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44 Aanschaffings - of voortbrengingskoste n 

4.11 Inleidin g 

Inn dit hoofdstuk behandel ik de vraag welke waarde of prijs de ondernemer als afschrij-
vingsbasiss moet hanteren. Daartoe begin ik mijn beschouwing in 4.2 met het concept 
vann de 'voorraad werkeenheden'. In 4.3 komt het begrip 'aanschaffings- en voortbren-
gingskosten'' in de literatuur aan bod. In 4.4 ga ik in op de vraag welke waarde of prijs 
menn voor deze kosten hanteert. Ik besteed in 4.5 aandacht aan het moment waarop men 
mett afschrijven mag beginnen en in 4.6 de vraag welke afschrijvingsconsequenties 'te 
hoge'' of 'te lage' aanschaffings- of voortbrengingskosten hebben. Vervolgens komt in 4.7 
dee sloop van gebouwen en de fiscale gevolgen daarvan aan de orde. De vraag welke 
kostenn voorde voortbrenging van bedrijfsmiddelen geactiveerd moeten worden, is het 
onderwerpp van 4.8. Onderhouds- en verbeteringskosten bij aankoop komen in 4.9 aan 
dee orde. Ten slotte bespreek ik in 4.10 nog enkele kleinere onderwerpen, zoals kosten 
diee op de aankoop vallen (4.10.1), subsidies en tegemoetkomingen in de bouwkosten 
(4.10.2),, de positie en invloed van huur en huurders (4.10.3), de zakelijke gebruiks-
rechtenn (4.10.4), de BTW (4.10.5), de herinvesterings- of vervangingsreserve en de 
gevolgenn van de ruilarrresten (4.10.6), ruil (4.10.7) en ruil verkavel ingskosten (4.10.8). 
Eenn samenvatting besluit dit hoofdstuk (4.11). 

Expliciett is in de verschillende wetteksten vastgelegd bij welke waarde of prijs de onder-
nemerr mag beginnen met afschrijven. In de fiscaal georiënteerde literatuur nemen de 
schrijverss dit dan ook veelal als een gegeven aan, wanneer zij de afschrijvingsproblema-
tiekk onder de loep nemen.570 

Artikell 3.30 Wet IB 2001 geeft aan tot welk bedrag (een deel van de aanschaffings-
enn voortbrengingskosten) men in totaal kan afschrijven en in welke mate dit per jaar 
(toerekening)) dient te geschieden.571 De afschrijving is wettelijk gebonden aan, dan wel 
beperktt tot, de historische aanschaffings- of voortbrengingskosten, gerekend in de 
oorspronkelijkee waarde van de munteenheid.572 Afschrijving naar vervangingswaarde is 
fiscaall niet toegestaan: als de ondernemer de historische kostprijs wil bepalen, zal hij 
moetenn uitgaan van de aanschaffings- of voortbrengingskosten en niet van de actuele 
waardee of van de vervangingswaarde van de onroerende zaak. In verband met hoofd-
stukk 3 is het van belang op te merken dat elk zelfstandig bedrijfsmiddel een afzonderlijke 
kostprijss heeft. Als een koopsom ziet op meerdere bedrijfsmiddelen, dient men deze te 
splitsen;; de aanschaffingskosten worden per zelfstandig bedrijfsmiddel bepaald.573 

Vanaff 1893 beoogt het afschrijvingsartikel in de belastingwetgeving een plafond te 
leggenn in de afschrijving: afschrijving naar vervangingswaarde is niet mogelijk. De 

Vergelijkk Polak 1918b, p. 72. 
Uitt de parlementaire behandeling van artikel 3.30 Wet IB 2001 blijkt dat deze bepaling de 
opvolgsterr is van artikel 10, leden 1 en 2 Wet IB 1964. Met de gewijzigde formulering en 
opbouww is geen inhoudelijke wijziging beoogd. 
Vergelijkk Brüll, Zwemmeren Comelisse 1999, p. 66. 
Jacobss 1974, p. 221. Op pagina 254 en 255 merkt hij op dat het splitsen van één kostprijs van 
éénn bedrijfsmiddel een uitzonderlijk verschijnsel is en zó principieel indruist tegen het begrip 
aanschaffingskostenn dat er wel zeer uitdrukkelijke wetsbepalingen of beginselen van de wet 
dienenn te bestaan die hiertoe dwingen. Wij behandelden deze problematiek reeds in hoofdstuk 
3.. Zie ook: Revsine, Collins en Johnson (1999, p. 449): 'joint costs in acquiring more than one 
assett are apportioned among the acquired assets'. 
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'kostprijs'' betekent volgens Van Soest aanschaffingskosten.574 Een mogelijkheid van 
vervangingswaardee als basis laat artikel 8 Besluit 1941 niet toe en dit is volgens hem ook 
dee betekenis van dat artikel.575 Deze aanschaffingskosten zijn een historisch en vast-
staandd gegeven.576 Feiten of veranderingen of veranderende schattingen van de onder-
nemerr die na het tijdstip van ingebruikneming ontstaan zijn, hebben hier geen invloed 
meerr op.577 

Bijj de totstandkoming van de Wet IB 1964 is de vraag aan de orde geweest of men 
tochh niet zou mogen afschrijven naar vervangingswaarde.578 Daarmee zou beter aan-
geslotenn kunnen worden bij de behoefte die in de praktijk bestaat om de noodzakelijke 
vervangingg in het belang van de continuïteit van de onderneming een prominentere 
plaatss te geven. De afschrijving naar historische kostprijs werd echter bestendigd, omdat 
diee zowel voor de fiscus als voor de ondernemer eenvoudiger is toe te passen. 

Daarnaastt werd de werking van de vervangingsreserve uitgebreid: voortaan zou een 
vervangingsreservee ook kunnen worden gevormd als men vrijwillig bedrijfsmiddelen zou 
vervreemdenn die in technische of economische zin versleten waren. Als de bedrijfsmid-
delenn die in het belang van de continuïteit van de onderneming worden vervangen, 
wordenn afgestoten, wordt de boekwinst tijdelijk onbelast gelaten. In combinatie met de 
toenmaligee faciliteit een derde van de aanschaffingskosten vervroegd af te schrijven, zou 
dee financiering van vervangende productiemiddelen worden vergemakkelijkt. 

Inn dezelfde zin werd later naar aanleiding van voorstellen van Hofstra inzake inflatie-
neutralee belastingheffing opgemerkt, dat de afschrijvingsbasis niet zozeer vanwege 
doorschuifregelingenn en fiscale investeringsfaciliteiten een knelpunt is dat maatregelen 
vereist.579 9 

Tott de aanschaffingskosten van onroerende zaken behoren alle kosten die nodig zijn om 
dee onroerende zaken van derden te kopen. Als de onroerende zaak in de eigen onder-
nemingg wordt gebouwd, spreken we van 'voortbrengingskosten'. De integrale kostprijs 
(inclusieff het constante deel van de algemene bedrijfskosten) moet dan voor de waar-
deringg in aanmerking worden genomen. Combinaties van aanschaffings- en voortbren-
gingskostenn komen ook voor: hieronder vallen alle kosten die een ondernemer moet 
makenn om het bedrijfsmiddel bedrijfsklaar te maken voor zijn onderneming. 

Err zijn kosten die tijdens de bouwfase, tot het moment van ingebruikneming van het 
vastgoed,, geactiveerd moeten worden. Dezelfde kosten zouden tijdens de bezitsperiode 
ineenss aftrekbaar zijn. Zo moeten onderhoudsuitgaven ten tijde van aanschaf worden 
geactiveerd,, terwijl ze tijdens de bezitsperiode in beginsel in één keer aftrekbaar zijn. Om 
tee bepalen hoe vastgoedlasten aan de gebruiksjaren kunnen worden toegerekend, is de 
vraagg van belang tot welk moment een ondernemer (nog) lasten moet of mag activeren. 
Opp deze geactiveerde aanschaffings- of voortbrengingskosten kan een ondernemer ver-
volgenss afschrijven. 

Inn deze studie ga ik van de premisse uit dat er sprake is van één of meerdere be-
drijfsmiddelen.. De vraag wanneer onroerende zaken als voorraad worden aangemerkt, 
blijftt buiten beschouwing. 

Vann Soest 1958b, p. 1060 en 1061; Van Soest 1966, p. 165. 
Memoriee van antwoord, Tweede Kamer, zitting 1962-1963, 5380, nr. 19, p. 33. 
Vergelijkk Van Lindonk 1990, p. 159. 
Jacobss 1974, p. 269. 
Memoriee van toelichting, Tweede Kamer, zitting 1958-1959, 5380, nr. 3, p. 22; memorie van 
toelichtingg IB 1964, p. 22 rk; memorie van antwoord, Tweede Kamer p. 26; memorie van 
antwoordd IB 1964, p. 29 rk. 
Tweedee Kamer, zitting 1979-1980, 14932, nr. 6. 
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Inventarisatie. Inventarisatie. 

Ratioo van afschrijven (2) 

WaaroverWaarover afschrijven? 

Afschrijvingsobjectt (3) 

HoeveelHoeveel afschrijven? 

Afschh rijvingspotentjeel: 
'fiscalee kostprijs' (4) minus restwaarde (5) 

HoeHoe afschrijvingspotentieel verdelen 
overover welke jaren ? 

Gebruiksduurr (6) en afschrijvingssystemen (7) 

WordtWordt de afschrijving door andere 
fiscalefiscale factoren beïnvloed? 

Raakvlakkenn afschrijving met onderhoud, 
bedd rijfswaard e en 'extra afschrijven' (8) 

Conclusiess (9) 

4.22 Het gebouw , gezien als een 'voorraa d werkeenheden ' 

4.2.1 1 Inleidin g g 

Inn de literatuur over afschrijving wordt een gebouw wel gekenschetst als een voorraad 
werkeenhedenn of een voorraad prestaties, die langzaam wordt verbruikt. In deze para-
graaff breng ik dit begrip mede aan de hand van andere begrippen in kaart. 

4.2.2 2 R a n n n e t f n r m i n n n 
W ^ ^ ll  I U O V W l I I I I I l \ j 

Mett de aanschaf van een duurzaam productiemiddel wordt, aldus volgens Van der 
Schroeff,, productievermogen (of: productiecapaciteit) aangetrokken voor een reeks van 
volgendee productieprocessen.580 Men kan het duurzame productiemiddel beschouwen 
alss een voorraad van prestaties.581 Het middel bewijst deze prestaties gedurende zijn 

Vann der Schroeff 1948, p. 96 en volgende. Vergelijk ook van der Schroeff en Groeneveld 
1985,, p. 71 en volgende. 
Schmalenbachh (1925, p. 108) onderscheidt: 'Betriebsgegenstande oder Anlagen', 'Betriebs-
materialien'' en 'Umsatzgegenstande'. 'Vor allem das Wort "Betriebsmittel" is unglüklich 
gebildet,, und ich gebrauche daher lieber das Wort "Anlagen". Betriebsgegenstand is eigentlich 
alless was sich im Betriebe befindet; auch der Umsatzgegenstand, solange er im Betriebe weilt 

177 7 



levensduurr aan de voortbrenging; in die zin is er dan ook sprake van voorraadvorming.582 

Eenn (ander) kenmerk van het duurzame productiemiddel is dat de werkeenheden fysisch 
samengebondenn zijn tot een technisch ondeelbare voorraad. De werkeenheden zijn in 
eenn voorraad samengevoegd. Als grootheid die kan dienen als maatstaf voor de kwanti-
tatievee voorstelling van het productievermogen, zijn verschillende begrippen gehanteerd 
als:: nutsprestaties,583 werkeenheden, prestatie-eenheden en dergelijke. 

Ditt zijn theoretisch gedachte grootheden waarin de capaciteit van de onderscheiden 
productiemiddelenn zich laat uitdrukken. Van der Schroeff spreekt dan verder van werk-
eenheden.5844 Als men de kosten van de slijtende duurzame productiemiddelen wil 
bepalen,, komt dat neer op de volgtijdelijke verbijzondering van de offers die voor de 
verwervingg worden gebracht, wat geschiedt door de afschrijving te bepalen.585 

Kremerr vat het als volgt samen: men kan duurzame productiemiddelen beschouwen 
alss een werkeenhedenvoorraad.586 Op de winstbepalende balans vermeldt de onderne-
merr de nog niet verloren werkeenheden. 

Hendriksenn en Van Breda stellen dat 'the most sustained effort at interpretation starts 
withh the definition of an asset as a store of services and suggests that depreciation is 
bestt thought of as a decline in this store'.587 

Bultee en Van der Wal omschrijven een materieel vast actief als een voorraad werk-
eenhedenn of prestatie-eenheden.588 

4.2.33 Kostenverbijzonderin g 

Watt is de samenhang tussen de kosten en een bijzonder deel van de productie? Het 
zoekenn naar die samenhang noemt men de verbijzondering van kosten.589 Hierbij is het 
onderscheidd tussen bijzondere en algemene kosten en dat tussen directe en indirecte 
kostenn van belang.590 Bijzondere kosten zijn die kosten waarvan men een rechtstreeks 
oorzakelijkk verband kan aanwijzen tussen een deel van de kosten en een deel van de 
productie.. Algemene kosten zijn de kosten waarvan de oorzakelijke samenhang met 
onderdelenn van de productie nog moet worden vastgesteld; en die derhalve nog moeten 
wordenn verbijzonderd. Directe kosten zijn kosten waarvan het oorzakelijk verband met de 
eenheidd product reeds bij hun ontstaan bekend is, van indirecte kosten weet men dat 
nogg niet.591 

(...)) Anlagen und Betriebsmaterialien sind Mittel, Umsatzgegenstande dagegen Objekte der 
Betriebsleistung.' ' 

5822 Vergelijk Smeets 1954, p. 137: 'Economisch is de aanschaf van een productiemiddel in wezen 
eenn voorraadvorming, welke voor een reeks van elkaar opvolgende processen wordt 
aangetrokken.' ' 

5833 Schmalenbach (1925, p. 109) stelt: 'Gebrauch macht die meisten Anlagen an Nutzkraft 
verlieren.' ' 

5844 Deze term was al lang voor 1948 ingeburgerd. Zie bijvoorbeeld ook De Haan 1927a; Limperg 
1937,, p. 10. 
Vann der Schroeff 1948, p. 120. Vergelijk ook Van der Schroeff en Groeneveld 1985, p. 85. 
Kremerr 1961, p. 839. 
Hendriksenn en Van Breda 1992, p. 546. Zij grijpen hiervoor onder meer terug op de 
CommitteeCommittee on Concepts and Standards of the American Accounting Association 1957, waarin 
bedrijfsmiddelenn worden opgevat als 'a storehouse of services'. 
Bultee en Van der Wal 1994, p. 54. 
Vann der Schroeff en Groeneveld 1985, p. 203. 
Vann der Schroeff 1948, p. 370 en 371. Zie ook Van der Schroeff en Groeneveld 1985, p. 207. 
Jacobss (1974, p. 227) laat een bespreking van algemene en bijzondere kosten enerzijds en 
constantee en niet-constante kosten anderzijds achterwege, aangezien deze theoretisch en 
praktischh moeilijk in definities te vangen zijn en onder andere afhankelijk zijn van toe te 
passenn calculatietechnieken. 
Morsee 1981, p. 333 onderscheidt absorption costing en direct costing. 'Absorption costing is 
ann inventory valuation procedure that assigns all manufacturing costs, including direct 

585 5 
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4.33 Historisch e aanschaffings - en voortbrengingskoste n in de 
literatuur ::  begripsbepalin g 

4.3.11 Inleidin g 

Err zijn diverse afschrijvingsbases denkbaar. Van oudsher knoopt men aan bij de histo-
rischee aanschaffings- en voortbrengingskosten.592 De Wet op de Bedrijfsbelasting 1893 
enn de Wet IB 1914 kenden de term aanschaffings- en voortbrengingskosten niet. 

Inn de jurisprudentie is de term aanschaffingskosten geïntroduceerd, de term voort-
brengingskostenn voor bedrijfsmiddelen kwam pas op na de invoering van het Besluit IB 
1941. . 

Inn deze paragraaf bespreek ik de opvattingen van verscheidene binnen- en buiten-
landsee schrijvers over de aanschaffings- en voortbrengingskosten van een gebouw, 
teneindee een kader te schetsen waarin de vele vraagstukken die omtrent de onderhavige 
problematiekk spelen, een plaats kunnen vinden. 

4.3.22 Literatuu r 

Alss we een chronologische verkenning van de binnen- en buitenlandse vakliteratuur 
ondernemenn - ik heb mij beperkt tot de schrijvers die in mijn ogen voor deze studie het 
belangrijkstt zijn - zien we hoe Matheson in 1903 al opmerkt dat het van belang is een 
ijkpuntt te vinden waaraan de (al dan niet vermeende) waardevermindering kan worden 
getoetst.. Hij formuleert het als volgt: 'In order to estimate correctly the alteration in value 
whichh the capital sunk in factory plant undergoes from year to year, it is necessary to 
havee some record of the original value or cost as a starting-point. If the factory has been 
bought,, the price forms the basis; if it has been built and equipped by the occupiers, 
theree will either be a record of capital expenditure, or, at any rate, an inventory of 
plant.'593 3 

Inn 1905 behandelt Kreukniet een aantal afschrijvingsmethoden, waarin de prijs van 
hett activum als uitvalsbasis dient.594 De afschrijving heeft volgens hem geenszins ten 
doell de werkelijke waardevermindering af te boeken, maar beoogt slechts de prijs, 
waaropp het bezit van een activum komt te staan, gelijkmatig over de gehele duur te 
verdelen.595 5 

Tenn aanzien van 'onroerend goed bestemd voor blijvend gebruik' is men volgens 
VolmerVolmer eenstemmig van mening dat men bij de waardebepaling moet uitgaan van de 
kostendee prijs.596 Afschrijving heeft volgens hem ten doel de aanschaffingskosten van 
eenn bezit met beperkte levensduur te verdelen over de tijd waarin het bedrijf gediend zal 
kunnenn zijn door het gebruik, of 'het tot gebruik gereed staan'.597 De kostende prijs 
omschrijftt hij als de offers die men zich getroostte om in het bezit van het goed te 
geraken.5988 Hij citeert Fischer en concludeert dat deze opvatting algemeen wordt 

materials,, direct labor, variable manufacturing overhead, and fixed manufacturing overhead to 
thee units produced. (...) Direct costing is an inventory valuation procedure that assigns only 
variablee costs to the units produced. All other costs, including fixed manufacturing, variable 
sellingg and administrative, and fixed selling and administrative, are treated as period costs'. 
Onderr direct costing wordt ook wei 'variable costing' begrepen. 
Jacobss 1974, p. 211. 
Mathesonn 1903, p. 35. 
Kreukniett 1905, p. 6,11,21. 
Kreukniett 1905, p. 27. 
Volmerr 1914, p. 47 en 48. 
Volmerr 1914, p. 72. 
Volmerr 1914, p. 31. 

592 2 
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gedeeld:: 'Die Anschaffungs- und Herstellungspreise bilden in erster Linie die Grundlage 
fürr die anlasslich der Inventur vorzunehmende Schatzung der Aktiven.'599 

StarkeStarke stelt, onder verwijzing naar een aantal internationale bronnen, dat men in 
vakkringenn in het algemeen de opvatting huldigt 'dat de balans de winst, in de afgelopen 
periodee behaald, moet aanwijzen, de gebruiksgoederen voorde kostprijs verminderd met 
afschrijving,, moet worden opgenomen'.600 

SchmalenbachSchmalenbach noemt als groot voordeel van de 'Anschaffungspreis' dat deze in de 
meestee gevallen precies kan worden bepaald.601 Dit voordeel heeft er mede toe geleid 
datt deze waarderingsmethode zo vaak wordt toegepast. 

Inn De grondslagen der afschrijving bij de landsbedrijven 1926 knoopt men voor de 
afschrijvingsbasiss aan bij de aanschaffingskosten van de vaste activa.602 

DeDe Haan bespreekt in 1927 achtereenvolgens de afschrijvingsgrondslagen ruil-
waarde,, gebruikswaarde, kostprijs en vervangingswaarde.603 Hij acht de ruilwaarde 
(verkoopwaarde)) ongeschikt als basis voor het berekenen van het afschrijvingsbedrag. 
Mett name productiemiddelen met een langere looptijd, zoals grond, gebouwen en werk-
tuigen,, hebben de eigenschap dat de ruilwaarde na inwerkingstelling plotseling zeer 
sterkk afwijkt van nieuwe machines. Ook de afschrijving op basis van 'de gebruikswaarde' 
dientt men te verwerpen. Volgens De Haan komen verscheidene Duitse schrijvers tot de 
toepassingg van 'de gebruikswaarde'. Deze waarde is gebaseerd op het standpunt dat 
alleenn de afzonderlijke waarde voor de balanswaardering in aanmerking komt. Als 
afzonderlijkee waarde voor verbruiksgoederen wordt de ruilwaarde dan genomen, voor 
gebruiksgoederenn de gebruikswaarde. Het grootste manco van dit waardebegrip is dat 
menn ongerealiseerde winsten in de jaarrekening opneemt: de gebruikswaarde voor de 
eigenaarr is hoger dan de prijs waarvoor het actief kan worden aangeschaft of te boek 
staat.. Een praktisch bezwaar is daarbij nog dat de gebruikswaarde moeilijk te bepalen is 
enn de ruimte laat voor allerlei subjectieve meningen. Het grootste nadeel is dat de 
afschrijvingg afhankelijk wordt gesteld van de opbrengst van het product. Bij afschrijvin-
genn op basis van de kostprijs houdt men volgens De Haan enkel en alleen rekening met 
dee feiten uit het verleden en sluit men de ogen voor alle invloeden die na de datum van 
aanschaff op de waarde van het betrokken actief hebben gewerkt. De balans zal dus niet 
altijdd de grootte van het in de onderneming aanwezige vermogen weergeven. Bij de 
waarderingg op vervangingswaarde heeft men het bezwaar van niet-gerealiseerde 
winstenn of verliezen. De Haan meent dat men moeilijk een betere methode voor de 
berekeningberekening van de kostenafschrijving kan vinden, aangezien zij rekening houdt met de 
verhoudingenn die gelden tijdens het tijdvak waarover het afschrijvingsbedrag moet 
wordenn berekend. 

Dee aanschaffingswaarde komt volgens Polak vrijwel overeen met de som van de 
contantee waarde van de netto-opbrengsten van de achtereenvolgende prestaties.604 

Alss men dan voor een productieproces één of meer prestaties van een duurzaam 
productiemiddell gebruikt, wil men de waarde of kosten van die prestaties kennen om ze 
inn de kostprijsberekening op te nemen. De kosten van elke verbruikte prestatie over een 
afgelopenn periode zijn niet bekend. Er is namelijk een reeks van prestaties ingekocht 
voorr één gezamenlijke prijs die voor het productiemiddel is betaald. Die prijs moet dan 
aann de afzonderlijke prestaties worden toegerekend. De afschrijving over het eerste 
gebruiksjaarr is het verschil tussen de aanschafprijs en de bed rijfswaarde aan het begin 
vann het tweede gebruiksjaar. De bedrijfswaarde aan het begin van het tweede gebruiks-
jaarr is de som van de contante waarden van de netto-opbrengsten van de overgebleven 

Volmerr 1914, p. 39. 
Starkee 1924, p. 186. 
Schmalenbachh 1925, p. 156 en 157. 
Dee grondslagen der afschrijving bij de landsbedrijven 1926, p. 1. 
Dee Haan 1927a, p. 150 en 151. 
Polakk 1929, p. 161 en 162. 
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prestaties.. Wij zien dus dat Polak de aanschafprijs - die veronderstelt hij gelijk te zijn 
aann de contante waarde van de netto opbrengsten - gebruikt als basis voor afschrijvin-
genn in het eerste boekjaar. 

JacobsJacobs merkt op dat de aanschaffingskosten worden vermoed zakelijk verantwoorde 
kapitaaluitgavenn te zijn.605 

Volgenss Van Geel zal de opsteller van de balans zich moeten afvragen welk gedeelte 
vann de aanschaffingsprijs door waardevermindering is verdwenen en ten laste van de 
winst-- en verliesrekening moet worden gebracht.606 Afschrijven is een onderdeel van het 
waarderingsprobleem.. In zijn bespreking van afschrijvingsmethoden neemt hij de aan-
schaffingsprijss als uitgangspunt. Van Geel noemt in zijn boek 'Balanswaardeering en 
afschrijving'' een aantal waarderingsmethoden.607 Aan de methode 'kostprijs of aanschaf-
fingsprijs'' ligt de kostende prijs ten grondslag. Hieronder verstaat hij de som van alle 
opofferingenn die een ondernemer zich heeft moeten getroosten om de bezitting te 
verkrijgenn in de toestand waarin, en op de plaats waar deze zich op de balansdag 
bevindt.. Tot de kostprijs behoren: 1) de koopsom, verhoogd met afle kosten bij de 
aanschaffingg ontstaan; 2) een opslag voor indirecte kosten; dit zijn kosten van algemene 
aardd die niet direct verband houden met de aanschaffing van een bepaalde bezitting. 
Alss algemene onkosten noemt hij belastingen, huur, interest, salaris beheerder en 
administratieff personeel, verlichting, verwarming en rente over het werkzame kapitaal. 
Vann Geel merkt op dat de opslag voor indirecte kosten in de praktijk de meeste proble-
menn geeft. 

Dee kostprijsmethode is de oudste van de bekende waarderingsmethoden; zij voldeed 
uitstekendd in de tijd waarin men nog geen sterke prijsschommelingen kende. Als men de 
kostprijss als grondslag voor de waardering nam, ontstond er nog niet zo'n groot verschil 
mett de werkelijke toestand ten tijde van het opmaken van de balans. Later ontstond er 
eenn tendens de 'marktverkoopprijs' als waarde te nemen. Als voordeel van de methode 
noemtt Van Geel dat men te maken heeft met concrete cijfers. Men kan aansluiten bij 
hetgeenn is betaald. Nadeel is dat men geen rekening houdt met waardeveranderingen 
naa de dag van aanschaffing. 

Dee uitgaafprijs is volgens Van der Schroeft de prijs die de ondernemer op het moment 
vann verwerving voor de productiemiddelen heeft betaald.608 De waarde die men dan op 
eenn zeker moment aan een goed moet toekennen, staat geheel los van de uitgaafprijs, 
doordatt de waarde zich met de veranderingen van de prijzen wijzigt. 'De omstandigheid, 
datt de uitgaafprijs niet bepalend is voor de waarde van een goed, betekent ook, dat deze 
niett de kostprijs van dat goed kan vormen. Wij stelden reeds vast dat de kosten naar de 
vervangingswaardee zullen moeten worden afgemeten en dat de kostprijs van een goed 
wordtt gevormd door de som van de vervangingswaarden der voor de voortbrenging van 
datt goed aangewende productiemiddelen. In deze uitspraak is de leer van de vervan-
gingswaardee geheel losgekomen van de vroeger heersende opvatting, dat de kostprijs 
wordtt gevormd door de som van de geldoffers, welke gebracht zijn voor de verwerving 
vann de productiemiddelen nodig voor de totstandkoming van het product.' 

Inn tal van geschriften komt men volgens Van der Schroeft het standpunt tegen dat de 
ge/duitgaven,, ten tijde van de verwerving van de productiemiddelen, nodig voor de voort-
brengingg van het product, de kostprijs bepalen.609 De strekking van het overgrote deel 
vann de begripsbepalingen wordt volgens hem weergegeven in Volmers definitie: 
'dee kostprijs op zeker tijdstip van een product, dat zich bevindt in een bepaalde toestand, 

Jacobss 1974, p. 217. 
Vann Geel 1932, p. 47. 
Vann Geel 1932, p. 21 en 22. 
Vann der Schroeff 1948, p. 11. Zie hoofdstuk 1 voor een bespreking van de rol van de 
uitgaafprijss en de vervangingswaarde in de visie van Van der Schroeff. 
Vann der Schroeff 1948, p. 11 en 12. 
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watt betreft plaats, stadium van afwerking en verkoop, is: de som van de kosten, welke op 
datt tijdstip rechtstreeks en indirect zijn gemaakt of hebben gediend om dit product in de 
gegevenn toestand te brengen en te houden'. Van der Schroeff wijst er vervolgens op dat 
hett voor de kosten niet beslissend is of er een uitgave is gedaan, maar of er waarde bij 
dee voortbrenging is verbruikt. 'Niet iedere uitgave vormt kosten, terwijl niet alle kosten 
mett uitgaven gepaard behoeven te gaan. Kosten en uitgaven en daarmede ook kostprijs 
enn uitgaafprijs zijn begrippen, die elkander niet dekken en die daarom streng uit elkander 
moetenn worden gehouden.' 

Dee kostprijs wordt volgens Van der Schroeff gevormd door de som van de kosten die 
voorr de totstandkoming van het product moeten worden gebracht.610 Die kosten bestaan 
inn de waarde van de hoeveelheden productieve capaciteit die voor de voortbrenging van 
hett goed worden vereist. Daarbij is onder productieve capaciteit zowel de menselijke 
arbeidskrachtt als de capaciteit van de dode productiemiddelen te vatten. De waarde van 
dee productiemiddelen wordt in de continuïteit van de productie bepaald door de vervan-
gingswaarde. . 

Bedrijfseconomischh betekent afschrijven in de leer van de historische kostprijs dat men 
dee kosten van een duurzaam activum over zijn levensduur verdeelt, aldus Smeete.611 

Eenn van de bepalende elementen daarbij is de historische uitgaafprijs.612 

Volgenss Jacobs zijn aanschaffingskosten die ondernemingskosten 'welke voor de onder-
nemerr het karakter dragen van kapitaalsuitgaven en welke de ondernemer maakt tenein-
dee een bepaald object in de gewenste hoedanigheid en op het gewenste moment als 
zelfstandigg bedrijfsmiddel in gebruik te nemen'.613 

Dee waardegrondslag is de historische, eventueel contant gemaakte prijs. Men 
spreektt dan ook wel van de 'historische kostprijs' of 'historische uitgaafprijs'. Deze mag 
niett worden uitgesplitst in zijn samenstellende delen.614 

Hett antwoord op de vraag welke kostenbestanddelen tot de activeerbare aanschaffings-, 
voortbrengings-- of verbeteringskosten behoren, wordt volgens IJsselmuiden bepaald 
doorr de regels van goedkoopmansgebruik.615 Deze regels zijn vastgelegd in de fiscale 
rechtspraakk en in (internationale) 'accounting standards', zoals de IAS en de Richtlijnen 
voorr de jaarverslaggeving. De regels die in richtlijnen en rechtspraak zijn ontwikkeld, 
stemmenn volgens hem met elkaar overeen en berusten op dezelfde beginselen. De 
hoofdlijnenn daarvan zijn onder meer samengevat in artikel 2:388 BW. De verkrijgingsprijs 
vann een actief is de prijs waartegen het is verworven, en omvat de inkoopprijs en de 
bijkomendee kosten.616 

BeekmanBeekman (en anderen) menen in het Compendium voor de jaarrekening dat het bij de 
historischee prijs gaat om 1) de prijs waartegen de rechtspersoon haar materiële vaste 
activaa heeft verworven, 2) de kostprijs waartegen de rechtspersoon materiële vaste 
activaa voor zichzelf heeft vervaardigd of heeft doen vervaardigen en 3) om de kosten die 
zijnn besteed aan materiële vaste activa in aanbouw.617 

Dee term 'aanschaffingsprijs' is een species van het genus 'aanschaffingswaarde'. 
Beekmann cum suis geeft aan deze term de voorkeur.618 Deze 'term dekt zowel de 

VanVan der Schroeff 1948, p. 27. 
Noott bij BNB 1953/16*. 
Dezee term gebruikt hij meerdere keren. Zie noten bij BNB 1954/117*, BNB 1955/177*. 
Jacobss 1974, p. 213. 
Jacobss 1974, p. 216. Zie hiervoor ook BNB 1998/113c* in hoofdstuk 3. 
Noott bij FED 1989/765. 
Richtlijnn 120.2 (2001), alinea 202. 
Beekmann e.a., paragraaf 4.3.3. (6a). 
Beekmann e.a., paragraaf 4.3.3. (6b). 
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overeengekomenn koopprijs ingevolge een verkrijging uit hoofde van een verbintenis uit 
koop,, koop op afbetaling en huurkoop, als de overeengekomen ruilwaarde ingevolge een 
verkrijgingg uit hoofde van een verbintenis uit een ruil, als de inbrengprijs ingevolge een 
verkrijgingg uit hoofde van een verbintenis uit inbreng op aandelen. Ook een gekapitali-
seerdeseerde waarde (contante waarde) kan onder het begrip aanschaffingswaarde vallen.'619 

Volgenss artikel 2:388, lid 1 BW omvat de verkrijgingsprijs de inkoopprijs en de bijkomen-
dee kosten. Beekman cum suis hanteert de aanschaffingswaarde en de bijkomende 
kostenn als verkrijgingsprijs.620 

Volgenss Huigen en Westra-de Jong omvat de verkrijgingsprijs de inkoopprijs plus de bij-
komendee kosten.621 De vervaardigingsprijs bestaat uit de aanschafkosten van gebruikte 
grond-- en hulpstoffen en overige kosten die rechtstreeks betrekking hebben op de 
vervaardiging.. In de vervaardigingsprijs kan een redelijk deel van de indirecte kosten, 
alsmedee de rente op schulden over het tijdvak van de productie van het actief worden 
geactiveerd. . 

