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VII  EVALUATIE VAN DE VERSCHILLEN TUSSEN FISCALE WINSTBEPALING EN 
VENNOOTSCHAPPELIJKEE JAARREKENING IN DE PRAKTIJK 

VI.. 1 Inleiding 

Inn voorgaande hoofdstukken zijn, naast overeenkomsten, een aantal verschillen opgemerkt tussen 
dee nonnen voor de fiscale winstbepaling en de normen voor de vennootschappelijke jaarrekening. 
Opgemerktt werden verschillen, zoals: 
11 fiscaal: zelfstandige winstberekening per onderneming; winstverantwoording op transacties 

tussenn fiscaal zelfstandige, doch economisch en organisatorisch verbonden ondernemingen 
opp basis van "arms length"; 
vennootschappelijk:vennootschappelijk: transacties binnen een groep van verbonden ondernemingen mogen 
wordenn verantwoord als interne transacties; 

22 fiscaal: voor de inhoud van het realisatiebeginsel in het fiscale recht is richtinggevend het 
doell  van de fiscale winstbepaling: heffing naar de voor afdracht beschikbare winst; ver-
vreemdingg en verlies van een goed, dat in de onderneming wordt gebruikt, houdt niet een re-
alisatiee (van eventuele meerwaarde) in, indien de opbrengst c.q. vergoeding gebruikt moet 
wordenn voor vervanging van het vervreemde c.q. verloren gegane goed; op deze basis rusten 
dee ruil-arresten en de vervangingsreserve; de consequentie is "doorschuiving" van boek-
waarden;; de "boekwinsten" worden als ongerealiseerd aangemerkt; lagere afschrijvingen op 
eenn vervangend bedrijfsmiddel; 
vennootschappelijk:vennootschappelijk: géén verlaagde basis voor afschrijvingen op vervangende duurzame 
productiemiddelen; ; 

33 fiscaal: vrijgesteld van heffing van vennootschapsbelasting zijn de voordelen uit deelnemin-
genn in lichamen, die als zelfstandige entiteiten onderworpen zijn aan heffing van vennoot-
schapsbelastingg of soortgelijke heffing naar de winst ("ne bis in idem"); 
vennootschappelijk:vennootschappelijk: toepassing van het "verlengstuk-principe" leidt bij de deelnemende 
rechtspersoonn (met "invloed van betekenis") tot winstverantwoording van door de deelne-
mingen)) behaalde winst(en) overeenkomstig de "netto-vermogenswaarde" (of soortgelijke 
vermogensmutatiee methode); zover de rechtspersoon niet de beschikking heeft over deze 
winst(en)) van haar deelnemingen), is opneming van deze winst(en) in een niet-uitkeerbare 
bestemmingsreservee (herwaarderingsreserve) vereist. 

44 fiscaal: goodwill, begrepen in de koopprijs van een deelneming, mag niet als een afzonder-
lij kk goed bij de deelnemende rechtspersoon worden behandeld (se. tenzij verworven door af-
zonderlijkee transactie met de deelneming); gekocht immers zijn aandelen in een zelfstandige 
entiteitt (en niet bestanddelen van het vermogen van deze entiteit; 
vennootschappelijk:vennootschappelijk: de in de koopprijs begrepen goodwill (te kwantificeren als verschil tus-
senn koopprijs en netto-vermogens waarde) wordt als zelfstandig goed bij de deelnemende 
rechtspersoonn verantwoord. 

Inn hoeverre werken deze en andere ingrijpende verschillen door in de praktijk? 

