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VII II  VERHOUDIN G TUSSEN GOED KOOPMANSGEBRWK EN MAATSCHAP -
PELIJ KK  AANVAARDBAR E NORMEN 

VIII .. 1 Inleiding 

Dee codificatie van de maatschappelijk aanvaardbare normen in het civiele recht heeft de discussie 
overr de verhouding tussen goed koopmansgebruik en maatschappelijk aanvaardbare normen tot 
nieuww leven gewekt. Het fiscale recht heeft een eigen normenstelsel (goed koopmansgebruik) 
voorr de fiscale jaarwinstbepaling ontwikkeld. De (fiscale) jurisprudentie is - overeenkomstig de 
opdrachtt van de wetgever - erin geslaagd aan de hand van individuele beslissingen een samen-
hangendd geheel op te bouwen. De autonomie (zelfstandigheid) van de fiscale winstbepaling is een 
bestaandd feit; ik ga hierop nader in ("de autonomie van de fiscale winstbepaling in het geldend 
recht"). . 
Dee codificatie van het jaarrekeningrecht heeft de vraag opgeroepen of de zelfstandigheid van de 
fiscalee winstbepaling en de erkenning van goed koopmansgebruik als autonoom fiscaal begrip 
voorr de toekomst nog wel wenselijk zijn, nu het B.W. in het kader van implementatie van Euro-
pesee Richtlijnen een uitgewerkt normenstelsel ("maatschappelijk aanvaardbare normen") heeft te 
bieden.. Is de eenheid in de rechtsorde niet gediend met een erkenning van dit civielrechtelijk 
(vennootschapsrechtelijk)) normenstelsel als tevens fiscaalrechtelijk normenstelsel, waaraan 
eventuelee specifieke fiscale voorschriften en regels kunnen worden toegevoegd? M.a.w. invoering 
hierr te lande van een "unicité"- of "Maszgeblichkeits"- doctrine. Wij kunnen ons een beeld vor-
menn van de theorie en de praktijk van een zodanig stelsel, wanneer wij ons, zoals wij hierna zul-
lenn doen, verdiepen in de toepassing van de "Maszgeblichkeits"- doctrine in Duitsland. Het zal 
blijken,, dat binnen deze doctrine verschillende richtingen bestaan. 
Onderr de voorstanders hier te lande van de "eenheid van rechtsorde" blijken eveneens verschil-
lendee richtingen te bestaan. De zal een drie-tal in het kort bespreken. 
Wijj  komen tenslotte tot de vraag of een wijziging van het systeem in de richting van één normen-
stelsell  (voor vennootschapsrecht en belastingrecht) aanbeveling zou verdienen. Of verdient 
veeleerr de voorkeur de voortzetting van het bestaande stelsel, inhoudende erkenning van goed 
koopmansgebruikk als autonome fiscaalrechtelij ke norm onder eerbiediging van het beginsel van 
eenheidd van recht? Wat past in ons rechtssysteem? 

VIII. 22 De plaats van het belastingrecht in ons rechtssysteem 

Naa het begrip "belastingen" komen hieronder aan de orde de verhouding publiek-
recht/privaatrecht,, èn de verhouding belastingrecht/vennootschapsrecht. 

2.11 Het begrip "belastingen" 

Adriani,, met recht de nestor van de belastingwetenschap hier te lande geheten, gaf in zijn "Het 
Belastingrecht""  deel I blz. 67 volgende omschrijving: "Belasting noem ik de heffing, waardoor de 
overheidd zich door middel van juridische dwang middelen verschaft om de publieke uitgaven te 
bestrijden,, zulks zonder enige prestatie daartegenover te stellen". Een klassieke omschrijving. 
Mett de woorden "zonder enige prestatie" is bedoeld"zonder individuele tegenprestatie"; de over-
heidd verschaft "collectieve" goederen". 
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E.M.. Meijers, de Vader van het nieuwe BW, schrijft in zijn bijdrage "Belastingen als rechtsbe-
grip""  aan de Adriani-bundel "Tractatus Tributarii": "In Adriani's omschrijving van heffingen en 
belastingenn mis ik het publiekrechtelijk karakter van deze rechtsfiguren. Toch is dit voor de jurist 
eenn hunner karakteristieke eigenschappen. Let men op de door rechtsgeleerden gegeven definities, 
dann ziet men dan ook bijna steeds het publiekrechtelijk karakter van belastingen op de voorgrond 
staan.. Ook de HR heeft op het publiekrechtelijke karakter der belastingen in meer dan één arrest 
gewezen".. Tot zover Meijers. Tot goed begrip diene, dat Adriani het publiekrechtelijk karakter ter 
degee onderkende. De opmerking van Meijers moet m.i. dan ook zo worden begrepen, dat hij in de 
omschrijvingg van Adriani het publiekrechtelijk karakter niet expressis verbis genoemd zag. Meij-
erss kwam zelf tot deze definitie: ".... Onverschillig de juridische vorm het blijf t een belas-
tingg zolang 1° zij eenzijdig door de overheid bij regeringsdaad is vastgesteld, 2° zij strekken moet 
omm uitgaven van een lichaam te bekostigen, dat uitsluitend algemene belangen dient". In de laat-
stee woorden klinkt nog door hetgeen Ulpianus indertijd schreef: "publicum ius est quod ad statum 
reii  Romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem". Niet onvermeld mag blijven het 
werkk van de commissie van de Vereniging voor Belastingwetenschap ter bestudering van het be-
gripp "belastingen", onder voorzitterschap van Hofstra (rapport no. 184). Deze commissie kwam 
tott volgende omschrijving: "Belastingen zijn betalingen die de overheid op grond van een pu-
bliekrechtelijkee regeling, uitsluitend of mede ter verwerving van inkomsten door de in die rege-
lingg aangewezen lichamen, en anders dan op grond van een privaatrechtelijke overeenkomst, 
dwangmatigg en overeenkomstig algemene regelen vordert" (blz. 21 van het rapport van de com-
missie).. "De tariefopbouw - profijtbeginsel dan wel draagkracht - kan maatschappelijk van belang 
zijn,, maar raakt het juridische karakter van de heffing niet, evenmin als de bestemming - algeme-
nee middelen dan wel speciaal doel -, die aan de opbrengst wordt gegeven" (blz. 47 van het rap-
port).. Het publiekrechtelijk karakter mag een essentiale worden genoemd: de overheid dwingt 
krachtenss algemene regeling betaling door de burgers af; de overheidsdwang wordt aangevuld 
doorr de rechtsbescherming van de burger (w.o. mede te rekenen de beginselen van behoorlijk be-
stuur,, waaraan het overheidshandelen is te toetsen, het "belastingstatuut", e.d.). Het beroep van 
belastingkundige,, in zijn vele variaties, vindt in de bescherming van de burger tegenover de 
(bijkans)) almachtige overheid zijn maatschappelijke betekenis. 
Dee belastingverbintenis is een publiekrechtelijke verbintenis; aan de belastingverbintenis ligt een 
algemenee publiekrechtelijke regeling met dwingend karakter ten grondslag. Het begrip 
"belastingen""  is het centrale begrip in het belastingrecht, in alle onderdelen van dit recht. 

2.22 Verhouding privaatrecht/publiekrecht 

Paull  Scholten schreef in het "Algemeen deel" van de serie-Asser, 1934 (blz. 42): "Resumeren wij 
dus:: principiële scheiding is mogelijk tussen staatsrecht en privaatrecht. Het overige zgn. publiek-
rechtt staat als bijzonder recht tegenover het gemeene; het is niet van anderen aard dan het gemee-
nee recht; waar het ruimte laat, gelden de gemeene regels". Het bestuursrecht en het belastingrecht 
vallenn in deze visie ("de gemeene rechtsleer") onder de categorie uitzonderingsrecht; in beginsel 
heerstt het gemene recht, waarmee is bedoeld het privaatrecht. Deze leer is - als heersende leer -
"verledenn tijd". Bloembergen en Lubach schreven in hun gezamenlijk artikel in het WPNR nr 
5885,, gewijd aan het 150-jarig jubileum van het BW, dat het administratief recht of bestuursrecht 
volwassenn is geworden: "met die volwassenheid is niet te rijmen dat het slechts uitzonderings-
rechtt zou zijn. Bij die volwassenheid past veeleer een volwaardige en gelijkwaardige plaats naast 
hett privaatrecht. Kortom: twee gelijkwaardige rechtsgebieden in één rechtsorde". Zo kwamen de-
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zee auteurs tot hun ondertitel "twee gelijkwaardige rechtsgebieden, open verbonden in één rechts-
orde".. Accentverschillen binnen deze algemeen aanvaarde opvatting, waarbij de één een zwaarder 
accentt legt op de eenheid van rechtsorde, en de ander meer nadruk legt op het te onderscheiden 
karakterr van de rechtsgebieden, zullen theorie en praktijk blijven verlevendigen. Interessant - een 
eerbewijss aan Ulpianus? - is, dat het begrip "algemeen belang" een rol blijf t spelen in het aandui-
denn van het materiële onderscheid publiekrecht - privaatrecht: "Het overheidshandelen is en moet 
gerichtt zijn op de behartiging van het algemeen belang. In privaatrechtelijke verhoudingen kan de 
behartigingg van het algemeen belang een van de (belangrijke) factoren zijn die invloed heeft op de 
inhoudd van de rechtsbetrekking, maar vormt daarvan niet het doel" (aldus Bloembergen/Lubach 
inn meergenoemde beschouwing in het WPNR)."Ars Aequi" wijdde een nummer (1987, blz. 273-
372)) aan de osmose ofwel wederzijdse doordringing. Ik wil niet onvermeld laten het kritisch ge-
luid,, dat Donner in de 5e druk (1987) van zijn "Bestuursrecht" laat horen over de relatie tussen 
publiekrechtt en privaatrecht: "Het zijn twee aan elkaar geklonterde massa's, elk met een eigen 
identiteit,, maar aan de randen ontstaat een grijze zone, waar veel beweging en onzekerheid heerst, 
zodatt liefhebbers van huzarenstukjes in geschrift en rechtzaal de kans krijgen". De heb niet de in-
druk,, dat er tussen belastingrecht en privaatrecht (vennootschapsrecht) een dergelijke "grijze zo-
ne""  bestaat. Het publiekrechtelijk karakter van het belastingrecht is daarvoor te evident; het be-
lastingrechtt wordt daarvoor te zéér beheerst door de verhouding tussen overheid en burger, tussen 
dee van de burger belasting-eisende overheid (zonder individuele tegenprestatie) enerzijds en de 
aann belastingheffing onderworpen burger anderzijds. Het is burgerplicht om bij te dragen aan een 
goedd functioneren van de overheid, die er op zijn beurt is "om d' ondersaten will e (Plakkaat van 
Verlatinge,, 1581). Het is een relatie met vele aspecten. 
Hett belastingrecht bezit een volwassen eigen identiteit - eigen wetgeving, uitvoeringsorganen, 
rechtspraakk en wetenschapsbeoefening. 