Inn de oude B-nummers wordt wel gesproken over 'aanschaffingswaarde', of 'aan-
schaffingsprijzen',, wat ziet op hetgeen wij als aanschaffings- of voortbrengingskosten 
zoudenn duiden.622 

Inn beginsel is de aanschaffingswaarde van een bedrijfsmiddel de som van de aanschaf-
fingskosten,, aldus Jacobs.623 Deze gelijkstelling mag niet plaatsvinden als de aanschaf-
fingskostenn (de tegenprestatie) niet zakelijk bepaald zijn. 

MorseMorse meent: 'Financial and managerial accounting both use historical cost data; their 
perpectivess are however, different.624 (...) Financial accounting is primarily concerned 
withh summarizing and reporting historical costs in general purpose financial statements, 
manageriall accounting uses information about historical cost relationships as a starting 
pointt in predicting future costs.'625 Financial accounting ziet op het verleden en benadrukt 
objectievee data, managerial accounting ziet op de toekomst en laat subjectieve data toe. 

Revsine,, Collins en Johnson schrijven dat 'the only long-lived asset measurement 
methodd that survives the dual screens of reliabilty and objectivity is the economic 
sacrificee approach called historical cost. Consequently, long-lived assets are generally 
reflectedd in U.S. financial statements at the original historical cost of acquiring the asset 
(minus,, accumulated depreciation).'626 Later benadrukken zij dat in financiële 
rapportages,, 'the cost allocated to periods through the depreciation process is the 
asset'ss original cost minus its expected salvage value'.627 

Dee gekapitaliseerde waarde speelt een rol in alle gevallen waarin de tegenprestatie uit tweee of 
meerr betalingen bestaat, zoals bij koop op afbetaling, huurkoop, periodieke canons, 
periodiekee retributies en dergelijke. 
Beekmann e.a., paragraaf 4.3.3. (6d). 
Huigenn en Westra-de Jong 2001, p. 409. 
Ziee bijvoorbeeld B. 1688, B. 1704 en B. 1875. 
Jacobss 1974, p. 275. 
Morsee 1981, p. 4 en 5. 
Dee afschrijving behandelt hij dan verder bij DCF-prognoses in relatie met belastingteruggaven 
omm 'after tax cash flows' te bepalen (Morse 1981, p. 686). 
Revsine,, Collins en Johnson 1999, p. 449. 
Revsine,, Collins en Johnson 1999, p. 463. 
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4.44 Werkelijke , subjectiev e aanschaffingskoste n en zakelij k 
handele n n 

4.4.11 Inleidin g 

Inn deze paragraaf behandel ik verschillende situaties waarin geen zakelijke aanschafprijs 
tussenn derden wordt betaald. De vraag is dan welke waarde in dat geval moet worden 
aangehoudenn als afschrijvingsbasis. Begrippen die hier spelen, zijn: opgeofferd bedrag, 
prijss en waarde (4.4.2). Hoe iets te waarderen als achteraf een prijskorting wordt 
gegevenn (4.4.3)? Of als een derde een deel van de betaling voor zijn rekening neemt 
(4.4.4)?? Of als in termijnen wordt betaald (4.4.5)? Ook een verkrijging via erfrecht of 
schenkingg maakt de vraag actueel wat de waarde van het object in kwestie in het 
economischh verkeer is (4.4.6). In 4.4.7 kom ik op de kwestie dat lage voortbrengings-
uitgavenn niet kunnen worden omzeild door inbreng vanuit privé. Huur, pacht en zake-
lijkheidd komen aan de orde in 4.4.8. 

4.4.22 Opgeoffer d bedrag , prij s en waard e 

Dee eigenaar van bedrijfsgebouwen mag, aldus de Hoge Raad in 1930, afschrijven op het 
kapitaall dat hij erin gestoken heeft (B. 4750). Als een bedrijf in andere handen overgaat, 
wordtt het afschrijvingsbedrag niet meer bepaald op grond van de stichtingskosten die de 
vorigee eigenaar heeft gemaakt, maar door de prijs die de huidige bedrijfseigenaar bij de 
overnamee heeft betaald. En als er geen prijs is betaald, wordt de waarde bij overgang 
aangehouden. . 

Inn het verlengde hiervan besliste de Hoge Raad (B. 8335) dat men op een begin-
balanss de activa overeenkomstig artikel 10 Besluit IB 1941 moet waarderen op het 
bedragg dat de nieuwe eigenaar of eigenaren 1) heeft of hebben opgeofferd, of 2) had of 
haddenn moeten opofferen, voor de verkrijging daarvan krachtens een normale over-
eenkomst,, waarbij de waarde langs een zuiver zakelijke weg wordt bepaald.628 Dit 
bedragg zal in de regel overeenstemmen met de bedrijfswaarde van artikel 10, lid 2 IB 
1941.. Aldus besliste de Hoge Raad in het geval waarin een weduwe het veehouders-
bedrijff van haar echtgenoot voortzette. De inspecteur wenste op de boekwaarde van de 
overledenee te waarderen, de weduwe op de verkoopwaarde. 

Inn B. 9010 verkocht een boer, met de bedoeling zijn zoon te bevoordelen, vee aan 
dezee tegen een prijs die lager was dan de verkoopwaarde. Voor de zoon werd de 
normalenormale verkoopprijs door de Hoge Raad als de aanschaffingswaarde aangemerkt, 
waarvoorr hij het vee in zijn boekhouding moest opnemen.629 Zoals wij hierna zullen zien, 
zijnn de arresten B. 4750, B. 8335 en B. 9010 de kernarresten die maatgevend zijn voor 
lateree jurisprudentie.630 

Wanneerr bedrijfsmiddelen uit het privé-vermogen van de ondernemer worden ingebracht 
inn de onderneming, moeten ze volgens Van Lawick op verkoopwaarde bij inbreng 

Ziee ook B. 8332, waarin de Hoge Raad besliste dat men de waarde van een bedrijf op de 
openingsbalanss dient te bepalen op de overnemingssom. Annotator Doedens merkt op dat de 
vervreemdenn afgezien van de overdrachtskosten, zijn boeken afsluit met het bedrag waarmee 
dee verkrijger opent. 
Hett verschil tussen de bedongenn prijs en de normale verkoopprijs vormde voor de vader een 
onttrekkingg voor doeleinden aan het bedrijf vreemd. Zonder correctie van deze transactie zou 
bijj hem een kapitaalverlies ontstaan dat in werkelijkheid niet was geleden (zie Sleddering 
1965,, p. 560). 
Ziee bijvoorbeeld BNB 1953/44*, BNB 1955/388*, BNB 1959/23. 
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wordenn gewaardeerd.63 Vanuit de onderneming gezien is de inbreng gelijk te stellen met 
aankoop.. De kostprijs van onroerende zaken die uit het privé-vermogen worden 
ingebracht,, moet men stellen op de waarde die deze zaken in het economische verkeer 
hebben.6322 Op deze verkoopwaarde mag men afschrijven. Ook bij verkrijging krachtens 
erfrechtt of schenking geldt de waarde in het economische verkeer. Wanneer een goed 
omm commerciële redenen wordt geschonken aan de onderneming, is er geen sprake van 
aanschaffings-- of voortbrengingskosten. Afschrijving is dan niet toegestaan. Het bedrijfs-
middell verschijnt pro memorie op de balans.633 

Eenn te hoge of te lage koopsom wordt gecorrigeerd naar een 'normale', als er sprake 
iss van een kostprijs van een vermogensbestanddeel dat te goedkoop of te duur is ge-
kochtt vanwege niet-zakelijke oorzaken die gelegen zijn in de persoon van de aandeel-
houder.. Bij voortbrengingskosten worden voortbrengingskosten die wegens niet-zakelijke 
redenenredenen te hoog zijn, wél gecorrigeerd, maar te lage voortbrengingskosten niet. 

Dee Baan concludeert in 1963 dat men alleen op de werkelijke aanschaffingskosten 
magg afschrijven.634 Artikel 11 Besluit IB 1941 vóór de Wet Belastingherziening 1950 
bepaaldee dat er op de 'werkelijke aanschaffings- of voortbrengingskosten' kon worden 
afgeschreven. . 

Vann Lindonk stelt in 1990 dat niet de vervangingswaarde of de normale prijs, maar de 
feitelijkk door de betrokken ondernemer opgeofferde historische kostprijs de aanschaf-
fings-- of voortbrengingskosten is.635 Er geldt een subjectieve maatstaf voor de bereke-
ningg van de afschrijving. 

Dee tegenprestatie die een ondernemer verricht, wordt als zakelijk aangemerkt, tenzij 
blijktt dat andere dan zakelijke beweegredenen de hoogte van de tegenprestatie mede 
hebbenn bepaald, aldus Jacobs.636 Uit het subjectieve karakter van de aanschaffings-
kostenn volgt dat aanschaffingskosten van rechtsvoorgangers bij volgtijdelijk gebruik en/of 
gelijktijdigg gebruik van medegerechtigden niet ter zake doen. Belangrijke consequentie 
vann de subjectieve visie is dat objecten-bedrijfsmiddelen die een ondernemer als zo-
danigg om niet heeft verworven, onder omstandigheden geen aanschaffingskosten 
kunnenn hebben. Hij concludeert dat alleen de werkelijk gemaakte kosten ondernemings-
kostenn zijn.637 Dat kan men afleiden uit een beginsel van de wet: de inkomstenbelasting 
belastt niet meer of minder dan het werkelijk genoten inkomen. 

4.4.33 Reducti e achtera f op koopprij s 

Inn B. 4511 oordeelde de Hoge Raad over de afschrijving op overgenomen goodwill. Bij 
hett bepalen vann die afschrijving moest men ook rekening houden met de mogelijkheid 
datt er onder bepaalde omstandigheden aanspraak bestond op restitutie van een ge-
deeltee van het bedrag dat voor de goodwill was betaald. 

Reductiee op zakelijke gronden van een achteraf te hoog geoordeelde koopprijs was 
aann de orde in BNB 1955/309*. Daarin ging het om een zoon die van zijn vader een 
boerderijj met haaf had gekocht voor fl. 25 400. Ter voldoening van deze koopsom nam 
hijj een aantal schulden voor zijn rekening waaronder een schuld van zijn vader aan zijn 
zusterr van fl. 1500. Zijn zwager had deze schuld later kwijtgescholden. De zoon / belang-
hebbendee had als motief voor de kwijtschelding opgegeven dat de koopprijs van het 

Vann Lawick 1951, p. 142. 
Ziee ook Van Lindonk 1990, p. 167. 
Wanneerr een onroerend goed, of de economische eigendom daarvan, in een maatschap is 
ingebracht,, dient voor artikel 10 Wet IB 1964 de aanschaffings- of voortbrengingskosten voor 
iederr van de vennoten gesteld te worden op diens aandeel in de waarde waarvoor het goed in 
dee maatschap is ingebracht. Aldus besliste de Hoge Raad in BNB 1988/189*. 
Dee Baan 1963, p. 28. 
Vann Lindonk 1990, p. 159. 
Jacobss 1974, p. 214 en 215. 
Jacobss 1974, p. 198. 
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landbouwbedrijff te hoog was geweest. De inspecteur had de kwijtschelding van de 
schuldd als bed rijfsvoordeel aangemerkt. 

Dee Hoge Raad oordeelde dat de kwijtschelding in de zakelijke sfeer - en niet in de 
persoonlijkee sfeer - had plaatsgevonden. Indien op de koopprijs van een bedrijfsmiddel 
off van een geheel bedrijf achteraf een reductie wordt verleend op grond van het motief 
datt deze koopprijs te hoog werd geoordeeld, brengt goedkoopmansgebruik mee dat het 
bedragg van die reductie in mindering wordt gebracht op de aanschaffingskosten van het 
desbetreffendee bedrijfsmiddel of bedrijf en derhalve niet als winst tot uitdrukking wordt 
gebracht.638 8 

4.4.44 Gedeeltelijk e betalin g doo r een derd e 

Ookk uit het arrest BNB 1956/198* komt naar voren dat tot de (in artikel 10 Besluit IB 
19411 bedoelde) werkelijke aanschaffingskosten van een activum de koopprijs behoort 
diee krachtens een zakelijke overeenkomst daarvoor is betaald, onverschillig of deze door 
dee belastingplichtige zelf is betaald dan wel geheel of ten dele te zijnen behoeve door 
eenn derde voor zijn rekening is genomen. In casu had de grootaandeelhouder ten 
behoevee van een NV fl. 50.000 uit zijn privé-vermogen betaald voor de aankoop van 
aandelenn door de NV. 

Annotatorr Tekenbroek meent dat de Hoge Raad aan het begrip aanschaffingskosten 
inn artikel 10 Besluit IB 1941 een objectieve inhoud geeft. Het stond immers vast dat de 
NVV zelf fl. 50.000 minder betaalde om de aandelen te verkrijgen. Volgens hem kan men 
zichh hierover verwonderen, omdat het belastingobject van de inkomstenbelasting, het 
inkomenn (en daarvan is de bedrijfswinst een bestanddeel) een subjectief karakter heeft. 
Uitt vroegere rechtspraak blijkt dat de Hoge Raad zich op een objectief standpunt stelt als 
vermogensbestanddelenn in de bedrijfssfeer worden gebracht. Onder verwijzing naar 
B.. 8335 en B. 9010 stelt hij dat de objectieve ruilwaarde - dit is de prijs die bij straf zake-
lijkk handelen te bedingen valt - hier het criterium is. Ook B. 8394 duidt op een objectieve 
ruilwaarde,, de prijs: voor de huizen in kwestie zou geen enkel zakelijk handelende 
ondernemerr een prijs geven die verliesbrengend is. En dus zou hij ook niet bereid zijn 
meerr te betalen dan de werkelijke bouwkosten minus de subsidie. 

4.4.55 Betalin g in termijne n 

Voorr de investeringsaftrek was het geval aan de orde waarin een ondernemer een 
rentelozee schuld van fl. 310.000 had aan een ex-medevennoot wegens toedeling van 
dienss aandeel in het bedrijf (BNB 1958/342*). Er werd fl. 100.000 betaald in het jaar van 
overneming,, de rest in tien jaarlijkse termijnen. Volgens goedkoopmansgebruik moest 
dezee schuld op haar contante waarde worden gesteld en niet op het nominale bedrag. 

4.4.66 Verkrijging  krachten s erfrech t of schenking : waard e in het economisch e 
verkee r r 

Uitt het karakter van de aanschaffingskosten als species van de ondememingskosten 
volgtt volgens Jacobs dat bij ontstentenis van een zakelijk bepaalde prijs een zakelijk 

Hiermeee had de Hoge Raad volgens annotator Hellema aan een kwijtschelding die in 1951 op 
zakelijkee gronden was verleend, terugwerkende kracht toegekend tot 1946. Zijns inziens is het 
constantee jurisprudentie dat zakelijke voordelen worden geboekt in het jaar waarin ze ontstaan 
zijn.. Het feit dat over de jaren na 1946 afschrijvingen of wellicht afwaarderingen naar bedrijfs-
waardee hebben plaatsgevonden, werd geheel buiten beschouwing gelaten. Volgens Hellema 
wass een verwijzing naar de raad van beroep om deze feitelijke vraag te onderzoeken op haar 
plaatss geweest. 
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bepaaldee waarde in de plaats treedt.6 Hierbij is een zo objectief mogelijke benadering 
vann de aanschaffingswaarde van belang. 

Inn BNB 1953/189 overwoog de Hoge Raad ten aanzien van de openingsbalans indien 
eenn bedrijf bij de dood van de eigenaar door zijn rechtverkrijgenden werd voortgezet: 

'datt in zodanige balans tot uitdrukking wordt gebracht wat door den nieuwen eigenaar 
voorr de verkrijging van de tot het bedrijf behorende vermogensbestanddelen is 
opgeofferd,opgeofferd, of opgeofferd had moeten worden, indien de verkrijging had plaats gevonden 
krachtenskrachtens een overeenkomst onder bezwarenden titel of een boedelscheiding, waarbij 
dede waarde daarvan op zakelijke wijze was bepaald; dat hieruit volgt, dat belang-
hebbende,, die het onderhavige bedrijfspand blijkbaar als enig erfgenaam van haar 
overledenn echtgenoot met diens bedrijf had verkregen, in haar openingsbalans dat 
bedrijfspandd had moeten opnemen voor de waarde, welke zij onder andere omstandig-
hedenn voor de verkrijging van dat pand had moeten opofferen, dat is dus voor de 
werkelijkee waarde, welke op het desbetreffende tijdstip aan dat pand moest worden 
toegekend.'' [cursivering TMB] 

Alss wij dit arrest in samenhang met B. 8335 beschouwen, concludeert Advocaat-
Generaall Van Soest in BNB 1982/2* dat er een sluitend geheel ontstaat als de oude 
eigenaarr in het harnas sterft en de eigendom krachtens erfrecht overgaat op de voort-
zetterr van het bedrijf. Zowel voor de eindafrekening als voor de openingsbalans wordt de 
waardee in het economische verkeer gehanteerd. Ook als de oude eigenaar in een 
rechtshandelingg het bedrijf overdraagt, bepaalt deze prijs zowel de overdrachtswinst van 
dee oude eigenaar als de openingsbalans van de nieuwe eigenaar. Uit B. 9010 en BNB 
1953/1899 kan men volgens Van Soest concluderen dat de waarde in het economische 
verkeerr in de plaats treedt wanneer de overdrachtsprijs niet onder normale omstandig-
hedenn is bedongen. 

Inn een procedure voor de vervroegde afschrijving werd een geërfd deel van een 
boerderijj in het bedrijfsvermogen ingebracht. De Hoge Raad besliste dat de aanschaf-
fings-- of voortbrengingskosten in een dergelijk geval gelijk zijn aan de (werkelijke) 
waardee welke dat goed bij de inbreng heeft (BNB 1955/388*). 

Aann een weduwe werd uit de nalatenschap van haar echtgenoot het vruchtgebruik 
toegescheidenn van een boerderij die zij ging exploiteren. Het vruchtgebruik was een 
bedrijfsmiddell waarvan zij volgens de Hoge Raad in BNB 1958/218* de aanschaffings-
kostenn moest stellen op het - op zakelijke gronden bepaalde - bedrag dat haar bij de 
boedelscheidingg in rekening was gebracht. 

Ookk in het geval van schenking speelt de zakelijkheid een rol. In BNB 1959/23 ging 
hett om een zoon die van zijn vader een landbouwbedrijf overnam. Een gedeelte van de 
koopsomm werd door de vader bij wijze van schenking kwijtgescholden. De zoon moest de 
totale,, zakelijk verantwoorde, koopsom, inclusief het bedrag van de schenking, beschou-
wenn als een bedrag dat voor de verkrijging van het pachtrecht in zijn bedrijf was geïnves-
teerd. . 

4.4.77 Lage voortbrengingsuitgave n niet omzeile n doo r inbren g vanui t priv é 

Alss aan de bouw van bedrijfspercelen een familielid meewerkt tegen een ongebruikelijk 
laagg loon, behoort dit loon en niet het 'normale loon' tot de voortbrengingskosten (BNB 
1959/51).. De belanghebbende stelde dat de inspecteur ten onrechte was uitgegaan van 
dee bedragen die werkelijk waren uitgegeven in plaats van de bedragen waarvoor hij de 
activa,, nadat de bouw was voltooid, in het bedrijf had gebracht. De inspecteur stelde dat 
dee bedrijfsmiddelen binnen het kader van het bedrijf waren vervaardigd. De Hoge Raad 

Jacobss 1974, p. 214. 
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beslistee dat de zaken in het bedrijf van de belanghebbende waren voortgebracht. De 
stellingg dat vanuit het privé-vermogen werd ingebracht, miste feitelijke grondslag. Dit is 
eenn belangrijk arrest, omdat het duidelijk maakt dat men 'lage' werkelijke uitgaven niet 
kann omzeilen door de stelling te betrekken dat men vanuit privé een hoge waarde in-
brengt.640 0 

4.4.88 Huur , pach t en zakelijkhei d 

Alss een ondernemer zijn bedrijf staakt en onroerende zaken naar privé overbrengt, dient 
hijj met een verhuurde of verpachte staat rekening te houden. Wanneer het huur- of 
pachtcontractt tot stand is gekomen uit persoonlijke of onzakelijke overwegingen, moet hij 
dee waarde vrij opleverbaar waarderen. Mocht hij vlak voor staking een nog onverhuurd of 
onverpachtt bedrijfspand alsnog gaan verhuren of verpachten, wordt de waarde van het 
bedrijfspandd in onverhuurde staat voorde bepaling van de stakingswinst in aanmerking 
genomen.. Met name degene die in de familiekring641 of aan de eigen BV642 verhuurt of 
verpacht,, loopt in de gevarenzone. 

Inn BNB 1982/2* pachtte een veehouder van zijn moeder een boerderij. Hij was erf-
genaamm voor een derde gedeelte. Nadat de boerderij in 1976 aan de veehouder was 
toegescheiden,, verkocht hij in 1977 een perceel weiland. De Hoge Raad oordeelde dat 
eenn derde aandeel van de belanghebbende in de grond vanaf het overlijden van zijn 
moederr tot zijn ondernemingsvermogen behoorde. Het college besliste ten aanzien van 
datt derde aandeel dat er een niet onder de landbouwvrijstelling vallend pachtersvoordeel 

640 0 

641 1 
Ziee Sleddering 1965, p. 558 en 559. 
Ziee onder meer BNB 1969/174 (verhuur aan een derde vlak voor staking); BNB 1973/41 
(verpachtingg aan zoons vlak voor staking); BNB 1976/275 (verpachting aan zoon vlak voor 
staking);; BNB 1978/139 (verpachting aan zoon vlak voor staking, het was volgens de Hoge 
Raadd niet aannemelijk geworden dat de belanghebbende uit ovenwegingen van bedrijfs-
uitoefeningg genoodzaakt was over te gaan tot verpachting); BNB 1980/287* (verpachting ten 
tijdee van overname bedrijf door zoon, de verpachting aan de zoon was niet gebaseerd op een 
juridischee verplichting en evenmin op zakelijke overwegingen, maar wortelde geheel in familie-
betrekkingen). . 
Bijj de ontbinding van een vennootschap onder firma tussen een vader en zijn zoon, was een 
altijddurendd erfpachtsrecht 'om niet' overgenomen door de zoon (BNB 1980/288*). Voor de 
berekeningg van de stakingswinst was de waarde van het recht op nihil gesteld. Volgens de 
Hogee Raad was de gevolgtrekking van het hof niet begrijpelijk dat beide partijen redelijkerwijs 
vann mening konden zijn dat zij niet onzakelijk handelden door de overnemingsprijs vast te 
stellenn op een bedrag waarin de waarde van het erfpachtsrecht niet was begrepen. De 
omstandighedenn dat de overdracht plaatsvond tussen vader en zoon en dat het recht om niet 
wass verkregen, wezen eerder in de richting van niet-zakelijk handelen. 
Annotatorr Scheltens zou het waarborgen van de continuïteit een factor noemen, waarmee 
rekeningg kan worden gehouden als de overnameprijs op die grondslag zakelijk wordt bepaald. 
Hett ging om bedrijfsvoortzetting door de zoon. Als deze prijs door de relatie vader-zoon lager 
iss dan wanneer met een derde zou zijn onderhandeld, hoeft men nog niet te zeggen dat 
'onzakelijk'' zou zijn gehandeld. Het gaat niet alleen om het afstoten van een bedrijf, maar ook 
omm het waarborgen van de continuïteit daarvan door de zoon. A-G Van Soest concludeert bij 
BNBB 1982/2* dat de waarde in het economische verkeer van het erfpachtsrecht in aanmerking 
genomenn dient te worden, omdat de overdrachtsprijs niet onder normale omstandigheden was 
bedongen. . 
Eenn belanghebbende bracht zijn onderneming in een op te richten BV in, met uitzondering van 
hett bedrijfspand dat naar zijn privé-vermogen werd overgebracht en vervolgens aan de BV 
werdd verhuurd. Uitgaande van de feitelijke vaststelling dat uitvoering te goeder trouw van de 
overeenkomstt tot oprichting van de BV voor belanghebbende niet de verplichting meebracht 
aann de op te richten BV enig recht van gebruik van het onderhavige pand te verschaffen, had 
hett hof volgens de Hoge Raad terecht geoordeeld dat de waarde in het economisch verkeer 
vann het pand op de waarde vrij van huur was te stellen (BNB 1977/27). 
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aanwezigg was. Dat voordeel was te stellen op het verschil tussen de vrije en de 
verpachtee waarde ten tijde van het overlijden van zijn moeder in 1974. De Hoge Raad 
overwoogg dat men diende uit tee gaan van de waarde in verpachte staat, omdat de 
veehouderr al voor het overlijden van zijn moeder het weiland pachtte, zodat de pacht-
rechtenn van dat weiland al voor dat overlijden tot zijn ondernemingsvermogen behoor-
den. . 

Advocaat-Generaall Van Soest geeft er de voorkeur aan een goed ten tijde van de 
verwervingg geheel te boek te stellen voor de 'waarde vrij opleverbaar' bij een nieuwe 
eigenaarr die al op grond van persoonlijke overwegingen huurder of pachter was 
geworden.. De nieuwe eigenaar had het goed kunnen verkrijgen voor een lage prijs ten 
gevolgegevolge van persoonlijke omstandigheden. Het goed moest gesteld worden op de prijs 
diee betaald had moeten worden als de koopovereenkomst onder zakelijke omstandig-
hedenn zou zijn gesloten. 

Alss de eigendom van een gepacht goed wordt ingebracht in de onderneming van de 
pachter,, moet men de boekwaarde van het goed stellen op de waarde in het econo-
mischee verkeer in verpachte staat, als de pachtovereenkomst aanvankelijk aangegaan 
werdd in een zakelijke verhouding tussen verpachter en pachter. Als bij het aangaan van 
dee pachtovereenkomst persoonlijke overwegingen doorslaggevend waren, geldt de vrij 
beschikbaree staat. 

Wanneerr de huurder of pachter krachtens erfrecht verwerft, zal hij de eigendom in 
verhuurdee of verpachte staat te boek moeten stellen als het huur- of pachtrecht onder 
zakelijkee omstandigheden is verworven. Als persoonlijke omstandigheden spelen: voor 
dee 'waarde vrij opleverbaar'. Brüll meent dat men tot een meer sluitende belastingheffing 
kann komen als het vermogensverlies dat de ouders zich getroosten door vrijgekomen 
landd niet te verkopen maar te verpachten, ais schenking van een recht aan te merken.644 

Dee kinderen kunnen dan de waarde in het economische verkeer activeren. 
Volgenss Van Soest leidt deze opvatting tot complicaties als de huurder of pachter 

vervolgenss niet de eigendom verkrijgt: het vermogensverlies dat de oude eigenaar zich 
uitt persoonlijke overwegingen getroost, leidt eerst tot vermogensvoordeel voor de huur-
derr of pachter als deze de eigendom verwerft.645 

Ookk annotator Den Boer vraagt zich af of indertijd niet een waardevol pachtrecht door 
schenkingg is verkregen. De reële waarde minus de gekapitaliseerde waarde van de 
pachtsomm kan dan worden gekapitaliseerd en over de duur van de pachttermijn worden 
afgeschreven.. Hij constateert dat de Hoge Raad niet op dit punt ingaat. 

Dee Hoge Raad kwam tot een andere benadering in BNB 1987/317*. Daarin ging het om 
eenn landbouwer die een boerderij had geërfd die eerder om niet-zakelijke redenen in 
pachtt was gegeven. De landbouwer gebruikte de boerderij vanaf de aanvang van de 
pachtt in zijn onderneming. Hij had de boerderij geactiveerd voor de waarde in vrij te 
aanvaardenn staat. In geschil was of de inbreng diende plaats te vinden naar de waarde 
inn vrij te aanvaarden staat, dan wel in verpachte staat van die boerderij ten tijde van die 
inbreng.. De belanghebbende stelde dat de toenmalige eigenaar - een oom van hem -
dee boerderij in 1962 aan hem had verpacht op grond van onzakeüjke, alleen door de 
familierelatiee ingegeven overwegingen. Hieruit moest men volgens de Hoge Raad 
concluderenn dat de belanghebbende de boerderij, anders dan door vererving, slechts in 
eigendomm en gebruik zou hebben kunnen krijgen tegen betaling van een prijs die over-
eenkwamm met de waarde daarvan in vrij te aanvaarden staat. 

Artikell 8, letter b Wet IB 1964. 
FEDD IB 1964: Artikel 8:71. 
Conclusiee voor BNB 1982/2*. 
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Hett college vervolgt met: 

'Hett Hof heeft geoordeeld dat ten tijde van de verkrijging door belanghebbende van 
dee door hem gepachte boerderij en de inbreng daarvan in zijn onderneming dient te 
wordenn uitgegaan van de waarde in verpachte staat van de boerderij op dat tijdstip, en 
datt aan dit oordeel niet afdoet de door belanghebbende opgeworpen stelling volgens 
welkee het pachtrecht indertijd aan hem is opgekomen op grond van onzakelijke 
overwegingen.. Deze oordelen zijn in overeenstemming met de zienswijze van de Hoge 
Raadd (...) in (...) BNB 1982/2*. (...) De Hoge Raad is evenwel tot de gevolgtrekking 
gekomenn dat die zienswijze in gevallen als de onderhavige, waarin de eigenaar van een 
voorr agrarische doeleinden in gebruik zijnd onroerend goed tot verpachting daarvan is 
overgegaann op niet-zakelijke gronden, tot onredelijke en niet met de opzet van de Wet 
opop de inkomstenbelasting 1964 strokende gevolgen leidt. Zij brengt immers met zich dat 
inn zodanige gevallen tot de winst van een agrarische ondernemer een vermogenswaarde 
wordtt gerekend, die hem is opgekomen uit hoofde van zijn persoonlijke betrekkingen met 
degenee van wie hij het in zijn bedrijf gebezigde onroerend goed heeft verkregen. (...) Ten 
eindee deze onredelijke gevolgen te vermijden, dient te worden aanvaard dat, overeen-
komstigg het standpunt dat aan het middel ten grondslag ligt, degene die de eigendom 
verkrijgtt van een in zijn landbouwbedrijf gebezigd onroerend goed dat hem eerder om 
niet-zakelijkee redenen in pacht was gegeven, dat onroerend goed in het vermogen van 
zijnn onderneming moet opnemen tegen de waarde daarvan in vrij beschikbare staat, 
bepaaldd naar de toestand op het tijdstip waarop hij het goed in eigendom verkrijgt.' 
[cursiveringg TMB] 

Volgenss annotator Den Boer is de Hoge Raad omgegaan en komt het college tot de 
conclusiee dat een op persoonlijke gronden opgekomen 'pachtersvoordeel' onbelast dient 
tee blijven. De inspecteur had nog wel de gedachte geopperd dat op het geschonken 
voordeligg pachtrecht afgeschreven mocht worden, maar Den Boer betwijfelt of de Hoge 
Raadd dit aanvaardt. Deze situaties moeten volgens hem nu aan de hand van de infor-
meel-kapitaalarrestenn worden beoordeeld. Hoofdlijn is daarin, dat het voordeel uit lagere 
dann normale bedrijfskosten niet uit de winst wordt geëlimineerd, tenzij dat voordeel naar 
dee regels van het Nederlandse belastingrecht bij degene die het voordeel verstrekt, tot 
dee winst uit een door hem gedreven onderneming gerekend moet worden. Hieruit zou 
menn kunnen afleiden dat, wanneer de verpachter in het kader van zijn onderneming 
handelt,, de pachter de reële pachtsom mag aftrekken, terwijl in het andere geval alleen 
dee feitelijke pacht een bedrijfslast is. Als in dat laatste geval de waarde van de geschon-
kenn pachtsommen geactiveerd mag worden, zou dat in feite een correctie zijn op de 
objectieff beschouwd te hoog berekende winst. Den Boer schat in dat de Hoge Raad ook 
omm die reden terughoudend zou kunnen blijven activering toe te laten wanneer daarvoor 
nietss is 'opgeofferd'. 

Inn BNB 1966/59 ging het om het volgende. Een schoenwinkelier kocht het lidmaat-
schapsrechtt van een coöperatieve flatvereniging met het daaraan verbonden gebruiks-
rechtt van een winkelflat. De verkoopster bedong naast de koopsom voor de flat een 
schadeloosstellingg voor het teloorgaan van de goodwill. Deze maakte volgens het hof 
's-Gravenhagee voor de koper deel uit van de kostprijs van de flat, ongeacht de huidige 
verkoopwaarde.. De koper had niet de goodwill overgedragen gekregen en het was ook 
niett de bedoeling de goodwill te kopen. Het bedrag was betaald om de winkelflat in 
handenn te krijgen, zonder dat hij hiervoor iets afzonderlijks verkreeg, zodat het deel 
uitmaaktee van het offer dat hij zich getroostte om juist dit pand voor zijn bedrijf te 
verwerven. . 

Hett hof Amsterdam moest oordelen in een geval waarin een BV bedrijfsruimte huurde in 
eenn complex bedrijfsgebouwen dat eigendom was van een NV (BNB 1988/69). Alle huur-
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derss in het complex moesten aandeelhouder zijn van de NV. De huurprijs was lager dan 
hett geval zou zijn geweest wanneer de prijs commercieel zou zijn vastgesteld. De BV 
steldee dat een gedeelte van de koopprijs was betaald voor de verkrijging van het huur-
recht.. Het was een economisch goed waarop kon worden afgeschreven. Het hof merkte 
dee betaalde prijs in zijn geheel aan als kostprijs van de aandelen. Van een huurrecht dat 
alss afzonderlijk bedrijfsmiddel of als te activeren kostenpost aan te merken was, was 
geenn sprake. 