VI.22 Onderzoek door de belastingdienst 

Eenn belangrijk initiatief van het Ministerie van Financiën heeft geleid tot een rapport "Verschillen 
tussenn de fiscale en vennootschappelijke jaarrekening", met als onder-titel "resultaat van een on-
derzoekk naar de verschillen die in de praktijk voorkomen". Het onderzoek betrof het jaar 1992. 
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Objectt van het onderzoek was de categorie vennootschappen die door de directie grote onderne-
mingenn wordt aangeduid met het cijfer ü. Per eenheid grote ondernemingen vallen de eerste 200 
"grotee ondernemingen" onder categorie I; 201 t/m 600 onder categorie ü; de overigen vallen on-
derr categorie Hl. Categorie III bleef buiten het onderzoek; reden: bij deze categorie pleegt de ven-
nootschappelijkee jaarrekening aan te sluiten op de fiscale jaarrekening (deze categorie betreft 
kleineree ondernemingen, die niet of slechts beperkt publicatieplichtig zijn krachtens het vennoot-
schapsrecht).. Categorie I bleef buiten het onderzoek, o.m. vanwege het feit, dat "specifieke zowel 
kwalitatievee als kwantitatieve aspecten van enkele van deze ondernemingen de anonimiteit van de 
oorsprongg van de onderzoeksgegevens nagenoeg onmogelijk maken" (blz. 14 van het rapport). 
Hett rapport gewaagt van het (zeer) gecompliceerde karakter van de verschillen in deze categorie 
I.. Het lijk t mij verantwoord te veronderstellen dat de verschillen tussen de fiscale winstbepaling 
enn de vennootschappelijke jaarrekening in deze categorie I stellig niet geringer zijn dan bij de on-
derzochtee vennootschappen in categorie II. 
Categoriee II vormde derhalve object van onderzoek, met dien verstande dat van het onderzoek 
werdenn uitgezonderd de vennootschappen werkzaam op het gebied van bank- en verzekeringswe-
zen,, evenals gas-, olie- en scheepvaartmaatschappijen. 
Err zijn enkele conclusies van algemene aard te trekken uit het cijfermatig onderzoek: 
11 Ca 26,5% van het totaal aantal onderzochte vennootschappen (ca 22,5% van het totaal van 

actieveactieve vennootschappen) in de categorie II laat geen verschillen zien tussen de fiscale en 
vennootschappelijkee jaarcijfers. Hieraan moet worden toegevoegd, dat de aangiften zonder 
verschillenn - aldus het rapport - de kleinere ondernemingen in deze categorie betreffen (blz. 
25). . 

22 Ca 77,5% van de actieve vennootschappen in categorie II laat wèl verschillen zien tussen de 
fiscalee en vennootschappelijke jaarcijfers. Deze 77,5% omvat de grote(re) ondernemingen in 
dezee categorie U. De redenen, waarom de ondernemingen in categorie I buiten het onderzoek 
werdenn gehouden, zijn te respecteren; het is echter te betreuren, dat deze ondernemingen 
buitenn het onderzoek dienden te worden gehouden, aangezien het betrekken van deze catego-
riee in het onderzoek een vergroting van het inzicht in de verschillen had kunnen verschaffen. 

33 Aangenomen mag worden, dat de vennootschappelijke jaarrekening van de grote(re) ven-
nootschappenn in categorie II, waar verschillen tussen de fiscale winstbepaling en vennoot-
schappelijkee jaarrekening werden aangetroffen, wordt geregeerd door de bepalingen van titel 
99 Boek 2 BW. De conclusie lijk t gerechtvaardigd, dat de toepassing van het regime van titel 
99 Boek 2 BW in de vennootschappelijke jaarrekening mag worden aangewezen als een oor-
zaakk van de verschillen tussen de fiscale winstbepaling en de vennootschappelijke jaarreke-
ningg (in deze categorie). Deze omstandigheid kan worden uitgelegd als een bevestiging van 
dee opzet van de wetgever indertijd om het normenstelsel voor de vennootschappelijke jaar-
rekeningg ("maatschappelijk aanvaardbare normen") afzonderlijk te houden van de normen 
voorr de fiscale winstbepaling ("goed koopmansgebruik"). 

