen aan heffing van een belasting naar de winst. De 
ledenn van deze samenwerkingsverbanden zijn de belastingplichtige subjecten. Het aandeel van 
dezee leden in de objectieve onderneming is de bron van de categorie "winst" in hun inkomen. Dit 
aandeell  wordt behandeld als zelfstandige onderneming (zgn. subjectieve onderneming); deze on-
dernemingg mag bv. een eigen systeem van winstbepaling hanteren, onafhankelijk van het stelsel 
vann de andere partners. De rechtsvorm (vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap) 
vanvan het samenwerkingsverband stempelt een deelname in het samenwerkingsverband niet tot on-
derneming;derneming; voor deze kwalificatie is beslissend het antwoord op de vraag of de activiteiten van 
hethet samenwerkingsverband een onderneming vormen d.i. een duurzame organisatie van kapitaal 
enen arbeid, die aan het maatschappelijk verkeer deelneemt met het oogmerk winst te behalen (zgn. 
objectieveobjectieve onderneming). Het streven naar overschotten is uiteindelijk bepalend voor het ant-
woordd op de vraag of een organisatie van kapitaal en arbeid, die een functie in het maatschappe-
lij kk verkeer vervult, als "onderneming" raag worden geduid. De kwalificatie "onderneming" is 
beslissendd voor het bestaan van een "bron" voor de inkomenscategorie winst. 
Dee "objectieve onderneming" bepaalt de kwalificatie van de "subjectieve onderneming" als on-
derneming.. Zonder de "objectieve onderneming" géén "subjectieve onderneming"; in zoverre be-
zitt de "subjectieve onderneming" een afgeleid bestaan. De "subjectieve onderneming" is de 
"objectievee onderneming", betrokken op ét persoon van de ondernemer. 
Zoalss wij zagen, geldt als totale winst de winst, die de individuele ondernemer behaalt gedurende 
hett bestaan van zijn onderneming. Het eind van zijn ondernemerschap is het eind van zijn 
"subjectievee onderneming". De activa en passiva verlaten de ondernemingssfeer van het 
(belastingplichtig)) subject. Eindigt de onderneming in economische zin ("objectieve onderne-
ming")) bij het einde van dit ondernemerschap? Soms is dat het geval (liquidatie), maar in (zeer) 
velee gevallen niet. De onderneming, de organisatie gaat dóór. Het voortbestaan van deze organi-
satiee kan aanzienlijk worden belemmerd door de zgn. "eindafrekening", die het concept van to-
taal-winstt met zich meebrengt bij het einde van het persoonlijke ondernemerschap. 
Dee zgn. doorschuiffaciliteiten (art. 15(3) en art. 17 Wet B 1964) hebben tot resultaat een afwij-
kingg van het totale winstbegrip, zoals hierboven omschreven. De stille reserves worden 
"doorgeschoven""  naar degene(n), die de onderneming voortzet(ten). Het belang van de voortzet-
tingg van de onderneming - bron van werkgelegenheid en welvaart - prevaleert boven een 
"eindafrekening""  bij de ondernemer, die zijn onderneming staakt. Deze in de wet neergelegde 
"doorschuiffaciliteiten""  houden, evenals de "geruisloze overgang" bij wijziging van de rechts-
vorm,, een afwijking van het systeem in. Het bedrag van de potentiële "eindafrekeningswinst" gaat 
overigenss niet verloren; immers wordt "doorgeschoven" naar de voortzettende ondememer(s). De 
claimm blijf t intact. Er is een doorbreking van het systeem naar twee zijden. Het belang van deze 
regelingenn voor de praktijk is groot, en zal in de toekomst naar onze verwachting niet afnemen. 
DeDe continuïteit van de onderneming prevaleert. Terecht. 
Dee wijziging van rechtsvorm - van eenmanszaak of personenvennootschap naar aandelenven-
nootschapp én omgekeerd - zou zo "geruisloos" mogelijk dienen te verlopen. Teneinde een wijzi-
gingg om fiscale redenen (zoveel mogelijk) te voorkomen, verdient een integratie van de heffing 
overr ondernemingswinsten in de IB-sfeer en van het "aanmerkelijk belang" regime m.i. aanbeve-
ling.. Een dergelijke integratie kan worden bewerkstelligd door o.m. de tarieven aan elkaar te kop-
pelen::  50% IB (over winst) = 35% Vpb + 25% (100 - 35) of 30% Vpb + 30% (100-30); m.a.w. 
doorr een evenwicht in heffing. Dit streven naar evenwicht is te vinden in de bestaande wetgeving 
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opp het "aanmerkelijk belang". In de Memorie van Toelichting op het ontwerp van wet nr 24761 
tott wijziging van enige belastingwetten (w.o. herziening regime winst aanmerkelijk belang) is op 
blz.. 5 te lezen: "Deze belastingdruk bestaat uit zowel de vennootschapsbelasting bij de vennoot-
schapp als de inkomstenbelasting bij de aandeelhouder. De gecombineerde druk van beide belas-
tingenn zal derhalve ongeveer gelijkwaardig moeten zijn aan de belastingdruk op ondernemingen, 
diee onder de inkomstenbelasting vallen". Tot zover de Memorie van Toelichting. 4 