4.55 Aanvan g afschrijvin g 

4.5.11 Inleidin g 

Inn deze paragraaf komt de vraag aan de orde vanaf welk moment men met afschrijven 
magg beginnen. Is dat bij eerste aanwending of ingebruikneming? Die vraag is het onder-
werpp van 4.5.2. En wanneer vangt dat moment aan voor bedrijfsmiddelen die in de eigen 
ondernemingg zijn voortgebracht (4.5.3)? In 4.5.4 ga ik in op de dotatie afschrijvingskos-
tenn aan een kostenegalisatiereserve vóór aanschaffing van een bedrijfsmiddel; met 
bijzonderee aandacht voor het Tectyleerarrest. Subparagraaf 4.5.5 is gewijd aan de 
aanvangg bij inbreng. 

4.5.22 Eerst e aanwendin g of ingebruiknemin g 

Vóórr de Tweede Wereldoorlog was het mogelijk af te schrijven op bedrijfsmiddelen in 
bestellingg en bedrijfsmiddelen die nog niet in gebruik waren genomen. Artikel 8, lid 2 van 
hett Besluit IB 1941 na de Wet Belastingherziening 1950 bepaalde dat afschrijving reeds 
mogelijkk was, zodra er een overeenkomst was gesloten betreffende de verwerving of 
verbeteringg van het bedrijfsmiddel. Het beloop van de verplichtingen die daarvoor waren 
aangegaan,, gold als aanschaffingskosten.646 

Dee Hoge Raad definieert in BNB 1958/6 bedrijfsmiddelen als: de tot het bedrijfs-
vermogenn behorende zaken, die als duurzame kapitaalgoederen het vaste kapitaal van 
hett bedrijf uitmaken. Aan die zaken is eigen 'dat haar aanschafftngs- en voortbrengings-
kostenkosten tot uitdrukking worden gebracht in een actiefpost, die in hety'aar, waarin de zaken 
inn het bedrijf voor het eerst worden aangewend, niet verdwijnt, zodat die zaken ook voor 
dee winstberekening over de jaren, volgende op dat jaar, betekenis behouden' [cursive-
ringring TMB]. Hieruit mag men impliciet opmaken dat de afschrijving aanvangt nadat het 
bedrijfsmiddell voor het eerst wordt aangewend of in gebruik genomen. Op dat moment 
wordtt uit de voorraad werkeenheden geput. 

Mett de inwerkingtreding van de Wet IB 1964 bestaat er geen mogelijkheid meer af te 
schrijvenn vanaf de bestelling.647 In de wetsgeschiedenis laat men er geen twijfel over 

Frayy (1952, p. 122) acht dit artikel overbodig, aangezien de Hoge Raad altijd al van mening 
wass dat afschrijving mogelijk was op zaken die nog niet daadwerkelijk in gebruik waren 
gesteld.. Technische slijtage kan er dan nog niet zijn, maar economische slijtage wel. Vanaf 
hett moment van bestelling loopt men economisch risico. Ook dit risico moet volgens Fray 
wordenn toegerekend aan de jaren waarin dit risico een van de elementen is om de kostprijs 
vann te leveren goederen en diensten zonder winstopslag te bepalen. 
Ditt economische risico kan in de huidige tijd zeker van toepassing zijn op gebouwen met een 
langee ontwikkelings- en bouwtijd. 
Kamerstukkenn I11958/59, 5380, no. 3, p. 23 (memorie van toelichting); Kamerstukken II, 
1962/63,, no. 19, p. 32 (memorie van antwoord). Op dit punt werd aansluiting gezocht bij het t 
goedkoop-mansgebruikk dat ook voor de commerciële winstberekening werd gevolgd. Het is 
volgenss dit gebruik zo niet geboden, dan toch zeker toelaatbaar om de afschrijving te laten 
ingaann op het tijdstip van ingebruikneming, als dat gebeurt voor de betaling. Zowel de gewone 
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bestaann dat de afschrijving behoort te beginnen bij het in gebruik nemen van het 
bedrijfsmiddel.. Dit uitgangspunt geldt zowel voor bedrijfsmiddelen die zijn aangekocht, 
alss die welkee in het bedrijf zijn voortgebracht. Daarbij werd aansluiting gezocht bij de 
bedrijfseconomie:: de kosten van de werkeenheden kunnen zo aan de dienstjaren van 
hett bedrijfsmiddel worden toegerekend.648 Als de bedrijfswaarde daalt tussen de datum 
vann bestelling en de aflevering van het object, is het volgens diverse auteurs juister om 
niett extra af te schrijven, maar af te waarderen naar lagere bedrijfswaarde <BNB 1956/ 
102).. Artikel 8, lid 2 Besluit IB 1941 na Wet Belastingherziening 1950 werd met de 
invoeringg van de Wet IB 1964 geschrapt. Volgens de memorie van antwoord verdiende 
hett de voorkeur voor de afschrijving aansluiting te zoeken bij goedkoopmansgebruik.649 

'Hett is (...) volgens goed koopmansgebruik zo niet geboden, dan toch zeker toelaatbaar 
om,, indien de ingebruikstelling van het bedrijfsmiddel plaatsvindt voor de betaling, de 
afschrijvingg daarop te laten ingaan op het tijdstip van ingebruikneming.' 

Eenn aanmerkelijke gebruikswaardevermindering tussen het moment van bestellen en dat 
vann in gebruik nemen kan ten laste van de winst worden gebracht, meenden de bewinds-
liedenn in de memorie van antwoord bij de Wet IB 1964.650 Zij achtten dit resultaat te 
verkiezenn boven de bestaande toestand, waarin dit verouderingsrisico min of meer door 
dee normale afschrijving kon worden 'opgevangen'. Deze vermindering zou naar hun ver-
wachtingg slechts in een betrekkelijk gering aantal gevallen voorkomen. Een vermindering 
vann de gebruikswaarde van het bestelde bedrijfsmiddel zou dan ook zonder al te veel 
bezwarenn aannemelijk gemaakt kunnen worden. 

Inn het Eindverslag wordt gesteld dat het bedrijfseconomisch wel vaststaat dat de 
afschrijvingg pas kan ingaan als het bedrijfsmiddel in gebruik wordt gesteld.651 Door 
middell van waardering kan er rechtstreeks worden afgewaardeerd op lagere bedrijfs-
waarde.. Dit is geen vorm van afschrijving: als de bedrijfswaarde naderhand stijgt, dient 
dee fiscale waardering te worden verhoogd totdat het plafond van kostprijs minus af-
schrijvingschrijving is bereikt. Het hof Amsterdam besliste dienovereenkomstig in het arrest BNB 
1992/186. . 

Inn de Korte toelichting op de Wet IB 1964 wordt nog opgemerkt dat de daling van de 
gebruikswaardee alleen tot uitdrukking kan worden gebracht als het gekozen waarde-
ringsstelsell daarvoor ruimte laat, doordat het waardering op lagere bedrijfswaarde als 
elementt bevat.652 In BNB 1991/165 besliste de Hoge Raad dat waardering op lagere 
bedrijfswaardee soms zelfs verplicht is, ook indien een ondernemer niet kiest of heeft 
gekozenn voor het stelsel 'kostprijs minus afschrijvingen dan wel lagere bedrijfswaarde'. 

alss de vervroegde afschrijving kan ingaan zodra het bedrijfsmiddel in gebruik wordt gesteld; 
ookk wanneer dit moment vroeger zou liggen dan dat van volledige betaling. 
Smeetss 1966, p. 83 en 84. 
Aangezienn de afschrijvingen die volgens artikel 35 Wet IB 1964 als aftrekbare kosten in 
aanmerkingg kunnen worden genomen, er naar hun aard toe strekken om de waardever-
minderingg goed te maken die de desbetreffende goederen ten gevolge van gebruik en 
verouderingg ondergaan, kunnen de afschrijvingen op nieuwbouw niet eerder aanvangen dan 
opp het tijdstip van de ingebruikneming daarvan. Aldus besliste de Hoge Raad in BNB 
1985/1188 voor afschrijvingen in de privé-sfeer. Uit het bepaalde in artikel 2 Uitvoerings-
beschikkingg Inkomstenbelasting 1964 kon niet worden afgeleid dat er anders zou moeten 
wordenn geoordeeld met betrekking tot woonhuizen die niet tot een onderneming behoorden. 
Vann ongelijkheid tussen zulke woonhuizen en andere onroerende goederen was derhalve 
geenn sprake. 
Ziee Verslag van het mondeling overleg eindverslag 1963-1964, nr. 33, punt 7. 
Kamerstukkenn II 1962/63, 5380, no. 19, p. 32 (memorie van antwoord). 
Kamerstukkenn I11962/63, 5380, no. 19, p. 32 (memorie van antwoord). 
Kamerstukkenn II 1963/63, 5380, no. 33, p. 8 en 9 (Verslag van het mondeling overleg tevens 
eindverslag). . 
Kortee toelichting Wet IB 1964, §11. 
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Dee eerste afschrijving begint in het jaar waarin het object in bedrijf is gesteld en wel over 
allee kosten die ter zake van dat object berekend zijn. Wanneer een bedrijfsmiddel in de 
loopp van het jaar in gebruik wordt genomen, vindt een afschrijving naar tijdsgelang plaats 
(BNBB 1956/298). De hoofdregel omtrent de afschrijving die in het eerste lid van artikel 8 
vann het Besluit IB 1941 is vervat, gaat hier volgens de Hoge Raad ondubbelzinnig van 
uit. . 

IJsselmuidenn wijst drie denkbare momenten voor de aanvang van afschrijvingen aan: 
1)) het moment van de bestelling, 2) het tijdstip van betaling en 3) het moment van 
ingebruikneming.6533 Vanuit het veroorzakingsbeginsel geredeneerd is het moment van 
ingebruiknemingg bepalend. Vanaf dit moment werpt het bedrijfsmiddel prestaties of 
nutseenhedenn af, zo rekent de ondernemer ook de gebruikskosten juist toe aan de 
opbrengsten. . 

Afschrijvingg vanaf het moment van bestelling - het economische risico loopt vanaf 
datt moment - wijst IJsselmuiden af; daarvoor staat goedkoopmansgebruik afwaardering 
naarr lagere bedrijfswaarde of een extra afschrijving toe.654 Hij denkt hier aan het geval 
datt de vervangingswaarde tijdens de bouw beneden de bouwprijs daalt. Een dergelijk 
verliess is iets anders dan hetgeen in een afschrijving tot uiting komt. 

Jacobss verwerpt de opvatting dat afschrijvingen moeten ingaan zodra aanschaffings-
kostenn worden gemaakt.655 In de voorperiode van het bedrijfsmiddel kan hooguit sprake 
zijnn van een waardering naar lagere bedrijfswaarde, lager dan de tot dat moment 
gemaaktee aanschaffingskosten. Deze afwaardering is pas aan de orde als de onder-
nemerr kan aantonen dat de technische ontwikkeling zich voor hem ongunstiger 
ontwikkeltt dan hij in redelijkheid had kunnen voorzien toen hij de kosten maakte. 

4.5.33 In eigen ondernemin g voortgebracht e bedrijfsmiddele n 

Eenn NV wenste over het belastingjaar 1915 af te schrijven op een nieuw fabrieksgebouw 
datt pas in december 1916 (na afloop van het boekjaar) in gebruik was genomen 
(B.. 2027). 
Dee raad van beroep te Amsterdam besliste dat de afschrijving ontoelaatbaar was, omdat 
menn onder 'zaken die voor de uitoefening van het bedrijf worden gebruikt' alleen zaken 
diee daadwerkelijk in het bedrijf zijn opgenomen moest begrijpen.6* Dat was niet het 
gevalgeval met een fabriek die nog in aanbouw was. De Hoge Raad verwierp dit oordeel. 
Uitt het verband tussen de artikelen 10 en 11 van de Wet IB 1914 volgt dat men onder 
diee zaken het 'vaste kapitaal moet verstaan dat bestemd is om ten dienste van het bedrijf 
tee worden gebezigd'. Een fabriek die ter uitbreiding van het bedrijf in aanbouw is, is als 
eenn zodanige zaak te beschouwen. De raad van beroep had dus niet op deze grond 
afschrijvingg mogen weigeren, maar, in verband met het aan afschrijving ten grondslag 
liggendee beginsel van goedmaking van de geschatte gemiddelde waardevermindering, 
moetenn onderzoeken hoe groot een afschrijving volgens goedkoopmansgebruik daarop 
toelaatbaarr was. 

Dee fabriek was in aanbouw en nog niet in gebruik genomen en toch acht de Hoge 
Raadd afschrijving toelaatbaar op basis van het beginsel van goedmaking van de 
geschattee gemiddelde waardevermindering. 

Kremerr vraagt zich in 1961 af of deze beslissing volgens goedkoopmansgebruik wel 
toelaatbaarr is, althans in de leer van de historische kostprijs.657 Als een fabriek alleen 

IJsselmuidenn 1962, p. 44. 
IJsselmuidenn 1962, p. 46. 
Jacobss 1974, p. 271 en 272. 
Formuleringg uit artikel 10, lid 2 Wet IB 1914. 
Kremerr 1961, p. 844. 
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nogg maar is aanbesteed, maar de bouw nog niet is begonnen, lijkt afschrijving naar 
goedkoopmansgebruikk volgens hem uitgesloten: er gaan immers nog geen werkeen-
hedenn verloren. Wel is het mogelijk dat de bed rijfswaarde door bijzondere omstandig-
heden,, bijvoorbeeld prijsdaling na sluiting van het contract, gedaald is. Maar dit moet 
wordenn aangetoond. 

Volgenss Smeets mag men uit de wetsgeschiedenis van de Wet IB 1964 afleiden dat 
dee afschrijving ook bij in eigen onderneming vervaardigde bedrijfsmiddelen aanvangt 
zodraa het object in gebruik wordt gesteld.658 Pas vanaf dat moment kunnen de kosten 
overr de gebruiksjaren worden verdeeld. De afschrijving kan ook niet langer ingaan bij 
bestelling.. Dat geeft ook aan dat de afschrijvingen niet ingaan vóór ingebruikneming. 
Eenn afwaardering naar lagere bedrijfswaarde vóór het tijdstip van ingebruikstellen acht 
Smeets,, onder verwijzing naar BNB 1956/102, ook hier mogelijk. 

Naa B. 2027 besliste de Hoge Raad in tal van arresten dat afschrijving vóór ingebruik-
nemingg mogelijk was. Het college oordeelde bijvoorbeeld dat afschrijving op een schip 
datt nog op stapel staat, in het algemeen geoorloofd is. Het behoort immers tot het 
zogenaamdee vaste kapitaal, dat bestemd is om ten dienste van het bedrijf te worden 
gebezigdd (B. 2337). Ook op nog niet in ontginning zijnde veengronden mocht worden 
afgeschrevenn (B. 3002). 

Inn B. 3415 besliste de Hoge Raad dat afschrijving mogelijk was op vroeger geleverde 
enn betaalde gebouwen en machines die pas na afloop van het boekjaar aan de productie 
zoudenn meewerken. Dit volgt uit het beginsel van goedmaking van de geschatte gemid-
deldee waardevermindering op zaken die voor afschrijving in aanmerking komen. 

Inn B. 3416 oordeelde de Hoge Raad inzake een bestelde drukknopeninstallatie dat 
afschrijvingg op de volle, uiteindelijke kostprijs van een aangeschaft bedrijfsmiddel 
mogelijkk was, ook al was deze nog niet geheel betaald. De vraag of iets op de schuld is 
afbetaaldd en in welk jaar, houdt met de gronden van de afschrijving en de bepaling van 
dee omvang daarvan geen verband. Fray merkt op dat men door het aangaan van de 
verplichtingenn gebonden is en het risico draagt en niet door de betalingen.659 

Inn BNB 1958/21 en BNB 1959/89* geeft de Hoge Raad aan dat de afschrijving ten 
aanzienn van voortbrengingskosten aanvangt wanneer het bedrijfsmiddel tot stand is 
gekomen.6600 Annotator Van Dijck merkt bij BNB 1959/89* op dat de Hoge Raad in BNB 
1958/211 besliste dat de afschrijving bij aankoop van grond die bestemd is als onder-
grondd van een nieuw te bouwen fabriek, pas kan ingaan nadat de fabriek 'tot stand is 
gekomen'.. Nu geeft de Hoge Raad een soortgelijke beslissing voor de investeringsaftrek. 
Tenn aanzien van een economisch goed dat reeds in het bedrijfsvermogen aanwezig is, 
ontstaatt het recht op afschrijving (inclusief vervroegde afschrijving) en/of het recht op 
investeringsaftrekk op het moment dat het economisch goed een (onderdeel van een) 
bedrijfsmiddell wordt, dat duurzaam in waarde daalt en/of dat niet van investeringsaftrek 
iss uitgesloten, ten belope van de boekwaarde van het economisch goed op dat moment. 

Inn BNB 1959/164 en BNB 1959/235* overwoog de Hoge Raad ten aanzien van artikel 
8,, lid 2 Besluit IB 1941 na Wet Belastingherziening 1950 dat met een overeenkomst 
'nopenss de verwerving of verbetering van het bedrijfsmiddel' niets anders dan een 
overeenkomstt is bedoeld waarbij de ondernemer tegenover de bedongen levering of 
verbeteringg van een bedrijfsmiddel of de aanbesteding daarvan een verplichting tot 
betalingg en daarmee een commercieel risico heeft aanvaard. 

Smeetss 1966, p. 85. 
Frayy 1952, p. 123. 
Usselmuidenn (1962, p. 48) ziet in dit arrest een strikte afleiding van het veroorzakings-
beginsei. . 

658 8 

659 9 

660 0 
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4.5.44 Dotati e afschrijvingskoste n aan een kostenegalisatiereserv e vóór 
aanschaffin gg van een bedrijfsmiddel : het Tectyleerarres t 

Eenn opvallend arrest is gewezen in het geval dat een exploitant van een tecty leerbed rijf 
afschreeff op een in de toekomst aan te schaffen hogedrukreiniger (BNB 1981/183*). 
Dee casus was als volgt. In 1975 en 1976 waren het eigen terrein en de omliggende 
wegenn vervuild door spuit- en druipresten. Medio 1977 werd een hogedrukreiniger 
aangeschaftt waarmee de in voorgaande jaren veroorzaakte vervuiling werd opgeheven. 
Dee ondernemer reserveerde in 1975 en 1976 telkens fl. 12.000 om de kosten voor 
vuilverwijderingg te dekken die binnen afzienbare tijd moesten worden gemaakt. In dat 
bedragg was een bedrag begrepen voor de afschrijving van de hogedrukreiniger die in 
19777 zou worden aangeschaft. 

Dee inspecteur voerde aan dat het volgens artikel 10 Wet IB 1964 niet is toegestaan 
aff te schrijven op toekomstige uitgaven. Afschrijvingen zijn eerst mogelijk zodra een 
bedrijfsmiddell in gebruik wordt genomen en de gebruikswaarde zal dalen. Evenmin kan 
menn de afschrijving onderbrengen in een kostenegalisatiereserve. 

Inn cassatie werd de stelling aangevoerd dat er voor een afschrijving op een bedrijfs-
middell dat in de toekomst zal worden aangeschaft, geen reservering tot gelijkmatige 
verdelingg van kosten en lasten mogelijk is. Deze stelling was volgens de Hoge Raad juist 
voorzoverr het in de toekomst aan te schaffen bedrijfsmiddel zou worden gebruikt ten 
batee van de bedrijfsuitoefening na aanschaf. De stelling is volgens het college niet juist 
voorzoverr de prestaties van het in de toekomst aan te schaffen bedrijfsmiddel betrekking 
hebbenn op de bedrijfsuitoefening vóór de bedoelde aanschaf. Afschrijvingen behoren tot 
dee kosten van de onderneming waarvoor men naar gelang de omstandigheden een 
reservee tot gelijkmatige verdeling van kosten en lasten kan vormen. 

Uitt oogpunt van goedkoopmansgebruik is dit een verklaarbaar en logisch arrest. 
Dee Hoge Raad geeft nadrukkelijk aan dat er een juiste toerekening aan de jaren moet 
zijn.. De vervuiling van de grond door bedrijfsuitoefening heeft reeds plaatsgevonden in 
dee verstreken jaren, de (toekomstige) uitgaven om de vervuiling op te ruimen dient men 
ookk aan die verstreken jaren toe te rekenen. Het arrest heeft alleen praktische betekenis 
inn het geval waarin aanschaffings- of voortbrengingskosten geheel of gedeeltelijk be-
trekkingg hebben op lasten uit het verleden. Doorgaans zal men investeren met een 
toekomstgerichtee visie waarin het past reeds gemaakte kosten toe te rekenen aan 
toekomstigee opbrengsten. 

Indienn een bedrijfsmiddel periodiek, maar niet jaarlijks wordt gebruikt en dat gebruik 
wordtt opgeroepen door de bedrijfsuitoefening in voorgaande jaren, is het volgens 
Advocaat-Generaall Van Soest toegestaan niet alleen af te schrijven naar verhouding van 
hett gebruik, maar ook deze afschrijving voor een evenredig deel jaarlijks in mindering te 
brengenbrengen als reserve tot gelijkmatige verdeling van kosten en lasten. 

4.5.55 Aanvan g bi j inbren g 

Inn een procedure over de milieutoeslag overwoog de Hoge Raad in BNB 1990/32* dat de 
betekeniss van het begrip 'in gebruik nemen' in artikel 16, lid 4 van de WIR overeenkomt 
mett de betekenis die daaraan voor de toepassing van artikel 10 Wet IB 1964 toegekend 
moett worden. Uit de wetsgeschiedenis van artikel 10 Wet IB 1964 moet worden afgeleid 
datt het tijdstip van ingebruikneming van een bedrijfsmiddel samenvalt met dat waarop de 
afschrijvingg ervan, in overeenstemming met de bedrijfseconomische opvattingen hier-
over,, een aanvang neemt. Dit geschiedt eerst op het tijdstip waarop de betrokken zaak 
alss bedrijfsmiddel in het vermogen van het bedrijf wordt opgenomen. Voor de toepassing 
vann artikel 10 Wet IB 1964 kan pas van dat tijdstip af sprake zijn van 'ingebruikneming 
vann het bedrijfsmiddel'. 

Dee Hoge Raad knoopt aan bij het tijdstip van 'in de onderneming brengen', maar 
voegtt daaraan toe dat dan voor het eerst gebruik van het bedrijfsmiddel aan de orde kan 
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zijn.. Onduidelijk lijkt het dan wanneer de afschrijving een aanvang neemt, wanneer het 
feitelijkee gebruik van het bedrijfsmiddel (veel) later na inbreng plaatsvindt. 

Verburgg wijst er in zijn conclusie op, dat het gebruik, volgens de wetsgeschiedenis 
vann artikel 10 Wet IB 1964, aanvangt wanneer de aangeschafte zaak naar gangbare 
bedrijfseconomischee inzichten feitelijk in gebruik wordt genomen. Dit is volgens hem 
nauwelijkss voor twijfel vatbaar. 

Inn BNB 1995/208* ging het erom dat een verzoek om de afgifte van een milieu-
verklaringg niet binnen zes maanden na de ingebruikneming van het bedrijfsmiddel was 
ingediend.. De Hoge Raad besliste dat het tijdstip waarop de afschrijving een aanvang 
heeftt genomen hierbij niet van belang is. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven 
overwoogg dat volgens de wetsgeschiedenis 'bedrijfseconomisch (...) de afschrijving als 
zodanig,, de afschrijving dus volgens een bepaald afschrijvingsstelsel, pas kan ingaan bij 
dee ingebruikstelling van het bedrijfsmiddel'. Deze passage brengt volgens het college tot 
uitdrukkingg dat de afschrijving eerst begint op het tijdstip van feitelijke ingebruikneming 
vann het bedrijfsmiddel. 

Annotatorr Slot merkt, conform zijn noot bij BNB 1990/32* op, dat de minister van 
Economischee Zaken en het College van Beroep zich op het zijns inziens onjuiste, maar 
well in overeenstemming met BNB 1990/32* zijnde, uitgangspunt stellen dat het tijdstip 
vann ingebruikneming samenvalt met dat waarop de afschrijving dient te beginnen. Deze 
tijdstippenn vallen volgens hem niet samen: het eerstbedoelde tijdstip is het tijdstip waar-
opp de afschrijving moet beginnen. 

4.66 Te hoge ' of 'te lage ' aanschaffingsprijzen , 'onrendabel e 
top' ::  consequentie s voo r afschrijvin g direc t na aanscha f 

4.6.11 Inleidin g 

Inn deze paragraaf behandel ik de vraag welke consequenties 'te hoge' of 'te lage aan-
schaffingsprijzen,, of een onrendabele top voor de afschrijving in de eerste jaren na de 
aanschaff hebben. Na een bespreking van relevante wetsartikelen, de jurisprudentie en 
enkelee visies over deze materie (4.6.2) kom ik in 4.6.3 te spreken over 'kort gebruik', in 
4.6.44 over 'geen gebruik' en in 4.6.5 over ongebruikelijk hoge prijzen vanwege conjunc-
tuurinvloeden.. Afwaardering bij aanschaf is het onderwerp van 4.6.6, terwijl het onder-
werpp kosten voor een niet tot stand gekomen gebouw in 4.6.7 aan bod komt. 

4.6.22 Jurisprudenti e 

Eenn 'te hoge' of 'te lage' uitgave voor aanschaf van een bedrijfsmiddel dient gewoon als 
uitgangspuntt voor de afschrijvingen. Een 'verantwoorde zakelijke waarde' doet dan niet 
terr zake. De ondernemer schrijft af van zijn subjectieve, in het verleden betaalde histo-
rischee kostprijs. 

'Dee omstandigheid dat een bedrijfsmiddel is gekocht voor een hogere prijs dan een 
derdee ervoor zou hebben gegeven, omdat het perceel voor hem te enen male onmisbaar 
was,, brengt geen wijziging in de grondsiag der afschrijving.. Ook in dat geval geeft 
immerss de aanschaffingsprijs, wetke de waarde, die het bedrijfsmiddel voor het bedrijf 
heeft,, althans in de regel, niet te boven zal gaan, het kapitaal weer, dat ter zake van het 
bedrijfsmiddell in het bedrijf is aangewend en dat in stand moet blijven voordat van winst 
sprakee kan zijn', 
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alduss overwoog de Hoge Raad in het kernarrest B. 6537. Jacobs leidt uit dit arrest af dat 
dee aanschaffingskosten vermoed worden zakelijk te zijn; tegenbewijs is praktisch uit-
gesloten.6611 De aanschaffingskosten zijn gelijk aan de gebruikswaarde. 

Dee toekomstige opbrengsten worden via afschrijving aan de desbetreffende jaren 
toegerekend.. In deze paragraaf behandelen wij ook de vraag ofte hoge aanschaffings-
kostenn in de eerste jaren na aanschaf tot verhoogde afschrijvingspercentages leiden. Wij 
concluderenn dat in deze gevallen in beginsel geen extra hoge afschrijvingen aan de orde 
zijn. . 

4.6.2.11 Wet op de Bedrijfsbelastin g 1893 

Inn B. 505 achtte de Raad van Beroep voor de Vermogensbelasting Roermond een 
noodzakelijkee afschrijving niet aanwezig, (te meer) daar de boeken die in 1906 waren 
aangeschaftt bij een gelegenheidskoop tegen een lagere prijs dan tegen de oorspronke-
lijkee prijs waren gekocht. 

4.6.2.22 Wet op de Oorlogswinstbelastin g 1916 

Dee Commissie van Advies inzake de uitvoering van de Wet op de Oorlogswinstbelasting 
werdd in de Eerste Wereldoorlog regelmatig met de vraag geconfronteerd of de extra 
kostenn die in de oorlogssituatie werden gemaakt, versneld konden worden afgeschreven. 

Inn de Resolutie van 27 maart 1917 (B. 1688) constateerde de minister dat de waarde van 
stoomtrawlerss de laatste (oorlogsjaren reusachtig was gestegen. Een verkoop tegen het 
zesvoudigee bedrag van de kostprijs van vóór de oorlog was geen zeldzaamheid. Deze 
waardee was echter niet normaal te achten en zou na het sluiten van vrede vermoedelijk 
dalen.. Het kwam ook voor dat de waarde in enkele dagen sterk terugliep. De Commissie 
vann Advies oordeelde dat een jaarlijkse afschrijving van 8% over de aanschafwaarde van 
dee stoomtrawlers (prijs van machine en ketel daaronder begrepen) goedkoopmansge-
bruikk was.663 

Inn B. 1704 spreekt deze commissie zowel van een afschrijving van de 'afschrijvings-
waarde'' (van gebouwen en machines), als van hogere 'aanschaffingsprijzen' van voor de 
oorlog.. Voorzover tijdens de oorlogstoestand voor de gebouwen en de machines een 
hogeree aanschaffingsprijs mocht zijn betaald dan in normale tijden het geval zou zijn 
geweest,, mocht het bedrag boven de normale prijs besteed, in drie jaar worden afge-
schreven.. De fabrieken waren belast met leveranties in verband met de oorlogstoestand. 
Gegevenn de onzekerheid over wat na de oorlog de praktische waarde zou zijn van ge-
bouwenn en machines die voor de oorlogsindustrie waren gesticht of gekocht, werd een 
buitengewoonn hoge afschrijving toegestaan. 

Wijj zien hier dat men het 'extra bedrag' moest activeren en in korte tijd mocht af-
schrijvenn gezien de onzekerheid over de praktische waarde die deze 'extra investering' 
naa de oorlog zou hebben. De toerekening aan toekomstige opbrengsten was onzeker. 

Toerekeningg aan toekomstige opbrengsten was ook aan de orde in B. 1766. De directie 
vann een fabriek wenste de extra kosten van een uitbreiding in 'deze abnormale tijden' af 
tee schrijven. Deze kosten moesten volgens de directie worden gedekt door extra winsten 
diee dientengevolge werden gemaakt. 

Dee commissie gaf als leidraad dat voor werktuigen die voor een hogere dan gebrui-
kelijkee prijs waren aangeschaft, het verschil tussen de aanschaffingsprijs en de normale 

Ziee BNB 1972/72* met een kritische noot van HJ. Hofstra. 
FEDD IB '64. Artikel 10:26, noot bij BNB 1971/236; Jacobs 1974, p. 240 en 318. 
Wijj moeten hier aannemen dat met de aanschafwaarde de aanschafprijs is bedoeld. 
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prijss van aanschaffing in vijfjaar extra kon worden afgeschreven. De meerkosten voor 
dee stichting en de uitbreiding van de gebouwen die niet speciaal met het oog op oor-
logsdoeleindenn waren gemaakt, konden ook in vijfjaar worden afgeschreven. Voor de 
gebouwenn die speciaal met het oog op oorlogsomstandigheden waren gesticht of 
uitgebreid,, kon de commissie geen beslissing nemen, daar elk geval op zichzelf 
beoordeeldd moest worden. Schepen die tijdens de oorlog waren gecontracteerd of 
gekocht,, konden geen hoger afschrijvingspercentage dan normaal krijgen, omdat 
aangenomenn moest worden dat de hogere prijzen zich ook enige jaren na de oorlog 
zoudenn handhaven. 

Naarr aanleiding van deze resolutie stelde een inspecteur een vraag over het begrip 
'normalee prijs'. Hij vond het niet juist daarvoor een prijs te nemen die vóór de oorlog gold. 
Hett was immers te verwachten dat ook na de oorlog de prijzen nog geruime tijd hoog 
zoudenn blijven. De commissie antwoordde in B. 2084 dat als 'normale prijs' de prijs van 
vóórr de oorlog had te gelden. Met die opvatting zouden de Nederlandse bedrijven het 
bestee in staat zijn na de oorlog aan opkomende concurrentie het hoofd te bieden. Een 
anderee reden was, dat niemand kon zeggen hoe de prijzen na de oorlog zouden zijn. 
Uitvalsbasiss waren dus de prijzen van vóór de oorlog. 

4.6.2.33 Polak 

Volgenss Polak moet men de meerkosten - datgene wat als gevolg van de oorlogs-
toestandd meer werd betaald dan 'normaal' - afschrijven in de tijd gedurende welke de 
verhoogdee rentabiliteit die tot de aankoop tegen de verhoogde prijs leidde, verwacht kan 
worden.6655 Als die tijd samenvalt met de duur van de productiviteit, is er voor verhoogde 
afschrijvingg geen reden, maar schrijft men het gewone percentage af over de gehele 
hogee aanschaffingsprijs. Voor activa waarvan men verwacht dat de verhoogde renta-
biliteitt korter zal duren dan het productievermogen, is de leidraad volgens de Commissie 
vann Advies (B. 1766) de meerkosten in vijfjaar afschrijven, onverminderd de normale 
afschrijvingg over de normale kosten. Afschrijven van meerkosten ineens is niet toe-
gestaan.. De 'hoge prijs' die men voor een gebouw betaalt, is de subjectieve waarde van 
hett toekomstig totaal productievermogen, zodat er geen aanleiding is voor afschrijving 
tott verkoopwaarde. De ondernemer meent immers dat het gebouw dat tegen een 'hoge 
koopprijs'' verkregen is, zal renderen en tussen aankoop en balansopmaking zal hij niet 
vann mening veranderd zijn. 