44 Uit het verrichte onderzoek blijkt, dat zowel het aantal verschillen (tussen fiscaal en ven-
nootschappelijkk resultaat) als het financiële belang van deze verschillen aanzienlijk is (blz. 
27).. Het rapport maakt onderscheid tussen "positieve afwijkingen" (het fiscale resultaat is 
groterr dan het vennootschappelijk resultaat) en "negatieve afwijkingen" (het fiscale resultaat 
iss kleiner). Het saldo (van positieve en negatieve afwijkingen) is negatief ƒ 2.000 mio d.w.z. 
dee aangegeven belastbare winsten zijn ƒ 2 miljard lager dan de (gepubliceerde) vennoot-
schappelijkee winsten. Van dit cijfer van ƒ 2 miljard is ca ƒ 1 miljard terug te voeren op de 
deelnemingsvrijstelling.. Het totaal van positieve en negatieve verschillen tesamen bedraagt 
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niett minder dan ƒ 9 miljard. Terecht geeft het rapport aan deze verschillen de kwalificatie 
"zeerr aanzienlijk". De afwijkingen in categorie I zijn in deze cijfers niet begrepen; immers, 
dee ondernemingen in deze categorie vielen buiten het onderzoek, evenals de banken, verze-
keraars,, gas-, olie- en scheepvaartmaatschappijen van categorie II. Naast de cijfermatige be-
palingg van de verschillen heeft het onderzoek mede gestreefd naar het verkrijgen van inzicht 
inn de oorzaken van de gevonden verschillen. Dit gedeelte van het onderzoek stuitte op moei-
lijkheden.. "Daar helaas regelmatig is vastgesteld dat gegevens, al dan niet specifiek van be-
langg voor het inventariseren van verschillen, in dossiers van de Belastingdienst ontbraken, 
zijnn de nodige onvolkomenheden bij de uitvoering van het onderzoek naar voren gekomen. 
Mett name informatie waaruit de eventuele oorzaak van een verschil kan worden afgeleid 
blijktt regelmatig geheel afwezig" (blz. 23). Niettegenstaande deze moeilijkheden heeft het 
onderzoekk een aantal concrete oorzaken kunnen opsporen. Het rapport heeft zelfs gestreefd 
naarr een kwantificering van de bijdragen van deze oorzaken aan de gevonden verschillen 
tussenn fiscale en vennootschappelijke resultaten. 

VI.33 Oorzaken van de gevonden verschillen 

3.11 Deelnemingen 

Zoalss was te verwachten, bleek het verschil tussen de "netto vermogenswaarde" van deelnemin-
genn (in de vennootschappelijke jaarrekening) en de "historische kostprijs" (in de fiscale winstbe-
paling)) tot "buitengewoon grote" waarderingsverschillen te leiden. Eveneens aanzienlijk bleken 
dee verschillen op het punt van de resultaten uit deelnemingen - overeenkomstig de verwachtin-
gen.. Interessant was, dat het bedrag van de deelnemingskosten, die krachtens art. 13 lid 1 Wet 
Vpbb niet-aftrekbaar zijn, doch vennootschappelijk ten laste van het resultaat plegen te worden 
gebracht,, "nagenoeg gelijk" was aan het bedrag van de fiscaal in aftrek gebrachte liquidatieverlie-
zenn ex art. 13d Wet Vpb (vennootschappelijk werden de uit een liquidatie voortkomende verlie-
zenn gewoonlijk in een eerder jaar c.q. eerdere jaren ten laste van het resultaat gebracht). Dit 
"nagenoegg gelijk"- zijn van beide overigens belangrijke bedragen kan een merkwaardigheid zijn, 
diee uitsluitend opging voor het jaar 1992. 