2.33 Ondernemerschap in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 

Inn afwijking van het systeem van de inkomstenbelasting, stempelt de rechtsvorm in het systeem 
vann de vennootschapsbelasting wèl activiteiten van een aantal in de wet omschreven lichamen tot 
onderneming.. 5 De in art. 2 lid 1 onder letters a, b en c van de Wet Vpb 1969 omschreven licha-
menn - dat zijn NV's, BV's, open commanditaire vennootschappen en andere vennootschappen 
mett een geheel of gedeeltelijk in aandelen verdeeld kapitaal, coöperaties, onderlinge waarborg-
maatschappenn en onderlinge kredietinstellingen - "worden geacht hun onderneming te drijven met 
behulpp van hun gehele vermogen" (art. 2 lid 5 Wet Vpb 1969). Deze uitdrukkelijke wetsbepaling 
stempeltt de activiteiten tot ondernemingsactiviteiten, de bezittingen en schulden van genoemde 
lichamenn tot ondernemingsactiva en - passiva. Normaliter zal deze wettelijke fictie in overeen-
stemmingg zijn met de werkelijkheid. Maar, activiteiten vóór de aanvang van een onderneming, na 
hett einde van de onderneming of beleggingsactiviteiten buiten de onderneming, worden krachtens 
dezee wetsduiding gestempeld tot ondernemingsactiviteiten. Zoals Slot schreef in zijn noot onder 
H.R.. d.d. 3.10/90 BNB 91/16: " blijkbaar geen organisatie nodig, geen deelneming aan het 
maatschappelijkk verkeer". Hier geldt een verruimd ondernemingsbegrip krachtens vretsfictie. Be-
ginn en eind van het lichaam vallen samen met begin en eind van de onderneming. Oók indien de-
zee lichamen méér dan één onderneming (in economische zin) uitoefenen, geldt desondanks het 
gehééll  van de activiteiten als één onderneming (in fiscale zin). Overbrenging van activa van de 
enee naar de andere onderneming geldt hier niét als "onttrekking", gevolgd door "inbreng"; im-
merss is een handeling binnen de ene onderneming. Ten aanzien van deze rechtspersonen is een 
afbakeningg van onderneming en niet-onderneming niet aan de orde, zodat een vraag als "wat 
moett of kan tot winst uit onderneming worden gerekend en wat niet?" niet behoeft te worden be-
antwoord.. Het winstbegrip (van art. 7 Wet IB 1964) blijf t van betekenis voor de kwalificatie van 
winstafhankelijkee vergoedingen als "naar hun aard" ondernemingskosten, voor de afbakening van 
kapitaall  en winst, voor de waardering van kapitaalstortingen en onttrekkingen "niet in geld" 
(waarderingg op "waarde in het economische verkeer") "Uitdelingen" nemen bij de vennoot-
schapsbelastingg de plaats in, die "onttrekkingen" hebben bij de inkomstenbelasting, waarbij be-
dachtt dient te worden, dat kosten, die do persoon van de ondernemer betreffen (en in de sfeer van 
dee inkomstenbelasting als "onttrekking" zouden gelden) in de sfeer van de vennootschapsbelas-
tingg ex art. 2 lid 5 Wet Vpb als ondernemingskosten worden aangemerkt (bv. oprichtingskosten 
NVV of BV, emissiekosten). Het begrip onderneming in economische ("objectieve") zin is het be-
gripp onderneming in de sfeer van de vennootschapsbelasting, se,, uitgezonderd de toepassing van 
lidd 5 van art. 2 Wet Vpb 1969. Ik noem in dit verband art. 2 lid 1 sub d ("indien en voor zover zij 
eenn onderneming drijven"), art. 13 lid 3, art. 20 lid 5 Wet Vpb. De binnenlandse belastingplicht 
vann art. 17 Wet Vpb 1969 jo art. 49 lid 1 sub a_Wet IB 1964 treft de winst uit onderneming in de-
zee economische ("objectieve") zin; deze binnenlandse belastingplicht betreft buitenlandse licha-
menn dat zijn in het algemeen lichamen met bestuurszetel buiten Nederland (in verdragssituaties 
volgenss OECD-regels). 
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Ikk merkte hiervoor reeds op, dat in de visie van de H.R. de kwalificatie ondernemer in IB en Vpb 
verschilt;; (de Wet Vpb 1969 ontbeert de uitbreiding van art. 6 Wet IB 1964). Het woord "drijven" 
verondersteltt m.i. activiteiten, die kunnen kwalificeren als deelnemen in enigerlei vorm aan de 
leidingg (bestuur) van een onderneming. Sluit een dergelijk handelen het dragen van risico, zoals 
wijj  dat ontmoetten in de IB, als criterium uit? M.i. sluit het "drijven van een onderneming" het 
lopenn van ondernemingsrisico in. De H.R. voegt n.m.m. een nader criterium toe aan het dragen 
vann risico. Een stichting of vereniging, die niet zélf een onderneming "drijft " d.w.z. niet zelfacti-
viteitenn verricht, die kwalificeren als "drijven van een onderneming", is niet onderworpen aan de 
heffingg van vennootschapsbelasting, ook niet over het aandeel in de winst, dat deze rechtspersoon 
heeftt genoten als (commanditair) vennoot in een (objectieve) onderneming. Merkwaardig doet 
aan,, dat een buitenlandse equivalent van deze stichting of vereniging via de schakelbepaling van 
art.. 49 Wet EB 1964 wél onderworpen is aan belastingheffing (se. mits medegerechtigd tot het 
vermogenn in geval in geval van liquidatie). Via een intelligente trouvaille heeft de H.R. deze 
merkwaardigee situatie, althans voor vele gevallen, opgeheven. Ik moet deze materie hier verder 
latenn rusten. Hierna een casus ter illustratie van de overgangsproblematiek (van "onbelaste" naar 
"belaste""  sfeer). 
Hett arrest van de H.R. d.d. 21.11 .'90 BNB 91/90 m.n. van mijn hand had betrekking op de totaal-
winstt van een belastingplichtig geworden stichting (opleidingsinstituut). Het arrest betrof de ope-
ningsbalanss (als belastingplichtig lichaam), en m.n. de post "goodwill", gevormd in de periode 
vóórr het ontstaan van de belastingplicht. Zoals bekend, worden de activa en passiva, zover niet 
nominalee geldtitels, op de openings- en eindbalansen van de onderneming opgenomen voor de 
waardenn in het economisch verkeer. Zoals J. van Soest schreef in zijn noot onder H.R. 5.2.'64 
BNBB 64/120: "Bij de opstelling van de beginbalans staat voorop, dat de totale winst op de juiste 
wijzee wordt berekend, en dat de aktiva op de juiste waarde worden gesteld; in de volgende jaren 
gaatt het om de berekening van de jaarlijkse winst volgens goed koopmansgebruik". De H.R. 
overwoogg in dit arrest, dat in het algemeen bij de aanvang van de belastingplicht voor lichamen 
dee waarde van het ondernemingsvermogen dient te worden gesteld op de gezamenlijke waarde in 
hett economisch verkeer, incl. zelf gekweekte goodwill. Voor verenigingen en stichtingen, die be-
lastingplichtigg worden omdat de door hen verrichte activiteiten een onderneming (in economische 
zin)) zijn gaan vormen, maakt de H.R. een uitzondering voor (zelf gekweekte) goodwill; de H.R. 
fundeertt deze uitzondering op een "redelijke wetstoepassing". In de visie van de H.R. behoeft de 
zelff  gekweekte goodwill ook niet op de slotbalans te worden opgenomen. M.i. is het in overeen-
stemmingg met een "redelijke wetstoepassing" goodwill zowel op de openingsbalans als op de 
slotbalanss te verantwoorden. Door het verantwoorden van goodwill aan begin en eind kan ener-
zijdss een slijtage van de goodwill tot uitdrukking worden gebracht en anderzijds een toename van 
goodwilll  (voortgekomen uit offers ten laste van de resultaten van de onderneming) deel gaan uit-
makenn van de te belasten winst. Ik heb begrip voor het streven om géén "gap" te creëren tussen de 
"onbelaste""  fase en "belaste" fase in het bestaan van de rechtspersoon. De meen echter, dat de ge-
vondenn oplossing niet recht doet aan het stelsel van de vennootschapsbelasting; ik zou hebben 
kunnenn billijken, indien aan belanghebbende zou zijn toegestaan de offers, die zij zich heeft ge-
troostt tijdens de "onbelaste" fase voor de opbouw van het immateriële actief, te activeren. Deze 
laatstee oplossing zou m.i. in de lijn hebben gelegen met het "auteursrechten"- arrest H.R. 
29.10.'977 BNB 97/404. 6 
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2.44 "Fiscale eenheid" in de inkomstenbelasting 

Bijlagee Hl ("Verkenning van een aantal aspecten van de fiscale winstsfeer en van enkele andere 
belastingen")) bij de "Belastingen in de 21e eeuw - een verkenning" bevat een pleidooi voor een 
gesubjectiveerdd ondernemersbegrip. Ik laat deze verkenning aan het woord: "Bij een natuurlijk 
persoonn is thans sprake van ondernemerschap indien voor rekening van die persoon een onder-
nemingg wordt gedreven Als onderneming wordt beschouwd de organisatie van kapitaal en 
arbeid,, door een belastingplichtige opgebouwd en in stand gehouden met het oogmerk winst te 
behalen.. De onderneming vormt een bron van inkomen indien is voldaan aan de eis dat redelij-
kerwijss verwacht kan worden dat er winst wordt behaald. Thans wordt elke onderneming van een 
natuurlijkk persoon aangemerkt als een afzonderlijke bron van inkomen. De consequentie daarvan 
iss onder meer dat er dient te worden afgerekend over de winst behaald met of bij het staken van 
elkeelke door een ondernemer gedreven onderneming, ook indien hij nog steeds een of meer andere 
ondernemingenn voor zijn rekening drijft. Deze afrekening wordt steeds vaker als belemmerend 
ervaren".. Tot zover deze bijlage (III) . Aan de laatste zojuist geciteerde zin kan worden toege-
voegd,, dat de afrekening over "stille reserves" bij overgang van bestanddelen van het vermogen 
vann één onderneming naar het vermogen van een andere onderneming van dezelfde ondernemer/ 
natuurlijkk persoon eveneens als een belemmering wordt ervaren voor de uitoefening van een 
doelmatigg ondernemerschap. 

Dee bepleite subjectivering is o.m. te vinden in de eerste rapportage van de "subwerkgroep D 
(winst)""  d.d. 16 november 1995: "De subwerkgroep stelt voor dat de wetgeving ervan uitgaat dat 
eenn ondernemer/natuurlijk persoon gelijktijdig en volgtijdelijk slechts één onderneming drijft. 
Dezee onderneming kan derhalve bestaan uit meer dan één objectieve onderneming". 
VoorVoor goed begrip diene, dat het begrip "ondernemen " in de zin van een op het maken van winst 
gerichtegerichte deelname aan het maatschappelijk verkeer door een organisatie van kapitaal en arbeid 
eeneen decisieve functie blijft  vervullen. Ik heb moeite met de gedachte om één subjectieve onderne-
mingg aan te nemen, samengesteld uit aandelen in méér dan één objectieve onderneming, ongeacht 
dee aard van deze objectieve ondernemingen. De subjectieve onderneming is in mijn ogen een af-
geleidee van de objectieve onderneming; er zijn tenminste zoveel subjectieve ondernemingen als 
err objectieve ondernemingen zijn. Ik onderschrijf wel de wenselijkheid van een "doorschuiving" 
vann boekwaarden bij overgang van vermogensbestanddelen van de ene naar de andere onderne-
mingg van dezelfde belastingplichtige. De gedachte van een "fiscale eenheid" in de sfeer van de 
inkomstenbelastingg verdient sympathie, met dien verstande dat een dergelijke eenheid niet bij de 
wett wordt opgelegd, maar tot stand komt na en op verzoek van de belastingplichtige. De fiscale 
eenheidd kan worden gevestigd voor tenminste een aantal jaren. 7 Een "pooling" van de resultaten 
vann ondernemingen in hoofde van éénzelfde belastingplichtige vindt overigens reeds thans plaats. 