Polakk maakt hier in wezen onderscheid tussen een objectieve waarde en een sub-
jectievee waarde. In een subjectieve waardering heeft de ondernemer de contante waarde 
vann het toekomstig nut verdisconteerd. Hierbij heeft hij rekening gehouden met een 
bepaaldd scenario en een bepaalde rendementseis. Indien deze subjectieve waardering 
wordtt gevolgd door een aankoop tegen een prijs die gelijk is aan de gecalculeerde 
subjectievee waarde, is er derhalve geen reden tot afwaardering of afschrijving ineens, 
omdatt de zaak - volgens de verwachtingen van de ondernemer - niet ineens een deel 
vann de waarde verliest. 

4.6.2.44 Nuanceringe n 

Dee Hoge Raad bracht belangrijke nuanceringen aan op de uitgestippelde koers van de 
Commissiee van Advies. 

Dee commissie gaf aan dat men geen algemene regels wenste te stellen, daar geen twee 
gevallenn gelijk waren en elk geval op zichzelf moest worden beoordeeld. De regels die in het 
adviess waren opgetekend, werden gegeven onder het nadrukkelijke voorbehoud en met het 
nadrukkelijkee verzoek aan de minister, deze niet anders te zien dan als een leidraad die bij de 
beoordelingg van vele gevallen steun kon geven. 
Polakk 1918b, p. 74. 
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Voorr een aanslag in de oorlogswinstbelasting over het belastingjaar 1915 oordeelde de 
Hogee Raad over de afschrijving van een schip dat op stapel stond (B. 2337). Als voor de 
aanbouww van een schip een hoger bedrag moest worden betaald dan onder normale 
omstandighedenn het geval zou zijn geweest, zonder dat een waardevermindering bleek, 
wass een afschrijving tot dat volle bedrag niet gerechtvaardigd. Er moest dus wel sprake 
zijnn van een waardevermindering, voordat de vraag aan de orde kwam of men versneld 
opp een extra bedrag kon afschrijven. 

Eenn NV kocht uit vrees voor insluiting tegen een abnormaal hoge prijs een weiland. 
Dee grond werd niet in de onderneming gebruikt. Het verschil tussen de prijs en de waar-
dee van het land mocht de NV volgens de Hoge Raad niet afschrijven, omdat artikel 10 
Wett IB 1914 alleen afschrijving toestaat wegens waardevermindering door of tengevolge 
vann gebruik.666 Daarvan was in dit geval geen sprake (B. 2730). 

Eenn NV wenste op twee schepen af te schrijven over het verschil tussen de kostprijs 
diee in oorlogstijd was betaald en de prijs die vóór de oorlog zou hebben gegolden 
(B.. 2849). De Hoge Raad besliste, met een beroep op de memorie van toelichting op 
artikell 11 van de Wet IB 1914, dat voor een afschrijving wegens prijsdaling in het wette-
lijkelijke systeem geen plaats was. Hiermee zou het enige doel van de wetgever worden 
voorbijgestreefd,, te weten: bestrijding van de kosten van vervanging van oud tot nieuw. 
Inn dit geval zou de NV de zaken tegen verminderde prijzen kunnen vervangen. Door de 
afschrijvingg op de hogere aanschaffingsprijzen zou een reserve worden gekweekt die de 
kostenn van vervanging niet alleen zou dekken, maar zelfs te boven zou gaan. 

Zoalss ik in hoofdstuk 1 al besprak, ligt aan deze redenering een vervangingswaarde-
benaderingg ten grondslag die in de lijn ligt van Van der Schroeff en Limperg. 

Dee vervangingswaarde op de inkoopmarkt daalt. Derhalve heeft de ondernemer 
minderr kosten (bij vervanging) en als gevolg daarvan is een lagere afschrijving geboden. 
Vann der Schroeff en Groeneveld concluderen dat een daling van de huidige vervangings-
waardee van de nog resterende voorraad werkeenheden tot verlies leidt. 

Alss deze arresten kort worden samengevat, zien we dat er volgens de Hoge Raad 
sprakee moet zijn van: 1) waardevermindering 2) door gebruik binnen de onderneming 
3)) teneinde de kosten van vervanging op te kunnen vangen. Een prijsstijging ten 
opzichtee van de uitgaven voor aanschaf of voortbrenging kan niet leiden tot verhoogde 
afschrijvingen,, omdat dan niet voldaan wordt aan de wettelijke eis van waardeverminde-
ring.ring. Een prijsdaling ten opzichte van de uitgaven voor aanschaf of voortbrenging kan 
niett leiden tot afschrijving, omdat er meer gereserveerd zou worden dan voor vervanging 
nodigg is. Deze lijn wordt bevestigd in tal van latere arresten. 

Inn B. 2958 besliste de Hoge Raad dat afschrijving wel geoorloofd is wegens waardever-
minderingg door of ten gevolge van het gebruik, maar niet op grond van het feit dat men, 
omm een familielid te kunnen helpen, bij de aanvang van een bedrijf bedrijfsmiddelen te 
duurr had aangeschaft. 

Inn B. 2980 treffen wij dezelfde redenering aan als in B. 2849. Een NV verkocht machines 
enn wenste af te schrijven op noodgedwongen uitgaven voor de verandering van een 
elektrischee installatie. Onder normale omstandigheden zou zij niet tot het aanbrengen 
vann de installatie zijn overgegaan, te meer daar de prijzen van de grondstoffen tot 
abnormalee hoogte waren gestegen. 

Dee Hoge Raad overwoog dat het wel begrijpelijk is dat een directie een duurdere 
uitgaaff zo spoedig mogelijk tracht te dekken door afschrijvingen in de eerste jaren in 
aftrekk te brengen op de winst. Maar waar het de berekening van het zuivere inkomen 
volgenss de wet op de inkomstenbelasting gold, mocht met deze afschrijvingen geen 
rekeningg worden gehouden. 

Dezee nuance wordt ook in B. 2849 uitgewerkt. 
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Kortom,, vanuit het bedrijf geredeneerd is de handelwijze wel te begrijpen, maar fiscaal 
wordtt met andere maten gewogen: waardevermindering door gebruik of technische 
veranderingg en kosten van vervanging.667 

Dee Wet op de Oorlogswinstbelasting laat ook geen hogere dan normale afschrijving toe 
opp onroerend goed, omdat een verbouwing in 1915 méér had gekost dan vroeger het 
gevall zou zijn geweest. De hogere afschrijving werd gevraagd in verband met de hogere 
kostenn van de verbouwing. Zulke afschrijvingen strekten er volgens de Hoge Raad toe 
opp de grondslag van hogere aanschaffingsprijzen het kapitaal dat voor de aanschaffing 
besteedd was, in stand te houden en een reserve te kweken voor meer dan de vervan-
gingskostenn (B. 2988). 

Eenn NV had in 1918 in verband met grote bestellingen van de Duitse regering haar 
fabriekk verbouwd (B. 3002). Deze bestellingen werden echter in november 1918 
geannuleerd.. De gehele verbouwing was overbodig geworden en had voor de NV alleen 
nogg maar afbraakwaarde. De NV wenste het bedrag dat de verbouwing haar méér had 
gekostt dan wanneer zij die vóór augustus 1914 tot stand had gebracht, in één keer af te 
schrijven.. De raad voor beroep achtte het bedrijf geen zuiver oorlogsbedrijf, maar nam 
tochh aan dat de fabriek een deel van haar waarde ontleende aan de oorlogstoestand en 
stondd een deel van de afschrijving toe. De NV wenste ook het resterende gedeelte van 
dee winst af te trekken. 

Dee Hoge Raad oordeelde dat een afschrijving, buiten het verband met de tijdelijkheid 
vann het bedrijf, en enkel op grond dat de oorlogstoestand tot meer dan gewone kapitaal-
uitgavenn had geleid, niet op basis van de artikelen 10 en 11 Wet IB 1914 in aftrek kon 
wordenn gebracht op de winst. De enkele reden dat een kapitaaluitgave meer kost dan 
anderss is dus geen reden tot afschrijving ineens van die meerdere kosten. 

Inn B. 3679 bevestigde de Hoge Raad het oordeel van de raad van beroep Amsterdam 
datt de afschrijving op zaken die voor de uitoefening van een bedrijf worden gebruikt, 
wordtt toegelaten voor het bedrag dat die zaken door het gebruik in waarde verminderen. 
Afschrijvingg was volgens de raad niet toegestaan wegens aankoop van een huis tegen 
eenn hogere prijs dan de werkelijke waarde, daar deze afschrijving in wezen strekte tot 
goedmakingg van kapitaalverlies dat werd geleden, doordat een huis boven de werkelijke 
waardee werd aangekocht. 

4.6.33 Kor t gebrui k 

Eenn NV had hulpmiddelen waarvoor zij in oorlogstijd buitengewoon hoge prijzen had 
betaald,, in 1920/21 hoog afgeschreven. Zij voerde aan dat zij de hulpmiddelen voor een 
beperktee tijd zou gebruiken (B. 3248). De Raad van Beroep voor de Directe Belastingen 
Zwollee stond de afschrijving toe. In cassatie betoogde de minister van Financiën dat de 
raadd ten onrechte een afschrijving wegens prijsdaling had toegestaan. 

Dee Hoge Raad herhaalde eerst de formulering uit de memorie van toelichting: het 
gaatt om waardevermindering door gebruik of technische veroudering en bestrijding van 
vervangingskosten.. De waardevermindering van de hulpmiddelen tengevolge van de 
terugkeerr naar de normale toestand is een nadeel dat toegeschreven kan worden aan de 
aardd van het bedrijf. Het is mede veroorzaakt door het aan de korte tijd gebonden ge-
bruikk van die hulpmiddelen dat men reeds bij de oprichting verwachtte. Bedrijven waarbij 
uitt hoofde van hun beperkte duur vervanging van hulpmiddelen door andere niet te voor-
zienn is, mogen bij de afschrijving op die hulpmiddelen ten volle rekening houden met de 
waardeverminderingg door het gebruik. 

Uitt optiek van investeringsanalyse lijkt deze redenering aan te sluiten bij de berekening van de 
terugverdientijdd of 'pay-back period'. 
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Verschillendee elementen spelen hier een rol. Men wist bij oprichting dat er een korte 
gebruiksperiodee was te voorzien. De waardevermindering was gebonden aan de aard 
vann het bedrijf. Afschrijving wegens prijsdaling was niet mogelijk, omdat bij de afschrij-
vingg op de ooit betaalde hogere aanschafprijzen een reserve zou worden gekweekt die 
dee kosten van vervanging te boven zou gaan. Vervanging was niet aan de orde. 

Eenzelfdee beslissing zien wij terug in B. 3308, waarin de Hoge Raad afschrijving 
wegenss waardevermindering toestond, omdat de ondernemer zich reeds bij de aanschaf 
vann die aandelen van een spoedige waardevermindering bewust was. Deze waardever-
minderingg hing ook samen met het korte gebruik dat de ondernemer van die aandelen 
verwachtte. . 

Kortom,, als er een korte gebruiksperiode is te verwachten, kan men over die korte 
gebruiksperiodee afschrijven als bij aanschaf een waardedaling voorzienbaar is. 

4.6.44 Geen gebrui k 

Eenn andere variant is aan de orde wanneer van meet af aan een bedrijfsmiddel niet zal 
wordenn gebruikt. De Hoge Raad oordeelde dat een machine die voor het gebruik in het 
bedrijff was aangeschaft en die direct na aanschaf te enen male onbruikbaar was 
gebleken,, volgens goedkoopmansgebruik mocht worden afgeschreven (B. 3598). 

Inn B. 5319 ging het om een makelaar die met betrekking tot een 'te duur' aangekocht 
pandd het verschil tussen de kostprijs en de geschatte waarde in mindering op de winst 
wenstee te brengen. Uit deze feiten vloeide niet zonder meer voort dat de koopprijs reeds 
aanstondss bij verwerving verloren was en dat het voor de ondernemer uitgesloten zou 
zijnn het daarin gestoken kapitaal in zijn geheel in stand te houden. 

4.6.55 Abnormaa l hog e prij s doo r conjunctuurinvloede n 

Inn BNB 1954/117* speelde het volgende. Een handelaar in landbouwwerktuigen had ter 
vervangingg van een opslagplaats die in 1944 door oorlogsgeweld verloren was gegaan, 
inn 1946-1947 een nieuw magazijn gebouwd. Op dit nieuwe magazijn paste hij een 
gecombineerdd afschrijfsysteem toe, waarbij de bouwsom werd gesplitst in een normaal 
enn een abnormaal gedeelte. 

Dee raad van beroep oordeelde dat op de oprichtingskosten van een nieuw gebouwd 
bedrijfspand,, voorzover deze kunnen worden geacht als gevolg van bepaalde (tijdelijke) 
conjunctuurinvloedenn abnormaal hoog te zijn opgelopen, naar goedkoopmansgebruik 
eenn abnormaal hoge afschrijving dient te worden toegepast. Zeker nu in de eerstvolgen-
dee jaren enerzijds grotere omzetten die een intensief gebruik (en dus snellere slijtage 
vann het pand) waarschijnlijk maakten en anderzijds grotere winsten mochten worden 
verwachtt waaruit hogere afschrijvingen konden worden bestreden. De handelaar mocht 
uitgaann van een stelsel van afschrijving op een normaler en dus geringer afschrijvings-
percentagee voor normale aanschaffingskosten. Op het abnormale deel van de oprich-
tingskostenn mocht de handelaar 7,5% afschrijven. 

Dee Hoge Raad overwoog dat volgens artikel 11 van het Besluit IB 1941 een jaarlijkse 
afschrijvingg op de werkelijke aanschaffings- of voortbrengingskosten van bedrijfsmidde-
lenn wegens hun waardevermindering tengevolge van het gebruik was toegestaan. Dit 
artikell liet geen ruimte voor het toepassen van een afschrijving die haar grond vond in de 
bijzonderee hoogte van de aanschaffings- of voortbrengingskosten ofwel in de uitkomsten 
vann het bedrijf. Ook had de raad nagelaten te motiveren waarom een intensivering van 
hett gebruik tot grotere slijtage zou leiden. De zaak werd verwezen. 

Annotatorr Smeets is niet tevreden met het arrest. Als in een onderneming de ver-
wachtingg bestaat dat de grootste omzetten in de eerste jaren van de levensduur van 
(bijvoorbeeld)) een magazijn tot stand zullen komen, is het om deze reden toelaatbaar de 
kostenn van de werkeenheden die in het pand aanwezig zijn, in sterke mate ten laste van 
diee eerste jaren te brengen. In die periode wordt het bedrijfsmiddel het meest gebruikt en 
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gaatt de gebruikswaarde voor het bedrijf achteruit. Een afschrijving naar een vast 
percentagee van de aanschaffingswaarde over de gehele levensduur is dan niet 
doelmatig.. Als verder verwacht kan worden dat in de eerste jaren hoge en in de latere 
jarenn lage prijzen voor de verkochte producten zullen worden verworven, is er volgens 
hemm een reden te meer om een bedrag hoger dan het gemiddelde per gebruiksjaar ten 
lastee van de eerste jaren te brengen. 

Hofstraa acht de opvatting van de Hoge Raad te beperkt.668 Als bedrijfsmiddelen in 
eenn periode van hoogconjunctuur of goederenschaarste worden aangeschaft tegen 
exorbitantt hoge prijzen, is er bedrijfseconomisch alles voor te zeggen de kop van het 
bedrijfsmiddell af te slaan in de periode waarin de diensten van het bedrijfsmiddel 
bijzonderr waardevol zijn. De extra uitgaven worden zo gesteld tegenover de extra 
winstenn die het gedurende beperkte tijd zal maken. De extra afschrijving brengt de 
boekwaardee te zijner tijd op een normaal niveau. 

Dee schrijvers stellen, in navolging van Polak, de toerekening aan de opbrengsten in 
dee gebruiksjaren voorop. 

Laterr oordeelde de Hoge Raad diverse keren dat een 'te hoge aanschafprijs' van een 
nieuww pand door middel van afschrijvingen over de resterende gebruiksduur verdeeld 
moett worden. 

Inn BNB 1957/83 overwoog de Hoge Raad dat het niet is toegestaan op de aanschaf-
fingskostenn van bedrijfsmiddelen een afschrijving toe te passen die een afboeking tot de 
verkoopwaardee beoogt. 

Dee Hoge Raad stond in BNB 1960/66 een pachtboer toe een bedrag dat bij aankoop 
vann een boerderij werd betaald boven de reële waarde, afzonderlijk te activeren en over 
twaalff jaar af te schrijven. Het bedrag diende ertoe de verkoper tot het sluiten van de 
koopovereenkomstt te bewegen. De duur van twaalf jaar was tussen partijen niet betwist. 
Dee pachtboer mocht afschrijven 'gedurende den tijd, dat belanghebbende geacht kan 
wordenn het landbouwbedrijf op de verkregen boerderij uit te oefenen'. 

Inn BNB 1962/258 oordeelde de Hoge Raad in zake een onrendabele top van een 
boerderij j 

'datt toch naar goed koopmansgebrutk de nieuw gestichte opstallen aan het eind van 
hett boekjaar, waarin zij zijn tot stand gekomen, in de boekhouding moeten worden 
opgenomenn voor een waarde, gelijk aan het volle bedrag hunner aanschaffingskosten, 
enn op die aanschaffingskosten afschrijvingen plaats vinden, waardoor het nadelige 
verschill tussen die aanschaffingskosten en de verkoopwaarde ten tijde van de totstand-
komingg geleidelijk ten laste van de winst wordt gebracht; dat eerst bij vervreemding van 
dee opstallen kan blijken, of en in hoeverre, ondanks de toegepaste afschrijvingen, 
tengevolgee van het voormelde nadelige verschil op deze opstallen een verlies is 
geleden'. . 

4.6.66 Afwaardering bij aanschaf 

Inn het reeds vaker genoemde arrest BNB 1956/102 speelde het volgende. Een schipper 
werdd in 1951 bij een akte van boedelscheiding een motorschip toegescheiden. In die 
aktee werd hem tegenover de toescheiding de verplichting opgelegd tot betaling van een 
restantt hypothecaire schuld van fl. 19.325, tot betaling aan zijn zuster van een bedrag 
vann fl. 500 en tot betaling aan zijn moeder van een lijfrente van fl. 40 per week. Daar-
naastt moest hij nog de kosten van de akte (fl. 187) betalen. Het schip had een waarde 
vann fl. 45.000. De moeder overleed in hetzelfde jaar nadat hij haar fl. 1.080 aan lijfrente-
termijnenn betaald had. Hij wenste dit bedrag af te trekken van de winst. 

Hofstraa 1955, p. 203. 
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Dee raad van beroep waardeerde de lijfrenteverplichting die bij de overneming van het 
schipp aanvaard was, op fl. 34.670 en berekende de kostprijs van het schip op fl. 34.670 
++ fl. 19.325 + fl. 500 + fl. 187 = fl. 54.682. De raad van beroep stond, naast een normale 
enn vervroegde afschrijving ad fl. 19 199,10, toe het verschil tussen de kostprijs van het 
schipp ad fl. 54.682 en de getaxeerde waarde ad fl. 45.000 in aftrek te brengen. 

Inn cassatie stelde de staatssecretaris dat de normale en vervroegde afschrijving in 
totaall fl. 19.199,10 bedroegen, waardoor de boekwaarde van het schip aan het einde 
vann het jaar 1951 fl. 35.482,90 bedroeg. De boekwaarde was al gedaald beneden de 
getaxeerdee waarde, waardoor er geen plaats meer was voor een extra aftrek. 

Dee Hoge Raad oordeelde dat waardering van bedrijfsmiddelen op een ander bedrag 
dann op de aanschaffingskosten verminderd met de daarop toegepaste afschrijvingen 
slechtss in aanmerking komt, indien de na de afschrijving verkregen boekwaarde hoger 
dann de bedrijfswaarde blijkt te zijn. Hiervan was in het onderhavige geval geen sprake. 

Afwaarderingg na aanschaf is volgens de Hoge Raad mogelijk wanneer de bedrijfs-
waardee onder de boekwaarde ligt. Eenzelfde benadering zien wij in de hierna te 
behandelenn jurisprudentie inzake de sloop van gebruikte en ongebruikte panden, waar 
afwaarderingg van een nieuwbouwpand naar lagere bedrijfswaarde niet uitgesloten is. 

Smeetss acht het met Brüll juister af te waarderen naar lagere bedrijfswaarde en niet een 
'extraa afschrijving' toe te passen als tussen de datum van bestelling en die van de af-
leveringg van het object een daling van de bedrijfswaarde aantoonbaar is.669 De bewinds-
liedenn van Financiën hebben dit ook in de memorie van antwoord aangegeven.670 

4.6.77 Koste n niet totstandgekome n gebou w 

Hett hof 's-Gravenhage oordeelde in BNB 1960/272 over de bouw van een bedrijfspand A 
diee werd gestaakt door de schuld van de gemeente. Later werd met de gemeente op-
nieuww over bouwgrond onderhandeld en een nieuw pand B ontworpen. De belangheb-
bendee probeerde de schade niet te verhalen op de gemeente om op goede voet met 
haarr te blijven. De ondernemer betaalde wegens het stopzetten van de bouw van A 
schadeloosstellingenn aan gedupeerde architecten en aannemers en merkte deze be-
dragenn als verlies aan. De inspecteur wenste deze bedragen te activeren als kostprijs 
vann gebouw B. 

Naarr goedkoopmansgebruik maakte het bedrag geen deel uit van de kostprijs van 
pandd B, zo oordeelde het hof. Het bedrag was uitgegeven voor de bouw van een pand 
datt niet tot stand kon worden gebracht, zodat er geen tegenwaarde tegenover heeft 
gestaan.. De uitgave had het karakter van een verspilling. Dergelijke uitgaven dienden 
naarr goedkoopmansgebruik in hun geheel ten laste te komen van het jaar waarin zij 
warenn gedaan. 

Dee inspecteur stelde dat het bedrag een onvoorziene uitgave was die betrekking had 
opp gebouw B. Dergelijke onvoorziene uitgaven kwamen volgens hem bij elke bouw voor 
enn maakten deel uit van de kostprijs van gebouwen. Deze stelling ging volgens het hof 
alleenn op als de onvoorziene uitgaven het te creëren bedrijfsmiddel B zouden raken. Hier 
stondd echter vast dat het uitgegeven bedrag slechts betrekking had op gebouw A, zodat 
vann enig aanrakingspunt met gebouw B, geen sprake kon zijn geweest. 

Ookk hier is toerekening het kernthema. Het hof benadrukte dat er een rechtstreekse 
relatiee moet zijn met de bouw van een pand. Tegenover de kosten van het te creëren 
gebouww A kwamen geen inkomsten meer te staan, zodat de kosten als verliespost in één 
keerr in aftrek kwamen op de winst. Een vergelijkbare benadering paste de Hoge Raad 
toee in de boortorenarresten.671 

Smeetss 1966, p. 83. 
Kamerstukkenn II 1962/63, 5380, no. 19, p. 32 (memorie van antwoord). 
BNBB 1995/180c*; BNB 1998/355c*. 
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Rensemaa meent dat kosten die voortvloeien uit min of meer normaal te achten risico's 
tijdenss de bouw, geactiveerd moeten worden.672 Hier was echter sprake van een door de 
gemeentee gemaakte fout, waarbij de belanghebbende om zakelijke redenen had afge-
zienn van het indienen van een eis tot schadevergoeding. 

4.77 Sloop en voortbrengin g van een nieuw bedrijfsmidde l 

4.7.11 Inleidin g 

Alss gebouwen worden gesloopt en worden vervangen door nieuwbouw, zijn er twee 
situatiess te onderscheiden:673 

 koop, met het oog op, en onmiddellijk gevolgd door sloop voor nieuwbouw en gebruik 
inn de onderneming; 

 gebruik in onderneming, gevolgd door sloop en nieuwbouw. 

Hierbijj speelt de vraag of de aanschaffingskosten van de gekochte opstal respectievelijk 
dee boekwaarde van de gebruikte opstallen moeten worden toegerekend aan de grond 
dann wel aan de stichtingskosten van de nieuwe opstallen. Wanneer de boekwaarde aan 
dee grond moet worden toegerekend, zou men kunnen stellen dat ze daarmee niet-
afschrijfbaarr zijn geworden. Bij een toerekening aan de opstal, die nu eenmaal aan 
slijtagee onderhevig is, zouden ze in deze benadering nog afgeschreven kunnen worden. 

Inn de jurisprudentie wordt eerst de lijn gevolgd dat de aanschaffingskosten van de 
ongebruiktee opstal dan wel de boekwaarde van de gebruikte opstal zijn toe te rekenen 
aann de stichtingskosten van de nieuwe opstal. Later lijkt zich een nieuwe regel aan te 
dienen:: wanneer de ondernemer met de sloop primair beoogt de ondergrond vrij te 
makenn voor de bouw van een nieuw pand, moeten de aanschaffingskosten of de boek-
waardee van de oude opstal aan de grond worden toegerekend.674 In BNB 1993/37* en 
BNBB 1993/240* spreekt de Hoge Raad over toerekening aan het nieuwe bedrijfsmiddel 
(grondd plus opstal). Hiermee geeft het college aan dat de aanschaffingskosten of de 
boekwaardee deel uitmaken van het afschrijvingsobject 'grond plus opstal'. 

Eenn andere vraag is of de boekwaarde van de te slopen opstallen als een verlies 
genomengenomen mag worden dat ineens aftrekbaar is. Aanvankelijk leek deze vraag bevesti-
gendd beantwoord te worden, later werd in de jurisprudentie beslist dat toerekening aan 
dee opstallen moest plaatsvinden. 

Alss er vóór sloop en nieuwbouw eerst sprake is van gebruik binnen de onderneming, 
kann er op het bedrijfsmiddel worden afgeschreven. Wanneer de boekwaarde vóór sloop 
lagerr is dan de bedrijfswaarde, kan men eerst afwaarderen naar lagere bedrijfswaarde. 
Dee resterende bedrijfswaarde wordt dan weer toegerekend aan het nieuwe bedrijfs-
middel. . 

Zowell in het geval dat er eerst sprake is van gebruik van de opstal vóór sloop en 
nieuwbouw,, als in het geval wanneer er geen gebruik is, is afwaardering van het nieuwe 
bedrijfsmiddell naar lagere bedrijfswaarde volgens de Hoge Raad mogelijk. 

Wanneerr in de bedrijfsuitoefening versleten opstallen worden gesloopt en vervangen 
doorr functioneel dezelfde opstallen van vrijwel dezelfde omvang, mag de resterende 
bedrijfswaardee van de oude opstallen naar nihil worden afgeschreven. 

Rensemaa 1969, p. 561. 
Ziee Douma 1930, p. 85, Van Soest 1965, p. 976. 
BNBB 1983/258*; BNB 1983/259*; BNB 1987/151*. 
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Inn 4.7.2 behandel ik de situatie van koop gevolgd door sloop voor nieuwbouw. Gebruik 
gevolgdd door sloop en nieuwbouw (afschrijving) is het onderwerp van 4.7.3. Gebruik en 
sloop:: afwaarderen naar lagere bedrijfswaarde komt in 4.7.4 aan bod. Jurisprudentie ten 
aanzienn van WIR-uitsluiting van gronden zal ik in 4.7.5 bespreken. De vraag of de 
bedoelingg ten tijde van de aankoop niet meer relevant is, beantwoord ik in 4.7.6. 
Subparagraaff 4.7.7 is gewijd aan jurisprudentie aangaande de mogelijkheid na 
nieuwbouww van het bedrijfsmiddel af te waarderen, terwijl in 4.7.8 jurisprudentie over 
gebruik,, sloop en vervanging door een functioneel zelfde bedrijfsmiddel aan de orde 
komt.. Een conclusie besluit deze paragraaf (4.7.9). 

4.7.22 Koo p gevolg d doo r sloo p voor  nieuwbou w 

Onderr vigeur van de Wet op de Oorlogswinstbelasting had een NV voor de stichting van 
eenn nieuwe fabriek nieuwe percelen aangekocht en zowel deze, als het oude fabrieks-
gebouww afgebroken (B. 2497). De vraag rees in hoeverre afschrijving betreffende die 
afbraakk mogelijk was. De Commissie van Advies oordeelde eenstemmig dat de NV het 
oudee fabrieksgebouw ineens mocht afschrijven in het jaar van afbraak. 

Eenn andere vraag was of de NV in het jaar van amotie de prijs voor de percelen, 
verminderdd met de opbrengst van de amotie, kon afschrijven. De meningen liepen 
hieroverr uiteen. Een meerderheid meende met de volgende motivering dat afschrijving 
mogelijkk was. Wanneer een bedrijfsobject boven de boekwaarde wordt verkocht, wordt 
hett verschil als boekwinst aangemerkt. Hieruit volgt dan omgekeerd dat men, wanneer 
eenn bedrijfsobject door sloop verloren gaat, het verschil tussen de boekwaarde en de 
sloopwaardee als verlies moet aanmerken. Voortgezette geleidelijke afschrijving op een 
niett meer bestaand object kwam deze meerderheid als zeer oneigenaardig voor. Het 
leekk in strijd te zijn met 'vrijwel algemeen geldende handels-usance'. 

Dee minderheid oordeelde dat aan de nieuwe fabriek een meerwaarde moest worden 
toegekendd boven de oude, van alle uitgaven die gedaan waren om de nieuwe fabriek in 
ruill voor de oude te krijgen. Dit kon geen andere dan commerciële redenen hebben 
gehad.. De fabriek achtte deze uitgaven voldoende rendabel om tot sloop te besluiten, 
anderss zou zij ze niet hebben gedaan; en rendabel in die zin dat de daarmee te ver-
krijgenn inkomsten de kosten dekten. 

Dee commissie wees er verder nog op dat de grondwaarde vermoedelijk zou zijn 
gestegen.. Een onderzoek zou moeten aantonen in hoeverre tegenover afschrijving van 
dee gebouwen verhoging van de terreinwaarde gewettigd was. De minister deelde de 
meningg van de meerderheid van de commissie. 

Inn mijn perceptie had de minderheid van de commissie de juiste benadering gekozen. 
Inn wezen sloten deze commissieleden voor hun redenering aan bij de investeringsplan-
ningg van de ondernemer. Deze zou niet tot uitgaven voor aanschaf en sloop van het 
gebouww en de percelen overgaan als deze uitgaven niet rendabel zouden zijn. Een 
kapitaalverliess trad hierdoor als gevolg van de sloop niet voor dit bedrijf op. Door 
(geleidelijke)) afschrijving kan de onderneming vervolgens het waardeverlies van de 
totalee investering van de nieuwe fabriek toerekenen aan de jaren. Raadselachtig blijft 
waaromm deze minderheid wel instemde met de afschrijving ineens van de oude fabriek. 
Daarvoorr geldt immers dezelfde redenering. Feitelijk werd in deze casus betaald voor 'te 
bebouwenn grond': aanschafprijs plus sloopkosten. 

Volgenss Polak komen alleen de kosten van de nieuwbouw en de sloopkosten van het 
oudee gebouw voor afschrijving in aanmerking.676 De aankoopsom voor het oude gebouw 
iss feitelijk voor de grond besteed. 

Ziee ook hoofdstuk 5. 
Polakk 1918b, p. 74. 
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Eenn firmant kocht grond met woonhuizen en bouwde na afbraak van die opstallen een 
nieuww winkelpand op het vrijkomende terrein. De bedragen voor aankoop en bouw 
overtroffenn de waarde van het gestichte perceel (met inbegrip van de grond) met 
fl.. 30.000. De firmant wenste dit bedrag als verlies te nemen. De stichtingskosten van het 
nieuwee pand bestonden volgens de Hoge Raad uit hetgeen de ondernemer voor de 
huizenn had betaald tezamen met de bouwkosten van de winkel. De totale stichtings-
kostenn vormden dan de grondslag voor de afschrijving <B. 4374, B. 4643). 

Doumaa bespreekt B. 2497 en de arresten B. 3314 en B. 4374.677 Hij concludeert dat de 
minderheidd van de afschrijvingscommissie gelijk heeft gekregen van de Hoge Raad. 
Hijj wijst erop dat men met een geflatteerde balans te maken kan krijgen. De ondernemer 
moett de waarde van de vaste goederen immers opvoeren tot een bedrag dat de werke-
lijkee waarde overtreft en mag slechts volgens de gebruikelijke percentages afschrijven. 
Vann een versnelde afschrijving op de meerwaarde kan geen sprake zijn. 

Wanneerr een aangekocht gebouw wordt verbouwd of afgebroken om plaats te 
makenn voor nieuwbouw, meent Douma - dit in tegenstelling tot wat de Hoge Raad 
meentt - dat daarop wel mag worden afgeschreven. Het gebouw is voor bedrijfsdoel-
eindenn gekocht en daaraan geheel ten offer gevallen. Er is sprake van de 'vernietiging 
vann een boekwaarde'. 

Eenn firma kocht in 1929 grond, waarop arbeiderswoningen stonden <B. 7305). Zij brak 
eenn deel van de huisjes af en stichtte op het vrijgekomen terrein een opslagplaats. De 
overigee huisjes werden voorlopig verhuurd tot verdere uitbreiding van het bedrijf nodig 
zouu zijn. In 1937 werden zij gesloopt en verrees er een nieuwe constructiewerkplaats. 

Dee raad van beroep besliste dat de huisjes tot 1937 niet voor de uitoefening van het 
bedrijff waren gebruikt, van afschrijving ex artikel 10, lid 2 Wet IB 1914 kon hier geen 
sprakee zijn. De kosten voor aankoop van gronden en gebouwen konden volgens artikel 
111 Wet IB 1914 niet als bedrijfskosten worden beschouwd. 

