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

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

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

Hoogendoorn, J.

Publication date
2000

Link to publication

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

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

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

Download date:26 May 2023

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


SAMENVATTIN G G 

Inn de tekst van de "Wet tot heffing ener belasting op bedrijfs- en andere inkomsten" van 1893 
kwamm de term "goed koopmansgebruik" nog niet voor; de Leidraad op deze wet evenwel sprak 
wéll  over "gebruiken van een eerlijk, nauwgezet koopman". In de loop der jaren werden de kwa-
liteitenn "eerlijke", "nauwgezet", "rechtschapen", "degelijk" samengevat in het woordje "goed". 
Hett mag gerechtvaardigd heten om te stellen, dat de term "goed koopmansgebruik" ca 100 jaren 
dee fiscale jaarwinstbepaling beheerst. 
Mett deze term "goed koopmansgebruik" (of soortgelijke term) werd een aansluiting bij de comp-
tabelee praktijken van "goede koopmanslieden" beoogd. "Goed koopmansgebruik" was niet een 
"leegg woord". De comptabele praktijken stonden onder de toets van de rechter. Indien de gebrui-
kenn naar het oordeel van de rechter niet strookten met de doelstelling van de belastingwet, werden 
dee gebruiken niét aanvaard. Het woordje "goed" had mede een fiscaalrechtelijke betekenis. 
Dee omschrijving van het (fiscale) winstbegrip, zoals dat is neergelegd in art. 7 Wet IB 1964, 
stamtt uit de wet van 1893. Ook deze omschrijving kan derhalve bogen op een 100-jarige traditie. 
Dee ontwikkeling van het fiscale winstbegrip zowel als van goed koopmansgebruik werd in han-
denn gesteld van de rechter. De rechter is erin geslaagd aan de hand van concrete beslissingen in 
individuelee gevallen een als dynamisch te kenschetsen normenstelsel op te bouwen. Hoezeer er -
vanzelfsprekendd - desiderata zijn (het kenmerk van de rechter is naar een bekend woord niet on-
feilbaarheid,, maar onafhankelijkheid), mag worden geconcludeerd, dat het resultaat naar algeme-
nee opvatting bevredigend tot zéér bevredigend is. Aan vervanging van het bestaande fiscale nor-
menstelsell  door een ander normenstelsel bestaat géén behoefte. 
Eenn mijlpaal in de betekenis van "goed koopmansgebruik" in ons fiscale recht vormde de Wet 
Belastingherzieningg 1950; in deze wet werd "goed koopmansgebruik" als enige norm voor de fis-
calee jaarwinstbepaling (se. binnen grenzen van de wet) aanvaard. Ruimte ontstond voor een fis-
caalrechtelijkee toepassing van in de bedrijfseconomie ontwikkelde inzichten omtrent winstver-
antwoordingg en waardering van activa en passiva. De bedrijfseconomie levert géén rechtsnormen; 
wéll  biedt de bedrijfseconomie naar het bekende woord van Smeets "elementen", bouwstenen aan 
voorr het goede koopmansgebruik - maatstaf voor de bepaling van de fiscale jaarwinsten. 
Inn 1971 werd de Wet op de jaarrekeningen van ondernemingen (WJO) van kracht. Tot dit jaar 
19711 had de civielrechtelijke wetgever zich nauwelijks inhoudelijk om de jaarrekeningen van on-
dernemingenn bekommerd. In deze wet - o.m. voorbereid door de commissie-Verdam (1965) -
kwamm voor het eerst in de wetgeving hier te lande de term "normen die in het maatschappelijk 
verkeerr als aanvaardbaar worden beschouwd"- afgekort: maatschappelijk aanvaardbare normen -
voor.. Aansluiting werd gezocht bij de bestaande accountantspraxis. De term bleef gehandhaafd in 
titell  9 van Boek 2 BW. De maatschappelijk aanvaardbare normen vormen na de, zij het niet uit-
puttendee codificatie in het BW het voorgeschreven richtsnoer zowel voor de indeling van balans 
enn winst- en verliesrekening als voor de waardebepaling van de posten op balans en winst- en 
verliesrekening.. De doelstelling van de vennootschappelijke jaarrekening is helder en duidelijk in 
dee wet neergelegd. De doelstelling ("true and fair view") zal onder invloed van "international 
standards""  nog aan betekenis winnen. De overeenkomstig maatschappelijk aanvaardbare normen 
opgesteldee vennootschappelijke jaarrekening beoogt de verwerving van zodanig inzicht, dat "een 
verantwoordd oordeel kan worden gevormd". Belanghebbenden (aandeelhouders, medewerkers, 
afnemers,, financiers) zullen op deze basis verantwoorde beslissingen kunnen nemen. Toepassing 
vann "international accounting standards" met betrekking tot financiële waarden zal leiden tot ver-
vangingg van kostprijs (c.q. lagere bedrij fswaarde) door marktwaarde ("fair value") als waarde-
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ringsgrondslagringsgrondslag (voor deze waarden). Een verzwakking van het voorzichtigheidsbeginsel en -
voorall  - van het realisatiebeginsel zal plaatsvinden; de verteerbaarheid (uitkeerbaarheid) van de 
winstt als element van winstbepaling zal aan betekenis verliezen (bij de vrinstbestemming zal uit-
keerbaarheidd betekenis behouden). Besluiten tot vaststelling én tot bestemming (uitkering c.q. 
reservering)) van het vennootschappelijk resultaat zijn in handen van organen van de rechtsper-
soonn zélf. Hier liggen essentiële verschillen met de fiscale winstbepaling en aanslagregeling. Op 
dee grondslag van publiekrechtelijk wet- en regelgeving stelt de overheid het bedrag vast, dat aan 
dezee overheid moet worden afgedragen. 
Dee fiscale winstbepaling dient eveneens de verstrekking van informatie, doch het doel van deze 
informatiee is een ander dan het doel, dat in het maatschappelijk verkeer met de vennootschappe-
lijk ee jaarrekening wordt nagestreefd. De fiscale jaarwinstbepaling "volgens goed koopmansge-
bruik""  beoogt aan de overheid een goed en deugdelijk instrument te verschaffen, met behulp 
waarvann de verplichte bijdrage aan de overheid dóór deze overheid kan worden vastgesteld. De 
belastingplichtigee zal zijn aan de overheid op te geven jaarwinst verantwoorden binnen een door 
wett en rechter afgebakend normenstelsel t.w. het goede koopmansgebruik. De fiscale winstbepa-
lingg zal zijn afgestemd op dit doel: afdracht aan de overheid van een deel van het behaalde over-
schot,, binnen het kader van een, waar mogelijk, evenwichtige lastenverdeling. Maatschappelijk 
aanvaardbaree normen en goed koopmansgebruik zijn gericht op de verwezenlijking van essentieel 
verschillendee doelstellingen. 
Inn goed koopmansgebruik en maatschappelijk aanvaardbare normen worden overeenkomsten 
aangetroffen,, die hun oorsprong vinden in de - zowel in goed koopmansgebruik als in de maat-
schappelijkk aanvaardbare normen ge-incorporeerde - bedrijfseconomische inzichten. Zo treffen 
wijj  bv. bij de toerekening van baten en lasten dezelfde toe te passen beginselen aan, zoals voor-
zichtigheids-,, realisatie- en realiteitsbeginsel. Bij een analyse van deze beginselen worden ver-
schillenn zichtbaar, die voortkomen uit het verschil in functie van deze beginselen op de onder-
scheidenn rechtsgebieden. Namen mogen dan wel gelijk zijn, maar de inhoud en de reikwijdte zijn 
niett identiek. 
Dee vraag kan worden gesteld: is het gewenst deze autonomie in de toekomst te continueren of zou 
hett daarentegen aanbeveling verdienen de zelfstandigheid van de fiscale winstbepaling (goed 
koopmansgebruik)) op te heffen terwille van een eenzijdige en verplichte koppeling aan de ven-
nootschappelijkee jaarrekening (maatschappelijk aanvaardbare normen)? De ontwikkelingen op 
hett gebied van de vennootschappelijke jaarrekening in komende tijd zullen onder invloed staan 
vann "international accounting standards". In het voorgaande zijn duidelijk tendenzen in de rich-
tingg van een (verdere) verwijdering tussen normen voor fiscale winstbepaling en vennootschap-
pelijkee jaarrekening opgemerkt. Zelfstandigheid (autonomie) binnen één rechtsorde schept de 
voorr de ontwikkelingen op beide gebieden passende voorwaarden. In landen waar de fiscale 
winstbepalingg is gekoppeld aan de vennootschappelijke jaarrekening doet zich - kort samengevat 
-- de vraag voor of een (eenzijdige) afhankelijkheid van de normen van fiscale winstbepaling van 
dee "standards" van het IASC wel wenselijke politiek is. Op te merken is het streven in deze lan-
denn om de invloed van de IAS te beperken tot de geconsolideerde jaarrekening, en deze geconso-
lideerdee jaarrekening zo mogelijk los te koppelen van de (enkelvoudige) vennootschappelijke 
jaarrekening.. In landen waar de zelfstandigheid (autonomie) wordt erkend, behoeft niet naar deze 
figuurr - om wille van behoud van 'Tunicité" of "Maszgeblichkeit" - te worden gegrepen. Het 
antwoordd op de vraag of ophefïhg van de autonomie wenselijk zou zijn in het licht van komende 
ontwikkelingen,, zal ontkennendzijn! 
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Ikk wil het vorenstaande samenvatten in een vijftal conclusies: 