2.33 De relatie tussen belastingrecht en vennootschapsrecht 

Adrianii  schreef in zijn werk "Het Belastingrecht, zijn grondslagen en de ontwikkeling" deel n, 
blz.. 37/38, over de verhouding tussen privaatrecht en belastingrecht o.m.: "Beide beschouwen 
menselijkee verhoudingen en geven rechtsregels. Maar zij beschouwen die verhoudingen op een 
verschillendeverschillende wijze, en met hun rechtsregels beogen zij een verschillend doel. Het privaatrecht 
geeftt regels omtrent die verhoudingen zelf, regels hoe de betrokken personen zich jegens elkaar 
hebbenn te gedragen. Het belastingrecht daarentegen verbindt aan menselijke toestanden, hande-
lingenn en gebeurtenissen een rechtsverhouding tussen de betrokken individuen en de overheid" 
(blz.. 38). Adriani vervolgt: "Er is wel aangevoerd dat de voorstanders van de autonomie van het 
belastingrechtt de eenheid van het recht in gevaar brengen. Dat moet m.i. worden tegengesproken. 
JuistJuist terwille van de eenheid en zuiverheid van het recht is de autonomie noodzakelijk". "Onjuist 
zouzou het echter zijn de autonomie tot een dogma te maken en de stelling te verdedigen dat het be-
lastingrechtlastingrecht los staat van het privaatrecht". 
Inn zijn boek "Fiscale Rechtsvinding" (1965, ac. proefschrift) heeft Geppaart aan deze gedachte 
gestaltee gegeven; dit is m.n. geschied in hoofdstuk IV van zijn werk. Geppaart bespreekt eerst de 
theorie,, die het belastingrecht ondergeschikt ziet aan het "gemene" recht; vervolgens de reactie op 
dezee theorie, die het belastingrecht als een op zichzelf staande grootheid behandelt; tenslotte 
schetstt Geppaart de "derde weg", de synthese: "De tegenstelling tussen de twee hierboven ge-
noemdee stromingen die niet vrij waren van eenzijdigheid en historische bepaaldheid, werd opge-
hevenn door de leer van de eenheid der rechtsorde " (blz. 146). "Daarmee is m.i. de weg aan-
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gegevenn waarlangs het vraagstuk van de autonomie van het belastingrecht tot oplossing kan wor-
denn gebracht; zodra men aanvaardt dat het belastingrecht aanspraak moet maken op een eigen fis-
caalrechtelijkee uitlegging en qualificatie, ook ten aanzien van aan het civielrecht ontleende ter-
men,, is enerzijds de gedachte van een volledig zelfstandig belastingrecht zoals deze door extreme 
autonomistenn werd verdedigd, zonder grond en is anderzijds de gedachte dat het civiele recht be-
hoortt te overheersen, onhoudbaar" (blz. 149). 
Binnenn deze synthese van "autonomie binnen één rechtsorde" bestaan - ik zou willen zeggen: ui-
teraardd en zéér gezond - accentverschillen; de één zal het accent willen leggen op de autonomie, 
dee ander op de eenheid van de rechtsorde, waarbinnen de onderscheiden rechtsgebieden functio-
neren.. De ontwikkeling naar een synthese sluit aan bij de hiervoor in algemener verband ge-
schetstee ontwikkeling in de verhouding privaatrecht - publiekrecht (w.o. bestuursrecht, waarvan 
hett belastingrecht geacht wordt als een markante zelfstandige eenheid deel uit te maken). Wan-
neerr wij aldus de verhouding belastingrecht - vennootschapsrecht bezien, dan kunnen wij tot de 
conclusiee komen: belastingrecht en vennootschapsrecht staan in een open wisselwerking naast 
elkaarelkaar als autonome rechtsgebieden binnen het verband van één rechtsorde. Deze eenheid wordt 
geconstitueerdd door gemeenschappelijke fundamentele rechtsbeginselen (te vinden o.a. in de 
Grondwet). . 
"Eenheidd van recht" behoeft niet een synoniem te zijn voor "eenvormigheid"; "eenheid van recht" 
kann worden verwezenlijkt in "verscheidenheid". Het is deze laatste vorm van "eenheid van recht", 
diee Adriani bij de verdediging van de autonomie voor ogen stond: "Juist terwille van de eenheid 
enn zuiverheid van het recht is de autonomie noodzakelijk". Autonomie vooronderstelt een functie 
binnenbinnen een rechtsorde, niét daarbuiten. 

2.44 Fiscalisering rechtsbegrippen 

Hett belastingrecht heeft een eigen instrumentarium van begrippen ontwikkeld. In de praktijk van 
dee beoefening van het recht is de behoefte aan dit eigen instrumentarium gebleken. Wij treffen 
aann verschijnselen als "fiscalisering" van bestaande rechtsbegrippen. 
Dee "oude" belastingen t.w. successierecht en belastingen rechtsverkeer hanteerden begrippen uit 
hett privaatrecht; zij doen dat nog, hoewel óók in deze belastingen begrippen van niet-
privaatrechtelijkee aard hun entree hebben gemaakt. Wat te denken van het begrip "doelvermogen" 
alss "verkrijger" in de zin van de Successiewet? Het begrip "doelvermogen" vinden wij in art. 3 
Wett op de vennootschapsbelasting. Ten aanzien van de belastingen van het rechtsverkeer kan 
wordenn opgemerkt, dat de begripsvorming in de kapitaalsbelasting zich sterker van het privaat-
rechtt verwijdert dan bv. de begripsvorming in de overdrachtsbelasting. Wat te denken van be-
grippenn als het bijeenbrengen van "informeel kapitaal" of "versterking van het economisch po-
tentieel"?? "Nieuwere" belastingen zoals de inkomsten- en vennootschapsbelasting kennen van 
meett af aan eigen fiscaalrechtelijke begrippen, naast privaatrechtelijke begrippen. 
Privaatrechtelijkee begrippen staan bloot aan het verschijnsel "fiscalisering"; op dit verschijnsel 
weess Geppaart in zijn "Fiscale Rechtsvinding". De Vries en Sillevis gaan in hun bijdrage aan de 
Scheltens-bundell  uitgebreid in op dit fenomeen "fiscalisering". Ter illustratie wil ik een tweetal 
begrippenn uit het vennootschapsrecht noemen t.w. "aandeel" en "kapitaal". Allereerst het begrip 
"aandeel".. Art. 6 lid 1 Wet IB 1964: "winst uit onderneming geniet hij voor wiens rekening een 
ondernemingg wordt gedreven, daaronder begrepen hij, die, anders dan als aandeelhouder, mede-
gerechtigdd is tot het vermogen van een onderneming". Wie wordt bedoeld met "aandeelhouder"? 
Niett uitsluitend de houder van een aandeel in een N.V. of B.V.. Oók het lid van een maatschap 
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mett vrije vervanging van leden is "aandeelhouder" in de zin van dit art. 6 lid 1 Wet IB 1964. 
Maarr het lid van een maatschap met "een in evenredige delen verdeeld kapitaal" (aandelen) zon-
derder vrije vervanging is niét zulk een aandeelhouder. De commanditaire vennoot in een "open" 
CV.. is aandeelhouder, evenals de deelnemer in een fonds voor gemene rekening met verhandel-
baree participaties. Zoals Zwemmer opmerkte in zijn "De fiscale positie van de aandeelhouder" 
(WFRR 5 oktober 1978 nr 5378): "In het systeem van belastingheffing van onderaemingswinsten is 
dee winst van een vennootschap met een in aandelen verdeeld kapitaal afgeschermd van de aan-
deelhouders.. Gevolg daarvan is dat voor de winst uit onderneming niet de aandeelhouders in de 
heffingg worden betrokken". 
Kapitaall  is "onlosbare vennootschappelijke schuld" - aldus Van der Grinten in het "Handboek 
voorr NV en BV", 10e druk, blz. 209(v/d Heijden-v/d Grinten). Van Schilfgaarde ("Van de BV en 
NV",, 8e druk, blz. 62) heeft bezwaar tegen het woord "schuld"; misschien is, op dit moment al-
thans,, het woord "verplichting" duidelijker. Van Schilfgaarde omschrijft kapitaal als "het bedrag 
datt weergeeft de door de gezamenlijke aandeelhouders te verstrekken en niet door uitkeren aan 
aandeelhouderss aan te tasten bijdrage tot het eigen vermogen van de vennootschap". In de fiscale 
jurisprudentiee - o.m. H.R. 18.10/50 B 8843 - wordt kapitaal omschreven als "het voor schulden 
aansprakelijkk en in het risico delend vermogen"; elders: "ten volle draagster van het risico van het 
bedrijf-- zijnde juist hierin het eigenlijke kenmerk van het juridisch kapitaalbegrip gelegen". Naar 
H.R.. 28.6.'32 B 5252 is de in een lichaam aanwezige winst te omschrijven als eigen vermogen 
minuss ingebracht kapitaal. Vermogen, dat niet is ingebracht kapitaal, is winst (in ruime zin). Het 
belangg van de vraag: "is iets inbreng van kapitaal?" voor de belastingheffing wordt zichtbaar. 
Agioo is ingebracht kapitaal (vennootschapsrechtelijk is agio voor uitkering vatbaar, tenzij het op 
grondd van de statuten als "statutaire reserve" deel uitmaakt van het "gebonden vermogen"). Be-
langrijkk voor de vraag "winst of kapitaal?" is de vaststelling van eventuele inbreng van 
"informeell  kapitaal". De uitbreiding van het vennootschapsrechtelijk begrip kapitaal tot 
"informeell  kapitaal"d.w.z. de afbakening van het kapitaalverkeer, is voor de heffing van een be-
lastingg naar de winst van grote betekenis. ï Er is anderzijds óók uitbreiding van de kring van ka-
pitaalverschafferss nl. de uitbreiding tot de personen, die gelden verstrekken onder zodanige con-
dities,, dat zij geacht kunnen worden "deel te hebben in het risico van het bedrijf' (H.R. 5.6.'57 
BNBB 57/239 en H.R. 11.3.'98 BNB 98/208). 