Dee stichtingskosten van het in 1937 verkregen bedrijfsmiddel werden volgens de 
Hogee Raad gevormd door de bouwkosten en hetgeen de firma indertijd voor de daartoe 
benodigdee grond met de opstallen had betaald, vermeerderd met de kosten en vermin-
derdd met de opbrengst van de afbraak. 

Eenn firma kocht in 1949 een pand en brak dat in 1952 af om in plaats daarvan twee 
nieuwee bedrijfspanden te bouwen (BNB 1957/124). Van het aangekochte gebouw stond 
vastt dat het in zijn bestaande toestand als bedrijfspand onbruikbaar was. De firma had 
dann ook van de aanvang af de bedoeling gehad het perceel te verbouwen tot showroom 
annexx werkplaats en stalling. Tot 1952 had men tevergeefs getracht een vestigings-
vergunningg voor dit bedrijf te krijgen. Daarom werd besloten het gehele gebouw af te 
brekenn en op die plaats twee woonhuizen te bouwen. Men wenste totale afschrijving van 
dee restboekwaarde van het gekochte en afgebroken pand. 

Volgenss de Hoge Raad werd het aldus in 1949 aangekochte pand opgeofferd voor de 
bouww van de woonhuizen. De waarde die het pand in 1952 vóór de afbraak vertegen-
woordigde,, maakte deel uit van de stichtingskosten van de woonhuizen. Daarbij miste 
hett betekenis of het opgeofferde pand destijds in het bijzonder met het oog op de bouw 
vann de woonhuizen was verworven dan wel met het doel daarin, na verbouwing, een 
showroomm met werkplaats en stalling te vestigen. De ondernemer mocht niet op het 
pandd afschrijven. 

Vann Soest meent, onder verwijzing naar BNB 1957/124, dat de grond in het bijzonder 
vann belang is indien opstallen worden gekocht met geen ander oogmerk dan ze te 
slopenn en op de plaats daarvan nieuwbouw te stichten.678 Later geeft hij aan dat in een 

Doumaa 1930, p. 85 en 86. 
Vann Soest 1965, p. 976 en 977. 
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dergelijkk geval de oude opstal geen functie in het bedrijf vervult en de aanschaffingsprijs 
deell zal uitmaken van de kostprijs van de nieuwbouw. 

Eenn ondernemer kocht voor zijn fabricagebedrijf een terrein met (onder meer) niet-
bruikbaree opstallen en machines, met de bedoeling een nieuwe fabriekte stichten (BNB 
1958/21).. Twee loodsen werden gesloopt en de machines werden verkocht. De onder-
nemerr wenste de koopsom voor de loodsen en de machines, verminderd met de waarde 
vann de afgekomen bouwmaterialen en de verkoopopbrengst van de machines, als ver-
liess aan te merken. De betaalde koopsom maakte volgens de Hoge Raad deel uit van de 
aanschaffingskostenn van de te stichten fabriek. Met de afschrijving kon hij pas beginnen 
nadatt de fabriek tot stand was gekomen. Er was niet gebleken dat de verplaatsing van 
dee opstallen had geleid tot grotere uitgaven dan waarop aanvankelijk was gerekend. 
Voorr extra afschrijving was dus geen plaats. 

Inn een procedure over de investeringsaftrek kocht een NV een woonhuis met tuin om 
tee zijner tijd in het woonhuis een kantoor en laboratoria te vestigen en in de tuin een 
nieuwee fabrieksruimte te bouwen (BNB 1959/89*). De Hoge Raad oordeelde dat de NV 
geenn aanspraak had op investeringsaftrek zolang het huis in gebruik was als woonhuis 
enn de tuin niet met een gebouw was bezet. Maar als de NV ooit een fabriekspand in de 
tuinn zou bouwen, waardoor zij een bedrijfsmiddel, gevormd door ondergrond en opstal, 
zouu verwerven, zouden de aanschaffingskosten van de ondergrond ten aanzien van dat 
bedrijfsmiddell als voortbrengingskosten kunnen worden aangemerkt. 

Inn BNB 1959/89* spreekt de Hoge Raad van de verwerving van een 'bedrijfsmiddel, 
gevormdd door grond plus opstal'. In latere arresten benadrukt het college deze termino-
logie. . 

IJsselmuidenn concludeert in 1962 dat naar unanieme opvatting tot de aankoopprijs van 
hett nieuwe gebouw behoren: de kosten van aankoop, afbraak en wegruimen van het 
oude,, verminderd met de waarde van de afgekomen materialen.679 

Eenn landbouwer kocht in 1968 een boomgaard, rooide oude fruitbomen en bestelde 
nieuwee aanplant die hij in 1969 inpootte. De waarde van de oude opstand was, volgens 
hett hof Arnhem in BNB 1972/209, een offer dat geen bedrijfsverlies was, maar onderdeel 
vann de voortbrengingskosten van de nieuw aan te leggen boomgaard. Volgens 
goedkoopmansgebruikk zou een bedrijfsverlies wel aan de orde zijn als de opstand ten 
tijdee van het rooien in aanmerking kon worden genomen voor een bedrijfswaarde die 
benedenn de boekwaarde (aanschaffingswaarde) lag. Hiervan was echter geen sprake. 
Hett was niet voldoende aannemelijk dat zich vanaf de aankoop van de boomgaard tot 
hett gedeeltelijk rooien van de opstand een waardedaling tot lagere bedrijfswaarde had 
voorgedaan. . 

4.7.33 Gebrui k gevolg d doo r sloo p en nieuwbouw : afschrijvin g 

Eenn andere situatie is aan de orde als gebouwen reeds langere tijd in het bedrijfsproces 
gebruiktt zijn en daarna worden gesloopt omwille van nieuwbouw. 

Dee beginselen van de afschrijving vereisen volgens Douma dat de balanswaarde van 
hett afgebrokene in een verbouwingsjaar (in één keer) wordt afgeschreven.680 Dit moet 
zowell voor een partiële verbouwing als voor een totale afbraak en algehele nieuwbouw 
gelden.. Hij spreekt in dit verband van 'vernietiging van de boekwaarde'. 

IJsselmuidenn komt tot eenzelfde oplossing.681 Hij stelt dat het af te breken gebouw 
binnenn het geheel van productiemiddelen geen functie meer vervult. De economische 

IJsselmuidenn 1962, p. 39. 
Doumaa 1930, p. 85 en 86. 
IJsselmuidenn 1962, p. 40. 
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samenhangg tussen oud en nieuw ontbreekt. De restantboekwaarde plus de kosten van 
afbraakk moeten ten laste van het resultaat komen. 

Jacobss nuanceert de voorgaande opvattingen en stelt dat men de boekwaarde van 
dee opstal via een extra afschrijving tot de residuwaarde van de opstal dient te vermin-
deren.6822 In de regel zal deze volgens hem nihil of negatief (door afbraakkosten) zijn. 
Zowell een positieve als een negatieve residuwaarde van de gesloopte opstallen gaat als 
voortbrengingskostenn deel uitmaken van de kostprijs van de grond: om deze vestigings-
plaatss is het volgens hem immers begonnen en daarom worden de offers gebracht. 

Hijj acht het complicerend dat de Hoge Raad grond en opstal in het algemeen als één 
bedrijfsmiddell beschouwt. Als een nieuw bedrijfsmiddel wordt gecreëerd, kan alleen 
extraa worden afgeschreven als de boekwaarde van het bedrijfsmiddel grond plus opstal 
hogerr is dan de gebruikswaarde van het bedrijfsmiddel vlak vóór de sloop. Dit zal 
volgenss hem bijna nooit het geval zijn. De stijging van de grondwaarde kan dan een 
probleemm opleveren. De bedrijfswaarde van de opstal is dan nooit van belang. 

Zoalss wij hierna zullen zien, hanteert de Hoge Raad in BNB 1983/258* en BNB 
1983/259** de term 'bedrijfsmiddel', waardoor de problematiek van de gestegen grond-
waardee nog steeds speelt. 

Eenn ondernemer kocht twee aangrenzende percelen en sloopte die ten behoeve van 
dee uitbreiding van een hotelpand dat in de onderneming werd gebruikt. Voor de afschrij-
vingg diende men volgens de Hoge Raad uit te gaan van de aanschaffingskosten van het 
gehelegehele complex: de boekwaarde van het hotel vóór uitbreiding, de aankoopkosten van 
dee percelen en de kosten van sloop plus opbouw. Daarnaast had de raad van beroep 
moetenn onderzoeken of afschrijving op de kosten gerechtvaardigd was wegens vermin-
deringg van de bedrijfswaarde van het complex ten gevolge van het gebruik in het bedrijf 
(B.. 5081). 

Eenn ander geval: een ondernemer sloopte zijn winkelgebouwen drukkerijgebouwgeheel 
enn verving ze door een nieuw gebouw. De Hoge Raad overwoog dat er niet was ge-
sloopt,, omdat de gebouwen waardeloos waren geworden, maar omdat een behoorlijke 
exploitatiee van het bedrijf vereiste dat zij werden vervangen. De waarde van de gesloopte 
gebouwenn - 'ten offer gebracht aan de uitbreiding van het bedrijf - en de bouwkosten 
vann de nieuwe gebouwen moesten worden beschouwd als uitgaven voor verbetering of 
verandering.. De gezamenlijke uitgaven vormden de aanschaffingskosten van de nieuwe 
gebouwen.. Ook hier moest nog worden onderzocht of afschrijving naar goedkoopmans-
gebruikk gerechtvaardigd was wegens vermindering van de bedrijfswaarde tengevolge 
vann het bedrijfsgebruik <B. 5298). 

Eenn schoenhersteller kocht een terrein met enkele oude huizen met de bedoeling ze 
voorlopigg te verhuren en vervolgens binnen drie tot vijfjaar af te breken en op de 
vrijgekomenn grond een bedrijfspand te stichten. Het hof Arnhem stond afschrijving 
gedurendee deze jaren toe (BNB 1966/235). 

4.7.44 Gebrui k en sloop : afwaardere n naar lager e bedrijfswaard e 

Wijj zagen hiervoor dat de Hoge Raad had aangegeven dat men volgens goedkoop-
mansgebruikk verder mocht afschrijven op de stichtingskosten. Na introductie in het 
Besluitt IB 1941 werd het ook mogelijk af te waarderen naar lagere bedrijfswaarde. 

Inn de uitspraak van het hof Leeuwarden van 10 mei 1965 (rolnummer 62/65) lag de 
volgendee zaak ten grondslag: een juwelier kocht in 1957 twee kleine, oude panden die 
hijj in 1962 ingrijpend verbouwde. Alleen een gedeelte van de voorgevel en de linker 
zijgevell bleef staan. Voor het overige werden de panden gesloopt en werd één nieuw 
pandd opgebouwd. Het hof oordeelde dat de waarde die de twee panden hadden vóór de 

Jacobss 1974, p. 281. 
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verbouwing,, deel uitmaakte van de stichtingskosten van het nieuwe pand. Daarbij was 
hett van geen betekenis dat de twee in 1957 aangekochte panden met het oog op een 
toekomstigee verbouwing waren verworven. 

Inn het geval van koop, gebruik, sloop en nieuwbouw is Van Soest van mening dat er 
eenn bedrijfsmiddel is geweest dat zijn functie in de onderneming heeft vervuld. Afbraak 
geschiedtt dan omdat (in de regel) de functie niet of niet voldoende kan worden vervuld. 
Vann Soest brengt verder nog een belangrijke nuancering aan. Voor zover nog niet is 
afgeschrevenn tot de restwaarde, zal men volgens hem nog een verlies tot uitdrukking 
moetenn brengen.684 Het hof heeft weliswaar het gelijk aan zijn zijde als het stelt dat de 
oudee panden zijn opgeofferd ter wille van nieuwbouw, maar het kan ook zijn dat de oude 
pandenn juist zijn opgeofferd, omdat zij hun functie niet meer of slechts onvoldoende 
kondenn vervullen. De goede koopman moet hier enige vrijheid hebben. Het moet hem 
toegestaann zijn de resterende boekwaarde van de opstallen als verlies af te boeken. 

Wijj menen deze benadering van Van Soest terug te zien in het arrest BNB 1993/ 
240*.. Daar werd toegestaan bij vervanging door een functioneel zelfde bedrijfsmiddel 
eenn relatief geringe resterende bedrijfswaarde ineens als verlies te nemen. 

Eenn ander geval: tot het bedrijfsvermogen van een ondernemer behoorde sinds 1934 
eenn woonhuis dat in 1963 ook ten tijde van sloop (zonder de grondwaarde) een boek-
waardee had van fl. 7.500 (BNB 1969/98). De werkelijke waarde van de opstal was gelijk 
aann de restwaarde en bedroeg fl. 6000. In 1963 werd het woonhuis gesloopt en de 
ondernemerr was, gedeeltelijk op dezelfde plaats, begonnen met de bouw van een nieuw 
woonhuis.. De inspecteur had de boekwaarde van het gesloopte woonhuis ad fl. 7.500 
niett als een bedrijfsverlies van het jaar 1963 aangemerkt, maar had dit bedrag be-
schouwdd als een deel van de stichtingskosten van het nieuwe pand. 

Hett hof 's-Hertogenbosch stelde dat de ondernemer het oude woonhuis had opge-
offerdd ter wille van de bouw van het nieuwe woonhuis. Een dergelijk offer was niet aan te 
merkenn als bedrijfsverlies, maar maakte deel uit van de stichtingskosten van het nieuwe 
bedrijfspand.. Volgens goedkoopmansgebruik mag de opgeofferde opstal daarbij in aan-
merkingg worden genomen voor zijn werkelijke waarde. Aangaande de afbraak van het 
oudee woonhuis, waarvan de boekwaarde fl. 7.500 en de werkelijke waarde fl. 6000 
bedroeg,, resulteerde een verlies van fl. 1500. 

Inn BNB 1971/76 ging het om een landbouwer die het woonhuis met een klein gedeelte 
vann de daaraan onder één dak vastgebouwde stal sloopte. Het geheel behoorde tot zijn 
bedrijfsvermogen.. De boekwaarde bedroeg fl. 6.000. Op de nieuwe fundamenten stichtte 
hijj een nieuw woonhuis, dat ook tot het bedrijfsvermogen behoorde. De landbouwer 
wenstee de boekwaarde van de opstallen af te schrijven van de winst. 

Hett hof 's-Hertogenbosch overwoog dat de afgebroken opstallen werden opgeofferd 
voorr de bouw van het nieuwe woonhuis. Een dergelijk offer was geen bedrijfsverlies, 
maarr maakte deel uit van de stichtingskosten van het nieuwe bedrijfspand. 

Volgenss goedkoopmansgebruik is het daarbij geoorloofd de opgeofferde opstallen in 
aanmerkingg te nemen voor hun bedrijfswaarde - dat is de waarde die een eventuele 
koperr van het bedrijf zou toekennen aan de opstal - ten tijde van afbraak. De bedrijfs-
waardee van de oude opstal bedroeg fl. 3.000, zodat de landbouwer fl. 3.000 verlies 
(fl.. 6.000 boekwaarde -/- fl. 3.000 bedrijfswaarde) kon nemen. De redenering van het hof 
houdtt in dat in wezen al fl. 3.000 in het verleden verloren is gegaan in de bedrijfsvoering. 
Hett past binnen goedkoopmansgebruik deze verliezen (door een afwaardering naar 
lageree bedrijfswaarde) alsnog te nemen vóór het tijdstip van afbraak. De 'gecorrigeerde 

Vann Soest 1965, p. 977. 
Volgenss Van Soest op de historische kostprijs bepaald. 
Laterr herhaalt hij deze mening, zie Van Soest 1967, p. 19. 
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boekwaarde'' wordt opgeofferd voor de nieuwbouw. Dit bedrag wordt geactiveerd en 
afgeschreven. . 

Dezee lijn van het hof 's-Hertogenbosch wordt bevestigd en uitgebouwd door de Hoge 
Raadd in BNB 1971/108. Het ging om het volgende. Voor de bouw van een nieuw 
fabrieksgebouww werd een oud fabrieksgebouw gesloopt. Het oude gebouw had een 
boekwaardee van fl. 12.000 en de belanghebbende schreef het tot nihil af. Hij stelde dat 
dee herstelkosten van het oude gebouw waarschijnlijk meer dan fl. 12.000 zouden hebben 
bedragen.. Door de afschrijving naar nihil was in feite rekening gehouden met fl. 12.000 
aann onderhoudskosten. 

Hett hof had volgens de Hoge Raad terecht het volgende beslist. Nu voor de afbraak 
vann het nieuwe bedrijfspand een reeds bestaand bedrijfspand moest worden gesloopt, 
moestt het offer dat door de afbraak van het oude pand ten behoeve van de nieuwbouw 
wass gebracht, worden gerekend tot de stichtingskosten van het nieuwe pand. Het hof 
konn ervan uitgaan dat dit offer fl. 12.000 bedroeg, aangezien dit het bedrag was waar-
voorr het oude pand vóór afbraak te boek stond. Het college had vastgesteld dat dit ook 
dee bedrijfswaarde van het oude pand was. Ook was het niet aannemelijk dat de bedrijfs-
waardee van het nieuwe pand lager was dan de stichtingskosten van dat pand. Met 
anderee woorden: er was geen verlies meer toe te rekenen aan het verleden. De boek-
waardee vóór sloop was gelijk aan de bedrijfswaarde vóór sloop. Een afwaardering op het 
pass gestichte pand was ook niet aan de orde. 

Wijj zien dat de Hoge Raad een afwaardering naar lagere bedrijfswaarde op twee 
momentenn mogelijk acht: vóór sloop (BNB 1969/98, BNB 1971/76) en na nieuwbouw 
(impliciet,, later wel in BNB 1993/37* voor ongebruikte gebouwen toegestaan). 

Eenn belanghebbende kocht in 1963 een winkelwoonhuis en begon daarin een onder-
neming.. Het gehele pand rekende hij tot zijn privé-vermogen. In 1970 werd het woon-
winkelpandd gesloopt en liet hij op de vrijgekomen grond een nieuw pand bouwen. Het 
bedrijfsgedeeltee rekende hij tot zijn bedrijfsvermogen. De waarde van het afgebroken 
pandd (fl. 65.000) werd gelijk gesteld aan de koopprijs die de belanghebbende aan een 
willekeurigee derde zou hebben moeten betalen om de grond met het pand te verwerven. 
Alss stichtingskosten van het bedrijfsgedeelte kon volgens het hof Arnhem in BNB 
1974/2711 een evenredig bedrag van fl. 65.000 worden aangemerkt. 

Hett hof Amsterdam moest in BNB 1985/106 beslissen in een geval waarin een BV van 
haarr enig aandeelhouder een bedrijfspand huurde. In 1978 werd besloten het pand voor 
rekeningg van de BV te slopen en een nieuw bedrijfspand te stichten. De verhuurder/enig 
aandeelhouderr bedong van de BV een vergoeding voor de te slopen opstal. Het hof oor-
deeldedeelde dat de BV, toen zij de verplichting van fl. 48 000 aanging, al wist dat de opstal 
zouu worden gesloopt, zodat zij daarmee niet - ook niet in economische zin - een 
bedrijfsmiddell verwierf. De onderwerpelijke verplichting kon ook niet worden aangemerkt 
alss een investering in het nieuwe gebouw dat na de sloop van het oude was gesticht. Het 
iss een opmerkelijke uitspraak. De betaling van de vergoeding werd niet toegerekend aan 
dee nieuwe opstal. Daar wenste de BV uiteindelijk in te investeren. 

4.7.55 BNB 1983/258*, BNB 1983/259*: WIR-uitsluitin g van gronde n 

Inn BNB 1983/258* was het volgende aan de orde. Een ondernemer dreef sinds 1976 een 
dames-- en herenkapsalon. In 1978 kocht hij het recht van altijddurende erfpacht van een 
bestaandd pand met woongedeelte om daarin, na verbouwing, zijn onderneming uit te 
oefenenn en te wonen. Bij nader inzien sloopte hij in 1978 het gehele pand en liet hij op 
dezelfdee plaats een geheel nieuw pand bouwen, ook met een woongedeelte. In het 
nieuwee pand werd de kapsalon voortaan gedreven. De ondernemer wenste 23% 
basisbijdragee voor het nieuwe gebouw. De inspecteur stelde dat het pand doelbewust 
voorr de sloop was gekocht. In een situatie waarin een ondernemer een opstal koopt, 
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dezee sloopt en overgaat tot nieuwbouw, zijn de totale aanschaffingskosten van de oude 
opstall en de sloopkosten aan te merken als investeringen in gronden, daaronder 
begrepenn de ondergrond van gebouwen als bedoeld in artikel 61a, lid 5, aanhef en letter 
aa Wet IB 1964. De geslooptee opstal had geen enkele functie vervuld in de onderneming. 
Dee belanghebbende had door de sloop van de opstal de ondergrond bouwrijp gemaakt. 
Err moest toerekening aan de grond plaatsvinden. 

Dee Hoge Raad overwoog dat de belanghebbende door de koop van het erfpachts-
rechtt investeerde in een bestaand gebouw. De sloop van het bestaande pand en de 
vervangingg daarvan door een op dezelfde grond geheel opnieuw gebouwd pand 
moestenn voor de berekening van de investeringsbijdrage worden aangemerkt als de 
verbeteringverbetering van een bedrijfsmiddel. De investeringsbijdrage van de verbetering diende 
dee ondernemer te stellen op het bedrag van de verplichtingen die daarvoor waren aan-
gegaan.. Daaronder te begrijpen de verplichtingen voor de sloop van het oude pand, 
verminderdd met het gedeelte dat daarvan moest worden toegerekend aan het woon-
gedeeltee van het nieuwe gebouw. 

Dee Hoge Raad besliste dat de sloop en de vervanging van het gebouw 'voor de 
berekeningg van de investeringsbijdrage moet worden aangemerkt als de verbetering van 
eenn bedrijfsmiddel'. Deze overweging ligt volgens annotator Slot in de lijn van de juris-
prudentiee dat ook de sloopkosten behoren tot de aanschaffingskosten van het bedrijfs-
middell (gebouw met grond) dat uiteindelijk tevoorschijn komt. 

Dee sloopkosten worden behandeld als kosten van het nieuwe gebouw. Helaas 
ontbreektt volgens Slot een overweging over de 'toch niet weg te cijferen mogelijkheid' 
dezee sloopkosten als verbetering van de grond te beschouwen. 

Inn BNB 1983/259* lag de volgende kwestie voor. Een BV had op haar opslagterrein rails 
voorr een verrijdbare transporteur. De spoorbaan bestond oorspronkelijk uit twee afzon-
derlijkee gedeelten. Door de aankoop en de sloop van twee woonhuizen werd het mogelijk 
hett spoor door te trekken. De BV wenste de boekwaarde van de twee panden ineens af 
tee schrijven. Subsidiair wenste zij voor dit bedrag investeringsaftrek te genieten en daar-
opp per jaar 10% af te schrijven. 

Dee Hoge Raad oordeelde dat de BV met de sloop van de woonhuizen primair had 
beoogdd de ondergrond van die woonhuizen voor haar bedrijf vrij te maken. Dit bracht met 
zichh dat de BV de boekwaarde van de opstallen had opgeofferd om die grond vrij te 
maken,, zodat die boekwaarde geheel aan de aangekochte grond moest worden 
toegerekend.toegerekend. Derhalve was geen afschrijving of investeringsaftrek mogelijk. 

Volgenss Slot is het niet duidelijk wat de filosofie achter het arrest is.686 Het doel van 
dee sloop werd hier beslissend genoemd en niet het doel van de aankoop van het huis. 
Mogelijkk was de Hoge Raad van oordeel dat uit de feiten die het hof had vastgesteld, 
volgdee dat bij aankoop al de bedoeling aanwezig was het pand te slopen en in afwach-
tingg daarvan het kantoor te verhuren. 

Inn zijn conclusie bij BNB 1983/258* verdedigt Van Soest dat de belanghebbende, 
toenn hij opdracht gaf het gebouw af te breken en een nieuw gebouw neer te zetten, geen 
verplichtingenn aanging voor de aanschaf van een bedrijfsmiddel, maar tot de verandering 
ervan.. Dit was voor de onderneming een verbetering. In vergelijkbare zin zou Van Soest 
inn BNB 1983/259" de afbraak van een bestaand ondernemingsgebouw, ongeacht hoe 
langg en waartoe het in de onderneming gebruikt was, ten dienste van de aanleg van rails 
opp de vrijkomende grond willen behandelen. De boekwaarde van het terrein, voorzien 
vann rails, wordt dan gesteld op de boekwaarde van het gebouw voor de afbraak, ver-
meerderdd met de sloopkosten en de kosten van aanleg van de rails en verminderd met 
dee eventuele opbrengst die werd verkregen door vervreemding van het materiaal dat bij 
dee sloop vrijkwam. 

Noott bij BNB 1993/240*. 
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4.7.66 Bedoelin g ten tijd e van aankoo p niet meer relevant ? 

Eenn BV-hotelbedrijf was juridisch tot stand gekomen in 1979 (BNB 1987/151). Tot het 
ondernemingsvermogenn behoorde sinds de totstandkoming een pand waarin zij haar 
ondernemingg (mede) uitoefende. Aangezien dat pand niet geschikt was om dienst te 
doenn als hotel, werd er medio 1978 een begin gemaakt met de uitbreiding van het hotel. 
Tegenn het bestaande pand werd een nieuw hotelgedeelte aangebouwd. Na de ver-
wezenlijkingg van de aanbouw werd in 1979 besloten het oude gedeelte te slopen om 
opnieuww een pand tegen de inmiddels verrezen nieuwe opstal aan te bouwen. In geschil 
waswas of de boekwaarde van het gesloopte pand in de grondslag voor de berekening van 
dee investeringsbijdrage begrepen moest worden. 

Hett hof had vastgesteld dat de belanghebbende met de sloop van het bestaande 
pandd primair had beoogd de ondergrond van dat pand vrij te maken voor de bouw van 
eenn geheel nieuw bedrijfspand. De belanghebbende had de boekwaarde van het 
bestaandee pand opgeofferd om de grond vrij te maken, zodat die boekwaarde volgens 
dee Hoge Raad geheel aan de grond moest worden toegerekend. 

Annotatorr Aardema stelt vast dat het vaste jurisprudentie is dat grond en gebouw als 
éénn bedrijfsmiddel worden behandeld. Alle offers die gebracht worden om het nieuwe 
pandd tot stand te brengen - en daaronder in beginsel ook de boekwaarde van het oude 
pandd - behoren dan ook tot de aanschaffings- of voortbrengingskosten van het nieuwe 
pand.. Dat dient dan vervolgens als een bedrag op de balans te worden opgenomen. 
Dee discussie in dit arrest had dan ook uitsluitend betekenis voor de uitzondering die de 
WIRR maakt op gronden, waaronder de ondergrond van gebouwen als bedrijfsmiddel. 
Uitt de arresten BNB 1983/258* en 259* werd wel afgeleid dat de boekwaarde van het 
geslooptee pand tot de grond moest worden gerekend indien bij de aankoop de bedoeling 
tottot sloop al bestond, terwijl de boekwaarde van het gesloopte pand tot de nieuwbouw 
gerekendd kon worden indien die bedoeling bij de aankoop van het gesloopte pand niet 
aanwezigg was. Aardema leidt uit het arrest af dat het al of niet aanwezig zijn van de 
bedoelingg tot sloop bij de verwerving van het oorspronkelijke pand niet relevant is. 
Ongeachtt de startpositie dient de boekwaarde van het gesloopte pand aan de grond te 
wordenn toegerekend. Hij vraagt zich af of deze benadering realistisch is. Als men een 
stukk grond koopt met een pand met de uitsluitende bedoeling dat pand te slopen, is het 
voorr de hand liggend aan te nemen dat men uitsluitend in grond heeft geïnvesteerd. Als 
menn tijdens de rit zijn bestaande pand sloopt om daar een nieuw pand voor in de plaats 
tee stellen, kan het volgens hem heel goed worden volgehouden dat dit offer zowel voor 
dee ondergrond als voor het nieuwe gebouw wordt gebracht. Hij acht de uitkomst van het 
arrestt waarbij in geval van sloop de gehele boekwaarde aan de grond wordt toegere-
kend,, bepaald minder bevredigend dan de wat meer genuanceerde benadering, zoals 
dezee vrij algemeen werd gelezen in de arresten BNB 1983/258* en 259*. 

Inn zijn noot bij BNB 1993/240* merkt Slot op dat hem nooit duidelijk was geworden 
waaromm er verschil bestond tussen beide gevallen: de bedoeling is immers de grond vrij 
tee maken. 

Dee Hoge Raad antwoordde op deze vragen in BNB 1993/37* en BNB 1993/240*: de 
boekwaardee van de oude opstallen moet men aan de kostprijs van het nieuwe bedrijfs-
middell (grond plus opstal) toerekenen. 

4.7.77 Afwaardere n na nieuwbou w bedrijfsmidde l som s mogelij k (BNB 
1993/37*) ) 

Eenn BV kocht in maart 1985 een onroerende zaak, liet de opstal in november van dat 
jaarr slopen en besteedde de bouw van een nieuw kantoorgebouw op de vrijgekomen 
grondd aan (BNB 1993/37*). Het gebouw werd in december 1986 in gebruik genomen. 
Dee belanghebbende wenste de boekwaarde van de zaak te stellen op de kostprijs, 
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verminderdd met het deel van de kostprijs dat aan de gesloopte opstal was toe te 
rekenen. . 

Dee Hoge Raad oordeelde dat de 'kostprijs van dat nieuwe bedrijfsmiddel', wanneer 
eenn bestaand gebouw wordt gesloopt voor de stichting van een nieuw gebouw, wordt 
gevormdd door de boekwaarde van het opgeofferde gebouw (met inbegrip van de grond) 
tee vermeerderen met hetgeen overigens aan de bouw ten koste is gelegd. Als deze kost-
prijss van het nieuwe gebouw de bed rijfswaarde ervan overtreft, laat goedkoopmans-
gebruikk toe de boekwaarde daarvan dienovereenkomstig te verminderen. 

Dee rekensom is derhalve als volgt: 

kostprijskostprijs bedrijfsmiddel na sloop = boekwaarde 'onroerende zaak vóór sloop' +/+ 
sloopkostensloopkosten +/+ bouwkosten 

Wanneerr kostprijs bedrijfsmiddel na sloop > bedrijfswaarde bedrijfsmiddel na sloop mag 
menn afwaarderen naar lagere bedrijfswaarde. 

Err was hier sprake van opstallen die niet gebruikt waren in de onderneming. Een af-
waarderingg naar lagere bedrijfswaarde vóór sloop is dan niet aan de orde. Eventueel is 
afwaarderingg volgens de Hoge Raad wel mogelijk na de creatie van het nieuwe bedrijfs-
middel.. De vraag dient zich aan of de geboden mogelijkheid tot afwaarderen niet innerlijk 
tegenstrijdigg is met de jurisprudentie inzake bedrijfswaarde en miskoop. 

Meussenn stelt dat afwaardering in de jurisprudentie slechts in uitzonderingsgevallen 
mogelijkk wordt geacht: 'de ondernemer heeft het er immers voor over gehad'.687 In 
BNBB 1993/37* stelde de ondernemer zonder nadere onderbouwing dat er sprake was 
vann een verkeerde inschatting van de investeringsbeslissing. Deze stelling zonder 
onderbouwingg kon in de ogen van de Hoge Raad geen genade vinden. Een miskoop 
behoortt volgens Meussen tot de uitzonderingen. 

Menn mag aannemen dat de beslissing tot sloop en nieuwbouw doorgaans gebaseerd 
iss op een verantwoorde en bewuste investeringsbeslissing of -calculatie. Met andere 
woorden:: een ondernemer zal tot sloop en nieuwbouw overgaan wanneer hij verwacht 
datt de contante waarde van het toekomstig nut van de nieuwe onroerende zaak hoger 
zall zijn dan de contante waarde van het toekomstig nut van de oude onroerende zaak. 

Annotatorr Slot stelt mijn inziens terecht dat de voorzichtigheid die een goed koopman 
kenmerkt,, te ver zou worden opgerekt als de waarde van de niet-gebruikte nutsprestaties 
diee in de boekwaarde van het bedrijfsmiddel besloten liggen en die worden opgeofferd 
terr wille van de verkrijging van nieuwe nutsprestaties, ineens als verlies worden ge-
nomenn en niet worden toegerekend aan het nieuwe bedrijfsmiddel. Dit is volgens hem 
alleenn anders als het vernietigde bedrijfsmiddel feitelijk of economisch beschouwd geen 
off lager te waarderen nutsprestaties kan leveren. In dat geval is de afwaardering tot nihil 
off lagere bedrijfswaarde volgens Slot een correctie op de ooit onjuist in aanmerking 
genomenn waarde van de nutsprestaties. Indien een opstal niet voor de daarin besloten 
nutsprestatiess wordt verworven, wordt de waarde daarvan bij de (geplande) sloop niet 
alsals verlies genomen, maar toegerekend aan de vrijgemaakte grond (BNB 1983/259*). 

Alss er geen elementen van de oude opstal worden gehandhaafd, moet de waarde 
vann de opstal aan de grond worden toegerekend: de boekwaarde van de opstal is dan 
primairr opgeofferd om de grond vrij te maken. Slot acht het mogelijk dat er andere 
verdeelsleutelss worden gehanteerd. 