1.33 Zelfstandigheid als norm 

3.13.1 Inleiding 

Art.. 7 Wet IB 1964 bepaalt, zoals wij zagen, dat winst is "het bedrag van de gezamenlijke voor-
delenn die worden verkregen uit onderneming". Het is een ruim winstbegrip, mede omvattend 
vermogensvermeerderingg c.q. - vermindering van activa en passiva, in 't kort omvattend alle 
voordelenn tot het verkrijgen waarvan de uitoefening van de ondernemening in staat heeft gesteld. 
Dee woorden "uit onderneming" zijn doorslaggevend in dit verband. Voordelen of nadelen, die 
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hunn oorzaak vinden in de relatie tussen onderneming enerzijds en eigenaren, leden, aandeelhou-
derss of daarmee gelijk te stellen personen anderzijds, zijn niet voordelen (of nadelen) uit de on-
derneming;; voordelen of nadelen die de onderneming onder gelijke omstandigheden handelend 
metmet derden niet zou hebben gekend, maken niet deel uit van "winst uit onderneming" m.a.w. die-
nenn te worden ge-elimineerd teneinde tot de in art. 7 bedoelde ondernemingswinst te komen. 
Dee belastingheffende overheid knoopt aan bij de persoon, die drager is van rechten en verplich-
tingenn (natuurlijke persoon of rechtspersoon). Wij zagen, dat iedere natuurlijke persoon, voor 
wienss rekening c.q. mede voor wiens rekening een (objectieve) onderneming wordt gedreven, on-
dernemerr is; zijn belang in de (objectieve) onderneming c.q. zijn belangen in eventueel méér on-
dernemingenn geldt c.q. gelden als afzonderlijke (subjectieve) onderneming(en). De winstbereke-
ningg van elk van deze (subjectieve) ondernemingen vindt plaats vanuit de grondgedachte, dat elk 
vann deze ondernemingen een afzonderlijke onderneming is, met als consequentie, dat een over-
brengingg van activa en/of passiva van de ene onderneming naar een andere onderneming (van de-
zelfdee persoon) wordt "afgerekend" als ware het een transactie tussen (onafhankelijke) derden. 
Tenn aanzien van rechtspersonen als aandelenvennootschappen, coöperatieve verenigingen, onder-
lingee waarborgmaatschappijen geldt zoals wij zagen een enigszins ander ondernemersbegrip: ie-
derr van deze rechtspersonen wordt geacht voor de toepassing van de Wet Vpb één onderneming 
tee bezitten, ongeacht het eventueel drijven van méér dan één onderneming. Het arrest H.R.8.5.'57 
BNBB 57/208 heeft op de problematiek van het verkeer tussen (gelieerde) vennootschappen be-
trekking.. Duidelijk stelt de H.R. vast, dat het Besluit op de Vennootschapsbelasting 1942 - en wij 
mogenn hieraan toevoegen: de Wet Vpb 1969 - "er van uitgaat dat een moedermaatschappij en 
haarr juridisch zelfstandige dochterondernemingen op zichzelf staande lichamen vormen, die elk 
afzonderlijkk subjectief belastingplichtig kunnen zijn, in welk geval ook voor elk afzonderlijk het 
belastbaree bedrag - de winst over het boekjaar, verminderd met verrekenbare verliezen - moet 

wordenn bepaald; dat dan ook voor de heffing der belasting de bijzondere verhouding tussen 
eenn moedermaatschappij en haar dochterondernemingen betekenis mist, zodat, indien bij de 
winstberekeningg van de moedermaatschappij transacties met dochterondernemingen een rol spe-
len,, deze als transacties met derden moeten worden bezien". Uitgaande van de eigen afzonderlijke 
belastingplichtt geldt de eis van zelfstandige winstberekening, hetgeen o.m. inhoudt dat transacties 
tussenn verbonden ondernemingen onder de toets "dealing at arms length" vallen, immers moeten 
wordenn bezien als transacties tussen onafhankelijke derden. Nog recent (H.R.17.8.'98 BNB 
98/3855 m.n. van mijn hand) is deze zienswijze bevestigd. De commentator van het Vakstudie-
nieuwss (d.d. 3.9.'98, blz. 3462) : "Dit betekent een verwerping van de gedachte, dat de vennoot-
schappen,, die organisatorisch als een instrument in de onderneming van belanghebbende fungeren 
enn dus in die zin geen zelfstandige betekenis hebben, ook fiscaalrechtelijk zo gekwalificeerd mo-
genn worden ". Nu moet m.i. duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de via aandeel-
houdersrelatiess in één concern verbonden lichamen, en de niet via aandeelhoudersrelaties maar 
doorr feitelijke economische machtsverhoudingen afhankelijke lichamen. Ten aanzien van de 
eerstgenoemdee categorie geldt de "dealing at arms length"-norm, ten aanzien van de tweede cate-
goriee geldt deze norm niet, immers de transacties in deze categorie worden bepaald door zakelijke 
verhoudingen.. Waar eindigt in een concreet geval een zakelijk verantwoord beleid, en worden de 
niet-zakelijkee verhoudingen (aandeelhouderschap, lidmaatschap, eigendom) bepalend? Het 
grensgebiedd tussen zakelijk en niet-zakelijk is een bekend probleemgebied. 8 Resultaat-
verschuivingen,, die evident hun oorsprong vinden in bedoelde niet-zakelijke verhoudingen, lig-
genn in de sfeer van "uitdelingen/onttrekkingen" en "(kapitaal) stortingen/inbreng". Correcties bij 
dee één behoren te leiden tot correcties bij de ander. Het gaat niet aan om enerzijds winst te laten 
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"ontsnappen",, en anderzijds dezelfde winst dubbel (en meer) te onderwerpen aan dezelfde hef-
fing.. Deze regel behoort norm te zijn. De H.R. heeft deze regel toegepast op een m.i. oorspronke-
lijke,, doch wel gedurfde wijze in zijn arresten van 8.7.'86 BNB 86/293, 86/294, 86/295, 86/296 
enn 86/297, in welke arresten "de samenhang tussen de vennootschapsbelasting en inkomstenbe-
lasting""  in geding werd gebracht (!). Wij hebben hier van doen met enkele fundamentele zaken in 
onss systeem van belastingheffing op winsten: 
11 zelfstandige winstberekening per onderneming (in de sfeer der vennootschapsbelasting bete-

kentt dit: zelfstandige winstberekening per (aandelen) vennootschap); 
22 transacties (in goederen- en/of dienstensector) tussen door eigendom-, aandeelhouderschap -

off  lidmaatschap-verhoudingen verbonden ondernemingen moeten worden behandeld als 
transactiess tussen niet op dusdanige wijze verbonden ondernemingen d.w.z. als tussen 
"onafhankelijkee derden"; de hieruit voortvloeiende winstcorrecties worden onderling veref-
fendd via de kapitaalsfeer (storting vs. onttrekking); 

33 winstcorrectie blijf t bij uitzondering achterwege indien en voorzover een correctie in de 
winst-sfeerr niet zou worden gevolgd door correctie in de niet-winstsfeer. 

Dezee fundamentele principes, die nauw samenhangen met de structuur van onze wetten op in-
komsten-- en vennootschapsbelasting, zijn mede-bepalend voor de totale winst (art. 7 Wet IB 
1964),, en dientengevolge voor de jaarwinst "volgens goed koopmansgebruik" (art. 9 Wet IB 
1964). . 

3.22 "At arms length " in internationale verhoudingen 

Iederee staat is erop uit een "fair share" (wat dan ook onder "fair share" moge worden verstaan) 
vann de "profits" van inter- en transnationaal werkende ondernemingen te belasten. Het "separate 
entity"-concept,, neergelegd in het OECD-modelverdrag, wordt niet alleen gevolgd met betrekking 
tott de verhoudingenn tussen juridisch zelfstandige lichamen (art. 9 OECD-model), maar wordt ook 
gevolgdd met betrekking tot juridisch niét zelfstandige delen van een onderneming, mits deze on-
derdelenn voldoen aan specifiek gestelde vereisten (art. 7 OECD-model- "vaste inrichtingen"). Het 
principee van art. 9 is zover mij bekend algemeen aanvaard in de bij de OECD aangesloten landen, 
inn welk verband wél moet worden opgemerkt, dat binnen economische gemeenschappen, zoals de 
Europesee Unie, óók de gedachte van één "Europese" winst, te verdelen volgens een bepaalde 
sleutell  over de nationale werkmaatschappijen, wordt gehoord. Hoe is deze winst op zakelijke wij-
zee te verdelen? Hier liggen de moeilijkheden. De "Stockholm"- groep van fiscale deskundigen 
steltt (voor de E.U.) een toedeling naar "toegevoegde waarden" voor. Het "separate entity"- con-
ceptt zal "for the time being" evenwel van kracht blijven. 
Transactiess tussen gelieerde ondernemingen, die in verschillende staten zijn gevestigd, moeten 
mett het oog op de winstberekening van deze ondernemingen worden bezien als "transacties" met 
derdenn ("dealing at arms length"). "Gelieerd" in de zin van art. 9'van het OECD-modelverdrag/ 
art.. 9 Nederlands Standaard Verdrag (NSV) omvat méér dan directe c.q. indirecte aandeelhou-
dersrelaties:: het omvat mede deelnamen "directly or indirectly in the management, control ...." 
("aann de leiding van, aan het toezicht op "). Indien en voorzover deze vormen van 
"gelieerdheid""  een transactieresultaat beïnvloeden, is dit resultaat voor correctie vatbaar. Art. 9 
OECD-modelverdragg omschrijft deze regel als volgt: "Where conditions are made or im-
posedd between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from 
thosee which would be made between independent enterprises, then any profits which would 