2.55 Zelfstandige fiscale begripsvorming 

Naastt aan het privaatrecht ontleende (en al dan niet in min of meerdere mate "gefiscaliseerde") 
begrippenn staan begrippen, die het fiscale recht zélf heeft voortgebracht. Het begrip "goed koop-
mansgebruik"mansgebruik" is een in het fiscale recht zelfstandig door de rechter ontwikkeld rechtsbegrip. 
GoedGoed koopmansgebruik kan met recht worden gekwalificeerd als "autonoom fiscaalrechtelijk 
begrip".begrip". In dezelfde zin: Hofstra "Inleiding tot het Nederlands belastingrecht" (6° druk, blz. 
143/145).. Tot de in het belastingrecht ontwikkelde begrippen behoort mede het begrip "waarde in 
hett economisch verkeer", welk begrip een sleutelrol als waarderingsmaatstaf vervult zowel bij 
"nieuwe""  belastingen (IB - "totale winst"; V.B., gemeentelijke heffingen als OZB, waterschaps-
belasting)) als "oude" belastingen (successiewet, belastingen rechtsverkeer). 
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VIII. 33 De autonomie van de fiscale winstbepaling in het geldend recht 

Tijdenss het debat over het rapport van de Vereniging voor Belastingwetenschap no. 189 over 
"Verhoudingg tussen goed koopmansgebruik en maatschappelijk aanvaardbare normen" merkte 
G.. Slot naar aanleiding van de Wet IB 1914 op, dat reeds volgens de memorie van toelichting op 
hett ontwerp van de wet van 1914 algemene en volledige overeenstemming tussen boekhouding en 
belastinggrondslagg nauwelijks te bereiken zou zijn. Slot vervolgde: "Men was zich toen al bewust 
vann het uiteen kunnen en waarschijnlijk móeten lopen van de twee winstbegrippen". "De winst 
volgenss de boekhouding was natuurlijk het vertrekpunt, maar voor de belastingheffing werd daar-
vann waar nodig afgeweken". Tot zover Slot. In verband met deze opmerkingen van Slot kan wor-
denn gewezen op een verschijnsel, dat zich onder het regime van de Wet IB 1914 heeft voorge-
daan,, en wel met name in de rechtspraak van de jaren '20: indien de boekhouding, anders gezegd: 
hett koopmansgebruik, voldeed aan de toets van "goed koopmansgebruik, was de boekhouding 
(hett koopmansgebruik) bindend als grondslag voor de belastingheffing. "Goed" was het koop-
mansgebruik,, wanneer het niet in strijd kwam met fiscale maatstaven. In zijn "Fiscale winstbe-
grippenn in Nederland" (blz. 25/26) schreef Schendstok over de hem bekende vóór-oorlogse situa-
tiee aldus: "Naar Nederlandse traditie werd de fiscale winst steeds autonoom vastgesteld d.w.z. de 
ondernemerr was in fiscalibus niet gebonden aan wat hij in zijn commerciële boekhouding deed". 
Inn een voetnoot op blz. 25/26 gaf Schendstok deze nadere explicatie: "De enige openbaar ge-
maaktee gevallen waarin de H.R. een binding aan de commerciële jaarstukken aannam, vindt men 
inn de arresten van 20 en 27 oktober 1926 (B 3909 en 3911). Beide arresten hebben weinig invloed 
gehad.. In al deze gevallen werd ondersteld of was gebleken dat tot dusverre in fiscalibus de ge-
oorloofdee gedragslijn van de commerciële jaarstukken was gevolgd, en het was van deze vrijwil -
ligee binding dat men zich niet willekeurig mocht losmaken". Aldus Schendstok. Deze opmerkin-
genn van Schendstok zijn van belang te achten voor een verantwoorde visie op de door hem ge-
noemdee arresten: het ging niet om de koppeling van de fiscale winstbepaling aan de commerciële 
jaarrekening,jaarrekening, maar om een niet gerechtvaardigde wijziging van de bestendige gedragslijn. Van 
"Maszgeblichkeit""  of verplichte "unicité" is geen sprake. Wij mogen wellicht uit de door Schend-
stokk genoemde jurisprudentie concluderen, dat de H.R. in dez arresten een zekere voorkeur uit-
sprakk voor een aansluiting tussen fiscale en commerciële winstberekening. 5 
Dee zelfstandigheid - autonomie - van de fiscale jaarwinstbepaling ten opzichte van de vennoot-
schappelijkee jaarrekening m.a.w. van goed koopmansgebruik ten opzichte van de maatschappelijk 
aanvaardbaree normen, is neergelegd in een constante jurisprudentie van de H.R.. In zijn arrest van 
1.10/755 BNB 76/194 achtte de H.R. de vennootschapsrechtelijke regel, dat pensioenverplichtin-
genn - als schuld - op de vennootschappelijke balans voor hun werkelijke waarde moeten worden 
opgenomen,, van geen betekenis voor de fiscale winstbepaling volgens goed koopmansgebruik. 
Dee stelling, dat een door een registeraccountant gecertificeerde jaarrekening in beginsel in over-
eenstemmingg is met goed koopmansgebruik werd in H.R. 1.10.'80 BNB 80/333 verworpen, 
waarmedee impliciet werd verworpen, dat - via de brug van art. 2:393 leden 3 en 5 BW - een in 
overeenstemmingg met de maatschappelijk aanvaardbare normen opgestelde vennootschappelijke 
jaarrekeningg in beginsel in overeenstemming is met goed koopmansgebruik. In H.R. 23.9.'92 
BNBB 93/60 werd uitdrukkelijk overwogen: "aangezien deze bepaling (art. 2:389 lid 2 BW) is ge-
richtt op de verschaffing van het in art. 2:362 lid 1 BW omschreven inzicht en op de verwezenlij-
kingg van de zgn. vermogensbescherming, en te dien einde met betrekking tot deelnemingen voor-
schriftenn geeft, die voor de heffing van de vennootschapsbelasting niet van belang zijn". In zijn 
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arrestt van 2.3.'94 BNB 94/164, o.m. handelend over activering van en afschrijving op uitgegeven 
kapitaalsbelasting,, overwoog de H.R. o.m.: "Daarbij is belanghebbende niet gebonden aan het-
geenn voor de jaarrekening is voorgeschreven in art. 2:386 lid 3 BW nu deze bepaling voor de be-
rekeningg overeenkomstig art. 8 van de Wet in verband met art. 9 Wet IB 64 van de over enig jaar 
behaaldee winst niet van toepassing is verklaard, en niet kan worden gezegd, dat bij de berekening 
vann de fiscale winst de verdeling van de onderhavige kosten over een langer tijdvak dan 5 jaren in 
strijdd is met de beginselen, die aan goed koopmansgebruik ten grondslag liggen". Fiscale winst en 
vennootschappelijkk resultaat worden zelfstandig bepaald aan de hand van regels, die voor elk van 
dezee rechtsgebieden autonoom gelden. De constante lijn is, dat overeenstemming met de maat-
schappelijkk aanvaardbare normen niet inhoudt overeenstemming met goed koopmansgebruik (en 
-- mag ik hieraan toevoegen - omgekeerd). Overeenstemming met goed koopmansgebruik wordt 
zelfstandigzelfstandig beoordeeld. Zie ik het goed, dan betekent deze jurisprudentie niet een afsluiting van 
hett ene rechtsgebied van het andere. Be-invloeding over en weer staat open; daarmede de weg 
naarr mogelijke verrijking en verdieping. In het inmiddels als "baksteen-arrest" bekend geworden 
arrestt van de H.R. van 26.8.'98 BNB 98/409 m.n. R.J. de Vries, is een zodanige invloed m.i. 
waarneembaar.. De annotator R.J. de Vries wijdt in zijn noot aandacht aan de regelgeving voor de 
vennootschappelijkee jaarrekening. Opmerkelijk is evenwel, dat de H.R. in zijn beslissing niet 
verwijstt naar het BW of anderzins naar maatschappelijk aanvaardbare normen, maar naar het op 
dede bedrijfseconomie gegrond zijn van het goede koopmansgebruik, daarmede ieder element, dat 
zouu kunnen worden uitgelegd als een verwijzing naar een "Maszgeblichkeit", vermijdend. Het 
accentt op het toerekeningsprincipe ligt in de lijn; in dit meergenoemde "baksteen-arrest" stelt de 
H.R.. uitdrukkelijk als eis voor de toelaatbaarheid van een voorziening, dat de toekomstige uitga-
venn "ook overigens aan die periode (d.i. periode voorafgaand aan balansdatum - H) kunnen wor-
denn toegerekend". 2 