3.22 Vervangingsreserve (en andere "toelaatbare reserves**) 

"Dee gevolgen van het fiscale gebruik van de vervangingsreserve werken in beginsel door bij de 
behandelingg van de waardering van alle activa die als bedrijfsmiddelen aangemerkt kunnen wor-
den.. In de praktijk lijken deze gevolgen voornamelijk bij de waardering van materiële vaste activa 
significantt door te werken"." het benutten van de faciliteit van de fiscale vervangingsreser-
vee is de meest geïnventariseerde achterliggende oorzaak van de verschillen tussen de fiscale en 
vennootschappelijkee jaarrekening met betrekking tot materiële vaste activa" (blz. 47). - Volledig-
heidshalvee merk ik op, dat het gebruik van het woord "faciliteit" met betrekking tot de vervan-
gingsreservee niet van mij afkomstig is - . 
Dee ook bij mij bestaande verwachting, dat de fiscale afschrijvingen op materiële vaste activa 
(anderee dan bedrijfsgebouwen) op een lager bedrag zouden uitkomen dan de afschrijvingen in de 
vennootschappelijkee jaarrekening bleek niet te kloppen met de werkelijkheid. Met betrekking tot 
bedrijfsgebouwenn bleek de verwachting wel in overeenstemming te zijn met de werkelijkheid. 
Redenn kan liggen in een verschillend stelsel van afschrijving (degressief-lineair; economische le-
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vensduur-technischee levensduur); reden kan óók liggen in schattingsverschillen, die deel uitma-
kenn van een méér omvattende fiscale schikking of compromis. Ik kan mij moeilijk voorstellen, 
datt een rijksaccountant, wanneer hij bij een onderzoek op een verschil stuit, niet om nadere expli-
catiee zou vragen. 
Eenn enkel woord over de resultaten van het onderzoek met betrekking tot de kosten-
egalisatiereservee en de reserve assurantie eigen risico. Uit het onderzoek bleek dat de belasting-
plichtigen,, bij wie het onderzoek werd uitgevoerd, "globaal even vaak een fiscale reserve ter ega-
lisatiee van kosten als vennootschappelijk een voorziening voor kostenegalisatie vormen" (blz. 
49).. Uit het onderzoek bleek voorts, dat in ongeveer 2/3 van de gevallen waarin de fiscaal toe-
laatbaree reserve assurantie eigen risico werd gevormd, óók een voorziening werd gevormd in de 
vennootschappelijkee jaarrekening. "Een opmerkelijke uitkomst daar de reserve assurantie eigen 
risicoo toch veelal als een fiscale faciliteit wordt gezien. In de praktijk wordt blijkbaar ook ven-
nootschappelijkk het belang van deze voorziening ingezien" (blz. 52). Deze feitelijke constatering 
bevestigtt het practische belang van deze faciliteit. De kwalificatie "faciliteit" acht ik ten aanzien 
vann deze toelaatbare reserve terecht. De RJ aanvaardt de "a.e.r." als voorziening (de IASC niet). 
Ikk vestig gaarne de aandacht op de conclusie in het rapport: "Er valt vanuit praktisch oogpunt -
loss van ook sterke theoretische argumenten - veel voor te zeggen om deze reserves expliciet als 
fiscaall  toelaatbare voorzieningen aan te merken". 

3.33 Onderhanden werk 

Hett realisatiebeginsel maakt zowel deel uit van het goede koopmansgebruik als van de maat-
schappelijkk aanvaardbare normen. Dit betekent niet, dat inhoud en reikwijdte van dit realisatiebe-
ginsell  in deze twee normenstelsels gelijk zijn. Zoals reeds uiteengezet in hoofdstuk V, heeft het 
verschill  in doelstelling van beide normenstelsels tot gevolg, dat inhoud en reikwijdte niet gelijk 
zijn.. Dit werd hiervoor reeds zichtbaar bij de ruilarresten en de vervangingsreserve (annex 
"doorschuivingg boekwaarden"); het wordt eveneens zichtbaar bij het verschil in tijdstip van 
winstnemingg op onderhanden werken. Bij de fiscale winstbepaling pleegt de methode van winst-
nemingg bij oplevering en aanvaarding van het voltooide werk te worden gevolgd, welke methode 
nogg onlangs door H.R.26.2.'97 BNB 97/145 werd gefiatteerd. Daarentegen gaat de in 1996 vast-
gesteldee Richtlijn van de RJ uit van de methode van winstneming naar rato van voortschrijding 
vann het werk. Dit betekent, dat de fiscaalrechtelijke en de vennootschapsrechtelijke gedragslijnen 
uiteengaan.. Kuijl en Van der Heijden merken in hun bijdrage op het symposium naar aanleiding 
vann het onderzoeksrapport van Financiën naar de verschillen tussen de fiscale en vennootschap-
pelijkee jaarrekening (betrekking hebbend op het jaar 1992) op: "Dat betekent dat een soortgelijk 
onderzoekk nu wellicht grotere discrepanties zou laten zien". 

3.44 Voorzieningen 

Zienn wij ten aanzien van de winstneming op onderhanden werk een toenemende discrepantie tus-
senn goed koopmansgebruik en maatschappelijk aanvaardbare normen ontstaan, met betrekking tot 
dee voorzieningen is een tegengestelde beweging waarneembaar. Deze laatste ontwikkeling heeft 
eenn (voorlopig) hoogtepunt bereikt in het arrest van de H.R. van 2.8.'98 BNB 98/409 m.n. 
RJ.. de Vries; de Staatssecretaris heeft als reactie op dit arrest wetgeving aangekondigd met het 
oogmerkk de situatie vóór het arrest van 2.8.'98 te herstellen. Deze ontwikkeling in de jurispru-
dentiee werd manifest in het zgn. mestafvoer-arrest H.R. 8.6.'96 BNB 97/37 m.n. Slot. Het jaar 
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vann onderzoek was 1992 d.w.z. vóórdat de convergerende ontwikkeling zichtbaar werd. Het be-
hoeftt geen verwondering te wekken, dat in 1992 de voorzieningen op het gebied van milieu, reor-
ganisatiess en garanties in de fiscale winstbepaling achterbleven bij de voorzieningen in de ven-
nootschappelijkee jaarrekening. "De verschillen worden veelal veroorzaakt doordat fiscaal in het 
algemeenn strengere eisen dan vennootschappelijk worden gesteld aan het vormen van dergelijke 
voorzieningen""  - aldus het onderzoeksrapport. 