havee accrued to one of the enterprises, but by reason of those conditions have not so ac-
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crued,, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly". Het NSV bevat 
analogee tekst, en volgt hieraan toe: "Het is wel verstaan, dat de omstandigheid dat gelieerde on-
dernemingenn overeenkomsten hebben afgesloten zoals "cost sharing"-overeenkomsten of alge-
menee dienstverleningsovereenkomsten, voor of gebaseerd op de toerekening van de kosten van de 
leiding,, de algemene beheerkosten, de technische en zakelijke kosten, kosten voor onderhoud en 
ontwikkelingg en andere soortgelijke kosten, op zichzelf geen voorwaarde is als bedoeld in voor-
gaandee zin" (cursivering van mijn hand). Een nuttige aanvulling in het NSV; aandacht verdienen 
dee woorden "op zichzelf'. Het "arms length"- principe geldt eveneens voor de winstberekening 
vann een vaste inrichting in de zin van art. 5 OECD-model (art. 5 NSV). Dit "arms length "- prin-
cipecipe maakt deel uit van de "internationally accepted taxation principles ". Dit principe gaat ver-
derr dan de uitschakeling van het "saldo kapitaalverkeer" in het kader van art. 7 Wet D3 1964. De 
correctiemogelijkheidd kan in op zichzelf zakelijke verhoudingen ingrijpen. 
Art.. 9 OECD-modelverdrag beoogt een grote reikwijdte; het officiële Commentaar gaat zover dat 
art.. 9 ook omvat de zgn. "her-kwalificatie" van vreemd vermogen in eigen vermogen. 
Aann een zodanige vaste inrichting is toe te rekenen de winst "which it might be expected to make 
iff  it were a distinct and separate enterprise dealing wholly independently with the en-
terprisee of which it is a permanent establishment" (art. 7 lid 2 OECD-modelverdrag). De "transfer 
pricing""  van goederen en diensten vormt in de praktijk het belangrijkste probleem van deze 
"dealingg at arms length". Op dit principe rust bv. het besluit van 24 augustus 1999 IFZ 99/427 
inzakee overbrenging van bedrijfsmiddelen (w.o. goodwill) naar hier te lande gelegen vaste inrich-
tingenn van buitenlandse ondernemingen. De complexiteit, en de daarmee verbonden onzekerheid 
vann de "transfer pricing"- problemen verklaart de groeiende belangstelling voor "advance pricing 
agreements""  (apa's). Wat ons land aangaat, kunnen in dit verband de zgn. rulings en andere af-
sprakenn met de Belastingdienst worden genoemd, die beogen (dikwijl s moeilijk oplosbare) pro-
blemenn achteraf te voorkomen. De OECD heeft "guidelines" gepubliceerd, waarin getracht wordt 
-- op basis van het "at arms length"- beginsel - oplossingen aan te reiken voor problemen op het 
vlakk van "transfer pricing" van goederen en diensten binnen één zelfde groep van ondernemingen. 
Dee grondslag wordt gevormd door een zgn. functie-analyse ten aanzien van de prestaties in kwes-
tie.. Zijn voor vergelijkbare prestaties prijzen in het economisch verkeer voorhanden? De OECD 
beveeltt primair 3 methoden aan: de "comparable uncontrolled prices" (c.u.p.); de "resale minus" 
enn "cost-plus". Indien deze methoden geen oplossing kunnen bieden, kunnen winst-
splitsingsmethodenn in aanmerking komen; de formule voor de winstsplitsing moet zakelijk zijn 
gefundeerd. . 
Hett zijn van een "distinct and separate enterprise' van de vaste inrichting is een fictie, maar - dat 
dientt onmiddellijk hieraan te worden toegevoegd - een fictie, die in vele gevallen de realiteit be-
nadert;; m.n. in de gevallen waarin de vaste inrichting (v.i.) wordt beoordeeld en "afgerekend" 
naarr de eigen prestaties. De problematiek met betrekking tot deze fictie beperkt zich in de praktijk 
mett name tot zgn. "interne" prestaties tussen hoofdhuis en inrichting zoals toerekening kosten 
hoofdkantoor,, ontwikkeling, royalties en interest. Specifiek ten behoeve van de vaste inrichting 
doorr het hoofdhuis aangetrokken financiering zal duidelijk zijn; de rente hoort ten laste van de 
v.i.. te komen. Méér problemen geeft een financiering voor de onderneming als gehéél, incl. de v.i. 
Hoee de kosten toe te rekenen? Ik verwijs naar H.R. 7.5.'97 BNB 97/263 en 97/264. 
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3.3.. Zelfstandigheid en fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting 

Inn het fiscale recht geldt als norm de zelfstandige winstberekening van de juridisch zelfstandige 
entiteitt (ook al is deze entiteit lid van in een groep verbonden ondernemingen. De verwevenheid 
iss uiteraard een gegeven; deze verwevenheid kan aanleiding geven tot correcties, indien deze ver-
bondenheidd de norm "zelfstandigheid in de winstbepaling" te kort doet. Een zeer wezenlijk begin-
selsel van het belastingrecht is hier aanwezig. 
Hett instituut "fiscale eenheid" vormt in binnenlandse verhoudingen een uitzondering op de regel 
vann zelfstandige winstberekening van elke juridische entiteit. Het beginsel van de fiscale eenheid 
is,, dat krachtens een beschikking van de overheid op verzoek, voor de heffing van de vennoot-
schapsbelastingg de activa en passiva van een in de eenheid opgenomen dochtermaatschappij wor-
denn toegerekend aan de moedermaatschappij, zodat deze dochter geacht wordt niet zelfstandig 
activaa en passiva te bezitten, en niet zelfstandig winst te behalen of verlies te lijden. Deze eenheid 
komtt niet van rechtswege tot stand, doch krachtens uitdrukkelijke beschikking van de overheid. 
Dee zelfstandigheid blijf t de norm; de werking van de norm wordt door de overheid op grond van 
inn de Wet gegeven bevoegdheid opgeschort. Er bestaat aan de zijde van de belastingplichtige li-
chamenn géén consolidatieplicht, zoals in het vennootschapsrecht wordt aangetroffen ten aanzien 
vann lichamen, die tot een zelfde "groep" behoren. Belastingplichtigen zijn vrij al dan niet een ver-
zoekk tot "fiscale eenheid" in te dienen. De overheid heeft de plicht het verzoek onder te stellen 
voorwaardenn in te willigen. 

3.44 Deelnemingsvrijstelling (ne bis in idem) 

Dee deelnemingsvrijstelling is ongetwijfeld de belangrijkste objectieve vrijstelling in de vennoot-
schapsbelasting.. Het thema "plaats en functie van de deelneming" heeft dan ook in de praktijk 
mett name betrekking op deze vrijstelling. Van der Geld plaatst in zijn Fiscale Monografie "De 
herzienee deelnemingsvrijstelling" (blz. 59) in dit verband de opmerking: "De vraag naar de 
grondslagenn van de deelnemingsvrijstelling is geenszins een louter academische omdat zij van 
cruciaall  belang is bij de beoordeling van de practische uitwerking van de regeling". De grondsla-
genn van de deelnemingsvrijstelling hangen samen met de visie op plaats en functie van de deel-
nemingg in het (ondememings) vermogen van de deelnemende rechtspersoon (houdster). Het fis-
calee recht heeft als uitgangspunt de realiteit van het bestaan van afzonderlijke juridische licha-
men;; het fiscale recht - en ik heb in 't bijzonder de Wet op de vennootschapsbelasting op het oog 
-- knoopt aan bij de rechtsvorm. Lichamen/niet-rechtspersonen zoals de open commanditaire ven-
nootschapp of de maatschap op aandelen worden met rechtspersonen gelijkgesteld, omdat de over-
draagbaarheidd (verhandelbaarheid) van de aandelen naar het oordeel van wetgever en rechter aan 
dezee entiteiten het karakter van "personenvennootschap" ontneemt: 
Hett ne-bis-in-idem principe voorkomt op het vlak van de heffing van de vennootschapsbelasting 
eeneen meervoudige heffing. Ik laat hier Hofstra en Christiaanse aan het woord; zowel Hofstra als 
Christiaansee zijn nauw betrokken geweest bij het wetgevingsproces hier te lande. Hofstra schreef 
inn zijn artikel "Dividendvrijstelling, industriefinanciering en de institutionele beleggers" in de 
Naamlozee Vennootschap december 1950: "Overziet men de Nederlandse rechtsgeschiedenis op 
ditt punt, dan blijkt duidelijk, dat, althans ten aanzien van Nederlandse dividenden, het beginsel ne 
biss in idem van de aanvang af het duidelijk richtsnoer is geweest". Uit de inleiding van Christi-
aansee op de Belastingconsulentendag 1975 citeer ik deze woorden: "Uitgangspunt van de huidige 
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wett is, naar mijn mening, geweest, dat de ideale situatie zou zijn geweest dat dividenden die 
wordenn ontvangen in de binnenlandse verhouding vrij zouden zijn van de vennootschapsbelasting 
bijj  het ontvangend lichaam". Christiaanse vervolgt: "Inbreuken op de ne bis in idem gedachte 
moetenn n.m.m. dan ook niet als principieel worden beschouwd, maar als praktisch, als opportu-
nistischh zo men wil , om ongewenste gevolgen te keren". H.R. 19.6/91, BNB 91/268: "De in art. 
133 neergelegde vrijstelling strekt ertoe te voorkomen dat in een deelnemingsverhouding dezelfde 
winstt tweemaal in een belasting naar de winst wordt betrokken". 
Tott de in de wet genoemde uitzonderingen op de ne bis in idem gedachte zijn te rekenen: 

deelnemingenn in niet in Nederland gevestigde lichamen, indien "aannemelijk is dat de aan-
delenn of het lidmaatschap als belegging worden aangehouden (waarop dan weer - onder 
voorwaardenn - als uitzondering een belegging, bestaande uit een belang van 25% of meer in 
inn een andere lid-staat van de E.U. gevestigde vennootschap). 