11 Belastingrecht en vennootschapsrecht (jaarrekeningrecht) zijn in onderlinge wisselwerking 
staande,staande, afzonderlijke rechtsgebieden binnen één rechtsorde. 

22 Goed koopmansgebruik en maatschappelijk aanvaardbare normen zijn in de loop van de 20e 
eeuww ge-evolueerd tot twee autonome, in open relatie tót en naast elkaar staande normenstel-
sels,, ieder met een eigen functie binnen eenzelfde maatschappelijk stelsel en rechtsorde; 
goedd koopmansgebruik vervult een (spil)functie bij de fiscale jaarwinstbepaling; de maat-
schappelijkk aanvaardbare normen zijn door de wet verbonden met de doelstelling van de 
vennootschappelijkee jaarrekening (art. 2:362 BW). 

33 Het begrip goed koopmansgebruik dient te worden uitgelegd en toegepast met inachtneming 
vann het verband met de belastingwetten, waarin het begrip een functie vervult; de maat-
schappelijkk aanvaardbare normen dienen te worden geïnterpreteerd en toegepast in overeen-
stemmingg met de doeleinden van de vennootschappelijke jaarrekening (in het maatschappe-
lij kk verkeer). 

44 De aanvaarding van goed koopmansgebruik en maatschappelijk aanvaardbare normen als 
autonomee rechtsbegrippen, elk geldend op eigen terrein, mag geacht worden hier te lande te 
zijnn geworteld in wet, rechtspraak en praktijk. Deze autonomie laat open de weg tot een 
vruchtbaree wederzijdse beïnvloeding. 

55 Autonomie biedt de passende ruimte voor - op verwezenlijking van de onderscheiden doel-
stellingenn gerichte - ontwikkelingen van de beide normenstelsels in komende tijd. 
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