VIII. 44 Het "Maszgeblichkeit"- beginsel in Duitsland 

4.11 De doctrine 

Eenn vast terugkerend punt in de discussie over de verhouding tussen goed koopmansgebruik en 
maatschappelijkk aanvaardbare normen betreft de "Maszgeblichkeif-doctrine, die in de Duitse 
wetgevingg en praktijk van kracht is. De beperk mij tot enkele hoofdlijnen. 3 
Dee vraag kan worden gesteld: vloeit de "Maszgeblichkeit" reeds voort uit de verhouding tussen 
civielrechtt (vennootschapsrecht) en fiscaal recht, èf is de "Maszgeblichkeit" het resultaat van een 
uitdrukkelijkee wettelijke regel, waarin deze "Maszgeblichkeit" aan belastingplichtigen wordt op-
gelegd?? Over de verhouding tussen civielrecht en fiscaal recht geeft een beslissing van het Bun-
derverfassungsgerichtt van 27 december 1991 duidelijk uitsluitsel. Het Verfassungsgericht over-
woogg o.m.: "Ein Vorrang oder eine Maszgeblichkeit der zivilrechtlichen Würdigung der von den 
Parteienn gewfihlten Sachverhaltsgestaltung für die Auslegung der betrefTenden steuerrechtlichen 
Vorschriftt besteht schon deshalb nicht, weil Zivilrecht und Steuerrecht nebengeordnete, 
gleichrangigegleichrangige Rechtsgebiete sind, die denselben Sachverhalt aus einer anderen Perspektive und 
anderenn Wertungsgesichtspunkten beurteilen". De cursiveringen, die de bijzondere aandacht vra-
genn in het kader van ons onderwerp, zijn van mijn hand. De annotator (in "Steuer u. Wirtschaft") 
Prof.. Dr Meincke merkte op: "Besondere Beachtung werden zweifellos die Ueberlegungen der 
Kammerr zum Verhaltnis von Zivilrecht und Steuerrecht zu einander finden". De beslissing van 
hett Verfassungsgericht sluit aan bij de opvatting van Tipke ("Steuerrecht", blz. 9): " ist es 
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irreführendd von einem Primat des Zivilrechts iiber das Steuerrecht zu sprechen. Das Steuer-
rechtt ist auch kein Annexrecht des Handels- und Gesellschaftsrechts; es ist - wie jedes einfache 
Rechtt - dem Verfassungsrecht untergeordnet, dem Zivilrecht aber nebengeordnet. Es darf und 
muszz sich entsprechend seinen spezifischen Aufgaben und Bedürfhissen autonom seine 
Tatbestandee und seine Terminologie schaffen, namlich eine Terminologie, die der Besteuerung 
nachh der wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit entspricht". In de overwegingen van het Ver-
fassungsgerichtt wordt o.m. naar deze opvatting van Tipke verwezen. 
Dee hierboven gestelde vraag kan m.i. dan ook aldus worden beantwoord, dat de 
"Maszgeblichkeit""  berust op een uitdrukkelijk in de wet - Einkommensteuergesetz (EStG)- neer-
gelegdee regel. 
Art.. 5 lid EStG bepaalt: 
""  ist fur den Schlusz des Wirtschafsjahres das Betriebsvermögen anzusetzen, das nach den 
handelsrechtlichenn Grundsatzen ordnungsmasziger Buchführung anzuweisen ist. Steuerliche 
Wahlrechtee bei der Gewinnermittlung sind in Uebereinstimmung mit der handelsrechtlichen Jah-
resbilanzz auszuüben". Ik vraag bijzondere aandacht voor de dwingend voorgeschreven koppeling 
aann de "handelsrechtliche" normen. 
Art.. 6 lid 2a EStG: " können für den Wertansatz gleichartiger Wirtschafsgüter des Vorrat-
vermögenss unterstellen, dasz die zuletzt angeschafften oder hergestellten Wirtschaftsgüter zuerst 
verbrauchtt oder verauszert worden sind, soweit dies den handelsrechtlichen Grundsatzen ord-
nungsmaszigerr Buchführung entspricht ". Ook hier de verwijzing naar de 
"handelsrechtliche""  normen. De "Maszgeblichkeit" wordt geacht betrekking te hebben zowel op 
hett opvoeren van activa en passiva als op hun waardering (se. zover geen bijzondere fiscale wet-
telijkee voorschriften bestaan). 
Art.. 5 lid 4a EStG bevat m.i. een beperking van een "handelsrechtliche GoB:"RückstelIungen fur 
drohendee Verluste aus schwebenden Geschaften dürfen nicht gebildet werden". De 
"handelsrechtlichee GOB" moeten wijken voor uitdrukkelijke fiscale wettelijke voorschriften. 
Dee "handelsrechtliche Grundsatze ordnungsmasziger Buchführung" waarnaar de EStG verwijst, 
dragenn in het Handelsgesetzbuch (HGB) de naam "Grundsatze ordnungsmasziger Buchführung". 
Art.. 238 lid 1 HGB: "jeder Kaufmann ist verpflichtet Bücher zu führen und in diesen seine Han-
delsgeschaftee und die Lage seines Vermogens nach den Grundsatzen ordnungsmasziger Buch-
führungg ersichtlich zu machen". Art. 243 lid 1 HGB: "Der Jahresabschlusz ist nach den Grunds-
atzenn ordnungsmasziger Buchführung aufzustellen". De "Jahresabschlusz" omvat balans, winst-
enn verliesrekening (en toelichting bij de "Kapitalgesellschaften"). De genoemde artikelen in EStG 
enn HGB tonen de fundamentele betekenis van de GoB aan. De vestig de aandacht op het begin van 
art.. 238 HGB: "jeder Kaufmann ". 

4.22 "Grundsatze ordnungsmasziger Buchführung " (GoB) 

Eenn sleutelrol in de "Maszgeblichkeit" vervullen de "Grundsatze ordnungsmasziger Buch-
führung".. Deze GoB zijn, wat hun functie aangaat, te vergelijken met de maatschappelijk aan-
vaardbaree normen in het BW te onzent, met de "generally accepted accounting principles" elders. 
Dee GoB is, zoals Knobbe-Keuk schrijft in haar "Bilanz- und Untemehmenssteurrecht", een 
"unbestirnrnterr Rechtsbegriff'; een "open norm" (8e druk, 1991). 
Hett wekte bij mij aanvankelijk enige verwondering, dat met name de fiscale rechter t.w. het Bun-
desfinanzhoff  (BFH - de hoogste rechtsprekende instantie in fiscale zaken) in de praktijk pleegt te 
beslissenn over de uitlegging van deze handelsrechtelijke normen (GoB). De verwondering neemt 
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af,, wanneer wordt overwogen, dat het één van de gevolgen van de "Maszgeblichkeit" is, dat ge-
schillenn over de interpretatie van GoB juist op het fiscale vlak zullen worden uitgevochten; im-
mers,, een verschil in interpretatie pleegt onmiddellijk de beschikbare liquiditeit van de belasting-
plichtigee te raken. 
Hett Handelsgesetzbuch (HGB) bevat, zeker sedert de "Bilanzrichtliniengesetz", een gedetailleer-
dee codificering van deze GoB. Deze codificatie heeft niet de strekking uitputtend te zijn. 
Dee oorsprong van de GoB ligt naar de traditionele opvatting in koopmansgebruiken. Deze oor-
sprongg heeft lange tijd doorgewerkt in de interpretatie van de GoB: "der Handelsbrauch ordentli-
cher,, ehrenwerter Kaufleute verbindlich bestimme, was der Inhalt der GoB sei; der Richter hat 
lediglichh diesen Inhalt aufzuklaren ". Deze zgn. inductieve methode heeft plaats moeten ma-
kenn voor de zgn. deductieve methode; volgens deze laatste methode moet de interpretatie zich 
richtenn naar de doeleinden van de jaarrekening. Het gebruik is "eine wichtige Erkenntnisquelle, 
hatt aber nicht die Kraft GoB rechtschöpferisch zu gestalten" (Döllerer, oud - lid BFH, in 
"Handelsbilanzz und Steuerbilanz"). Een niet onbelangrijke ontwikkeling van principiële beteke-
nis:: van gewoonterecht naar rechtersrecht. In dit verband overigens vraagt de opmerking van 
Knobbe-Keukk op blz. 16 van haar boek de aandacht: "Inzwischen hat sich jedoch die Erkenntnis 
durchgesetzt,, dasz auch für das Steuerrecht die rechtliche Betrachtungsweise die maszgebende ist 
undd dasz betriebswirtschaftlich gepragte bilanztheoretische Vorstellungen nur zu berücksichtigen 
sindd sowet sie im Gesetz ihren Niederschlag gerunden haben". 
Welkee beginselen (GoB's) kunnen worden genoemd? Ik noem hier een aantal, die betrekking 
hebbenn op de opstelling van de vennootschappelijke balans ("Handelsbilanz"): 