3.53.5 Goodwill (en andere immateriële activa) 

Indienn de acquisitie-prijs van een deelneming ("met invloed van betekenis") hoger ligt dan de 
netto-vermogenswaarde,, wordt dit positieve verschil tussen kostprijs en netto-vermogenswaarde 
inn de vennootschappelijke jaarrekening verantwoord als "goodwill", verzamelpost voor het com-
plexx immateriële activa, waarvoor de acquirerende ondernemer bereid was de bedoelde 
(meer)prijss te betalen. Gebruikelijk was, althans in ons land, deze (meer)prijs in de vennoot-
schappelijkee jaarrekening in één keer onmiddellijk in mindering te brengen van het eigen vermo-
genn van de acquirerende onderneming. Minder gebruikelijk, althans tot dusverre, was het om deze 
goodwilll  te activeren en vervolgens ten laste van het resultaat af te schrijven in een aantal jaren. 
Inn beide gevallen wordt de "goodwill" uit de deelneming gelicht; "liftin g of the corporate veil" 
vindtt plaats, althans met betrekking tot de in de kostprijs van de deelneming begrepen goodwill 
(vann de deelneming). In de toekomst zal de methode van activeren en afschrijven regel worden, 
naarr mag worden verwacht. 

Fiscaalrechtelijkk is een dergelijke partiële transparence niet geoorloofd (de goodwill is een essen-
tieell  vermogensbestanddeel van de juridische en fiscaal zelfstandige deelneming). Ik moge o.m. 
verwijzenn naar H.R. 24.9.'75 BNB 76/184. In het eerste geval (goodwill wordt onmiddellijk in 
minderingg van het eigen vermogen gebracht) wordt noch fiscaal noch vennootschappelijk een be-
dragg ten laste van het resultaat gebracht. Deze posten zijn buiten het onderzoek gelaten. De twee-
dee categorie (vennootschappelijk wordt via afschrijving over een aantal jaren de "meerprijs" ten 
lastee van het resultaat gebracht, terwijl fiscaal géén bedrag ten laste van de winst wordt gebracht) 
werdd wél in het onderzoek betrokken. Het Financieel Dagblad publiceerde op 5 januari 1999 
(onderr "Beurzen en Markten"): "Merrill Lynch in Londen rekende twee jaar geleden al eens uit 
datt Nederlandse bedrijven in de periode 1987 t/m 1996 ƒ 61 mrd aan goodwill (betaald bij over-
names)) hebben afgeschreven van het eigen vermogen. Daar is over 1997 ƒ 14 mrd bijgekomen. 
Wass dit op de internationaal gangbare wijze geboekt (afgeschreven ten laste van resultaten in een 
aantall  jaren - H), dan waren de Nederlandse winsten vorig jaar 8% lager uitgevallen ". Be-
paaldd geen geringe cijfers. Bij de hierboven genoemde tweede categorie, die wél in het onderzoek 
wass betrokken, bedroegen de vennootschappelijk verrichte afschrijvingen over 1992 rond ƒ 42 
mio;; vennootschappelijk bedroeg de boekwaarde van de zelfstandig geactiveerde goodwill rond 
ƒƒ 300 mio. 