Eenn aandelenbezit van minder dan 5% wordt toch nog met een deelneming (5% of meer) gelijk-
gesteld,, indien "het aanhouden van dat bezit in de lijn ligt van de normale uitoefening van de door 
belastingplichtigee gedreven onderneming". De plv. P.G. Van Soest concludeerde: "Met deze 
wetsgeschiedeniss is het geheel in overeenstemming het criterium uit te leggen als de keerzijde van 
"beleggen".. De H.R. overwoog in zijn arrest van 5.11.'97 BNB 98/38 o.m.: "Uit de wetsgeschie-
deniss .... vloeit voort dat aandelen slechts dan niet in de lijn van de normale bedrijfsuitoefening 
wordenn aangehouden, indien zij ter belegging worden aangehouden d.w.z. uitsluitend met het oog 
opp het verkrijgen van de waardestijging en het rendement daarvan die bij normaal vermogensbe-
heerr kunnen worden verwacht". Juch annoteerde: "Zulks is naar mijn mening juist en in overeen-
stemmingg met het ne bis in idem beginsel". 
Dee deelnemingsvrijstelling berust m.i. op een combinatie van twee principes: het principe, dat 
iederee entiteit een op zichzelf staand belastingplichtig lichaam vormt, met een zelfstandige winst-
bepaling,, hetgeen o.m. insluit, dat, "indien bij de winstberekening van de moedermaatschappij 
transactiess met dochterondernemingen een rol spelen, deze als transacties met derden moeten 
wordenn bezien" (H.R. 8.5.'57 BNB 57/208); het beginsel ne bis in idem voorkomt de desastreuze 
consequentiee van een rigide toepassing van dit principe t.w. een (meervoudige) heffing van ven-
nootschapsbelastingg over een voordeel (bate), dat aan een belastingplichtig lichaam is opgekomen 
uitt een deelneming in een ander lichaam d.i. uit een aandeelhoudersrelatie. 

1.44 De begrippen "totale winst" en "jaarwinst" 

4.11 Totale winst 

Art.. 3 van de Wet "tot heffing ener belasting op bedrij fs- en andere inkomsten" van 1893 bepaal-
de,, dat als winst is te beschouwen: "de som van al hetgeen in geld of geldswaarde wordt genoten 
uitt bedrijf ". 
"Winstt is het bedrag van de gezamenlijke voordelen, die onder welke naam en in welke vorm 
ook,, worden verkregen uit onderneming". Dit is de tekst van art. 7 Wet IB 1964. Deze tekst sluit 
aann bij de tekst van art. 6 lid 1 van het Besluit op de Inkomstenbelasting 1941 (na de invoering 
vann de Wet Belastingherziening 1950): "Winst is het bedrag van de gezamenlijke voordelen, die, 
onderr welke naam en in welke vorm ook, worden verkregen uit bedrijf of zelfstandig uitgeoefend 
beroep".. Deze redactie in het Besluit op de Inkomstenbelasting sloot aan bij de tekst van art. 7 
vann de Wet IB 1914. In de voorbije 100 jaar is de omschrijving in de wet in essentie gelijk geble-
ven. . 

-24--



Enn in de 21e eeuw? Art. 3.2.2.1 van het voorstel van Wet E3 2001: "Winst uit onderneming 
(winst)) is het bedrag van de gezamenlijke voordelen die, onder welke naam en in welke vorm 
ook,, worden verkregen uit een onderneming". De Memorie van Toelichting zegt hierover: "De 
bepalingg is ontleend aan art. 7 van de Wet IB 1964. Met de gewijzigde formulering is geen in-
houdelijkee wijziging beoogd". Het bestaande winstbegrip zal, naar mag worden verwacht, in ieder 
gevall  gedurende een deel van de 21e eeuw van kracht blijven. 
"Winst""  wil, in artikel 7 Wet IB 1964, zeggen: de totale winst, behaald tijdens de gehele duur dat 
dee onderneming door de belastingplichtige ondernemer wordt uitgeoefend. Het gaat om winst in 
ruimee zin, d.i. winst, tot het behalen waarvan de onderneming de ondernemer in staat heeft ge-
steldd (incl. vermogensmutaties). Het belang van het zgn. etiketteren van bezittingen en schulden, 
vann handelen (en nalaten) dient vanuit deze visie op de "bron" te worden bezien. 
Ikk laat de officiële Leidraad (par. 8 lid 1) op de Wet Belastingherziening 1950 aan het woord: 
"Hett eerste lid (van art. 6) geeft een omschrijving van het begrip winst in het algemeen "d.w.z. 
vann de winst, behaald gedurende de gehele periode dat het bedrijf wordt uitgeoefend " . 
"Overr de gehele duur van de onderneming genomen is winst al hetgeen, in guldens gerekend, 
meerr wordt genoten dan oorspronkelijk aan kapitaal is ingebracht, ongeacht de waardeverande-
ringenn die de munteenheid kan hebben ondergaan". Tot zover de Leidraad. Duidelijk is de 
"guldenn = gulden fictie". In werkelijkheid is de gulden van het jaar 2000 een andere gulden dan 
diee van het jaar 1900, gemeten in koopkracht. De omschrijving van de totale winst is nog steeds 
onverminderdd van kracht. Uitgedrukt in de vorm van een vermogensvergelijking: winst = eind-
vermogenn minus beginvermogen, vermeerderd met het saldo van onttrekkingen en kapitaalstor-
tingenn (inbreng) door eigenaars, vennoten, aandeelhouders en andere met deze categorieën gelijk 
tee stellen personen. Anders geformuleerd en toegespitst op rechtspersonen: het saldo van onttrek-
kingen/uitdelingenn (w.o. alle liquidatie-uitkeringen) aan en kapitaalstortingen (w.o. inbreng) door 
aandeelhouders,, leden, deelgerechtigden. Deze "totaal-winst" is zo objectief mogelijk vast te 
stellen.. Deze "totaal-winst" is niet gelijk te stellen met het totaal van de belastbare winst; vrijge-
steldee winstbestanddelen, buiten aftrek gestelde ondernemingskosten, "verdampte" verliezen be-
palenn het verschil. Maatstaf voor de waardebepaling bij opstelling van begin- en eindvermogen, 
enn voor de bepaling van onttrekkingen en kapitaalstortingen: waarde in het economische verkeer 
uitgedruktt in guldens. De bepaling van de waarde in het economische verkeer van nominale gul-
denstitelss zal geen of weinig problemen opleveren, evenals van goederen, waarvoor een markt 
bestaat.. Problemen kunnen rijzen ten aanzien van goederen, waarvoor géén markt bestaat. Zoals 
reedss gezegd, zijn er prestaties, waarvoor geen marktprijs bestaat; onder meer is hierbij te denken 
aann zgn. intercompany-prestaties. In al deze gevallen gaat het erom zo goed mogelijk een objec-
tievee waarde te benaderen; in de praktijk is een bandbreedte onmisbaar én onvermijdelijk. 
"Waardee in het economische verkeer" beoogt een objectieve waarde te zijn, zo min mogelijk af-
hankelijkk van subjectieve schattingen van de ondernemer en belastingdienst. De H.R. formuleerde 
inn zijn arrest d.d. 2.4.'47 B 8335 zulks aldus met betrekking tot de openingsbalans: "Het bedrag 
datt is opgeofferd of had moeten worden opgeofferd krachtens een normale overeenkomst, 
waarbijj  de waarde langs zuiver zakelijke weg was bepaald". 
Vann winst kan eerst sprake zijn, wanneer uit de onderneming een surplus boven het nominaal be-
dragg van de ingebrachte kapitalen is verkregen. De instandhouding van het nominaal ingebrachte 
kapitaall  is - zo kan worden gesteld - het (primaire) postulaat bij de fiscale winstbepaling. 
Ditt totale winstbegrip heeft een duidelijke functie in het systeem van heffing van inkomsten- en 
vennootschapsbelastingg over ondernemingswinsten. Het is niet een "dood" of puur theoretisch 
begrip. . 
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Hett streven van de wetgever was en is gericht op het belasten van de totale winst, die de belas-
tingplichtigee uit de onderneming behaalt (afgezien van vrijstelling van bepaalde winstbestandde-
lenn en inbreuken, zoals het niet-erkennen van bepaalde ondernemingskosten). 9 Dit streven ligt 
tenn grondslag aan de bepalingen, die een "eindafrekening" inhouden, zoals art. 15 leden 1 en 2 en 
art.. 16 Wet IB 1964. Deze bepalingen beogen de heffing over de totale winst veilig te stellen. 
"Lekken",, zo deze al mochten hebben bestaan, tussen de totale winst en de som van de jaarwin-
stenn (volgens "goed koopmansgebruik") worden met behulp van deze wettelijke voorzieningen 
"gedicht".. Het bestaan van deze bepalingen kan met betrekking tot de heffing op de jaarwinsten 
eenn zekere souplesse mogelijk maken; immers, een heffing over de totale winst wordt dankzij dit 
regimee van "eindafrekeningswinsten" zo goed mogelijk verwezenlijkt, to 
Dee verhouding tussen overheid (fiscus) en de belastingplichtige is een permanente relatie (se. 
zolangg de belastingplichtige als zodanig bestaat). In het vennootschapsrecht bestaat een dergelijke 
permanentee relatie niet tussen de personen van de belanghebbenden (aandeelhouders, medewer-
kers,, afnemers etc.) en het lichaam. De personen van aandeelhouders kunnen wisselen (zeker bij 
beursgenoteerdee vennootschappen), evenals de personen van de medewerkers. Deze belangheb-
bendenn hebben belang bij de juistheid van de jaarrekening over het jaar, waarin zij belangheb-
bendenbenden zijn. Uiteraard heeft ook de overheid (fiscus) belang bij een verantwoorde fiscale jaar-
winstbepaling,, maar, wat in het ene jaar niet is verantwoord, maakt deel uit van het resultaat van 
eenn volgend jaar. Van der Zanden (Maatschappelijk aanvaardbare normen voor de jaarrekening en 
goedd koopmansgebruik, blz. 225/226) heeft ten aanzien van de jaarrekening opgemerkt: " 
dienenn de opstellers zich ervan bewust te zijn dat per balansdatum de belanghebbenden, zoals bv. 
dee aandeelhouders en de schuldeisers, anderen kunnen zijn dan die op een toekomstige balansda-
tum".. Deze mogelijkheid van wisseling in persoon is niet aanwezig in de relatie fiscus-
betastingplichtige.. De duurzaamheid van de relatie overheid - belastingplichtige vormt de oor-
sprongg van het belang van de "totale" winst in de heffing van inkomsten- en vennootschapsbelas-
ting. . 