"Grundsatzz der Bilanzwahrheit" (de balans moet zijn opgesteld overeenkomstig de doelstel-
lingg van de jaarrekening, de wettelijke voorschriften en GoB; in de literatuur vond ik de re-
lativerendee opmerking "Gemisch aus Wahrheit und Dichtung") 
"Vorsichtsprinzip"; ; 
"Realisationsprinzip"; ; 
"Nominalwertprinzip""  (in dit beginsel ligt een nominalistische doelstelling opgesloten); 
"Imparitëtsprinzip""  (verliezen worden genomen wanneer voorzienbaar, winsten wanneer zij 
zijnn gerealiseerd); 
"Niederstwertprinzip"; ; 
"Bilanzkontinuitat". . 

4.33 Vormen van "Maszgeblichkeit" 

Err bestaat een m.i. belangrijk verschil tussen de "materielle Maszgeblichkeit" en de "formelle 
Maszgeblichkeit".. De "materielle Maszgeblichkeit" stelt de eis, dat de fiscale balans moet zijn 
opgesteldd in overeenstemming met de "handelsrechtliche GoB". Wanneer een keuze bestaat tus-
senn verschillende mogelijkheden, kan bij toepassing van de "materielle Maszgeblichkeit" voor de 
fiscalee balans de keuze anders uitvallen dan voor de vennootschappelijke balans m.a.w. fiscale en 
vennootschappelijkee balans kunnen van elkaar verschillen (binnen de toepassing van hetzelfde 
normenstelsel).. De "formelle Maszgeblichkeit" gaat verder, en eist in concreto een gelijke keus 
enn een gelijke waardering, en wel in deze zin dat de fiscale balans de vennootschappelijke balans 
heeftt te volgen, se. uitgezonderd wanneer bijzondere fiscaalrechtelijke voorschriften in concreto 
inn de weg staan aan een volgen van de vennootschappelijke balans. Deze "formelle Maszgeblich-
keit"keit" is de in Duitsland van kracht zijnde vorm van "Maszgeblichkeit". Schildbach spreekt in zijn 
alleszinss interessante beschouwing over "Maszgeblichkeit - Rechtslage und Perspektiven" 
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(Betriebss Berater d.d. 30.7.1989) in dit verband over een "erheblich zusatzliche Bindung" (in ver-
gelijkingg met "materielle Maszgeblichkeit"). Schildbach vervolgt: "Vollstandige materielle Mas-
zgeblichkeitt macht eine Einheitsbilanz möglich, wShrend vollstandige formelle Maszgeblichkeit 
siee erzwingt". 
Eenn apart thema vormt de zgn. "umgekehrte Maszgeblichkeit". Het Duitse belastingrecht kent 
diversee faciliteiten ("Steuervergünstigungen"), zoals de versnelde afschrijvingen voor zgn. mili-
euvriendelijkee investeringen, bijzondere voorzieningen e.d.; deze faciliteiten vallen buiten de toe-
passingg van de Grundsatze ordnungsmasziger Buchtuhrung ("GoB-fremd").Wil een belasting-
plichtigee gebruik maken van deze faciliteiten, dan dient hij deze faciliteiten op te nemen in zijn 
jaarrekeningg ("Handelsbilanz"); krachtens de voorgeschreven "Maszgeblichkeit" kunnen alsdan 
dee faciliteiten fiscaal geldend worden gemaakt. Voorwaarde is, dat het handelsrecht (HGB) zoda-
nigee voorzieningen heeft getroffen, dat deze zgn. "GoB-fremde" faciliteiten in de jaarrekening 
mogenmogen worden toegepast (!). 
Dee woorden "umgekehrte Maszgeblichkeit" suggereren een "Maszgeblichkeit" van de 
"Steuerbilanz""Steuerbilanz" ten opzichte van de "Handelsbilanz". Deze suggestie is m.i. niet terecht. De 
"Maszgeblichkeit""  van de vennootschappelijke jaarrekening blijf t ten volle van kracht; er is een 
omweg-constructiee (via de introductie van "GoB-fremde" elementen in het vennootschapsrecht) 
ge-creëerdd om belastingplichtigen de bevoegdheid te geven gebruik te maken van voor hen in het 
levenn geroepen fiscale faciliteiten. De afhankelijkheid van de vennootschappelijke jaarrekening 
("Handelsbilanz")) is blijven bestaan. 
Dee 4e EG-Richtlijn kent enkele bepalingen, die in het leven zijn geroepen met het oog op deze 
zgn.. umgekehrte Maszgeblichkeit. Art. 35 lid 1 sub d van de Richtlijn: "Wanneer op de vaste ac-
tivaa louter voor belastingdoeleinden buitengewone waardecorrecties worden toegepast, moet het 
bedragg van de correcties in de toelichting worden vermeld en naar behoren gemotiveerd". Art. 39 
lidd 1 sub 19 van de Richtlijn schrijft voor, dat in de toelichting tenminste moet worden vermeld 
"dee mate waarin de berekening van het resultaat van het boekjaar is bevinvloed door een waarde-
ringg van de posten die in afwijking van de beginselen van de artt. 31 en 34 t/m 42 tijdens het 
boekjaarr of een vorig boekjaar is toegepast om een verlichting van de fiscale lasten te verkrijgen". 
Dee regeling komt erop neer, dat een afwijking van de Richtlijn in de vennootschappelijke jaarre-
keningg om puur fiscale redenen wordt getolereerd, mits de toelichting maar duidelijkheid ver-
schaft.. In zijn meergenoemd artikel over "Der Grundsatz der Maszgeblichkeit der Handelsbilanz 
fürr die Steuerbilanz und das Europaische Bilanzrecht" in "Recht der internationalen Wirtschaft nr 
4/1992""  gaat Hermann Niessen in op deze verwerking van de "umgekehrte Maszgeblichkeit": 
"Diess mag keine ideale Lösung sein. Doch war die Richtlinie nur urn diesen Preis zu haben. Vor 
allemm gibt es gute Griinde den gefundenen Kompromisz nicht als einen Verzicht auf jede An-
gleichungg des Bilanzrechts in dieser bedeutsamen Frage zu miszdeuten". 

4.44 Beoordeling 

aa "umgekehrte Maszgeblichkeit" 

Dee Duitse fiscale literatuur staat, zover ik heb kunnen nagaan, in het algemeen kritisch ten 
aanzienn van deze "umgekehrte Maszgeblichkeit". Niessen spreekt in zijn zojuist geciteerde 
artikell  in het "Recht der internationalen Wirtschaft" over "Verfalschung der Handelsbilanz"; 
"Diee Deformierung der handelsrechtlichen Rechnungslegung . . ." luidt de titel van een arti-
kell  van Karsten in de Betriebsberater (1967). Meincke spreekt in een beschouwing in 
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"Steuerr und Wirtschaft" (1990) over "steuerrechtliche Bewertungsanomalien in der Han-
delsbilanz".. Ook wanneer wij deze woorden ontdoen van m.i. evidente overdrijving, blijf t er 
dee kritiek op de "ingreep" in de vennootschappelijke jaarrekening. Schulze-Osterloh in een 
beschouwingg in "Steuer und Wirtschaft" (1991) over "Handelsbilanz und steuerrechtliche 
Gewinnermirtlung":: "Insgesamt bedeutet die umgekehrte Maszgeblichkeit einen erheblichen 
EingrifFF in das Handelsbilanzrecht. Sie wird aus diesem Grunde immer wieder zu Recht kri-
tisiert". . 
Dee wil niet alleen kritische geluiden vermelden. Als een positief effect wordt wel genoemd, 
datt door de introductie van "GoB-fremde" elementen de speelruimte in het handelsrecht is 
vergroot. . 
Watt zou aan een eliminatie van de "umgekehrte Maszgeblichkeit" in belastingrecht en ven-
nootschapsrechtt in de weg staan? Waarschijnlijk de gedachte, dat alsdan de bijl aan de wor-
tell  van de "formelle Maszgeblichkeit" wordt gelegd. De gedachte van één uniforme jaarre-
keningg voor fiscaalrechtelijke en vennootschapsrechtelijke doeleinden zou worden prijsge-
geven.. De vond een ander argument pro "umgekehrte Maszgeblichkeit": "Auf diesem Wege 
wirdd erreicht, dasz Untemehmen, die von Subventionen in Form von Abscheibungsvergün-
stigungenn oder steuerfreien Rücklagen profitieren, diese auch in ihrer Handelsbilanz auswei-
senn mussen, und somit ihr Ausschüttingsvolumen verringern. Es is tja gerade der Sinn die-
serser wirtschaftspolitisch motivierten Steuervergünstigungen den Untemehmen die Mittel zur 
InnenfinanzierungInnenfinanzierung zu gebert\ Deze argumentatie is in overeenstemming met de toelichting 
vann de Bondsregering op het ontwerp van wet "belastingherziening 1990". De "umgekehrte 
Maszgeblichkeit""  is in deze opvatting afhankelijk van de vraag of, en zo ja, hoelang deze 
"Ausschüttungssperre""  gewenst wordt geacht. 