3.66 Rulings, compromissen en intercompany-afspraken 

Rulingss worden in het rapport als volgt omschreven: 
"Eenn ruling is een binnen het kader van de belastingwet, jurisprudentie en resoluties door de fis-
cuss vóóraf verstrekte standpuntbepaling ten aanzien van het Nederlandse belastingrecht in inter-
nationaall  concernverband dan wel in grensoverschrijdende situaties. Veelal betreft dit afspraken 
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overr - naar Nederlandse fiscale maatstaven beoordeeld - aanvaardbare "arms length" beloningen 
voorr transacties tussen verbonden lichamen ("intercompany"- transacties)" (blz. 81). "Rulings"-
hett zij nog eens met nadruk gezegd - houden niet in een buitenwettelijke belastingheffing. Com-
promissenn ("vaststellingsovereenkomsten") moeten zich, wat het recht aangaat, bewegen binnen 
aanvaardbaree "bandbreedten", willen zij niet het risico van nietigheid lopen (wegens strijd met de 
"openbaree orde"). De verschillen tussen fiscale winstbepaling en vennootschappelijke jaarreke-
ningg zijn grosso modo terug te voeren tot de "arms-length"-eis, die geldt voor de fiscale winstbe-
rekeningg zowel met betrekking tot de juridisch en fiscaal zelfstandige groepsleden als met betrek-
kingg tot de (juridisch onzelfstandige) vaste inrichtingen. De verschillen tussen de fiscale winstbe-
palingg en vennootschappelijke jaarrekening in zgn. "intercompany"-verhoudingen beperken zich 
niett tot verschillen in de tijdstippen van winstneming - de inzet van H.R. 8.5.'57 BNB 57/208 
m.n.. Smeets -, zij strekken zich mede uit tot de omvang van de winstnemingen - de inzet van 
H.R.. 17.8.'98 BNB 98/385 met noot van mijn hand. Onderlinge transacties tussen fiscaal zelf-
standigee onderdelen van een groep zijn onderworpen aan de "arms length"- test als waren het 
transactiess tussen "derden". Het is zeker niet uitgesloten, dat een in het onderzoek geconstateerd 
verschill  in een "vaste inrichting"- winst op dit fundamenteel verschillende uitgangspunt van fis-
calee winstbepaling en vennootschappelijke jaarrekening is terug te voeren. " kunnen koersver-
schillenn vennootschappelijk buiten het resultaat om rechtstreeks op het eigen vermogen worden 
geboekt.. Fiscaal zal de historische koers zijn gehanteerd en zullen koersverschillen immer in de 
winstberekeningg zijn betrokken. Deze rubriek wordt nagenoeg geheel gedomineerd door één vaste 
inrichtingg op het gebied van concernfinanciering. Gezien het financiële belang (negatief ruim 
ƒƒ 200 mio) is het wederom teleurstellend dat ook dit verschil niet verder is toe te lichten" (blz. 
80). . 

Vï.44 Conclusies van algemene aard met betrekking tot de oorzaken van de gevonden ver-
schillen n 

11 De in de inleiding tot dit hoofdstuk genoemde ingrijpende verschillen tussen de fiscale 
winstbepalingg enerzijds en de vennootschappelijke jaarrekening anderzijds blijken niet 
"papieren""  verschillen, doch integendeel in de praktijk levende, daadwerkelijke verschillen 
tee zijn. De uitkomsten van deze verschillen zijn aanzienlijk, zoals het onderzoek, ondanks 
diversee beperkingen, heeft laten zien. 

22 M.N. Hoogendoorn maakte in zijn bijdrage op het symposium naar aanleiding van het on-
derzoeksrapportt een onderscheid tussen stelselverschillen en schattingsverschillen. Een zin-
nigg onderscheid. Ten aanzien van de stelselverschillen staat voorop de keuze-vrijheid van de 
ondernemer.. Bij zijn keuze voor een stelsel in de fiscale winstbepaling is de ondernemer niet 
gebondenn aan een gemaakte keuze in de vennootschappelijke jaarrekening; bij zijn keuze 
voorr een stelsel in de vennootschappelijke jaarrekening is hij niet gebonden aan zijn beslis-
singg inzake het systeem van fiscale winstbepaling. De ondernemer kan zich bij zijn keuzes 
latenn leiden door de onderscheiden doeleinden (van de jaarrekeningen). De deel dit standpunt 
tenn aanzien van vrijheid van keuze van stelsel, se. mits binnen grenzen van het recht. Ter za-
kee van schattingsverschillen merkte M.N. Hoogendoorn op, dat "schattingen van feiten in 
beidee gevallen aan elkaar gelijk dienen te zijn". Terecht maakt hij een uitzondering voor 
schattingen,, die niet gelijktijdig hebben plaatsgevonden. Er kunnen zich intussen nieuwe 
feitenn hebben voorgedaan, nieuwe ontwikkelingen, die een andere zienswijze ten aanzien 
vann de situatie op balansdatum rechtvaardigen. Zulk een andere zienswijze kan zich voor-
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doenn ten aanzien van een schatting van de omvang van een voorziening, maar ook bij de 
schattingg van de economische levensduur van een bedrijfsmiddel (waarschijnlijk de meest 
voorkomendee schatting in de praktijk). Zelfs bij een gelijktijdige schatting kunnen zich, zij 
hett in uitzonderingsgevallen, gerechtvaardigde verschillen voordoen. Het gaat om de beoor-
delingdeling van feiten; deze beoordelingen kunnen afhankelijk zijn van (verschillende) zienswij-
zen.. Samenvattend, zou ik ten aanzien van schattingsverschillen willen stellen, dat deze ver-
schillenn zich kunnen en mogen voordoen mits de ondernemer deze afwijkingen kan motive-
ren. . 