4.22 Jaarwinst 

"Belastbaarr inkomen is het in een kalenderjaar genoten inkomen" (aanhef art. 3 lid 2 Wet IB 
1964).. De jaarwinst is de eerste in de wet genoemde component van dit inkomen. Art. 9 Wet IB 
19644 schrijft voor: "De in een kalenderjaar genoten winst wordt bepaald volgens goed koop-
mansgebruikk met inachtneming van een bestendige gedragslijn welke onafhankelijk is van de 
vermoedelijkee uitkomst en welke slechts gewijzigd kan worden indien goed koopmansgebruik dit 
rechtvaardigt".. Art. 3.2.2.14 van het voorstel van Wet IB 2001 handhaaft, met een lichte wijzi-
gingg in de formulering, deze tekst. 
Welkk verband bestaat er tussen "totaal-winst" (art. 7) en "jaarwinst" (art. 9)? Art. 7 omschrijft in 
algemenee zin wat onder "winst uit onderneming" moet worden verstaan; het geeft niet een diffe-
rentiëringg in jaarlijkse parten (art. 9). M.i. zijn hier niet aanwezig twee afzonderlijke, naast elkaar 
bestaandee begrippen. Wat niet krachtens art, 7 tot de winst behoort, kan art. 9 niet toevoegen. 
WatWat krachtens art. 7 wel tot de winst behoort, kunnen de gezamenlijke jaarwinsten (art. 9) niet 
uitzonderen.uitzonderen. Sc. daargelaten bijzondere wettelijke voorschriften. Het antwoord op basisvragen als 
"watt is winst? welke activiteiten vallen wèl en welke niét onder "onderneming"? welke vermo-
gensbestanddelenn worden tot het ondernemingsvermogen gerekend (zgn. "etikettering")?" bepaalt 
medee de inhoud van de jaarwinsten van art. 9. 
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Hofstraa schreef zeer treffend in zijn "Inflatieneutrale belastingheffing" (blz. 79): "Theoretisch is 
dee jaarwinst een deel van een vooralsnog onbekend totaalbedrag. De praktische noodzaak tot 
jaarlijksee afrekening dwingt echter tot het aanvaarden van eenmaal vastgestelde jaarwinsten als 
definitievee gegevens, die mede als uitgangspunt dienen voor de winstberekening over volgende 
jaren".. De totale winst is niet een "gegeven"; het is tijdens de duur van de onderneming de "grote 
onbekende".. De jaarwinstbepaling kan om deze reden niet zijn een simpele verdeling van de to-
talee winst in jaarmoten. Immers, eerst aan het eind van het (subjectieve) ondernemerschap kan de 
totalee winst van deze (subjectieve) onderneming worden vastgesteld. In de praktijk van het belas-
tingrechtt neemt de bepaling van de jaarwinst de centrale plaats in. Het goede koopmansgebruik is 
dee door de (belasting)wet aangewezen norm voor de bepaling van de jaarwinst. A. Blom nam in 
zijnn bijdrage over "Goed koopmansgebruik en lastenverdeling" (Weekblad no. 4279/1955) het 
standpuntt in, dat de tekst van art. 9 noopt tot het opnemen van alle voor de jaarwinstbepaling van 
belangg zijnde factoren in goed koopmansgebruik, "omdat goed koopmansgebruik nu eenmaal het 
criteriumm voor de bepaling van de jaarlijkste winst is". Tot zover Blom. Aan deze opmerking van 
Blomm is toe te voegen, dat "art. 9" niet vóór "art. 7" gaat; "art. 7" heeft het primaat. De jaarwinst-
bepalingg zal plaatsvinden volgens goed koopmansgebruik met inachtneming van de regels van 
"art.. 7". Het is de "taak" van het goede koopmansgebruik om het "program" van de totale winst te 
realiserenn (via bepaling van de jaarwinsten). 
Ikk wil hieronder enkele voorbeelden geven omtrent de verwerking van elementen van het winst-
begripp van art. 7 in het goede koopmansgebruik. 
Art.. 15 Wet IB 1964 bevat, zoals wij reeds zagen, een uitdrukkelijke regeling omtrent de opname 
vann stille reserves in de jaarwinst in geval van overlijden van een ondernemer d.i. in geval van be-
ëindigingg van een "subjectieve" onderneming. Ik kan mij zeer goed voorstellen, dat de overheid 
niett het risico van een "lek" wilde lopen, en een uitdrukkelijk wettelijk voorschrift het licht deed 
zien.. De vraag kan worden gesteld of er inderdaad wel een "lek" aanwezig was. Het beginsel dat 
watt krachtens "art. 7" tot de winst behoort, door de jaarwinsten ("art. 9") niet kan worden uitge-
zonderd,, zal tot de conclusie kunnen voeren, dat de bij het einde van het (subjectieve) onderne-
merschapp aanwezige stille reserves - se. behoudens andersluidende wettelijke voorzieningen - in 
dee (laatste) jaarwinst worden opgenomen. 
Hett principe van balanscontinuiteit en de zgn. foutenleer, zoals door de H.R. ontwikkeld, zijn re-
sultatenn van het opnemen en verwerken van elementen van de "totale winst" in de jaarwinstbepa-
lingg volgens goed koopmansgebruik. Bij de zgn. foutenleer is de doelstelling evident: tenzij na-
vorderingg mogelijk is of bereidheid bestaat tot betaling van zgn. gewetensgeld, is ondanks de 
aanwezigheidd van (een) fout(en), de eindbalans van het voorafgaand jaar identiek aan de begin-
balanss van het lopend jaar. 
Tenn aanzien van de verantwoording van onttrekkingen of (al dan niet informele) kapitaalstortin-
genn geldt in het totale winst-concept als waarde-criterium: de waarde in het economisch verkeer. 
Dee prijs welke in het zakelijke verkeer aan c.q. door een derde had moeten worden betaald, geldt 
alsals historische kostprijs c.q. opbrengst voor de fiscale jaarwinstbepaling. Onder bepaalde om-
standighedenn evenwel nl. wanneerr tengevolge van een sfeerovergang (van niet-ondernemingsfeer 
naarr ondernemingsfeer) "lekken" in het systeem van heffing van inkomstenbelasting kunnen ont-
staan,, wijkt de prijs welke aan een derde had moeten worden betaald, voor de werkelijk betaalde 
prijs.. Een voorbeeld: activering van auteursrecht (in de ondernemingsfeer) op bedrag van voor-
heenn (in de niet-ondernemingsfeer) niet in aftrek gebrachte kosten (tot verwerving van auteurs-
recht);; voorts: de bekende kostenarresten. De algemene opzet van de wet rechtvaardigt een ver-
meerderingmeerdering van totale winst en jaarwinst. 
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Hett nominalistisch instandhoudingspostulaat van art. 7 is - uit de aard der zaak - nauw verbonden 
mett de nominalistische opzet van de Wet EB 1964. Van Dijck vestigde in zijn afscheidscollege 
(166 december 1988) de aandacht op de arresten HR 22.12/72 BNB 72/50 en H.R. 25.9.'74 BNB 
74/263,, handelend over de belastbaarheid van de indexeringsvergoeding op een index-obligatie; 
dee beslissingen van de H.R. tot belastbaarheid hielden een vastlegging in van het nominalistisch 
uitgangspuntt van de Wet EB 1964. De jaarwinstbepaling volgens goed koopmansgebruik kent 
naastt de kwalitatieve elementen ex art. 7 (w.o. het nominalistisch instandhoudingspostulaat), aan-