bb "formelle Maszgeblichkeit" 

Dee "formelle Maszgeblichkeit" wordt, zover ik althans heb kunnen nagaan, minder kritisch 
bejegendd dan de "umgekehrte Maszgeblichkeit"; dit neemt niet weg, dat bepaalde gevolgen 
inn de literatuur kritiek ontmoeten. De fiscale winstbepaling wordt éénzijdig gebonden aan in 
dee vennootschappelijke jaarrekening genomen beslissingen. 
Dee identiteit van vennootschappelijke balans en fiscale vermogensopstelling leidt er toe, dat 
inn de praktijk de bewegingsvrijheid in de vennootschappelijke jaarrekening wordt beperkt 
doorr aan de keuze in de jaarrekening verbonden fiscale consequenties. Naast critici kent de 
"formellee Maszgeblichkeit" ook verdedigers, bv. Döllerer, wiens naam reeds eerder is ge-
noemd. . 
Dee wil niet onvermeld laten een oordeel van Schildbach over het argument, dat de "formelle 
Maszgeblichkeit""  een "juiste" en "faire" winstberekening dient: "Formelle Maszgeblichkeit 
mitt "richtig" oder "fair" in Verbindung zu bringen, scheint mir allerdings naiv und blauaugig 
zuu sein. Die Vorstellungen von einer "richtigen" Bilanz oder von einer "richtigen" Wahl-
rechtsausübungg wurden von der Betriebswirtschaftslehre schon vor vielen Jahren als reali-
tatsfremdd entlarvt. In der Steuerbilanz ist steuerlichen Zielen, in der Handelsbilanz informa-
tionss - und ausschüttungspolitischen Zielen Rechnung zu tragen. Die formelle Maszgeblich-
keitt entpuppt sich aus dieser Perspektive als blosze zusatzliche Beschrankung der Bilanzpo-
litik" .. Volledigheidshalve voeg ik aan deze betogen over de "Maszgeblichkeit" van de 
"Handelsbilanz""  voor de "Steuerbilanz" nog toe, dat aan deze "Maszgeblichkeit" in de fis-
calee wetgeving een halt wordt toegeroepen, indien de (fiscale) wetgever een vennootschaps-
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rechtelijkee regel fiscaal (lees: budgettair) niet gewenst acht. Het argument, dat ter verdedi-
gingg van de "formelle Maszgeblichkeit" pleegt te worden aangevoerd t.w. de eenheid van 
rechtt met betrekking tot de winstbepaling (eenheid in de zin van eenvormigheid) verliest 
hierdoorr aan kracht. Schulze-Osterloh concludeerde in zijn reeds genoemde beschouwing in 
"Steuerr und Wirtschaft": "Die Idee einer Einheitsbilanz laszt sich auf der Grondlage des 
geitendenn Rechts - entgegen einer wohl weit verbreiteten Übung - nicht verwirklichen". 

cc "materielle Maszgeblichkeit" 

Dee "Maszgeblichkeit" kan bogen op een méér dan 100 jaren oude traditie; méér dan een 
eeuww zijn de "handelsrechtliche Grundsatze ordnungsmasziger Buchfuhrung" de bouwste-
nenn voor èn de vennootschappelijke èn de fiscale winstbepaling en balans. Om deze reden is 
eenn opheffing van de "Maszgeblichkeit" niet te verwachten, althans niet op korte termijn. 
Tipkee vermeldt in zijn "Steuerrecht", dat wel enkele pogingen hiertoe zijn ondernomen, 
dochh deze pogingen zijn verzand in on-opgeloste detail-kwesties. 
"Materiellee Maszgeblichkeit" komt tegemoet aan het bezwaar, dat gemaakte keuzes voor de 
handelsrechtelijkee (vennootschappelijke) jaarrekening van rechtswege de fiscale winstbepa-
lingg binden. Blijf t het bezwaar, dat de doelstellingen van de handelsrechtelijke 
(vennootschappelijke)) jaarrekening en van de fiscale winstbepaling verschillen. Een inter-
pretatie,pretatie, die - in de woorden van Schildbach - rekening wil houden "met den dem Einkom-
mensteuerrechtt immanenten Zwecken" en met "das Systeem des Einkommensteuerrechts", 
iss ondergeschikt aan een inteipretatie, die zich richt naar de doelstellingen van de 
"handelsrechtliche""  jaarrekening. Hoe een potentieel of reëel conflict op te lossen? 
Schildbachh noemt in zijn meergenoemde beschouwing twee interessante suggesties, die bei-
dee aansluiten op de "materielle Maszgeblichkeit" d.w.z. de "handelsrechtliche Grundsatze" 
blijvenn maatgevend, zonder evenwel een verplichte identiteit van "Handelsbilanz" en 
"Steuerbilanz""  af te dwingen. De eerste suggestie houdt in een "durch klare offene Vorbe-
haltee eingeschrankte materielle Maszgeblichkeit". Ik kan de omschrijving van de inhoud het 
bestee aan Schildbach overlaten: " gibt es hinsichtlich der Steuerbilanz zwei Bereiche. In 
demm einen Bereich gilt spezielles Steuerrecht, und in dem anderen klar und offen abge-
grenztenn Bereich gelten die handelsrechtlichen GoB ". Schildbach besluit met de woor-
den:: "In dem Bereich in den die handelsrechtlichen GoB fur die Steuerbilanz maszgeblich 
sind,, haben sie uneingeschrankte Bedeutung, so dasz Zweifelsfragen nur durch ihre Ausle-
gungg gelost werden können. Handelsrecht und Steuerrecht haben sich insoweit ge-einigt dasz 
einee Auslegung durch das Steuergericht nur aus gemeinsamen Grundlagen heraus erfolgen 
kann".. En nu het tweede deel: " das Steuerrecht kann sich vom Handelsrecht durch offe-
nee Vorbehalte so weit abgrenzen wie es erforderlich ist um eine funktionsgerechte Steuerbi-
lanzz sicherzustellen". Bij de tweede door Schildbach genoemde suggestie dient iedere 
"handelsrechtlichee GoB vor ihrer Uebemahme in das Steuerrecht noch einmal auf ihre 
Zweckmaszigkeitt für die Steuerbilanz überprüft werden. Nur was diese Pruning besteht, ist 
fürr das Steuerrecht maszgeblich". De eerste suggestie houdt in een loslaten van de 
"Maszgeblichkeit",, indien en voorzover ds functie van de fiscale winstbepaling een dergelij-
kee afwijking van de "Maszgeblichkeit" rechtvaardigt. In de tweede suggestie draagt de 
"Maszgeblichtkeit",, zoals ik het althans zie, een voorwaardelijk karakter. Eerst wanneer een 
"handelsrechtlichee GoB" functioneel past in het systeem van de fiscale winstbepaling, is de-
zee "GoB" mede fiscaal "maszgeblich". 4 
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Ikk heb zoveel mogelijk Duitse auteurs zélf aan het woord gelaten, en mij beperkt tot het schrijven 
vann een verbindende tekst. "Insiders" ervaren de problematiek aan den lijve, en zullen vanuit deze 
ervaringg naar oplossingen zoeken. 

VIII. 55 Opvattingen hier te lande omtrent het normatief karakter van de vennootschap-
pelijkee jaarrekening voor de fiscale winstbepaling 

5.11 Drie zienswijzen 

Inn de opvattingen hier te lande omtrent een normatieve binding van goed koopmansgebruik aan 
dee maatschappelijk aanvaardbare normen zijn in hoofdzaak een drietal richtingen te onderschei-
den.. Het woord "nuances" acht ik in dit opzicht niet juist; dit woord brengt m.i. te weinig tot uit-
drukkingg het principieel verschil tussen deze nader uiteen te zetten opvattingen. Ik ga uit van en-
kelee in mijn ogen representatieve publicaties. 
P.M.. van der Zanden heeft in zijn proefschrift "Maatschappelijk aanvaardbare normen voor de 
jaarrekeningg en goed koopmansgebuik" (1990, Kluwer, bedrijfswetenschappen) zich een voor-
standerr getoond van identiteit tussen jaarrekening en winstbepaling. De aanbevelingen aan het 
slott van zijn boek geven op duidelijke wijze zijn zienswijze weer. Ik noem hieronder de in mijn 
ogenn voor ons onderwerp belangrijkste aanbevelingen: 

Dee jaarrekening, opgemaakt volgens de normen die in het maatschappelijk verkeer als aan-
vaardbaarr worden beschouwd, zou zowel voor de rekening en verantwoording, de informatie-
voorziening,, de kapitaalbescherming als voor de bepaling van het fiscaal belastbare bedrag cen-
traall  moeten staan. 