Meussenn 1997, p. 82-84. 
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4.7.88 Gebruik , stoo p en vervangin g doo r een functionee l zelfd e bedrijfsmidde l 
(BNBB 1993/240*) 

Dee Hoge Raad oordeelde in BNB 1993/240* inzake landbouwwarenhuizen-opstallen: 

'Inn het geval als het onderhavige - waarin naar het hof heeft geoordeeld, sprake is 
vann de vervanging van twee in de bedrijfsuitoefening versleten warenhuizen door een 
functioneell zelfde bedrijfsmiddel, het nieuwe warenhuis, dat vrijwel van dezelfde omvang 
iss als de gesloopte warenhuizen - , noopt goed koopmansgebruik niet tot toerekening 
vann de boekwaarde of bedrijfswaarde van de versieten warenhuizen aan de kostprijs van 
hett nieuwe bedrijfsmiddel. Daaraan doet niet af dat (...) aan het gesloopte object nog een 
verhoudingsgewijss geringe bedrijfswaarde kon worden toegekend'. 

Hett college riep de overwegingen van het hof in herinnering: er was geen sprake van het 
vrijmakenn van grond van een opstal die voorheen in de desbetreffende onderneming niet 
dienstt deed als bedrijfsmiddel (de opstal werd met andere woorden gebruikt in het 
bedrijf).. De oude opstallen hadden niet een geheel andere functie dan de nieuwe opstal. 
Err was sprake van vervanging van twee in de bedrijfsuitoefening versleten opstallen door 
eenn functioneel zelfde bedrijfsmiddel. 

Datt de grond vrijkwam, was volgens het hof wel het onvermijdelijke gevolg van de 
sloop,, maar niet het beoogde doel van die vervanging. De boekwaarde van de gesloopte 
warenhuizenwarenhuizen bedroeg fl.13.790, de lagere bedrijfswaarde op sloopdatum fl. 7.500. De 
kostprijss van het nieuwe warenhuis bedroeg fl. 260.000. Het hof stond een afboeking toe 
tenn laste van de winst naar de lagere bedrijfswaarde van fl. 13.790 minus fl. 7.500 = 
fl.. 6.470. Het restant van fl. 7.500 mocht daarnaast nog als verlies worden genomen, 
omdatt de bedrijfswaarde van het nieuwe warenhuis lager was dan de kostprijs ervan. 

Dee staatssecretaris stelde in cassatie dat de bedrijfswaarde van de oude opstallen 
moestt worden toegerekend aan de grond.. De Hoge Raad stond vervolgens een 
afschrijvingg ten laste van de winst toe voor de volle fl. 13.790. 

Slott merkt in zijn (kritische) noot bij het arrest op dat hiermee nieuwe geschilpunten 
zullenn ontstaan.688 Hem is niet duidelijk waartoe de slooppremie - resterende bedrijfs-
waardee als verlies nemen - dient. Waarom zou vervanging die gepaard gaat met 
uitbreidingg op een andere manier behandeld moeten worden? De uitspraak duidt ook 
niett op de gedachte dat de afboeking een correctie zou inhouden op te lage afschrij-
vingenn in het verleden: de nog aanwezige bedrijfswaarde duidt hier niet op. Naar mijn 
meningg merkt hij terecht op dat het arrest enigszins begrijpelijk zou overkomen als het 
zouu zijn gemotiveerd met de zienswijze dat datgene wat aan de versleten opstallen wordt 
opgeofferd,, in het algemeen te verwaarlozen valt en dat goedkoopmansgebruik niet 
vereistt dat dit offer wordt geactiveerd als bestanddeel van het nieuwe bedrijfsmiddel. 
Waarr zal het (vermoedelijk aanwezige) maximum liggen van wat onmiddellijk als ver-
lorenn kan worden afgeschreven? Het zal toch niet de bedoeling zijn te aanvaarden dat 
sloopp en vervangende nieuwbouw een ondernemer steeds verlies opleveren ten opzichte 
vann de boekwaarde van het gesloopte; ongeacht de hoogte van dit bedrag? 

Dee Hoge Raad brengt mijns inziens met zijn overweging tot uitdrukking dat de oude 
warenhuizenopstallenn feitelijk voor het bedrijf geen waarde meer hadden, gezien de 
identiekee vervanging van deze bedrijfsmiddelen die in de bedrijfsuitoefening versleten 
waren.. De bedrijfsuitoefening wordt met identieke nieuwe bedrijfsmiddelen op dezelfde 

Meussenn (1997, p. 138) stelt dat men de reikwijdte van het arrest niet moet overschatten, 
gezienn de stringente voorwaarden waaraan men moet voldoen voordat directe verliesneming 
acceptabell is. Vooral door de voorwaarde dat er geen sprake mag zijn van een uitbreiding, 
maarr van een vervanging, verwacht hij niet dat een dergelijke omstandigheid zich snel zal 
voordoen. . 
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wijzee gecontinueerd. Er is derhalve feitelijk in de huidige bedrijfsvoering geen waarde toe 
tee kennen aan de oude warenhuizenopstallen. Het verlies is toe te rekenen aan het ver-
leden.. De resterende boekwaarde of bedrijfswaarde mag ten laste van het resultaat 
wordenn gebracht. Naar mijn mening zal de Hoge Raad dan ook geen maximum intro-
ducerenn zoals Slot vermoedt. 

Brult,, Zwemmer en Cornelisse zien een toepassing van het eenvoudsbeginsel van 
goedkoopmansgebruikk in de beslissing dat de ondernemer de boek- of bedrijfswaarde 
vann het versleten warenhuis niet aan de kostprijs van het vervangende warenhuis toe 
hoefdee te rekenen.689 

4.7.99 Conclusie s 

Inn een meer traditionele benadering van afschrijven splitst men grond en opstal, waarna 
menn alleen op de opstal afschrijft. Toerekening aan de grond houdt in deze gedachte-
gangg in dat de boekwaarde van de opstal op geen enkele wijze meer kan worden afge-
schreven.. Bij een toerekening aan de opstal kan de boekwaarde van de oude opstal toch 
afschrijvingspotentieell opleveren. In de jurisprudentie wordt eerst de lijn gevolgd dat de 
aanschaffingskostenn dan wel de boekwaarde van de gebruikte opstal aan de stichtings-
kostenn van de nieuwe opstal zijn toe te rekenen. In BNB 1983/258*, BNB 1983/259* en 
BNBB 1987/151* leek de Hoge Raad de lijn te volgen dat de aanschaffingskosten of de 
boekwaardee van de oude opstal aan de grond moeten worden toegerekend wanneer de 
ondernemerr met sloop primair beoogt de ondergrond vrij te maken voor de bouw van 
eenn nieuw pand. In BNB 1993/37* en BNB 1993/240* spreekt de Hoge Raad over toe-
rekeningg aan het nieuwe bedrijfsmiddel (grond plus opstal). Hiermee geeft het college 
aann dat de aanschaffingskosten of de boekwaarde deel uitmaken van het afschrijvings-
objectt 'grond plus opstal'. 

Alss een in het bedrijf gebruikte opstal wordt gesloopt teneinde nieuwbouw te 
realiseren,, heeft de opstal een functie in het bedrijf vervuld. De opstal heeft prestaties 
geleverdd en de lasten daarvan moeten aan de verstreken jaren worden toegerekend. 
Vóórr de sloop dient men dan te beoordelen of de boekwaarde van de opstal overeen-
stemtt met de bedrijfswaarde. Wanneer te weinig is afgeschreven op de opstal ('te weinig 
iss toegerekend aan het verleden'), dient men af te waarderen naar lagere bedrijfswaarde 
vóórr sloop; dit is een aftrekbare last. De boekwaarde van de oude opstal dient te worden 
toegerekendd aan de kostprijs van de nieuwe opstallen. 

Opp basis van BNB 1971/108 is het in beginsel mogelijk de stichtingskosten van de 
nieuwbouww af te waarderen naar de lagere bedrijfswaarde van die nieuwbouw, maar 
dezee mogelijkheid doet zich slechts in uitzonderingsgevallen voor. 

Wanneerr opstallen die in de bedrijfsuitoefening versleten zijn, worden gesloopt en 
vervangenn door functioneel dezelfde opstallen van vrijwel dezelfde omvang, dwingt 
goedkoopmansgebruikk niet tot toerekening van de resterende bedrijfswaarde van de 
versletenn opstallen aan de kostprijs van het nieuwe bedrijfsmiddel. De resterende 
bedrijfswaardee van de oude opstallen mogen naar nihil worden afgeschreven. Nadere 
jurisprudentiee zal moeten uitwijzen of de resterende bedrijfswaarde van de opstal, 
ongeachtt de absolute of relatieve hoogte ervan, in een dergelijk geval in één keer mag 
wordenn afgeschreven in het jaar van sloop. 

Alss een in het bedrijf ongebruikte opstal wordt gesloopt teneinde nieuwbouw te rea-
liseren,, heeft deze opstal geen functie in de onderneming vervuld. Op basis van BNB 
1993/37** is het dan in beginsel mogelijk de stichtingskosten van de nieuwbouw af te 
waarderenn naar lagere bedrijfswaarde, zij het dat er dan sprake zal zijn van een 
uitzonderingsgeval. . 

Brüll,, Zwemmeren Cornelisse 1999, p. 58. 
Ziee bijvoorbeeld de noten van Slot bij BNB 1993/240* en Franssen bij FED 1993/482. 
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Inn schema: 

Opsta l l 
gebruikt t 
ongebruikt ongebruikt 

Vóórr  sloo p 
afwaarderen n 

Naa nieuwbou w to 
afwaarderen n 
afwaarderen n 

4.88 Voortbrenging s koste n 

4.8.11 Inleidin g 

Overr de aanschaffings- of voortbrengingskosten kan worden afgeschreven. Voort-
brengingskostenn zien op de kosten voor het vervaardigen van bedrijfsmiddelen in eigen 
bedrijf.. In deze paragraaf onderzoek ik het begrip 'voortbrengingskosten' en onderzoek ik 
welkee kosten hier vanuit de fiscale optiek moeten worden toegerekend. Het begrip voort-
brengingskostenn is voornamelijk voor de investeringsaftrek ontwikkeld, reden waarom ik 
dezee bespreek. In 4.8.2 ga ik in op de rol van de voortbrengingskosten in de jaarreke-
ning.. In 4.8.3 behandel ik de begripsomschrijving en indeling van de investeringskosten 
vann de gebouwen volgens de NEN 2631. De fiscale begripsbepaling van investerings-
kostenn wordt behandeld in 4.8.4. Een samenvatting besluit deze paragraaf (4.8.5). 

4.8.22 Jaarrekenin g 

Dee vervaardigingsprijs komt aan de orde als een rechtspersoon voor zichzelf voor eigen 
rekeningg en risico activa vervaardigt of doet vervaardigen. Een belangrijke notie daarbij 
iss dat de rechtspersoon voor interne doeleinden volledig vrij is - of: het staat de rechts-
persoonn administratief vrij te bepalen -welke kostencomponenten in de vervaardigings-
prijss wordt opgenomen.691 Hiervoor kunnen verschillende kostprijscalculaties worden 
gebruikt:: een integrale, een variabele of een directe kostprijscalculatie, dan wet een 
tussenvorm.. Voor de jaarrekening dient de rechtspersoon echter uit te gaan van de 
wettelijkee regels. Het gaat hier om de bestedingen die naar rato van de werkvoortgang 
zijnn verricht. Bij de gereedgekomen zelfvervaardigde materiële vaste activa gaat het om 
dee verrichte bestedingen tot en met voltooiing. Als alle directe en indirecte vervaardi-
gingskostenn in de vervaardigingsprijs zijn opgenomen, spreekt men van de 'integrale 
vervaardigingskostprijs'. . 

Volgenss artikel 3:388, lid 2, eerste volzin BW omvat de vervaardigingsprijs voor de 
jaarrekening:: de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de 
overigee kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. 
Inn deze prijs kan men voorts een redelijk deel van de indirecte kosten opnemen, 
alsmedee de rente op schulden over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het actief 
kann worden toegerekend.692 

Volgenss Beekman cum suis gaat de wetgever hierbij uit van een vervaardigingsprijs 
diee gelijk is aan de directe productiekosten.693 Als kostencomponenten worden immers 
dee kosten van direct materiaalgebruik en de overige rechtstreekse fabricagekosten 
aangewezen.. Het directe materiaalverbruik, dat is opgegaan in het vervaardigde, ziet 
dann op alle rechtstreeks voor de vervaardiging verbruikte - van derden betrokken of 
zelfvervaardigdee - materialen, zoals grondstoffen, hulpstoffen, halffabrikaten en onder-
delen.. De overige rechtstreekse fabricagekosten betreffen het gebruik van de overige 

Beekmann e.a., paragraaf 4.3.3. (6h). 
Richtlijnn 120.2 (2001), alinea 202. 
Beekmann e.a., paragraaf 4.3.3. (6e). 

216 6 



productiemiddelenn die rechtstreeks zijn aangewend bij de productie van het ver-
vaardigde,, zoals directe arbeidsuren, directe machine-uren en directe huisvesting. 
Alss prijsgrondslag moet de rechtspersoon voor de jaarrekening de historische 
prijsgrondslagg toepassen.694 

Volgenss artikel 388, lid 2, tweede volzin BW kunnen voorts in de vervaardigingsprijs 
wordenn opgenomen: een redelijk deel van de indirecte kosten en rente op schulden over 
hett tijdvak dat aan de vervaardiging van het actief kan worden toegerekend. In de 
vervaardigingsprijss kunnen dus ook alle of delen van de indirecte productiekosten 
wordenn opgenomen, mits dat maar op redelijke wijze geschiedt. 

Tott de indirecte productiekosten behoren de indirecte fabricagekosten en de kosten 
vann algemeen beheer. Als men een verantwoorde integrale kostprijs kan berekenen, 
vormenn de gebruikte woorden 'een redelijk deel' volgens Beekman e.a daarvoor geen 
beletsel.6955 Deze woorden hebben volgens hen de functie te voorkomen dat overhead via 
eenn te grofmazige kostenverbijzondering wordt toegerekend. Er moet een redelijk ver-
bandd zijn te leggen tussen de indirecte kosten en het vervaardigde. Als er kosten voor 
meerderee activa zijn gemaakt, zal men deze via min of meer arbitraire toerekenings-
methodenn in aanmerking moeten nemen. Als wettelijk voorgeschreven prijsgrondslag 
voorr de vervaardigingsprijs moet de rechtspersoon voor de jaarrekening de historische 
prijsgrondslagg gebruiken.696 

4.8.33 Begripsomschrijvin g en indelin g van investeringskoste n van gebouwe n 
(NENN 2631) 

Dee NEN 2634, die ik in het vorige hoofdstuk reeds besprak, kan men zien als een nadere 
uitwerkingg van de NEN 2631. Deze laatste norm is van toepassing op investeringskosten 
vann gebouwen in de burger- en utiliteitsbouw. Wanneer men spreekt over bouwkosten, is 
hett belangrijk onderscheid te maken tussen totale investeringskosten - inclusief grond-
kostenn - en (bepaalde gedeelten van) bouwkosten. Bouwkosten zijn slechts een deel 
vann de totale investering en worden gescheiden van de overige investeringskosten 
(grondkosten,, inrichtingskosten en bijkomende kosten). In de norm maakt men de 
volgendee onderverdeling: 

Hierr merken zij op dat het de rechtspersoon administratief vrij staat de prijsgrondslag te 
baserenn op historische prijzen dan wel op actuele prijzen. 
Beekmann e.a., paragraaf 4.3.3 (6e). 
Hett staat de rechtspersoon vrij de indirecte kosten op te nemen tegen historische dan wel 
actuelee prijzen. 
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gebouwkosten n 

terreinkosten n 

gebouwkosten n 
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 voorbereidings- /begeleid ingskosten 
 heffingen 
 verzekeringen 
 aanloopkosten 
 financieringskosten 
 risicoverzekeningen 
 onvoorziene uitgaven 
 onderhoudskosten van het verworven 

terrein n 
 omzetbelasting 

 bouwkundige werken 
 installaties (werktuig-

bouwkundigg en 
elektrisch) ) 

 vaste inrichtingen 

 bedrijfsinstallaties 
 losse inrichtingen697 

 bouwkundige werken 
en/off installatie-
technischee werken 
tenn behoeve van 
bedrijfsinstallatiess en 
lossee inrichtingen 

4.8.44 Fiscal e begripsbepalin g 

Voortbrengingskostenn zien op de kosten voor het vervaardigen van bedrijfsmiddelen in 
eigenn bedrijf (BNB 1957/151 ).698 Zij betreffen de historische integrale kostprijs (zonder 
winstopslag),, inclusief het constante deel van de algemene kosten.699 Het begrip voort-
brengingskostenn is voornamelijk voor de investeringsaftrek ontwikkeld. 

Voortbrengingskostenn worden ook gemaakt als een activum dat al tot het bedrijfs-
vermogenn behoort, wordt aangewend om een nieuw bedrijfsmiddel te bouwen (BNB 
1958/2311 *).700 Hierbij kan men denken aan grond die wordt bebouwd met een opstal. 
Alss voortbrengingskosten vanwege niet-zakelijke redenen te hoog uitvallen, worden ze 
well gecorrigeerd, maar dat gaat niet op voor de omgekeerde situatie. De voortbrengings-

Lossee verkeersinventaris, losse gebruikersinventaris, losse keukeninventaris, losse sanitaire 
inventaris,, losse schoonmaakinventaris, losse opslaginventaris (NEN 2634, p. 23). 
Ziee Smeets 1965, p. 32 en 33. 
Vergelijk:: Van der Heijden en Nikkessen 2000, p. 754, waarbij zij verwijzenn naar BNB 
1966/52** en BNB 1969/108; Jacobs (1974, p. 218) concludeert dat partiële en differentiële 
kostprijzenn voor wat de aanschaffingskosten betreft niet van belang zijn. Het werken met 
historischee prijzen is verplicht. 
Eerstt was dit niet het geval, vergelijk Smeets 1965, p. 32. 
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kostenn van een zelf vervaardigd bedrijfsmiddel kunnen maximaal worden gesteld op de 
werkelijkk betaalde kosten - of, anders gezegd, de feitelijk gedane uitgaven - ook als die 
kostenn om niet-zakelijke redenen lager dan normaal zijn. Het kan hier bijvoorbeeld gaan 
omm lagere arbeidskosten (BNB 1959/51). Deze kosten worden niet volledig geobjecti-
veerd. . 

Onderr het begrip voortbrengingskosten valt ook de bouw krachtens een regiecon-
tract.. Een regieopdracht doet een contractuele relatie ontstaan krachtens welke het werk 
geheell voor rekening en risico van de opdrachtgever wordt uitgevoerd. Deze moet de 
bedragenn die de uitvoerder voor het werk heeft uitgegeven, betalen dan wel de door 
dezee aangegane verplichtingen voor zijn rekening nemen. Er is sprake van voortbren-
gingskostenn naarmate het werk vordert en daarvoor aanwendingen of bestellingen 
wordenn gedaan (BNB 1961/61). 

Err is pas sprake van een overeenkomst tot verwerving van een bedrijfsmiddel als er 
eenn overeenkomst tot stand is gekomen die rechtstreeks is gericht op de verwerving van 
hett bedrijfsmiddel. Dat is een overeenkomst met een wederpartij die zich heeft verbon-
denn dit bedrijfsmiddel te leveren of, als het aanneming van werk betreft, als voltooid op te 
leveren.. De bouwondernemer/aannemer verbond zich niet tot de levering of oplevering 
vann een voltooid bouwwerk, maar tot het verlenen van diensten met bijlevering van hulp-
materiaal.. Het tot stand brengen van het bouwwerk bleef een werkzaamheid die plaats 
hadd voor rekening en risico van de belanghebbende (BNB 1967/55*). 

Bijj voortbrengingskosten worden te hoge voortbrengingskosten wegens niet-zakelijke 
redenenn wél gecorrigeerd, maar te lage voortbrengingskosten niet. 

4.8.4.11 Gemaakt e kosten , historisch e feitelijk e uitgave n 

Uitt de jurisprudentie betreffende de voortbrengingskosten van bedrijfsmiddelen komt 
naarr voren dat alleen feitelijke uitgaven tot activering kunnen leiden. Daarbij wordt aan-
geslotenn bij de bedragen die in het verleden zijn uitgegeven en niet bij de waarde die het 
nieuwee bedrijfsmiddel had ten tijde van stichting (BNB 1958/231*). Deze historische 
feitelijkee uitgaven behoren tot de kostprijs van het gebouw in objectieve zin (B. 8119). 

Eenn maat had met twee anderen een aantal huizen gebouwd die na de bouw werden 
verhuurdd (B. 4863). Hij had een bedrag ontvangen onder de naam 'uitvoerdersloon'. Dat 
wass in de boeken van de maatschap verwerkt onder de 'bouw- of stichtingskosten'. De 
Hogee Raad oordeelde dat tot de winst van de maatschap mede het bedrag behoorde 
waarmeee de kostprijs van de huizen was verhoogd en die de vennoten onder de 
benamingg uitvoerdersloon tot zich hadden genomen. 

Eenn andere casus: een ondernemer sloot voor de bouw van een bedrijfspand een bouw-
krediett (B. 8119). Hij betaalde een bedrag aan provisie, een bedrag aan rente en kosten 
enn premie voor een brandschadeverzekering gedurende de bouw. De ondernemer 
wenstee de posten als bedrijfskosten aan te merken. De inspecteur rekende ze tot de 
kostprijss van het gebouwde en stelde dat ze niet als passiva mochten worden opge-
voerd. . 

Tott de kostprijs van het pand behoorden alleen de kosten die op zichzelf en objectief 
nodigg waren voor de bouw van het pand, aldus de ondernemer. De subjectieve omstan-
dighedenn van degene die het pand bouwt, moest men hier los van zien. Ook stelde hij 
datt de betaalde rente zijn tegenwaarde niet vond in de waarde van het object. Wanneer 
iemandd een pand bouwt en daarvoor geld moet opnemen, kost dit pand als zodanig niet 
meerr dan wanneer het door een ander zou zijn gebouwd, die het geheel uit eigen midde-
lenn had bekostigd. De rente over het opgenomen geld behoorde derhalve niet tot de 
objectievee kosten van het pand, maar tot de subjectieve lasten van degene die deze 
bouww tot stand bracht. 

Dee Hoge Raad overwoog dat, volgens de eerste twee leden van artikel 10 Besluit IB 
1941,, de activa die volgens goedkoopmansgebruik in aanmerking genomen en gewaar-
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deerdd moesten worden ten minste moesten worden gewaardeerd op de werkelijke 
aanschaffings-- en voortbrengingskosten. Artikel 12 Besluit IB 1941 schreef voor dat tot 
dee bedrijfs- of beroepskosten niet de uitgaven voor de stichting van de gebouwen 
behoorden.. Uit deze bepalingen volgde dat de stichtingskosten van een bedrijfspand niet 
alsals passiva in aanmerking mochten worden genomen. De uitgaven die tot de stichtings-
kostenn behoorden en die onder andere omstandigheden als bedrijfskosten zouden 
moetenn gelden, vormden hierop geen uitzondering. De raad van beroep had terecht 
beslistt dat de kosten van de lening die speciaal voor de bouw was gesloten, en de rente 
diee gedurende de bouw verschuldigd was, behoorden tot de stichtingskosten van het 
pand.. Hetzelfde gold voor de premie brandverzekering. De Hoge Raad vervolgt met 'dat 
all die uitgaven, indien men het zoo wil aanduiden, behoren tot den kostprijs van het 
gebouww in objectieven zin en daaraan niet afdoet, dat degene die den bouw met eigen 
geldd bekostigt en de risico van tenietgaan of beschadiging door brand zelf wenscht te 
dragen,, die uitgaven bespaart'. 

Hett college sluit hier aan bij de werkelijke uitgaven die deze ondernemer voor de 
stichtingg van het gebouw heeft gedaan. Of een andere ondernemer die kosten al dan 
niett zou (behoeven te) maken, doet niet ter zake bij de bepaling van de aanschaffings- of 
voortbrengingskosten.. Ook het gegeven dat de uitgaven onder andere omstandigheden 
aftrekbaarr zouden zijn, doet niet ter zake. 

Eenn belanghebbende had een gekocht perceel niet met een gebouw bezet. Als hij te 
zijnerr tijd op die grond een bedrijfspand sticht, waardoor hij een bedrijfsmiddel verwerft, 
wordenn de aanschaffingskosten van de ondergrond ten aanzien van dat bedrijfsmiddel 
alsals voortbrengingskosten aangemerkt (BNB 1958/231*). In zijn noot 'vertaalt' Smeets het 
arrest.. De kostprijs van een economisch goed dat eerst behoorde tot de bedrijfsvoorraad 
enn vervolgens in gebruik werd genomen als element van een bedrijfsmiddel, gaat tot de 
voortbrengingskostenn van dat duurzaam productiemiddel behoren. 

Eenn afwijkende visie heeft Poppers.701 Het komt hem niet geheel juist voor dat de 
aanschaffingskostenn van de grond onderdeel zijn van de voortbrengingskosten. Het gaat 
namelijkk om de waarde op het moment van de voortbrenging, de waarde die de onder-
nemerr heeft doen besluiten tot fabricage in eigen bedrijf en niet tot aankoop van een 
derde.. Deze waarde is volgens Poppers niet de boekwaarde en zeker niet de historische 
aanschaffingsprijs.. De bedrijfswaarde van de samenstellende onderdelen van het 
bedrijfsmiddell op het moment van vervaardiging is maatgevend. 

Inn BNB 1961/4* overwoog de Hoge Raad voor de investeringsaftrek dat onder verplich-
tingenn ter zake van de verwerving of de verbetering van bedrijfsmiddelen de verplichtin-
genn moeten worden verstaan die voortvloeien uit overeenkomsten als bedoeld in artikel 
8,, lid 2 van het Besluit IB 1941, 'dat zijn overeenkomsten waarbij de belastingplichtige 
zichh tot betaling van daarbij nopens de verwerving of de verbetering van een bedrijfs-
middell bedongen prestaties heeft verbonden'. Van 'gemaakte' voortbrengingskosten 
voorr de verwerving of de verbetering van een bedrijfsmiddel is pas sprake als de belas-
tingplichtigee werkelijk een geldelijk offer heeft gebracht voor het in eigen beheer tot stand 
brengenn of verbeteren van een bedrijfsmiddel. 

Slott merkt in zijn noot op dat de Hoge Raad een uitleg geeft van het 'maken' van 
voortbrengingskostenn voorde verwerving of verbetering van een duurzaam bedrijfs-
middel.. Hiervan is pas sprake als de belastingplichtige voor het tot stand brengen of 
verbeterenn van een bedrijfsmiddel in eigen beheer werkelijk een geldelijk offer heeft 
gebracht,, uitgaven heeft gedaan. Aangekochte en vroeger reeds betaalde materialen 
kunnenn tot de 'gemaakte' kosten worden gerekend. 

Popperss 1959, p. 84. 
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Inn BNB 1962/96 ging het om de volgende casus. Een bedrijfsruimte werd ten koste van 
dee woonruimte uitgebreid en verbouwd. Het hof Arnhem oordeelde dat de kosten die 
voorr de uitbreiding waren gemaakt (de waarde van de woonruimte), voortbrengings-
kostenn waren. In BNB 1962/148 oordeelde het hof 's-Hertogenbosch dat de aanschaf-
fingskostenn van (eerder voor koude cultures in gebruik genomen) grond als voort-
brengingskostenn van een nieuw te stichten warenhuis voor warme cultures kon gelden. 

Inn BNB 1967/55* oordeelde het hof 's-Gravenhage over een geval waarin een NV in 
regiee een gebouwencomplex liet stichten door een bouwondernemer. Deze bracht alle te 
verwerkenn materialen en lonen in rekening en verhoogde dat bedrag met 7% inclusief 
omzetbelasting;; kosten voor gebruik van hulpmaterieel en dergelijke daarbij niet 
inbegrepen.. De bouwkosten gaven, als voortbrengingskosten, volgens het hof pas 
aanleidingg tot afschrijving en investeringsaftrek naarmate zij waren uitgegeven. De 
verplichtingg tot betaling van de bedoelde opslag van 7% behoorde tot het geschatte 
totaalbedragg van de voortbrengingskosten die reeds bij het sluiten van het regiecontract 
warenn gemaakt. 

Volgenss annotator Van Dijck doet het oneigenlijk aan dat de bouwkosten in aanmer-
kingg komen naarmate ze worden gemaakt en dat de beloning van de aannemer terstond 
inn aanmerking komt. Volgens hem kan men niet stellen dat er verplichtingen zijn aange-
gaann ten belope van de geschatte regiebeloning op het moment dat het regiecontract 
werdd gesloten. 

Eenn opvallend punt is dat het hof suggereert dat men al af kan schrijven naarmate de 
bouwkostenn worden uitgegeven in plaats van bij ingebruikneming. 

Hett hof 's-Gravenhage oordeelde in BNB 1972/68 voor de activering van aanfokkosten 
vann melkvee dat het niet in strijd met goedkoopmansgebruik behoeft te worden geacht in 
dee activering van de aanfokkosten niet de waarde van de eigen arbeid van de onderne-
merr en de rente van het eigen vermogen te begrijpen. Het was geoorloofd betreffende 
dezee offers eerst iets tot de winst te rekenen als zij tot een geldelijke opbrengst hebben 
geleid. . 

Eenn ondernemer had de bedoeling na voltooiing van een prototype catamaran de 
productiee en verkoop daarvan ter hand te nemen. Volgens het hof Amsterdam was er 
sprakee van bouw in eigen bedrijf van een bedrijfsmiddel; de daaraan bestede kosten 
warenn voortbrengingskosten. In een zodanig geval moeten alle investeringen en kosten 
diee in direct verband met de bouw zijn gedaan, respectievelijk gemaakt, worden 
geactiveerd.. Er was niet gebleken van andere dan direct in verband met de bouw 
gemaaktee kosten (BNB 1978/101). 

4.8.4.22 Constant e deel algemen e koste n (CDAK) en bedrijfsmiddele n 

Ikk behandel in dit onderzoek niet de vraag of het constante deel van de algemene kosten 
enn de rentekosten al dan niet geactiveerd behoeven te worden bij onderhanden werken. 
Voorr dit onderzoek is het wel van belang kennis te nemen van het gedachtegoed en het 
begrippenarsenaall in de jurisprudentie inzake onderhanden werk. 

CDAKCDAK onderhanden werk 
Volgenss het standaardarrest BNB 1956/222* ziet het constante deel van de algemene 
kostenn van voortbrengingskosten van fabrikaten en halffabrikaten op: 'uitgaven, welke 
bepaaldelijkk door de vervaardiging van deze goederen worden opgeroepen (...) zolang 
hett bedrijf op den bestaanden voet wordt in stand gehouden, deze kosten onafhankelijk 
vann den omvang van inkoop en productie moeten worden uitgegeven'. Een kostprijscal-
culatiee die naar bedrijfseconomische gezichtspunten is opgesteld, zal ten aanzien van 
fabrikatenn en halffabrikaten, naast materiaal en loon, zowel het variabele als het con-
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stantee deel van de algemene bedrijfskosten moeten omvatten. Maar dit wil volgens de 
Hogee Raad niet zeggen dat men met ai deze kosten ook rekening moet houden, als men 
dee voorraad met het oog op de winstberekening waardeert. Bij een voorraadwaardering 
mett dit doel moet immers op de voorgrond worden gesteld dat goedkoopmansgebruik 
nimmerr gebiedt datgene als een reeds verworven bate tot uitdrukking te brengen wat 
nogg niet als zodanig is gerealiseerd. Met het oog hierop mag activering in de voorraad 
vann de constante kosten die aan de algemene opzet van het bedrijf verbonden zijn, 
achterwegee blijven. De koopman kan en mag zich op het standpunt stellen dat deze 
kostenn worden terugverdiend niet naar gelang de productie, maar naar gelang de 
verkoopp vordert. 

Eenn scheepstekenaar - zelfstandig beroepsbeoefenaar - ontving voor verrichte werk-
zaamhedenn een apparaat dat hij als bedrijfsmiddel ging gebruiken. De inspecteur 
rekendee de geldswaarde van het apparaat tot de winst van het door hem uitgeoefende 
beroep.. De aanschaffingskosten van een bedrijfsmiddel moesten voor een 'geobjecti-
veerdee waarde' worden geactiveerd. Op het apparaat kon vervolgens worden afge-
schreven.. De belanghebbende stelde de waarde op fl. 1. 

Hett hof Leeuwarden (BNB 1963/170) overwoog dat het verwerven van het apparaat 
tegenoverr het verrichten van diensten stond. Deze diensten bestonden in het vervaar-
digenn van tekeningen. Goedkoopmansgebruik staat dan toe de aanschaffingskosten van 
hett apparaat gelijk te stellen aan zijn geldswaarde. Het is eveneens goedkoopmansge-
bruikk in een geval als het onderhavige de uitgaven als aanschaffingskosten te beschou-
wen,, uitgaven die bepaaldelijk voor de verkrijging van het apparaat zijn gedaan. Dat zijn 
dee kosten die de belanghebbende voor het vervaardigen van de tekeningen heeft 
moetenn maken. Daarbij behoeft geen rekening te worden gehouden met de constante 
kostenn die aan de algemene opzet van het beroep van de belanghebbende zijn verbon-
den.. Het bedrag van deze kosten is gering te achten, zodat er volgens goedkoopmans-
gebruikk geen bezwaar tegen bestaat die kosten in het jaar van aanschaffing ineens af te 
schrijven. . 

Hett constante deel van de algemene kosten behoeft dus volgens het hof Amsterdam 
niett te worden geactiveerd. Onduidelijk is of dit zonder meer het geval is, of alleen in het 
gevalgeval waarin de kosten gering te achten zijn. 