vullendee kwalitatieve aspecten, die ik reeds noemde in de Inleiding tot dit hoofdstuk t.w. aspec-
ten,, die verband houden met de instandhouding van de materiële bron "onderneming" zolang de 
ondernemingg daadwerkelijk wordt uitgeoefend. De inpassing van deze laatste instandhoudings-
doelstellingdoelstelling in de nominalistische opzet vormt een bijzonder element in het fiscaalrechtelijke goe-
dede koopmansgebruik. 
Bijj  de jaarwinstbepaling speelt een aantal factoren een rol, die géén rol spelen bij de totale winst. 
Eénn van de belangrijkste factoren in dit verband is de instandhouding, de continuïteit van de on-
derneming.. In hoeverre mag, met het oog op de continuïteit van de onderneming, "het rekenen in 
goederen""  bij een oplopend prijspeil worden toegepast? 
Bijj  een oplopend prijspeil komt er ruimte in de jaarwinstbepaling, zoals wij in hoofdstuk IEt hier-
naa nog zullen zien, voor het "rekenen in goederen". Het fiscale winstbegrip (art. 7 Wet IB 1964) 
gaatt uit van een nominalistisch instandhoudingspostulaat. Van winst kan eerst sprake zijn wan-
neerr een vermogenssurplus (in guldens) boven de ingebrachte kapitalen (in guldens) is verkregen. 
Bijj  dit winstbegrip passen historische kostprijs-systemen. Maar, in de daagse werkelijkheid wordt 
dee ondernemer geconfronteerd met het verschijnsel van erosie van de waarde van de geldeenheid. 
Belastingheffingg over (schijn)winsten houdt het gevaar in van aantasting van de bron, van het 
productieff  vermogen van de onderneming, en daardoor van de continuïteit van deze onderneming. 
Zorgg omtrent en voor de instandhouding van de bron, en voor de continuïteit zal er aan het eind 
vann de onderneming niet meer bestaan; des te meer gedurende het bestaan van de onderneming. 
Hett "rekenen in goederen"- onder voorwaarden - is door de rechter geoorloofd geacht. Een twee-
dee instandhoudingsdoelstelling t.w. van het productief vermogen van de onderneming, werd aan-
vaard;; deze tweede doelstelling werd "ingebed" in de eerste doelstelling: het "rekenen in goede-
ren""  (bij de voorraadwaardering) werd toegestaan, mits bleef worden uitgegaan van historische 
kostprijzenn van soortgelijke of soortverwante zaken in het verleden, zodat de (guldens)claim van 
dee fiscus bleef gehandhaafd. 
Dee toerekening van baten en lasten aan de opeenvolgende jaren moet plaatsvinden volgens een 
"bestendigee gedragslijn", volgens een consequent toegepast stelsel van winstberekening. De fis-
calee vermogensopstellingen zijn een hulpmiddel bij deze toerekening. De stelsels van winstbere-
keningkening beslissen over de verantwoording van activa en passiva op de fiscale vermogensopstellin-
gen;gen; immers, deze stelsels beslissen over de toerekening van baten en lasten, opbrengsten en 
kostenkosten aan de opeenvolgende jaren. Op de balans compareren - eenvoudig geformuleerd - ener-
zijdss uitgaven en ontvangsten, die nog niet als kosten (lasten) en opbrengsten (baten) zijn verant-
woordd en anderzijds nog te verrichten uitgaven en nog te genieten ontvangsten, die reeds als kos-
tenn (lasten) en opbrengsten (baten) zijn te verantwoorden. In een kasstelsel worden deze overlo-
pendee posten niet verantwoord. Een kasstelsel mag fiscaal worden toegepast bij ondernemingen, 
waarr a) de overlopende posten van geringe betekenis zijn, en b) niet kan en mag worden geëist, 
datt zij een administratie voeren, waarbij overlopende posten worden verantwoord. Aan het kas-
stelsell  wordt (fiscaal) een marginale plaats toegekend. "De uitzondering, die de regel bevestigt". 
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Dee stelsels van winstbepaling mogen niet strijdig zijn met goed koopmansgebruik. Binnen deze 
grenzenn is de ondernemer vrij in zijn keuze van stelsel van winstbepaling. Het gaat om dit 
"gebruikk van de goede koopman". J.J.H. Jacobs spreekt in zijn "Balanscontinuïteit en foutenleer" 
(blz.. 15) over het bestaan van een "bandbreedte", waarbinnen keuzevrijheid bestaat: "Goed 
koopmansgebruikk omspant een bandbreedte; de toerekening van opbrengsten en offers aan de pe-
riodee kan verschillen". 
Aann het begin van de ontwikkeling in 1893 staat het koopmansgebruik, de coutumen van de 
koopman.. Het toe te passen stelsel moest in deze fase van ontwikkeling aansluiten bij de 
"gevondenn boekhouding" mits deze niet in strijd was met de vereiste "degelijkheid" en 
"eerlijkheid".. In deze fase treffen wij aan de beginselen van de (goede) praktijk: het voorzichtig-
heidsbeginsel,, het realisatiebeginsel (winsten eerst verantwoorden, wanneer gerealiseerd), en het 
beginsell  verliezen te verantwoorden wanneer redelijkerwijs bekend. Het zgn. 
"Niederstwertprinzip",, "cost or market if lower", is een toepassing van dit beginsel. In een vol-
gendee fase van ontwikkeling worden deze beginselen of grondslagen verdiept opgenomen in "de 
bedrijfseconomischee inzichten". 
Hett rechtens geldende goede koopmansgebruik is het resultaat van vormgeving door de rechter. 
Hett is dit proces van ontwikkeling, dat wij in de volgende hoofdstukken gaan bezien. Meent niet, 
datt de rechter zich in de eerstgenoemde ontwikkelingfase lijdelijk heeft opgesteld ten aanzien van 
dee koopmansgebruiken; waar hij deze gebruiken niet in overeenstemming achtte met de doelstel-
lingg van de belastingwet, verwierp hij deze gebruiken, óók al waren deze gebruiken commercieel 
"goede""  gebruiken (B 3308, B 3616). De rechter hanteert reeds in deze phase het woordje "goed" 
alss fiscaalrechtelijk instrument (Fray, Weekblad 4270/1955, blz. 1074). Deze publiekrechtelijke 
dimensiee is essentieel in ons begrip "goed koopmansgebruik". Een naar verhouding nog "jong" 
arrestt t.w. H.R.16.2.'72 BNB 72/76 zet deze lijn onverminderd voort: een gebruik van "goede 
kooplieden""  kan strijdig zijn met het fiscaalrechtelijk "goede koopmansgebruik". 
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NOTENN BIJ HOOFDSTUK I 

ii  Er zijn één of meer subjectieve ondernemingen, indien een (objectieve) onderneming recht-
streeksstreeks kan worden toegerekend aan één of meer subjecten. De inhoud van de band 
("betrokkenheid")) tussen subject(en) en onderneming bepaalt of, en zo ja, in welke mate een 
rechtstreeksee toerekening plaatsvindt. 
Dee vraag: "rechtstreeks of niet rechtstreeks" wordt beheerst door de reikwijdte van de woor-
denn "anders dan als aandeelhouder" in de tekst van art. 6 Wet EB 1964. Zie mede blz. 149 
vann deze studie, waarin wordt verwezen naar Zwemmer (WFR 5378/1978). 