Teneindee vanuit de winst volgens de jaarrekening tot een fiscaal belastbaar bedrag te ko-
men,, zou naast de jaarrekening een aanvullende opstelling moeten worden verstrekt, waarin de 
fiscalefiscale faciliteiten worden verwerkt. Indien de fiscus van oordeel is, dat er ten aanzien van be-
paaldee posten in de jaarrekening van subjectieve schattingen sprake is (bv. voorziening dubieuze 
debiteuren),, dan kan worden voorgeschreven dat in het aanvullend overzicht de desbetreffende 
mutatiess worden vervangen door becijferingen volgens het voorschrift van de fiscus. 
Afwijkingenn van de vennootschappelijke jaarrekening ten behoeve van de fiscale winstbepaling 
zijnn slechts in de visie van Van der Zanden gerechtvaardigd, indien deze afwijkingen de toepas-
singg van fiscale faciliteiten en specifieke voorschriften van de fiscus betreffen. 
Inn het rapport no. 189 van de Vereniging voor Belastingwetenschap "Verhouding tussen goed 
koopmansgebruikk en maatschappelijk aanvaardbare normen" worden twee standpunten verdedigd 
t.w.. 1) de eenheid van recht, en 2) de zelfstandigheid van fiscale winstbepaling en vennootschap-
pelijkee jaarrekening (autonomie van goed koopmansgebruik en maatschappelijk aanvaardbare 
normen).. De beoogde eenheid van recht wordt in de eerstgenoemde opvatting verwezenlijkt door 
dee vorming van één (basis) jaarrekening, opgesteld volgend de maatschappelijk aanvaardbare 
normenn in het vennootschapsrecht; aan deze jaarrekening kan een addendum worden toegevoegd 
-- zo nodig - met informatie ten behoeve van de belastingheffing. In dit addendum is plaats voor 
verwerkingg van fiscale faciliteiten en wettelijk voorgeschreven waarderingscorrecties. Tot zover 
overeenstemmingg met v/d Zanden's proefschrift, en een parallel met de "formelle Maszgeblich-
keit".. Maar - en nu volgt een nieuw punt - er is in dit addendum óók plaats voor de "gevolgen van 
bepaaldee verschillen in uitgangspunten c.q. afwijkingen die gefundeerd zijn in het functionele 
verschill  tussen de vennootschapsrechtelijke en fiscale jaarwinstbepaling (rapport blz. 182). Deze 
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toevoegingg rechtvaardigt van een tweede richting (naast de opvatting van v/d Zanden in diens 
proefschriftt als eerste richting) te spreken. In zoverre er functioneel gefundeerde verschillen c.q. 
afwijkingenn mochten bestaan, eindigt de "Maszgeblichkeit" van de maatschappelijk aanvaardbare 
nonnen.. Deze vorm van normativiteit wordt verdedigd door o.m. volgende stellingen (blz. 83 
rapport): : 
""  het feit dat beide normenstelsels bestaan (bedoeld zijn goed koopmansgebruik en maat-
schappelijkk aanvaardbare normen - H), is een uitvloeisel van de historie van beide rechtsgebieden 
waaropp de onderscheidene normenstelsels actief zijn; voor dit onderscheid bestaat thans géén re-
denn meer; 

hett feitelijk bestaande onderscheid wordt veroorzaakt door het geven van andere priori-
teitenn aan grondslagen waarvoor geen objectieve redenen aanwezig zijn". 
Voorr afwijkingen kan in deze opvatting uitsluitend marginaal ruimte bestaan; wel te verstaan 
voorr afwijkingen van goed koopmansgebruik van de maatschappelijk aanvaardbare normen. Het 
fiscalee recht is ondergeschikt uitzonderingsrecht. Deze gedachte speelt m.i. een rol in de opvat-
tingenn omtrent de normativiteit van de maatschappelijk aanvaardbare normen. 
OpOp blz. 347 van zijn "Objectieve en subjectieve aspecten van het fiscale winstbegrip" maakt Brüll 
eenn opmerking van principiële aard, die de verdediging van elk "Maszgeblichkeits"- principe 
raakt:: "Indien commerciële en fiscale winstberekening met een verschillend doel plaatsvinden, 
dann zal integrale aanvaardbaarheid van het commerciële stelsel niet principieel, doch incidenteel 
zijn.. Het gaat niet aan om de commerciële gedragslijn op detailpunten dwingend voor te schrij-
ven.. De commerciële jaarstukken immers zijn een totaliteit, waarvan het resultaat, niet de compo-
nentenn beslissend zijn". Wij kunnen het woord "commercieel" thans vervangen door 
"vennootschappelijk".. Wat will Brüll met deze woorden zeggen? De doelstellingen van de ven-
nootschappelijkee jaarrekening c.q. fiscale winstberekening bepalen de jaarrekening c.q. winstbe-
rekeningg in hun geheel, dientengevolge worden óók de delen door de doelstelling beheerst. 6 De 
analysee van Brüll raakt iedere vorm van "Maszgeblichkeit". Ik wil nog toevoegen, dat de plaats 
vann het goede koopmansgebruik in de belastingwetgeving impliceert, dat goed koopmansgebruik 
wordtt uitgelegd en toegepast overeenkomstig het winstbegrip van "art. 7" en in samenhang met 
opzett en doel van inkomstenbelasting (en vennootschapsbelasting). Eerbiediging van eenheid van 
rechtt impliceert m.i. in de eerste plaats het rekening houden met de plaats van goed koopmansge-
bruikk in de belastingwetgeving. 
Zoalss wij reeds zagen, verdedigde IJsselmuiden een "receptie" door het fiscale recht van de maat-
schappelijkk aanvaardbare normen. "Niet - natuurlijk niet - in die zin dat de civielrechtelijke 
winstbepalingenn voor de fiscale winstbepaling gelden maar wèl indirect in zoverre de wettelijke 
regelss de neerslag vormen van de bij de jaarrekening aanvaarde regels", dat zijn de maat-
schappelijkk aanvaardbare normen. Voorzover deze normen in het BW zijn gecodificeerd, hebben 
dee bepalingen in het BW gelding voor de fiscale winstbepaling. Er is identiteit tussen de maat-
schappelijkk aanvaardbare normen en goed koopmansgebruik. In deze woorden ligt niet een dwin-
gendee identiteit in concreto tussen jaarrekening en winstbepaling opgesloten; ik meen te mogen 
concluderenn dat in de opvatting van IJsselmuiden ruimte was voor een bepaalde mate van stelsel-
keuzee (binnen de maatschappelijk aanvaardbare normen); het voor de jaarrekening gekozen stel-
sell  was niet automatisch het voor de winstbepaling gekozen stelsel. Het is ongetwijfeld een plus-
puntt van deze derde zienswijze, die overeenkomst vertoont met de "materielle Maszgeblichkeit", 
datt de belastingplichtige bij de fiscale winstbepaling niet gebonden is aan de keuze, die hij voor 
dee jaarrekening heeft gemaakt. De tegen "Maszgeblichkeit" hierboven naar voren gebrachte be-
zwaren,, gelden eveneens voor deze vorm van "materielle Maszgeblichkeit". Welke argumenten 
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wordenn in concreto naar voren gebracht door de voorstanders van een verplichte koppeling van de 
fiscalee winstbepaling aan de vennootschappelijke jaarrekening hier te lande m.a.w. van de nor-
mativiteitt van de maatschappelijk aanvaardbare normen ten opzichte van goed koopmansgebruik? 
Ikk noemde reeds de gedachte van "gemeenrecht" ten opzichte van "uitzonderingsrecht"; over deze 
relatiee sprak ik hiervoor in VUL 1.2 en Vul. 1.3. Een fundamentele gedachte is m.i. te vinden op 
blz.. 80 van het meergenoemde rapport no. 189 van de Vereniging voor Belastingwetenschap: "Er 
bestaann geen doorslaggevende redenen voor een afwijkende weging of uitwerking van de grond-
slagen.. Zowel de vennootschappelijke jaarrekening als de fiscale winstberekening beogen immers 
informatiee te verschaffen over het vermogensaccres dat de onderneming met het aan het begin 
vann het jaar aanwezige vermogen heeft weten te genereren". Het betoog mondt uit in de conclusie 
(blz.. 80): "De noodzaak van een afwijkende weging of uitwerking van de grondslagen is dan ook 
niett aangetoond". Het gaat in deze visie om een rechtvaardiging van een afwijkende weging of 
uitwerkingg van de grondslagen in de fiscale winstbepaling. Een dergelijke rechtvaardiging ont-
breektt in de ogen van de voorstanders van een normatieve koppeling van de fiscale winstbepaling 
aann de vennootschappelijke jaarrekening. In voorgaande hoofdstukken heb ik willen uiteenzetten, 
datt het onderscheid tussen de beide normenstelsels de grondslagen van deze stelsels raakt m.a.w. 
hett onderscheid is fundamenteel. In dit verband noem ik bij wijze van voorbeeld het realisatiebe-
ginsell  en de uit het "totale winsf'-concept stammende begrippen informeel kapitaal en informele 
uitdeling,uitdeling, inhoudend correcties uit hoofde van het "dealing at arms length"-principe op winsttoe-
rekeningenn aan lichamen, die tot éénzelfde economische groep behoren. 
"Eenheidd van recht" en "eenvoud van winstberekening" zijn een tweetal andere argumenten. Er-
kenningg van eigen krakter en ontwikkeling van afzonderlijke naast elkaar staande rechtsgebieden 
iss m.i. niet in strijd met de gedachte van eenheid van de rechtsorde, waarbinnen deze rechtsge-
biedenn een eigen plaats innemen. Wat aangaat de "eenvoud van winstberekening", meen ik, dat 
hett onderscheid in opvatting niet zozeer wordt gekenschetst door de woorden "eenvoud" of 
"veelvoudd c.q. meervoud" alswel door de woorden "verplichte koppeling" en "keuzevrijheid". 
Indienn een onderneming de vennootschappelijke jaarrekening wil opstellen overeenkomstig fis-
caall  geldende normen (goed koopmansgebruik), dan staat zulks de onderneming vrij , se. mits 
maatschappelijkk aanvaardbare normen zich hiertegen niet verzetten. Zoals wij in hoofdstuk VI 
zagen,, komt een dergelijke handelswijze blijkens het aldaar genoemde onderzoek door de belas-
tingdienstt voor bij de economisch niet onbelangrijke categorie kleinere ondernemingen op wie 
hett bepaalde in titel 9 boek 2 BW in beperkte mate (de zgn. kleine en middelgrote regimes ex art. 
2:3966 en art. 2:397 BW) of zelfs in het geheel niet van toepassing is. Het goede koopmansgebruik 
heeftt een niet onbelangrijk grotere reikwijdte dan de maatschappelijk aanvaardbare nonnen. De 
maatschappelijkee functie van de jaarrekening zal beperkt zijn. Wil omgekeerd een onderneming 
haarr fiscale gedragslijn aanpassen aan haar vennootschappelijke gedragslijn, dan staat haar dat 
vrij ,, se. mits niet strijdig met goed koopmansgebruik. 7 
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NOTENN BIJ HOOFDSTUK VII I 