Laterr werden afschrijvingskosten op machines (BNB 1961/273*) en zeeschepen (BNB 
1977/37*)) niet tot het constante deel van de algemene kosten gerekend. Deze bedrijfs-
middelenn - en dus ook de afschrijvingskosten op die bedrijfsmiddelen - waren recht-
streekss aan de productie dienstbaar, zodat de afschrijvingskosten geactiveerd moesten 
wordenn als kosten van de voorraad product. 

CDAKCDAK bedrijfsmiddelen 
Dee activering van de constante algemene kosten bij de voortbrenging van bedrijfsmidde-
lenn werd in BNB 1961/274 mede gemotiveerd door de overweging 'dat het in het huidige 
tijdsgewrichtt geen regel doch slechts uitzondering is, dat de waardevermindering van 
productiemiddelenn gedurende het productieproces niet wordt opgewogen door het nut, 
datt zij voor de productie afwerpen en dat in de waarde van het product wordt terug-
gevonden'.. Het CDAK werd als volgt omschreven: 'dat de constante algemene kosten 
zichh van de overige algemene kosten en van de bijzondere kosten onderscheiden, 
doordatt de beide laatstgenoemde door de productie bepaaldelijk worden opgeroepen, 
datt wil zeggen daarvoor in ieder geval nodig zijn en daarmede onmiddellijk samenhan-
gen,, terwijl de eerste, zolang het bedrijf op den bestaanden voet wordt voortgezet, in 
beginsell onafhankelijk van het wisselend verloop van de productie en niet in onmid-
dellijkenn samenhang daarmede worden gemaakt'. 
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Hett kernarrest voor het CDAK van bedrijfsmiddelen is BNB 1966/52*. De casus was als 
volgt:: een onderneming ontwierp en bouwde op dezelfde wijze als ze dit voor derden 
deed,, in eigen beheer en met eigen werkkrachten een nieuw fabrieksgebouw dat zij als 
bedrijfsmiddell zou gebruiken. In het geactiveerde bedrag was behalve directe en 
indirectee kosten ook een bedrag opgenomen voor het volgens een omslagstelsel aan de 
nieuwee fabriek toe te rekenen aandeel in het constante deel van de indirecte kosten. In 
dee stukken werden deze ook algemene kosten genoemd. 

Hett hof oordeelde dat het bij de bepaling van de voortbrengingskosten van de fabriek 
diee vooreigen gebruik werd gebouwd, in strijd zou zijn met goedkoopmansgebruik het 
constantee deel van de indirecte kosten buiten beschouwing te laten. Dit zou volgens het 
hoff alleen anders zijn als - zoals bij voorraden goederen (inclusief die in bestelling) die 
voorr de verkoop werden voortgebracht, en onderhanden werken voor derden het geval 
iss - nog van geen enkele vorm van realisatie sprake zou zijn op het einde van het boek-
jaar.. Alle risico's zouden dan nog niet te overzien zijn en het zou dus in het verschiet 
liggenn of de in het bedrijf gemaakte indirecte kosten zouden worden terugverdiend. 

Voorr de fabriek lag dit anders. Deze was afgebouwd en in het bedrijf in gebruik 
gesteld,, zodat deze fabriek haar bestemming in dat jaar had bereikt. Dit was op één lijn 
tee stellen met het realiseren van goederen, voorraden en het opleveren van een aan-
genomenn werk, op welk ogenblik de indirecte kosten worden terugverdiend. Het was 
volgenss het hof niet in te zien dat het fabrieksgebouw niet, zoals de voor derden 
geproduceerdee goederen, als kostendraagster in aanmerking zou behoeven te komen. 
Zouu het gebouw in kwestie niet mede als kostendraagster van constante kosten zijn aan 
tee merken, dan zou dit betekenen dat de overige kostendragers voorgoed te zwaar 
zoudenn worden belast. Als er niet geactiveerd zou worden, zou dat daarnaast ten 
gevolgee hebben dat de jaarlijkse afschrijvingen in het vervolg te laag zouden uitvallen. 
Ditt zou in strijd zijn met goedkoopmansgebruik, aangezien dit begrip een toerekening 
vann kosten aan het juiste boekjaar inhoudt. Doordat constante indirecte kosten buiten 
aanmerkingg werden gelaten bij de waardering van goederenvoorraden en onderhanden 
werken,, konden zich winstverschuivingen voordoen. Deze verschuivingen waren echter 
inn de tijd gezien van zeer beperkte betekenis, terwijl ze zich van jaar tot jaar voordeden 
enn deswege binnen beperkte grenzen bleven. Bij een bedrijfsmiddel als het onderhavige 
fabrieksgebouww lag dit anders. 

Dee Hoge Raad stelde voorop dat het geoorloofd is onderscheid te maken tussen 
voortbrengingskostenn van fabrikaten en halffabrikaten die bestemd zijn voor de omzet, 
enn voortbrengingskosten van in het eigen bedrijf vervaardigde en gebrachte bedrijfs-
middelen. . 

Hierbijj geldt als uitgangspunt dat in artikel 8, lid 1 Besluit IB 1941 de 

Voortbrengingskostenn van In eigen bedrijf vervaardigde of tot stand gebrachte 
bedrijfsmiddelenn als verkrijgingskosten daarvan op een lijn worden gesteld met 
aanschaffingskostenn van bedrijfsmiddelen, die van derden betrokken zijn om, evenals 
deze,, ir» voltooid© staat de grondslag te vormen voor het beloop van de afectwijvingen, 
waardoorr i e Invloed van de verki^ingskosten der bedrijfsmkid©Èe?t ©p d# jaarifcse winst 
vann lieverlede tot uitdnikking worefc gebracht {...); 

datt nu de bestemming van in het bedrijf vc»rtgebrachte zaken tot bedrijfsmiddel 
betekentt enerzijds, dat wordt afgezien van winst, die mogelijk ware behaald met de afzet 
vann deze of andere in hun plaats vervaardigde zaken, anderzijds, dat een besparing 
wordtt verkregen, voor zover in de aanschaffingsprijzen van bedrpsmktóelen, indien zij 
vann derden worden betrokken, in de regel een opslag voor winst van de leverancier of 
aannemerr in de prijs zal zijn begrepen; 

datt echter overigens de verkrijgingskosten van in eigen bedrijf voortgebrachte 
bedrijfsmiddelen,, zoal niet wat hun beloop, dan toch wat hun aard betreft, dezelfde zijn 
alsals de aanschaffingskosten van bedrijfsmiddelen, die van derden betrokken worden; 
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datt  het dan ook zowel met de strekkin g van artike l 8 van het Beslui t op de 
Inkomstenbelastin gg 1941 ais met goed koopmansgebrui k onverenigbaa r zou zijn om 
zoalss belanghebbend e wil - bij de berekenin g van de voortbrengingskoste n van in eigen 
bedrij ff  vervaardigd e of tot stand gebracht e bedrijfsmiddele n op het constant e deel van de 
algemen ee bedrijfskoste n geen acht te slaan , terwij l in de aanschaffingsprijze n van 
bedrijfsmiddelen ,, die van derden betrokke n worden , een opsla g voor constant e 
algemen ee bedrijfskoste n van de leverancie r of aanneme r in de regel wel begrepe n zal 
zijn ; ; 

datt  hieraan niet kan afdoen dat, indie n bij de vaststellin g van de voortbrengings -
koste nn van bedrijfsmiddele n een opsla g voor het constant e deel derr  algemen e 
bedrijfskoste nn werd achterweg e gelaten , het bedra g van de jaarlijks e afschrijvinge n 
dienovereenkomsti gg lager en dat van de jaarlijks e wins t evenzovee l hoger zou zijn.' 
[cursiveringg TMB] 

Wijj zien dat de Hoge Raad tot driemaal toe in dit arrest als dragende gedachte - en als 
uitgangspuntt - formuleert dat de verkrijgingskosten op één lijn worden gesteld met de 
aanschaffingskostenn van bedrijfsmiddelen van derden. Doordat men vooreigen gebruik 
voorbrengt,, ziet men af van de dekking van het constante deel van de algemene kosten 
-- plus een winstopslag. Deze opslag voor constante algemene bedrijfskosten zal wel in 
dee aanschaffingsprijzen van derden begrepen zijn. 

Opp het realisatiecriterium van het hof- geen vorm van realisatie aan het einde van 
hett boekjaar met onoverzienbare risico's - komt de Hoge Raad niet terug. 

Brüll,, Zwemmer en Comelisse wijzen er terecht op dat de ondernemer nog maar 
moett afwachten of de CDAK worden goedgemaakt met het nieuwe bedrijfsmiddel.702 

Dee integrale activering voor bedrijfsmiddelen kan niet op goedkoopmansgebruik worden 
gebaseerd,, maar uitsluitend op de wettelijke parallel tussen aanschaffings- en voort-
brengingskosten.. Als de eis gebaseerd zou zijn op goedkoopmansgebruik, valt namelijk 
niett in te zien waarom voor voorraadwaardering activering van het CDAK achterwege 
kann blijven. 

Smeetss meent dat de Hoge Raad ook een argument had kunnen vinden in het 
uitgangspuntt van artikel 8, lid 1 Besluit IB 1941 dat de historische kostprijs een lagere 
aanvangswaarderingg dan de integrale kosten niet toelaat.703 

Hofstraa en Stevens achten, de in hun ogen wat beperkte motivering daargelaten, de 
beslissingg juist.704 

4.8.4.33 Financieringsuitgave n voo r voortgebracht e bedrijfsmiddele n 

Artikell 10, lid 1 Wet IB 1914 bepaalde dat verschuldigde renten als bedrijfs- en beroeps-
kostenn aftrekbaar waren. In B. 2020 en B. 5391 besliste de Hoge Raad dat men bouw-
rentee niet als aanschaffingskosten kon aanmerken. Volgens B. 5580 konden de kosten 
voorr het afsluiten van een hypothecaire lening naar keuze ineens ten laste van de winst 
wordenn gebracht of worden afgeschreven gedurende de looptijd van de lening. Nadat de 
Wett IB 1914 was afgeschaft, besliste de Hoge Raad in B. 8119 dat de bouwrente moest 
wordenn geactiveerd. 

FinancieringskostenFinancieringskosten in de literatuur 
Wanneerr rentekosten niet aan een bepaald activum toegerekend kunnen worden, 
mogenn ze in principe ten laste van de winst komen in de periode waarop ze betrekking 
hebben,, aldus Russo.705 

Brüll,, Zwemmeren Cornelisse 1999, p. 67. 
Smeetss 1965, p. 33. 
Hofstraa en Stevens 1998, p. 255. 
Russoo 1994, p. 1702. 
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Hett fiscale begrip 'financieringskosten' omvat niet de financieringskosten van het eigen 
vermogen.7066 Van der Schroeff wil de interest op het eigen vermogen ook tot kosten van 
hett vastgoed rekenen door deze in de afschrijving te verdisconteren. Als men vastgoed 
opvatt als een investering, wordt het interne rendement (IRR) op het eigen vermogen 
doorr middel van een DCF-analyse bepaald. Dat rendement valt uiteen in direct en 
indirectt rendement. 

Polakk stelt dat de prijs van het productievermogen van een kapitaalgoed uit de aard der 
zaakk niet veranderlijk is door overeenkomst, opzegging en dergelijke.707 Hij is (vooraf) bij 
dee aanvang van het gebruik onveranderlijk vast te stellen en alleen afhankelijk van aan-
schaffingsprijss en totale productiecapaciteit. Eigenlijk behoort men hier ook een rente-
factorr in te calculeren, maar dat is volgens hem 'totaal ongebruikelijk'.708 

IJsselmuidenn is van mening dat de financieringskosten bij aankoop óf nimmer, óf 
altijdd geactiveerd moeten worden, onafhankelijk van de vraag of de desbetreffende 
productiemiddelenn uit eigen of vreemde middelen worden bekostigd.709 Koopmansprak-
tijkk is de kosten direct ten laste van het resultaat te brengen. In de bedrijfseconomie 
lopenn de meningen uiteen. 

Laterr schrijft IJsselmuiden dat activering van de financieringskosten als element van 
eenn actief in het algemeen in strijd met goedkoopmansgebruik moet worden geacht.710 

Hijj voert daar de volgende redenen voor aan: ten eerste wordt de betekenis van het 
productiemiddell voor de onderneming niet groter, doordat met vreemde middelen is 
gefinancierd.. Ten tweede wordt de onderneming in haar totaliteit gefinancierd, niet elk 
productiemiddell afzonderlijk. Ten derde is activering niet consequent uitvoerbaar, omdat 
menn dan alle kredietkosten aan activa zou moeten toerekenen, bijvoorbeeld ook het 
leverancierskredd iet. 

Alss bouw of fabricage van een bedrijfsmiddel in eigen beheer en met eigen vermogen 
wordtt gefinancierd, worden er geen financieringskosten gemaakt en niets kan dan als 
onderdeell van de kostprijs worden geactiveerd. 

Volgenss Jacobs zijn de aanschaffingskosten species van het genus ondernemings-
kosten.. De ondememingskosten zijn de werkelijke opofferingen die een ondernemer 
zichh als zodanig getroost ten behoeve van het drijven van zijn onderneming. Gegeven dit 
karakterr kunnen de kosten van de aanwending van het eigen vermogen en de arbeid 
vann de ondernemer zelf geen deel uitmaken van de aanschaffingskosten. 

Hijj concludeert dat de financieringskosten in het algemeen buiten beschouwing 
blijvenn bij het berekenen van aanschaffings- of voortbrengingskosten van bedrijfs-
middelen.7122 Alleen in bijzondere gevallen moet men ze activeren. Ten eerste wanneer 
toerekeningg zeer wel mogelijk is (bijvoorbeeld bij objectfinanciering als hypotheek, 

Stevenss 1982, p. 1247. 
Vann der Schroeff (1940, p. 118 en 123) wil de interest op het eigen vermogen ook in de 
kostprijs(berekening)) verdisconteren. Het verwaarlozen van de rente leidt tot een foutieve 
kostprijs,, waardoor een producent niet alleen een zuivere beoordeling van zijn kostprijs zou 
missen,, maar ook een beoordeling van zijn winst bij de ruil. De renteberekening dient volgens 
hemm verder uit te gaan van de theorie van de vervangingswaarde. 
Anderee door Van der Schroeff genoemde schrijvers zijn van mening dat er pas sprake is van 
rentekostenn wanneer er een negatieve geldstroom is. 
Polakk 1918b, p. 73. 
Schmalenbachh (1925, p. 135) is daarentegen van mening dat 'Wo Zinsen auf die gesamten 
Aktivaa gerechnet werden, muil die Zinsberechnung das eigene und fremde Kapital und alle 
Fondss umfassen'. 
IJsselmuidenn 1962, p. 42. 
FEDD VpB. Artikel 6:26. 
Jacobss 1974, p. 207 en 214. 
Jacobss 1974, p. 228 en 229. 
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huurkoop,, bouwleningen); slechts in sporadische gevallen zal toerekening in geval van 
subjectfinancieringg mogelijk zijn op basis van de historische methode. Ten tweede 
wanneerr de toegerekende kosten kwantitatief (waarde maal hoeveelheid) op meer dan 
nihill moeten worden gewaardeerd. 

Volgenss Russo kan men de activering van rentekosten op twee manieren benaderen: 
eenn meer consequent bedrijfseconomisch gerichte benadering waarbij verbijzondering 
vann rentekosten zoveel mogelijk wordt doorgevoerd; of een waarbij rentekosten worden 
gezienn als niet toerekenbaar aan een bepaald activum, waardoor deze in principe 
aftrekbaarr zijn.713 Zijn voorkeur gaat uit naar het tweede alternatief, omdat de fiscale 
kostprijss van activa op deze manier onafhankelijk van de wijze van financiering kan 
wordenn vastgesteld. Daarnaast is deze variant eenvoudiger toepasbaar dan de eerste. 
Dee eerste variant heeft als nadeel dat de bedrijfseconomische principes nooit volledig 
kunnenn worden toegepast, doordat de kosten van financiering met eigen vermogen 
fiscaall in elk geval niet in aanmerking mogen worden genomen. 

Watt de bouwrente betreft: de jaarrekeningwetgever staat toe dat de rente op 
leenvermogenn dat tijdens het vervaardigingstijdvak voor de productie van het materieel 
vastt actief is aangewend, als kostencomponent in de vervaardigingsprijs wordt 
opgenomen.7144 Welke maatstaven een rechtspersoon voor de eigen administratieve 
vastleggingenn wenst aan te houden, staat hem vrij. De bouwrente mag alleen betrekking 
hebbenn op schulden die worden aangewend voor de vervaardiging; en die zijn toe te 
rekenenn aan het vervaardigingstijdvak. Beekman cum suis concludeert dat het uitsluitend 
gaatt om rente op schulden, niet om de gecalculeerde rente opp eigen vermogen, niet-
rentedragendee schulden en voorzieningen.715 Renteactivering is nog niet aan de orde als 
err aanschaffingen voor de vervaardiging zijn geweest zonder dat tot vervaardiging is 
overgegaan:: de rente is uitsluitend te berekenen vanaf het moment van in vervaardiging 
nemen.. Daarnaast gaat het uitsluitend om de periode tussen aanvang van de vervaardi-
gingg en het gereedkomen van het vervaardigde actief. Als het aangetrokken leenvermo-
genn tijdens de bouw rentebaten genereert, komt de rente in mindering op de bouwrente 
diee in de vervaardigingsprijs is begrepen. 

Toerekeningsproblematiek Toerekeningsproblematiek 
Hofstraa beschrijft in 1944 een drietal toerekeningsmethoden voorde financieringskos-
ten.7166 Het gaat om de historische, mathematische en bedrijfseconomische methode. 
Inn de historische methode gaat men na hoe de schuld is ontstaan en waarvoor zij 
destijdss is opgenomen. Dit historische verband is dan voor altijd beslissend. 

Inn de mathematische methode gaat men ervan uit dat alle activa in dezelfde even-
redigheidd met vreemd kapitaal en met eigen kapitaal worden gefinancierd. Dit levert een 
eenvoudigee rekensom op. Deze methode moet volgens Hofstra in ieder geval worden 
verworpen.. Zij is volkomen willekeurig en miskent ook de werkelijke verhoudingen: het is 
dwaasheidd aan te nemen dat men een deel van zijn vaste beleggingen met zijn handels-
crediteurenn financiert. 

Inn de bedrijfseconomische methode gelden de financieringsregels uit de bedrijfs-
economiee als norm voor de toerekening. Als de historische methode geen antwoord 
geeft,, zullen de balansverhoudingen geanalyseerd moeten worden aan de hand van de 
eisenn die de bedrijfseconomie over de financieringen van ondernemingen stelt. 

Brülll acht het toerekeningsvraagstuk onoplosbaar.717 De ondernemer financiert 
immerss de collectiviteit van zijn kapitaalgoederen, en deze vormen een complex. 

Russoo 1994, p. 1706. 
Ziee Stevens 1982 voor een beschouwing over 'absorption costing' (integrale kostencalculatie) 
enn 'direct costing' (variabele kostencalculatie). 
Beekmann e.a., paragraaf 4.3.3 (6g). 
Hofstraa 1944, p. 38 en 39. 
Brülll 1964, p. 309. 
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Dee enige manier om arbitraire toerekeningen te voorkomen is door de mathematische 
methodee toe te passen. 

L.G.M.. Stevens concludeert in een overzichtsartikel dat in het positieve belasting-
recht,, in die gevallen waarin sprake is van een rechtstreeks en aanwijsbaar verband 
tussenn de financieringskosten en de activa, verbijzondering plaatsvindt op basis van 
historischee samenhang, tenzij toepassing van het voorzichtigheidsbeginsel van goed-
koopmansgebruikk toestaat dat deze verbijzondering achterwege kan blijven, zodat 
activeringg niet hoeft plaats te vinden.718 Waar de belastingplichtige er voordeel bij heeft 
dee interest te activeren (bijvoorbeeld voor de WIR), kan activering wel plaatsvinden. 
Off de activeringsp//cM van B. 8119 achterhaald is, is volgens Stevens onzeker. 

Jurisprudentie Jurisprudentie 
Inn BNB 1966/243* overwoog het hof 's-Gravenhage dat onder de verplichtingen die in 
artikell 8a Besluit IB 1941 werden bedoeld ter zake van de verwerving van bedrijfsmid-
delen,, die verplichtingen moeten worden verstaan die als aanschaffingskosten kunnen 
geldenn in de zin van artikel 8. 

Tott de aanschaffingskosten van bedrijfsmiddelen behoren de kosten die op de 
aanschaffingg zijn gevallen en die tezamen met de aanschaffingsprijs het bedrag 
uitmakenn dat ter verkrijging van de bedrijfsmiddelen besteed moet worden. Tot deze 
kostenn kunnen niet de verplichtingen worden gerekend die voortvloeien uit geldleningen 
diee ter financiering van de aanschaffing van bedrijfsmiddelen zijn aangegaan, en 
evenminn de rente die uit hoofde van zodanige geldleningen verschuldigd is. 

Annotatorr Lancee merkt op dat niet duidelijk is hoe en ten laste van welke winst de 
interestenn worden vergolden die niet als aanschaffingskosten in aanmerking komen. Wat 
dezee interesten betreft, lijkt de beslissing trouwens strijdig met het arrest B. 8119. Hij kan 
zichh moeilijk voorstellen dat de Hoge Raad, indien beroep in cassatie zou zijn ingesteld, 
dezee interpretatie van zijn destijds gegeven definitie van aanschaffingskosten zou 
hebbenn bevestigd. 

Inn BNB 1969/108 een andere casus: een aannemer, tevens bedrijfsmatig exploitant van 
onroerendd goed, bouwde voor eigen exploitatie een aantal flats en loodsen met behulp 
vann een onder hypothecair verband verleend krediet. In geschil was of de interest van de 
hypothecairee geldleningen op de onroerende goederen die in aanbouw waren, al dan 
niett geactiveerd moesten worden bij de kostprijs van de gebouwen. De aannemer stelde 
datt de interest van het eigen kapitaal bij een zodanige bouw niet in de kostprijs wordt 
teruggevonden.. Voor de interest voor vreemd kapitaal hoeft volgens goedkoopmans-
gebruikk geen ander standpunt ingenomen te worden. 

Dee Hoge Raad antwoordde: 

'datt de stichtingskosten van de onderhavige panden - zijnde voortbrengingskosten 
vann bedrijfsmiddelen, waarop artikel 8, lid 1, van het Besluit op de Inkomstenbelasting 
19411 ziet - niet zijn beperkt tot de uitgaven, welke bepaaldelijk door de stichting van 
dezedeze goederen worden opgeroepen, doch daartoe ook behoren de kosten, die op de 
stichtingstichting zijn gevallen en die tezamen met voormelde uitgaven het bedrag uitmaken, dat 
uitt het bedrijf ter verkrijging van de panden is moeten worden beschikbaar gesteld; dat 
onderr deze kosten is begrepen de rente, verschuldigd tijdens de bouw, over gelden, 
successievelijkk opgenomen naar gelang de bouw vorderde; dat het hierbij niet van 
belangg is, dat degene die de bouw met eigen geld bekostigt, die rente bespaart.' 
[cursiveringenn TMB] 

Stevenss 1982, p. 1249. 
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Volgenss Russo volgt de Hoge Raad een economische denktrant en worden alle toe-
rekenbaree kosten tot de voortbrengingskosten gerekend.719 De interestkosten behoren 
tott de 'overige kosten die ter zake van de aanschaf zijn gemaakt'. 

Inn BNB 1982/169* besliste de Hoge Raad dat het niet in strijd is met goedkoopmansge-
bruikk als een aannemer de financieringskosten van zijn bouwprojecten {onderhanden 
werk)) van jaar tot jaar als gerealiseerd verlies zou aanmerken. Zodanige financierings-
kostenn behoren volgens het college naar hun aard niet tot de kosten die door de pro-
ductiee bepaaldelijk worden opgeroepen; dat wil zeggen: voor de productie in ieder geval 
nodigg zijn en daarmee onmiddellijk samenhangen. Goedkoopmansgebruik eist daarom 
mett betrekking tot dergelijke financieringskosten niet dat zij bij de waardering van onder-
handenn werken in de balans tot de kostprijs van die werken worden gerekend. 

Jacobss concludeert dat het arrest BNB 1969/108 aan actualiteit heeft ingeboet.720 

Hett zou hem niet verbazen als ook de financieringskosten in verband met de voort-
brengingg van bedrijfsmiddelen niet meer verplicht geactiveerd behoeven te worden.721 

Rensemaa kan zich in (de motivering van) de beslissing vinden.722 In wezen behoort 
dee rente in dit geval tot de kosten die gemaakt zijn om het bedrijfsmiddel te verwerven. 
Hett is dan in strijd met de economische realiteit om een verlies te construeren. Met de 
verkoopp van een bedrijfsmiddel kan men winst of verlies maken, maar de aanschaf zelf 
iss neutraal. Daarom moeten alle kosten die worden gemaakt voor de verwerving, worden 
geactiveerd.. Ook in B. 8119 had de Hoge Raad al beslist dat de bouwrente tot de 
stichtingskostenn behoort. De Hoge Raad sprak daar van de kostprijs in objectieve zin. 

Hett hof Leeuwarden besliste voor de investeringsaftrek dat het totaal van de afsluit-
provisiess die in de bouwperiode waren betaald voor leningen die waren aangegaan voor 
dee financiering van de bouw van boorputten, behoorde tot de aanschaffingskosten 
daarvann (BNB 1988/66). Het waren kapitaalsuitgaven, gemaakt om bedrijfsmiddelen 
bedrijfsklaarr te maken. 

Dee inspecteur had subsidiair gesteld dat de aanschaffingskosten van de activa alleen 
kondenn worden verhoogd met het gedeelte van de betaalde afsluitprovisie dat men kon 
toerekenenn aan de bouwperiode. Het hof beslist daarop dat ook gedurende de bouw-
periodee betaalde provisies, die betrekking kunnen hebben op de (bezits)periode na de 
bouw,, dienden te worden geactiveerd. Er bestond volgens het college geen enkele 
relatiee tussen de hoogte van de provisie en de looptijden van de leningen. Ook was niet 
aannemelijkk dat de provisies iets anders waren dan vergoedingen voor werkzaamheden 
enn kosten die verbonden waren aan de voorbereiding en het tot stand komen van de 
overeenkomstenn van geldlening. 

Voorr de WIR besliste de Hoge Raad in BNB 1990/103* dat voortbrengingskosten die 
voorr de verkrijging van een bedrijfsmiddel zijn gemaakt in de vorm van rente die tijdens 
dee bouw verschuldigd is, aangemerkt moeten worden als een investering in een zaak.723 

Advocaat-Generaall Verburg concludeerde onder verwijzing naar B. 8119 en BNB 
1969/1088 dat de bouwrente tot de aanschaffingskosten behoort. Hij wees er ook op dat 
hett voor onderhanden werken in BNB 1982/169* in overeenstemming met goedkoop-
mansgebruikk werd geacht de kosten van financiering van jaar tot jaar als gerealiseerd 
verliess aan te merken. Dergelijke financieringskosten worden niet speciaal door de 
productiee opgeroepen. Verburg haalt ook Jacobs en IJsselmuiden aan, die van mening 
zijnn dat deze kosten ook niet meer voor bedrijfsmiddelen geactiveerd behoeven worden. 

Russoo 1994, p. 1703. 
Noott bij Hoge Raad 3 maart 1982, FED IB '64: Artikel 9:338, rolnummer 20 734. 
Ziee ook: Stevens 1982, p. 1249; Russo 1994, p. 1706; Berkhout 1996, p. 23. 
Rensemaa 1969, p. 560. 
Ziee Russo 1994, p. 1704. 
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Ann notator Slot volgt de gedachtegang van de Hoge Raad in BNB 1966/52*: in de aan-
schaffingskostenn van gekochte bedrijfsmiddelen zijn ook de financieringskosten van de 
verkoperr tijdens de bouw begrepen. Zolang een bedrijfsmiddel niet is voltooid en der-
halvee ook nog niet bruikbaar is, behoren de kosten van financiering tot de aanschaffings-
kosten.. Naar zijn mening is nog steeds van betekenis wat de Hoge Raad in BNB 
1966/52** heeft beslist: bij de toepassing van artikel 8 van het Besluit IB 1941 (artikel 10 
Wett IB 1964) behoeft de maatstaf voor de vaststelling van de voortbrengingskosten van 
bedrijfsmiddelenn die in eigen bedrijf zijn vervaardigd, niet dezelfde te zijn als voor 
goederenn die bestemd zijn voor de afzet. Het komt er uitsluitend op aan welke maatstaf 
juistt is om de voortbrengingskosten van bedrijfsmiddelen te bepalen die aan de strekking 
vann artikel 8 beantwoorden en in overeenstemming zijn met goedkoopmansgebruik. 

Samenvattendd concludeer ik dat de Hoge Raad nog steeds de lijn lijkt aan te houden dat 
dee financieringskosten bij het voortbrengen van bedrijfsmiddelen geactiveerd moeten 
worden.724 4 

4.8.55 Samenvattin g 

Alleenn feitelijke uitgaven voor de voortbrenging van bedrijfsmiddelen kunnen tot active-
ringg aanleiding geven. Daarbij wordt aangesloten bij de bedragen die in het verleden zijn 
uitgegevenn en niet bij de waarde ten tijde van stichting van het nieuwe bedrijfsmiddel. 
Dezee historisch feitelijke uitgaven behoren tot de kostprijs van het gebouw in objectieve 
zin. . 

Menn dient financieringskosten en het constante deel van de algemene kosten bij de 
bouww van een bedrijfsmiddel voor eigen gebruik te activeren. 

4.99 Subjectiev e benaderin g onderhouds- , verbeterings - en 
veranderingskoste nn bij en na aankoo p 

4.9.11 Inleiding 

Inn deze paragraaf komt de kwestie aan de orde hoe men fiscaal moet omgaan met 
onderhouds-,, verbeterings- en veranderingskosten rond het aankooptijdstip. In 4.9.2 
bespreekk ik de visie van Beekman en anderen, zoals die is neergelegd in het Compen-
diumdium van de jaarrekening. De jurisprudentie ten aanzien van dit vraagstuk komt in 4.9.3 
aann bod. Specifieke aandacht krijgen de situatie van inbreng vanuit privé (4.9.4), de 
onroerendee zaak die tevoren in het kader van de onderneming is gepacht of gehuurd 
(4.9.5),, de situatie waarin onderhoudskosten aanzienlijk zijn vergeleken met de aan-
schafkostenn (4.9.6) en de koop-aanneemovereenkomst (4.9.7). 

4.9.22 Beekman 

Wanneerr activa worden uitgebreid of aangepast in verband met bijvoorbeeld nieuwe 
technischee inzichten of wettelijke eisen (milieu, veiligheid, hinder), zijn de aanschaffingen 

Doumaa en Lubbers (2002, p. 117) menen dat de jurisprudentie van de Hoge Raad over de 
activeringg van financieringskosten op losse schroeven is komen te staan door BNB 
20011 /158c*. 
Zijj redeneren naar aanleiding van dit arrest, dat de financieringskosten geen invloed hebben 
opp het nut dat een voortgebracht bedrijfsmiddel voor een onderneming heeft. Daarmee lijkt de 
grondd te zijn ontvallen aan de activeringsplicht voor financieringsuitgaven bij voortgebrachte 
bedrijfsmiddelen. . 
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diee in dit kader worden verricht, volgens Beekman cum suis {Compendium van de 
jaarrekening)jaarrekening) in de regel aan te merken als investeringsuitgaven.725 Ze worden tegen 
verkrijgingsprijzenn in de administratie opgenomen voorzover ze zijn aan te merken als 
zelfstandigee activa. Als de aanschaffingen onzelfstandige onderdelen van de bestaande 
activaa worden, worden de verkrijgingsprijzen bijgeschreven op de verkrijgingsprijzen van 
dee activa waarin de nieuwe aanschaffingen zijn opgegaan. Het is onjuist verbeteringen 
vann een bedrijfsmiddel zelfstandig te activeren en af te schrijven. Ze moeten bij de 
boekwaardee van het verbeterde bedrijfsmiddel worden gevoegd en het totaalbedrag is 
dann weer het vertrekpunt voor de berekening van de afschrijvingsbedragen. Separaat 
eenn verbetering activeren behoeft geen bezwaren op te leveren als men de toerekening 
vann lasten van die verbetering maar correct laat verlopen.726 

Beekmann en anderen achten de zelfstandige administrering en behandeling van een 
verbeteringg - als ware het een actief- onjuist.727 De gedragslijn hoeft men volgens hen 
omm praktische redenen niet te verwerpen, mits uit deze de kosten die samenhangen met 
hett karakter van onderhoud worden geëlimineerd. 

Kostenn ter verbetering zijn investeringsuitgaven die geactiveerd moeten worden als 
componentt van de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. 

4.9.33 Jurisprudenti e 

Eenn notaris verbouwde een pas aangekocht kantoorpand dat als gevolg van de 'hoogte-
conjunctuur'' voor een hoge prijs was aangekocht (B. 3314). De raad van beroep Utrecht 
oordeeldee dat het pand door de verbouwingskosten geen hogere verkoopwaarde had 
gekregen.. Het waren kosten ter behoud van het inkomen van de notaris en die kosten 
diendenn over een afzienbare reeks van jaren te worden afgeschreven. 