22 Brüll stelt in zijn "Objectieve en subjectieve aspecten van het fiscale winstbegrip" (blz. 319) 
dee vraag: "Waarom een verschillend winstbegrip voor EB en Vpb?". Op blz. 321 merkt Brüll 
op:: "De gedachte van een gelijk winstbegrip voor alle belastingplichtigen heeft iets bijzon-
derr aantrekkelijks en is zeker niet bij voorbaat te verwerpen. Het kan niet anders, of wat ob-
jectieff  gezien als gelijk resultaat in verschillende ondernemingsvormen ontstaat, ook fiscaal 
gelijkk behandeld moet kunnen worden. Dit kan ook, maar hiervoor zou een andere structuur 
vann ons belastingstelsel nodig zijn. Zonder op dit vraagstuk, dat te ver van het onderwerp 
zouu voeren, diep in te gaan, kan er wel dit van worden gezegd. Een gelijke belasting van een 
gelijkk resultaat kan slechts worden bereikt, wanneer de dragende rechtsgronden met betrek-
kingg tot de verschillende belastingobjecten dezelfde zijn". 
Tott zover Brüll. Ik wil volstaan met een enkele opmerking. M.i. staat voorop het karakter 
vann "onderneming"; de rechtsvorm is secundair, waarmede niet gezegd wil zijn, dat de 
rechtsvormm geen betekenis zou hebben bij de uitwerking van het winstbegrip. Ik sta dan ook 
éénn winstbegrip voor, dat gelijk is voor alle ondernemingsvormen. De opzet van de wetgever 
(art.. 8 lid 1, Wet Vpb 1969) is m.i. juist, inclusief het voorbehoud aan het slot van dit lid; in 
ditt verband wil ik Verburg ("Vennootschapsbelasting", blz. 94) citeren: "De betekenis van 
dezee ontsnappingsclausule is altijd bescheiden gebleven. Verwonderlijk is dat niet, gelet op 
dee rekkelijkheid van het begrip goed koopmansgebruik". Tot zover Verburg. "Rekkelijk" 
waardeerr ik in dit opzicht positief: elastisch, open voor differentiatie. 

33 Van Soest-Peeters "Belastingen", 5e druk, 1948, blz. 53: "De vraag of een stille vennoot 
(commanditair)) opbrengst uit bedrijf geniet dan wel opbrengst van vermogen is afhankelijk 
vann de beantwoording van deze andere vraag: is de stille vennoot mede-eigenaar of schuldei-
ser?? Ons komt het voor dat ook hier het WvK geen ander antwoord toelaat dan dat deze stille 
vennoott intern als mede-eigenaar van het vermogen moet worden beschouwd, in tegenstel-
lingg tot degene, die geld uitleent aan een bedrijf uitsluitend op aandeel in de winst. De Lei-
draadd schijnt er echter van uit te gaan, dat zulk een stille vennoot opbrengst van vermogen 
geniet".. Tot zover Van Soest-Peeters. Deze auteurs zoeken het criterium in de interne 
rechtsverhoudingg tussen de maten (vennoten). 
Inn verband met de vraag of commanditairen aanspraak dienen te bezitten op ondernemersfa-
ciliteitenn en -aftrekken, kan worden opgemerkt, dat het de wetgever vrijstaat om deze facili-
teitenn en -aftrekken uitsluitend toe te kennen aan de ondernemers, die mede met hun eventu-
eell  privé-vermogen aansprakelijk zijn voor ondememingsschulden! 
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44 De "aanmerkelijk belang"- wetgeving, zoals deze sedert 1 januari 1997 van kracht is, beoogt 
eenn vorm van integratie van vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting (se. voorzover 
hett om "a.b."- posities gaat) tot stand te brengen - aldus mag deze zinsnede in de M.v.T. 
wordenn gelezen. Een aanzet tot een belangrijke ontwikkeling. 

55 Het gaat m.i. hier om een tweetal wetsduidingen (ficties): 
a)) genoemde lichamen drijven te allen tijde (van begin tot eind van hun bestaan) een on-

derneming; ; 
b)b) het gehele vermogen van deze lichamen is ondernemingsvermogen. 
Dee oorspronkelijke en practische opzet van deze wetsduidingen zou zijn geweest een voor-
komingg van geschillen omtrent de vraag of een bepaalde zaak wel of niet tot het bedrijfs-
vermogenn zou behoren - ik verwijs naar Verburg ("Vennootschapsbelasting", blz. 87/88). De 
extensievee interpretatie van de H.R. heeft geleid tot een afzonderlijk ondernemingsbegrip 
voorr deze lichamen, in welk verband ik wil opmerken, dat in de praktijk deze wetsduidingen 
inn overeenstemming zijn met de werkelijkheid (en alsdan géén ficties inhouden!). Het belang 
blijf tt dan beperkt tot rand-situaties. 

66 Bij de regeling van de overgang van niet-belastingplicht (direct) overheidsbedrijf naar belas-
tingplichtigg (indirect) overheidsbedrijf pleegt opvoering van op tijdstip van overgang be-
staandee goodwill op de fiscale openingsbalans niet te worden toegelaten. Zonder een derge-
lij kk verbod zou verantwoording van de goodwill op de openingsbalans voor de "waarde in 
hett economisch verkeer" geoorloofd zijn. Of zou de "redelijkheid"- zie H.R. 21.11.'90 BNB 
91/900 - reeds de opvoering van een goodwill verhinderen? 

77 Deze fiscale eenheid dient in mijn ogen niet een "Va et vient", maar een duurzame bunde-
lingg te beogen. Vandaar de binding aan een bepaalde (minimum) periode. 
Auteurs,, die één subjectieve onderneming per belastingplichtig subject - mogelijk omvattend 
belangenn in méér dan één objectieve onderneming - bepleiten, zijn o.m. C. L. van Lindonk 
("Dee onderneming en haar fiscale verschijningsvormen", Gouda Quint 1990, blz. 56-58) en 
Esserss ("Het ondernemingsbegrip in de inkomstenbelasting ter discussie" Tijdschrift Onder-
nemingsrechtt 1997, blz. 143). 

88 Bij wijze van voorbeeld noem ik de arresten van de H.R. d.d. 21.9.'94 BNB 95/15 en 95/16, 
waarinn onzakelijke uitgaven, hoewel niet was vastgesteld, dat deze uitgaven ten behoeve van 
(een)) aandeelhouder(s) waren gedaan, niet in aftrek worden toegelaten. Deze uitgaven vorm-
denn niet "uitdelingen"; wèl "onttrekkingen" in de zin van art. 7 Wet IB 1964. Het ging m.i. 
hierr om verschijnselen in de marge van de fiscale winstbepaling. 

99 Niet-aftrekbare ondernemingskosten komen wij o.m. tegen in de zgn. Oort-wetgeving. Art. 
10aa Wet Vpb 1969 beoogt niet-aftrekbaarheid van ondernemingskosten in het kader van be-
strijdingg van "winstdrainage" en "uitholling belastinggrondslag" (ik verwijs in dit verband 
naarr H.R. 23.8.'95 BNB 96/3 t/m 6). 
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ïoo Hofstra in zijn "Inleiding tot het Nederlands belastingrecht" (blz. 241): "De bezwaren van 
hethet gulden-is-gulden stelsel worden in niet onaanzienlijke mate verzacht door tegemoetko-
mingenn bij de eindafrekening". Indien de E.U. (ECB) er in mocht slagen de erosie van de 
waardee van de geldeenheid duurzaam tot staan te brengen, verliest dit argument z'n waarde. 

Bijzonderee noot 

Dezee studie werd op 31 december 1999 afgesloten. Er was, gelukkig, gelegenheid om mel-
dingg te maken van een ingrijpende wijziging in het voorstel van Wet IB 2001 (Tweede Nota 
vann wijziging d.d. 11 januari 2000). Ongewijzigd bleef het begrip ondernemer. De uitbrei-
dingg van de categorie (mede) genieters van winst (art. 3.2.1.1a) was evenwel aanzienlijk. Zo 
vervielenn o.m. de zeer zware beperkingen ten aanzien van de "medegerechtigdheid tot het 
ondernemingsvermogen";; opvallend was verder, dat het voorstel de aanspraak op een liqui-
datiesaldoo als voorwaarde voor "medegerechtigdheid tot het ondernemingsvermogen" laat 
vallen.. De commanditaire vennoot, die medegerechtigd is tot de jaarwinsten (waarvan ver-
mogenswinstenn deel kunnen uitmaken) doch niet tot het liquidatiesaldo van de vennoot-
schap,, zal winst uit onderneming genieten. 
Hett nieuwe regime "2001" op dit punt kan aldus worden samengevat: 
aa De genieters van "winst uit onderneming" vallen uiteen in twee categorieën t.w. 

"ondernemers""  en "medegerechtigden tot het ondernemingsvermogen". Het genieten 
vann "winst uit onderneming" blijf t verbonden met het dragen van ondernemingsrisico 
(hett dragen van ondernemingsrisico is een verbindend element tussen de twee catego-
rieën), , 

bb Het delen in een overschot bij liquidatie van het samenwerkingsverband zal niet langer 
hett onderscheid bepalen tussen "winst uit onderneming" en "opbrengst van vermogen". 
Dee jurisprudentie - gebaseerd nog op de Leidraad Besluit IB 1941 - zal in zoverre bete-
keniss verliezen, 

cc De kwalificatie "ondernemer" wordt gebonden aan extern handelen. 
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