ii  Van Dijck in de FED-brochure "De aanmerkelijk belangregeling" (6e druk, blz. 168): "De 
deell  niet het standpunt van Christiaanse (Smeetsbundel blz. 41) dat dit begrip (gestort kapi-
taal)) zo dicht mogelijk moet aansluiten bij het vennootschapsrecht. De betekenis van de een-
heidd van de rechtsorde moet niet ontkend worden, maar ik meen dat het kapitaalbegrip in het 
vennootschapsrechtt een geheel andere functie heeft dan in het inkomstenbelastingrecht. 
Voorr de inkomstenbelasting dient het kapitaalbegrip te bestrijken hetgeen historisch in een 
vennootschapp door aandeelhouders en winstbewijshouders is ingebracht, verminderd met 
hetgeenn aan hen als kapitaal is uitgekeerd". "Ten onrechte heeft de H.R. in het verleden aan-
genomenn dat als gestort kapitaal verdwenen is het verschil tussen de nominale waarde en het 
bedragg van de koopsom van beneden pari ingekochte aandelen (BNB 1966/136). Evenzeer 
tenn onrechte is in het verleden door de H.R. aangenomen dat kapitaalafstempelmgen en - af-
boekingenn leiden tot een verdwijnen van dit fiscaalrechtelijke kapitaal (conform - helaas -
Hoff  Arnhem FED 95/105)". Tot zover Van Dijck. 
Ikk deel de zienswijze van Van Dijck. Het bedrag van afstempeling of afboeking, se. mits niet 
terugbetaald,, is deel blijven uitmaken van het in de vennootschap gestorte kapitaal. Het is in 
zoverree van categorie veranderd, dat het van. formeel kapitaal geworden is tot informeel ka-
pitaal. . 

22 Een argument tegen een fiscaal autonome winstberekening in de jurisprudentie zou kunnen 
wordenn gelezen in H.R. 16.12.'59 BNB 60/34: een belanghebbende bracht zijn onderneming 
inn een v.o.f. in met creditering van de meerwaarde in de boeken van de v.o.f; belanghebben-
dee bleef voor 2/3 deel gerechtigd tot de resultaten van de v.o.f. Het was belanghebbende niet 
geoorloofdd voor de fiscale winstberekening voor 2/3 deel de "oude" boekwaarden te hand-
havenn (m.a.w. verplichte herwaarderingswinst). Een verrekening van de meerwaarden buiten 
dede boeken van de v.o.f leidde niet tot verplichte herwaarderingswinst (evenmin als het be-
kendee voorbehoud van "stille reserves"). Een argument tegen het principe van een zelfstan-
digee fiscale winstberekening is echter m.i. in dit arrest niet te vinden; de H.R. heeft zich m.i. 
-- wellicht te veel - laten leiden door een geconstateerde feitelijke constellatie. Ik deel de kri-
tischee conclusie van Van Dijck in zijn noot onder dit arrest. 

33 Een breed overzicht is te vinden in de meergenoemde dissertatie van G.J.M.E. de Bont "De 
relatiee tussen fiscale winstbepaling en de vennootschappelijke jaarrekening in rechtsvergelij-
kendd perspectief' (1997), blz. 47 t/m 85. 

44 Met Schildbach vraag ik mij af of deze laatste variant op de "Maszgeblichkeit"- doctrine nog 
well  tot de "Maszgeblichkeit"- doctrine kan worden gerekend; immers, de fiscale toets be-
paaltt uiteindelijk of een "handelsrechtliche Gob" in het fiscale recht mag gelden. 

55 Het ontwerp van wet winstbelasting vormde m.i. een belangrijke fase in dit proces waarin 
commerciëlee jaarrekening en fiscale aangifte niet gescheiden, wél zelfstandige levens gingen 
leiden.. De Wet Belastingherziening 1950 gaf de beslissende afsluiting van dit proces. Sled-
deringg heeft in een Weekblad-artikel (no. 4511) gepoogd een lans te breken voor herstel van 
dee situatie onder Wet IB 1914 (in de jaren '20). Veel bijval heeft Sleddering niet gekregen. 
Vann de tegenstemmen noem ik o.a. W.A. Schot in Weekblad no. 4519: "Waarom zou, tenzij 

-160--



hett om de feiten gaat, de ondernemer gebonden moeten worden aan de commercieel door 
hemm gevolgde gedragslijn? Het moet toch voldoende worden geacht, als hij een fiscaal aan-
vaardbaarr systeem volgt. Een andere opvatting geeft m.i. een te grote betekenis aan de com-
merciëlee balans, zeker wat de samenstellende delen betreft. De laatste opvatting zou in de 
praktijkk sterk remmend kunnen werken op de samenstelling van de commerciële balans". 
Tott zover Schot. 

66 Brüll gebruikt de terminologie van zijn tijd. Heden ten dage zouden wij zeggen, dat aan-
vaardbaarheidd van maatschappelijk aanvaardbare normen voor de fiscale winstbepaling van 
eenn onderneming ten hoogste incidenteel kan zijn; principieel is het onderscheid. Bij de op-
lossingg van problemen, verschilt de fiscale invalshoek van de vennootschappelijke benade-
ring. . 
Ditt mag niet in de weg staan aan een "open verkeer" tussen beide gebieden; een oplossing op 
hett ene gebied kan bron van inspiratie zijn voor het vinden van een oplossing op het andere 
gebied. . 
Bijj  ondernemingen, die niet of slechts in beperkte mate vallen onder de publicatieplicht, 
pleegtt veelal te worden volstaan met één jaarrekening, en wel een jaarrekening opgesteld 
mett inachtneming van de fiscale voorschriften (zie hoofdstuk VI). 

77 De coördinatie van de grondslagen naar welke belastbare winsten in de lid-staten van de 
E.U.. worden berekend, maakt niet deel uit van de opzet van deze studie. Voorzover de rela-
tiee tussen fiscale winstbepaling en vennootschappelijke jaarrekening aan de orde is c.q. is 
geweest,, wil ik melding maken van enkele conclusies uit het rapport van de Commissie-
Ruding,, 1992 ("Report of the Committee of Independent Experts on Company Taxation"). 
Biz.. 211: "The Committee therefore considers that there is an urgent need to approximate 
thee rules for determining the tax-base of Member States in order to eliminate unacceptable 
distortionss in competition. This would not mean that there should be full harmonization but 
ratherr that .... the Commission should establish some minimum rules or standards". "The 
Committeee believes that commercial accounts produced for financial reporting purposes 
shouldd form the starting point for the computation of taxable income in all Member States. 
However,, it draws attention to the fact that financial statements are not yet fully harmonized 
withinn the Community and in any case they would serve objectives other than tax. Accor-
dingly,, certain differences are bound to remain between the results shown in accounts for 
commerciall  purposes and those shown for tax purposes". "The Committee recommends the 
Commissionn to take appropriate measures to reduce the differences between commercial ac-
countss and the accounts used for tax purposes (Phase III)" . 
Tott zover het rapport van de Cie-Ruding. Thans het commentaar van de Internationale Ka-
merr van Koophandel (ICC): "ICC does not see the necessity for such a convergence between 
taxx principles and accounting". Bc ben geneigd het oordeel van de Internationale Kamer te 
delen. . 
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