33 De gebleken afwijkingen in de praktijk tussen fiscale winstbepaling en vennootschappelijke 
jaarrekeningg sluiten aan bij de verschillen in doelstelling en/of structuur van de wet, als daar 
zijn: : 

dee zelfstandige winstberekening per onderneming betreft fiscaal zelfstandige entiteiten 
diee deel uitmaken van een groep economisch en organisatorisch verbonden lichamen, 
juridischh onzelfstandige vaste inrichtingen die gevestigd zijn buiten land van vestiging 
vann de rechtspersoon waartoe deze inrichtingen behoren, economisch zelfstandige on-
dernemingenn die juridisch toebehoren aan één en dezelfde natuurlijke persoon; dit ver-
schill  tussen fiscale winstbepaling en vennootschappelijke jaarrekening is geworteld in 
dee structuur van inkomsten- en vennootschapsbelasting, zoals o.m. bevestigd in H.R. 
20.5/577 BNB 57/208. 
dee kosten-arresten maken een uitzondering op de "dealing at arms length"- toets, indien 
uitt toepassing van deze toets voortvloeiende correcties "in de belaste sfeer" niet leiden 
tott overeenkomstige correcties in de "belaste sfeer" bij de personen, die de betreffende 
prestatiess jegens de onderneming hebben verricht; de (totale) winstbepaling van een 
ondernemingg wordt in het systeem van heffing van inkomsten- en vennootschapsbelas-
tingg aldus beïnvloed door de fiscale positie van eigenaar, aandeelhouder, lid of deelne-
merr (zie o.m. noot Den Boer bij arresten BNB 86/293-297). 
goodwill,goodwill, begrepen in de kostprijs van een deelneming, mag niet als een afzonderlijk en 
afschrijfbaarr goed (actief) worden opgenomen op de fiscale vermogensopstelling van de 
onderneming,, die de acquisitie van de deelneming heeft verricht; deze afwijking tussen 
fiscalee winstbepaling en vennootschappelijke jaarrekening komt voort uit een funda-
menteell  verschil in positie van de verkregen (aandelen in de) deelneming. 
ruilarrestenruilarresten en vervangingsreserve houden verband met de (eigen) doelstelling van de 
fiscalee winstbepaling, zoals deze doelstelling de inhoud van het realisatiebeginsel heeft 
bepaald. . 
hethet "ne bis in idem " beginsel voorkomt meervoudige heffing van vennootschapsbelas-
tingg over in oorsprong dezelfde winst; dit aan de deelnemingsvrijstelling ten grondslag 
liggendd beginsel is aldus een typisch fiscaalrechtelijk beginsel. 
dee terughoudendheid ten aanzien van opvoering van immateriële activa in de fiscale 
vermogensopstellingg houdt verband met de uit de doelstelling van de fiscale winstbe-
palingg voortkomende voorzichtige toerekening van kosten en baten (de nog bestaande 
terughoudendheidd in de vennootschappelijke jaarrekening houdt m.i. verband met de 
(neven)) functie van vermogensbescherming, terwijl de tendens tot vermindering van 
dezee terughoudendheid verband houdt met de (prevalerende) "inzicht"-doelstelling). 
hett verschil in winstverantwoording op onderhanden werken tussen fiscale winstbepa-
lingg en vennootschappelijke jaarrekening is terug te voeren op verschil in doelstelling 
fiscalee winstbepaling en vennootschappelijke jaarrekening. 
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