Dee Hoge Raad oordeelde dat de uitgaven voor verbetering of verandering van een 
gebouww op zichzelf geen aanleiding konden geven tot een afschrijving, ook niet wanneer 
hett gebouw of perceel geen hogere verkoopwaarde verkreeg. In plaats van afzonderlijke 
afschrijvingenn toe te laten op 1) de koopprijs van het perceel en 2) de afzonderlijke 
uitgaven,, had de raad van beroep moeten onderzoeken welke afschrijving volgens 
goedkoopmansgebruikk op het tot kantoor verbouwde perceel gerechtvaardigd was. 
Hierbijj had de raad van beroep het bedrag waarover de afschrijving was te berekenen, 
mett de aanduiding van de grondslagen van die berekeningen moeten vaststellen. Dus 
geenn afzonderlijke activering en afschrijving van de verbouwingskosten bij aankoop, 
maarr afschrijven op het (verbouwde) pand als geheel met vermelding van de bereke-
ning.. In B. 4374 werd dit arrest bevestigd: de koopsom van grond en huizen plus de 
kostenn van nieuwbouw vormden de stichtingskosten van het perceel. 

Dee Hoge Raad stond in BNB 1957/16 aftrek van een gedeelte van de onderhoudskosten 
toee bij aanschaf van een pand.728 In BNB 1957/65 besliste het college met de vaak 
geciteerdee standaardoverweging dat: 

Beekmann e.a., paragraaf 4.3.3. (6b). 
Menn moet dan wel aandacht besteden aan de restwaardeproblematiek (zie hoofdstuk 5). 
Ziee hoofdstuk 3 over het vraagstuk of er één of meer bedrijfsmiddelen zijn. 
Beekmann e.a., paragraaf 4.3.3. (6b). 
Eenn huizenhandelaar kocht een verwaarloosd pand om het in zijn bedrijf te gebruiken. Na 
aankoopp maakte hij aanzienlijke kosten om het in een behoorlijke staat van onderhoud te 
brengenn (BNB 1957/16). De raad van beroep stelde vast dat er sprake was van 
onderhoudskosten,, maar besliste dat de kosten geactiveerd en afgeschreven moesten 
worden.. Goedkoopmansgebruik schrijft volgens de Hoge Raad voor dergelijke aanzienlijke 
kostenn niet geheel ten laste van het jaar van betaling te brengen, maarten laste van de jaren 
waarinn het bedrijf geacht kan worden profijt van deze kosten te trekken. De raad van beroep 
hadd terecht beslist, dat het bedrag niet geheel ten laste van de winst over het jaar 1948 mocht 
wordenn gebracht. De inspecteur had toegestaan dat de huizenhandelaar een deel van het 
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'indienn een belastingplichtige ten behoeve van zijn bedrijf een pand koopt en daaraan 
werkzaamhedenn doet verrichten ten einde het in den staat te brengen, waarin hij het voor 
zijnn bedrijf wil gebruiken, de kosten van die werkzaamheden, onverschillig of zij voor 
onderhoudd dan wel ter verbetering van het pand zijn verricht, deel uitmaken van de 
aanschaffingskostenn van het pand en tezamen met de met den aankoop gemoeide 
kostenn behoren te worden geactiveerd, terwijl op het totaal bedrag dan de in artikel 8 van 
hett besluit op de Inkomstenbelasting 1941 bedoelde jaarlijkse afschrijving dient te 
wordenn toegepast'.729 

Dee raad van beroep had dan ook ten onrechte een gedeelte van de uitgaven die de 
belanghebbendee had gedaan voor het bedrijfsklaar maken van het aangekochte 
bedrijfspand,, als onderhoudskosten in mindering op de winst toegelaten. 

Dee Hoge Raad wil tot een optimale toerekening van kosten aan de jaren komen. 
Kennelijkk zien de aanzienlijke kosten niet op het verleden van de huidige eigenaar. Men 
zouu de redenering kunnen volgen dat de huidige eigenaar het pand voor een prijs had 
gekochtgekocht waarin het aanzienlijk achterstallige onderhoud verdisconteerd was. De kosten 
omm dit aanzienlijk achterstallige onderhoud op te heffen kunnen dan alleen maar toe-
gerekendd worden aan toekomstige opbrengsten. 

Inn BNB 1959/6* bevestigde de Hoge Raad dit in het geval waarin een aangekochte 
boerderijj al jaren bij de pachter-belanghebbende in gebruik was. Evenzeer geldt dit 
wanneerr deze na aankoop van de boerderij zijn veehoudersbedrijf op dezelfde wijze en 
inn dezelfde omvang had voortgezet. 

Volgenss annotator Van Dijck spoort de rechtsoverweging met eerdere jurisprudentie. 
Onderhoudskostenn in het jaar van aanschaf zijn volgens hem terecht niet als bedrijfs-
kostenn aan te merken, omdat deze kosten zich voor het bedrijf voordoen als onderdeel 
vann de aanschaffingsprijs. Ze moeten dus op dezelfde voet als aanschaffingskosten 
wordenn behandeld. 

IJsselmuidenn stelt dat de boekwaarde wordt verhoogd met de onderhoudskosten die 
gemaaktt zijn om het gekochte productiemiddel 'in bedrijfsgerede staat' te brengen.730 

Dee werkzaamheden die betrekking hebben op de periode die loopt vanaf het moment 
waaropp de ondernemer het bedrijfsmiddel in de toestand wil brengen waarin hij het wil 
gebruiken,, tot het moment waarop hij het in gebruik neemt, behoren volgens Jacobs per 
definitiee tot de aanschaffingskosten.731 Voor een uitzondering zijn volgens hem geen 
goedee argumenten aan te geven. 

4.9.44 Inbren g vanui t priv é 

Onderhouds-- en verbeteringskosten ter zake van de inbreng van een privé-pand in het 
bedrijfsvermogenn moet men volgens het hof Amsterdam als verkrijgingskosten aan-
merkenn en aan de boekwaarde toevoegen (BNB 1962/173). 

Hett hof 's-Gravenhage stond in 1961 wei toe dat een steenfabrikant ingenaaid 
achterstalligg onderhoud aan een fabrieksgebouw dat in 1959 uit het privé-vermogen in 
hett bedrijfsvermogen was gebracht, ten laste van de winst bracht (BNB 1966/186). De 
totalee onderhoudskosten konden, ook voorzover zij betrekking hadden op de periode 
voorr 1959, ten laste van de winst worden gebracht. De inspecteur betoogde dat het 

bedrag,, dat niet-abnormale onderhoudskosten fl. 2700 opleverde, ten laste van het jaar 1948 
zouu brengen. Een bedrag van fl. 4000 moest worden geactiveerd en daarop kon worden 
afgeschreven. . 
Ziee bijvoorbeeld BNB 1959/6*; BNB 1960/295; BNB 1962/48; BNB 1975/193; BNB 1977/20. 
IJsselmuidenn 1962, p. 40. 
Jacobss 1974, p. 250. 
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werkzaamhedenn waren ten aanzien van het aangekochte pand en bestemd om ze voor 
dee bedrijfsuitoefening in de gewenste staat te brengen. Het hof oordeelde dat er geen 
sprakee was van verwerving in 1961 van de steenoven en van onderhoudswerkzaam-
hedenn die daaraan in 1961 warenn verricht om hem in een staat te brengen waarin de 
ondernemerr hem voor zijn bedrijfsuitoefening wilde gebruiken. De oven was al twee jaar 
volopp productief voor de grote onderhoudsbeurt werd uitgevoerd, terwijll het onderhoud 
niett leidde tot uitbreiding of verbetering van de steenproductie. 

Onderhouds-.verbeterings-,, herstel- en verbouwingskosten732 ten tijde van aankoop of 
inbrengg dient men dus integraal te activeren.733 Het feit dat het vastgoed al in gebruik 
wass door middel van een zakelijk recht of een gebruiksrecht, doet hier niet aan af. 
Hierdoorr worden 'onderhoudskosten bij aankoop' niet getransformeerd in aftrekbare 
'onderhoudskostenn tijdens de bezitsperiode'. Als het onderhoud na enige gebruiksjaren 
wordtt uitgevoerd, zijn de onderhoudskosten in principe aftrekbaar. 

4.9.55 Tevore n in het kader van de ondernemin g gepacht e of gehuurd e 
onroerend ee zaak 

Aanvankelijkk leek zich in de jurisprudentie de lijn te ontwikkelen dat activering van kosten 
gebodenn was indien zaken vóór verwerving in de onderneming werden gebruikt op grond 
vann een pacht- of huurrecht. Later brak de Hoge Raad met deze jurisprudentie. 

Onderhoudskostenn die een ondernemer besteedt aan zijn boerderij ter gelegenheid van 
dee verkrijging bij boedelscheiding en die ertoe strekken de boerderij in de staat te 
brengenbrengen waarin de ondernemer deze voor zijn bedrijf wil gebruiken, verhogen de 
boekwaardee (BNB 1960/295). In de uitspraak van het hof werd de hiervoor bij BNB 
1959/655 geciteerde tekst herhaald. De ondernemer gebruikte tevoren als pachter het 
pandd in zijn bedrijf. Het hof leidde uit de werkzaamheden af dat de opstallen naar het 
oordeell van de ondernemer-belanghebbende kennelijk niet volledig bedrijfsklaar waren. 
Hierbijj was van geen betekenis dat de werkzaamheden voor een deel onderhoudswerk-
zaamhedenn waren. 

Achterstalligee onderhoudskosten bij aankoop moesten worden geactiveerd, ook al 
wass het pand in kwestie al tientallen jaren lang in gebruik krachtens een huurcontract, 
datt de ondernemer verplichtte het onderhoud geheel voor eigen rekening te nemen. 
Alduss oordeelde het hof 's-Gravenhage in BNB 1975/193. 

Dee Hoge Raad brak met deze jurisprudentie in BNB 1977/20. Een advocatenmaatschap 
kochtt in 1972 een pand waarvan de eerste etage al vele jaren als kantoor werd gebruikt. 
Dee onderhoudskosten en de huur van die etage werden als beroepskosten geboekt. 
Doorr de aankoop kwam ook de tweede etage beschikbaar voor kantoorruimte. Na 
aankoopp werden diverse verbouwings- en onderhoudswerkzaamheden aan het pand 
verricht. . 

Hett hof besliste dat de verbouwings- en onderhoudswerkzaamheden werden verricht 
omm het pand in de staat te brengen waarin de maatschap het voor haar onderneming 
wildee gebruiken. Deze regel gold ook als de koper van een pand dat pand als huurder in 
gebruikk had, waarbij de onderhoudskosten voor zijn rekening waren. 

Ziee BNB 1962/48 voor herstel- en verbouwingskosten. 
Inn BNB 1970/102 moest een belanghebbende een (eerst gehuurd) pand geheel tot zijn 
buitenvennootschappelijkk ondernemingsvermogen rekenen. De gemaakte kosten terzake van 
achterstalligg onderhoud in het jaar van aankoop en het daarop volgende jaar behoorden 
volgenss de Hoge Raad tot de aanschaffingskosten en moesten worden geactiveerd. Het hof 
's-Gravenhagee besliste in BNB 1970/193 dat vemieuwingskosten (verbouwings- en 
moderniseringskosten)) van een pas aangekocht pand konden worden geactiveerd en 
afgeschreven. . 
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Dee Hoge Raad vond dit oordeel begrijpelijk voor de tweede etage, die nog niet eerder in 
dee praktijk gebruikt was. Zonder meer viel echter volgens het college niet in te zien 
waaromm de onderhoudswerkzaamheden die na aankoop waren uitgevoerd met 
betrekkingg tot de eerste etage, waarvan de indeling van de kamers niet was gewijzigd, 
moestenn worden aangemerkt als werkzaamheden die waren verricht om het pand in de 
staatt te brengen waarin de maatschap het voor haar onderneming wilde gebruiken. 

Mett andere woorden: de onderhoudskosten van een aangekocht huurpand dat al in 
dee onderneming werd gebruikt, zijn aftrekbaar. De nadruk ligt hier op het gebruik binnen 
dede onderneming. Er wordt toegerekend aan het gebruik (en de gebruiksjaren) binnen de 
onderneming.. Wanneer er echter onderhoudskosten zijn die aanzienlijk zijn in verhou-
dingg tot de aanschafkosten, kan activering alsnog geboden zijn. 

4.9.66 Aanzienlijk e onderhoudskosten  in verhoudin g to t aanschafkoste n 

Inn BNB 1989/157* ging het om het volgende. Achterstallig onderhoud werd jaren na 
verwervingg van een bedrijfsmiddel uitgevoerd. De Hoge Raad besliste dat de kosten 
daarvann nog tot de verwervingskosten van het bedrijfsmiddel behoorden. Het betrof een 
schipp waarvan de bodemplaten vernieuwd moesten worden. Het vaartuig was in 1979 
gekocht.. De boekwaarde van het casco bedroeg ultimo 1982 fl. 97.648. De overige 
geactiveerdee bestanddelen hadden een boekwaarde van fl. 87.116. De kosten van de 
vlakvernieuwingg in 1983 bedroegen fl. 40.000. De schipper activeerde dit bedrag en 
claimdee investeringsbijdrage. 

Dee Hoge Raad oordeelde: 

'Inn het geval als onderhavige, waarin een versletenn onderdeel van een bedrijfsmiddel 
wordtt vernieuwd en de kosten van deze vernieuwing in verhouding tot de aanschaffings-
kostenn van het bedrijfsmiddel aanzienlijk zijn, eist goed koopmansgebruik dat de 
vernieuwingskostenn worden geactiveerd voor zover zij niet in hoofdzaak zijn veroorzaakt 
doorr het gebruik dat van het bedrijfsmiddel is gemaakt na aanschaf ervan door de 
ondernemer'. . 

Annotatorr Bos stelt dat men op twee manieren onderhoudskosten en investeringen kan 
onderscheiden:: vanuit het oogpunt van het subject en vanuit dat van het object. In de 
subjectievee benadering kijkt men naar de staat van het object ten tijde van het verwerven 
doorr het subject; in de objectieve benadering naar de staat van het object ten tijde van 
bouww of creatie in het verleden. Vanuit het subject geredeneerd zijn dan alle kosten die 
wordenn gemaakt om het object in een staat te brengen die beter is dan toen het werd 
verworven,, investeringen. Alle kosten die het subject maakt om het object ten hoogste in 
dee staat ten tijde van verwerving door het subject te houden, zijn onderhoudskosten. 

Vanuitt het object geredeneerd zijn alle kosten die het subject maakt om het object in 
eenn betere staat te brengen vergeleken met het moment dat het object werd gecreëerd, 
investeringen.. Alle kosten die na de creatie van het object worden gemaakt om het in de 
staatt te houden die het bij de creatie had, zijn aan te merken ais onderhoudskosten. 

Inn de sfeer van de aftrekbare kosten geldt de objectbenadering. In de winstsfeer geldt 
eenn subjectbenadering.734 Volgens Bos is de betekenis van het arrest dat de subject-
benaderingg ook vier jaar na aanschaf van het bedrijfsmiddel nog werkt. 

Onderr verwijzing naar BNB 1989/157* oordeelde de Hoge Raad in BNB 1992/136* 
datt de aanpassingskosten van de bodembeplating van een 28 jaar oud schip dat acht 
jaarr in gebruik was, als 'kosten van verbetering' kwalificeerden. 

Annotatorr Meussen ziet in dit arrest een bevestiging van de subjectieve benadering. 
Err was sprake van verbetering van het bedrijfsmiddel voorzover de slijtage van de 
bodembeplatingg zijn oorzaak niet vond in de bedrijfsuitoefening van de ondernemer zelf. 

Voorr de winstsfeer/subjectbenadering noemt Bos BNB 1959/6* en BNB 1970/102. 
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4.9.77 Koop-aanneemovereenkoms t 

Inn FED 1985/147 lag de volgende casus voor. Een particulier kocht een appartement in 
eenn monumentenpand. Bij de verkoopovereenkomst verbond de verkoper zich ertoe het 
pandd te verbouwen en in te richten als woonappartement. De particulier wenste de 
onderhoudskostenn af te trekken.735 De aannemingssom was volgens het hof Amsterdam 
eenn onverbrekelijk onderdeel van de koopprijs, zodat niet kon worden gezegd dat onder-
houdskostenn ten laste van de particulier waren gekomen. In werkelijkheid was niet meer 
dann een gedeeltelijk nog te bouwen woning gekocht. De belanghebbende had het recht 
opp levering van een appartementsrecht verkregen. De koopprijs voor het appartements-
rechtt omvatte ook de aannemingssom. Onder deze omstandigheden kon niet worden 
gezegdd dat er onderhoudskosten ten laste van belanghebbende waren gekomen, omdat 
dee koopprijs niet kon worden gesplitst in de samenstellende delen. 

4.100 Diverse n 

Inn deze paragraaf wil ik enkele onderwerpen aan de orde stellen die voor een goed 
begripp van de onderhavige materie van belang zijn, maar die zich niet laten dwingen in 
eenn hiërarchie van sub- en subsubparagrafen. Ze vormen wezenlijke bestanddelen van 
hett kostengebouw die ik in dit boek niet kan afschrijven. Het gaat om onderwerpen als 
zakelijkee gebruiksrechten, BTW en ruil. En dan met name beschouwd in het licht van 
dezee dissertatie. 

4.10.11 Op aankoo p vallend e koste n 

Dee basis voor de behandeling van de aankoopkosten of bijkomende kosten werd in het 
beginn van de vorige eeuw gelegd in B. 2020 en B. 4069. De toon voor de aankoopkosten 
werdd gezet in B. 2020. Een ondernemer liet op een daarvoor gekocht terrein een kan-
toorpandd bouwen. De kosten van de bouw bevatten onder meer: kosten voor uitkoop van 
huurders;; provisies van bemiddelaars; kosten van droogstoken; gratificaties; assurantie-
premies;; aansluitingen voor watervoorzieningen, licht, telefoon. De raad van beroep 
meendee dat de bijkomende kosten tot een bedrag van fl. 4.776 niet in de waarde van het 
pandd waren begrepen. Een dadelijke 'geheele afschrijving' van de beide bedragen werd 
toegestaan.. Op de restantsom kon de ondernemer een periodieke afschrijving van 2% 
toepassen. . 

Dee Hoge Raad overwoog dat de kostensplitsing van posten die wel en niet in de 
waardee van het pand waren begrepen, onjuist was. Artikel 11 Wet IB 1914 bepaalde 
immerss uitdrukkelijk dat uitgaven voor de stichting van gebouwen niet mochten worden 
beschouwdd als bedrijfs- of beroepskosten. De raad van beroep had de kosten ongesplitst 
moetenn laten en moeten onderzoeken welke afschrijving op de samengestelde post 
volgenss goedkoopmansgebruik gerechtvaardigd was. 

Dee afschrijving regelt zich volgens de Hoge Raad in B. 4069 naar het bedrag der uit-
gavenn die ter verwerving van bedrijfsmiddelen waren gedaan. Tot die uitgaven moest 
niett alleen de aankoopprijs worden gerekend, maar moesten ook de kosten worden 
gerekendd die op de aankoop waren gevallen. Dit gezamenlijke bedrag behoort als regel 
dee grondslag voor de afschrijving te zijn. Er is geen reden - tenzij daarvoor bijzondere 
redenenn aanwezig zijn - kosten die op de aankoop vallen, op een andere voet of afzon-

Artikell 42a, lid 1, letter b Wet IB 1964. 
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derlijkk af te schrijven dan toelaatbaar is op de overige uitgaven die voor de aankoop zijn 
gedaan,, terwijl afschrijving ineens evenmin is toegestaan.736 

Volgenss BNB 1967/202 moest de kostprijs niet op gederfde inkomsten worden ge-
steld,, maar op de werkelijke financiële offers (uitgaven of opofferingen van bestanddelen 
vann het vermogen) die de ondernemer moet brengen om het bedrijfsmiddel in kwestie te 
verwerven. . 

Dee aanschaffingskosten van bedrijfsmiddelen bestaan dus uit de aankoopprijs en de 
kostenn die op de aankoop zijn gevallen. Het veroorzakingsbeginsel dwingt hiertoe, omdat 
dee kosten toe te rekenen zijn aan de bedrijfsuitoefening van de toekomstige jaren.737 

Tezamenn vormen zij het bedrag dat het bedrijf beschikbaar heeft gesteld om de be-
drijfsmiddelenn te verkrijgen. Onder de aanschaffingskosten moeten ook de kosten van 
aankoopp worden begrepen, zoals bijvoorbeeld installatiekosten,738 transportkosten, 
provisie,, overdrachtsbelasting,739 overschrijvingskosten,740 notariskosten741 en dergelijke. 
Dee activering van aankoopkosten behoort volgens Jacobs tot het hardste gedeelte van 
dee definitie van het begrip aanschaffingskosten.742 

Inn B. 8049 besliste de Hoge Raad ten aanzien van panden die niet tot het bedrijfs- of 
beroepsvermogenn behoorden, dat er wordt afgeschreven op de werkelijke aanschaf-
fings-- of voortbrengingskosten. Op grond van artikel 14, lid 2 Wet IB 1941 diende men 
onderr de kosten van verwerving de kosten tot verwerving, inning en behoud van de 
inkomstenn en de op de inkomsten rustende lasten te verstaan. Dit artikel bracht onder 
verwervingskostenn 'afschrijving op gebouwen en verhuurde onroerende goederen'. Uit 
dee verwijzing die in artikel 14, lid 2 Besluit IB 1941 werd gegeven naar artikel 11 Besluit 
IBB 1941 volgde dat onder de aanschaffingskosten van panden de kosten van transport 
(notarieell honorarium en registratierecht) van de panden vallen, onverschillig of deze 
kostenn werden teruggevonden in de verkoopwaarde van de panden. De kosten van 
aanschaffingg konden niet in één keer worden afgeschreven. 

Investeringsaftrekk is mogelijk over betaalde registratierechten (BNB 1964/2). Uit de 
geschiedeniss van de totstandkoming van artikel 8a Besluit IB 1941 blijkt volgens de 
Hogee Raad dat onder de in artikel 8a bedoelde verplichtingen moeten worden verstaan 
diee als aanschaffingskosten kunnen gelden in de zin van artikel 8 Besluit IB 1941 (het 
afschrijvingsartikel).. De aanschaffingskosten van bedrijfsmiddelen ex artikel 8a Besluit IB 
19411 zijn niet beperkt tot de aankoopprijs. Daartoe behoren ook de kosten die op de 
aankoopp zijn gevallen en die tezamen met de koopsom het bedrag uitmaken dat uit het 
bedrijff ter verkrijging van de bedrijfsmiddelen beschikbaar moet worden gesteld. 

Uitzonderingenn zijn gemaakt voor landbouwers. De Baan (1963, p. 28) memoreert resoluties 
uitt 1930 en 1943, waarbij landbouwers op de aankoopp van bedrijfspanden en -gronden 
vallendee kosten (notaris, hypotheekkosten) in vijfjaar mochten afschrijven. Smeets (1962, 
p.. 75) acht de tegemoetkomingen duidelijk in strijd met de uitspraken van de Hoge Raad; een 
verklaringg van dergelijke afwijkingen - die andere ondernemers en vrije beroepers niet 
toegestaann worden - zou een afzonderlijke studie vergen. Jacobs (1974, p. 235) noemt het 
eenn uitzondering in strijd met de jurisprudentie, hij ziet af van een onderzoek naar de ratio van 
dee uitzondering. In dezelfde onjuiste benadering is volhard in het Besluit van 14 november 
20000 (CPP2000/2316M), waarin men ook nog eens stelt dat er sprake is van twee bedrijfs-
middelenn wanneer grond en opstal afzondertijk in gebruik zijn. 
Ziee ook: B. 8049 en B. 8390. 
IJsselmuidenn 1962, p. 39. 
BNBB 1961/4. 
BNBB 1964/2. 
B.. no. 3225. 
B.. 4069. 
Jacobss 1974, p. 216. 
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Eenn ondernemer wenste de kosten van de akte van hypothecaire geldlening ineens ten 
lastee van de winst te brengen. De inspecteur stelde dat alle kosten die waren gemaakt 
omm het onroerend goed te verkrijgen, geactiveerd behoorden te worden. De ondernemer 
steldee dat goedkoopmansgebruik toeliet hypotheekkosten hetzij ineens ten laste van de 
winstt te brengen, hetzij te activeren om op die actiefpost af te schrijven. De hypotheek-
kostenn waren geen aanschaffingskosten, maar normale kredietkosten die naar keuze 
ineenss of verdeeld over meerdere jaren ten laste van de winst konden worden gebracht. 

Hett hof Arnhem oordeelde in BNB 1964/302 dat het niet in strijd is met goedkoop-
mansgebruikk om hypotheekkosten ineens ten laste van de winst te brengen in het jaar 
waarinn ze gemaakt zijn, ook al is het met goedkoopmansgebruik niet strijdig om die 
kostenn onder het actief van het bedrijfsvermogen te boeken met de bedoeling deze post 
aff te schrijven in zoveel jaren als de lening bestemd is te lopen. Bovendien was niet 
geblekenn dat de kosten waren gemaakt voor de aankoop van het bedrijfspand. 

Kostenn van de hypotheekakte kunnen volgens het Hof Arnhem zowel ineens worden 
genomen,, als geactiveerd en afgeschreven worden. 

BNBB 1966/61 bevatte de volgende casus. Een landbouwer pachtte een stuk land. De 
eigenaarr had aan een derde toezeggingen tot verpachting gedaan, wat leidde tot een 
procedureprocedure tussen de verpachter en de derde. Hangende de procedure kocht de land-
bouwerr het land en verplichtte hij zich de schadevergoeding te voldoen waartoe de 
verkoperr eventueel zou worden veroordeeld. Op grond van deze verplichting betaalde de 
landbouwerr een bedrag dat volgens het hof 's-Gravenhage deel uitmaakte van de 
aanschaffingskostenn van de grond. De hogere waarde die pachtvrij land heeft boven 
verpachtt land, vond de landbouwer terug in de waarde die dit bedrijfsmiddel voor zijn 
bedrijff had. 

Inn BNB 1969/230 ging het om het volgende. Een ondernemer kocht het huurcerter743 

vann een bedrijfspand en betaalde aan de eigenares de zogenaamde dertigste penning 
bijj wijze van 'overgangsrechten'. Het hof Leeuwarden besliste dat deze overgangs-
rechtenn geen bedrijfskosten waren, maar deel uitmaakten van de aanschaffingskosten 
vann het onroerend goed waarop diende te worden afgeschreven. 

Eenn andere casus: een ondernemer stortte een bedrag in een gemeentelijk parkeerfonds 
omm een vergunning voor de bouw van een nieuw bedrijfspand te krijgen. Hij stelde dat in 
dee bouwverordening de afgifte van een bouwvergunning afhankelijk was gesteld van een 
stortingg in het parkeerfonds. De bijdrage aan het parkeerfonds was een onderdeel van 
dee kosten van de bouwvergunning die op hun beurt weer onderdeel waren van de kosten 
vann verwerving van nieuw onroerend goed. De ondernemer wenste investeringsbijdrage 
voorr de storting in het fonds. De inspecteur stelde dat de storting geen investering in een 
gebouww was, maar hooguit in (bouw)grond. 

Hett hof Leeuwarden overwoog dat onder aanschaffingskosten van een bedrijfsmiddel 
diee ondernemerskosten zijn te verstaan die voor de ondernemer het karakter dragen van 
kapitaaluitgavenn en welke de ondernemer maakt teneinde een bepaald object in de 
gewenstee hoedanigheid en op het gewenste moment als zelfstandig bedrijfsmiddel in 
gebruikk te kunnen nemen. Daaronder vallen niet alleen de zuivere bouwkosten, maar 
ookk de kosten die verder op de bouw vallen en die tezamen met de bouwkosten het 
bedragg uitmaken dat uit de onderneming beschikbaar moet worden gesteld om het 
nieuwee gebouw te verkrijgen. Als de ondernemer het bedrag niet in het parkeerfonds had 
gestort,, zou de bouwvergunning niet verleend zijn, zodat hij het bedrijfsmiddel niet had 
kunnenn bouwen. Onder deze omstandigheden moest de storting in het parkeerfonds, 

Eenn huurcerter is een stadsmeierrecht. Een stadsmeier is een huurder van venen die vroeger 
doorr de stad Groningen ter ontginning werden uitgegeven, atdus Van Dale Groot woorden-
boekk der Nederlandse taal, s.v. huurcerter en stadsmeier (Van Dale 1999, p. 1382 en 3200). 
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evenalss de legeskosten ter zake van de bouwvergunning, tot de aanschaffingskosten 
wordenn gerekend (BNB 1983/168). 

Aann een exploitant van een akkerbouwbedrijf waren, na ruilverkaveling, kosten van 
drainagee van de grond die hem was toegedeeld, in rekening gebracht. Deze kosten 
warenn samen met de overige ruil verkavel ingskosten verrekend in de jaarlijks ver-
schuldigdee ruilverkavelingsrente (BNB 1992/111). Het hof oordeelde dat er geen plaats 
wass voor activering en afschrijving op een gedeelte van de ruilverkavelingsrente. 

Dee Hoge Raad besliste dat de kosten van ruilverkaveling (behalve voor het rente-
element)) als kosten van grondverbetering geactiveerd dienden te worden. Het college 
gaff twee manieren van activeren aan: hetzij van jaar tot jaar voor het in feite tee betalen 
bedrag;; hetzij in één keer voor de contante waarde van het te verhalen bedrag, onder 
passiveringg van de contante waarde van het nog niet betaalde gedeelte. De kosten 
moestenn als grondverbetering worden geactiveerd. De ondernemer had ten onrechte het 
totalee nominale bedrag van de kosten geactiveerd die hem in rekening waren gebracht. 
Ditt moest voor de contante waarde. Het geactiveerde bedrag was een investering in de 
zinn van de artikelen 10 en 61a, lid 1 Wet IB 1964.744 

Beekmann cum suis definieert in het Compendium voor de jaarrekening de bijkomende 
kostenn als de kosten om een verworven materieel vast actief in bedrijfsklare toestand te 
brengen.7455 Het betreft kosten die direct in verband met de verwerving gemaakt zijn, 
zoalss de in de aanschaffingswaarde en/of bijkomende kosten opgenomen niet verreken-
baree BTW, kosten voor montage of installatie. Rentekosten vallen hier niet onder. Veelal 
wordenn tot de bijkomende kosten ook de kosten van overdracht gerekend, zoals notaris-
kosten,, kadastrale rechten en makelaarscourtage. 

Revsine,, Collins en Johnson merken op dat 'all costs necessary to acquire the asset 
andd make it ready for use are included in the asset account (costs included in the asset 
accountt are called capitalized costs)'.746 

4.10.22 Subsidie s en tegemoetkominge n in bouwkoste n 

4.10.2.11 Inleidin g 

Hett is vaste jurisprudentie dat (overheids)subsidies of bijdragen van derden, die in ver-
bandd met de stichting of aanschaf van een onroerende zaak worden verleend, moeten 
wordenn afgeboekt van de kostprijs. Zij worden namelijk als tegemoetkomingen in de 
bouw-- of investeringskosten beschouwd. Bijdragen in de exploitatiekosten behoren tot de 
winstt uit onderneming. Ook achteraf toegekende subsidies of bijdragen747 worden afge-
boektt van de aanschaffings- of voortbrengingskosten.748 Door dergelijke afboekingen zou 
dee boekwaarde direct onder de restwaarde van het bedrijfsmiddel kunnen komen.749 

Beekmann cum suis houden in hun Compendium voor de jaarrekening als algemene 
lijnn aan dat overheidssubsidies, al dan niet gebaseerd op fiscale wetgeving, in samen-
hangg met de vestiging van bedrijfsactiviteiten en/of investeringsprojecten niet leiden tot 

Ziee voor een gelijkluidend oordeel BNB 1986/358 en BNB 1993/328. 
Beekmann e.a., paragraaf 4.3.3. (6c). 
Revsine,, Collins en Johnson 1999, p. 449. 
Ziee BNB 1955/309*; BNB 1966/128 inzake een achteraf ontvangen aanvullende bijdrage ex 
artikell 72 Wet Materiële Oorlogsschaden. 
Vergelijkk Van Lindonk 1990, p. 167; Hofstra en Stevens 1998, p. 241. 
Ziee ook: Jacobs (1974, p. 262) die in dit verband spreekt van 'negatieve aanschaffingskosten'. 
Inn een procedure zal daar evenwel een uitdrukkelijk beroep op moeten worden gedaan, daar 
eenn rechter er anders mogelijk van uitgaat dat verdere afschrijving niet in geschil is (zie 
bijvoorbeeldd noot Smeets bij BNB 1968/180*). 
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eenn verlaging van de aanschaffingswaarden.750 Evenmin is er volgens hen rekening te 
houdenn met een verhoging van de aanschaffingswaarden met verkapte overheids-
subsidies.. Zij denken hierbij aan vestigingspremies, zoals lage grondprijzen of lage 
canonss die lokale overheden hanteren om bedrijvigheid aan te trekken.751 

4.10.2.22 Jurisprudenti e 

Dee resolutie van 14 augustus 1941, no. 111 (B. 7514) handelde over de afschrijving op 
fabriekenn (met inbegrip van machines en andere inrichtingen) die onder de 'abnormale 
omstandighedenn van de oorlogstoestand' werden gesticht. Als aanschaffingskosten 
diendenn de stichtingskosten, verminderd met de eventuele rijksbijdragen, aangemerkt te 
worden. . 

Inn B. 8394 lag de volgende casus ten grondslag. Een aantal huizen werd met mede-
werkingg van het Nationaal Steuncomité gebouwd. Er werd een (derde) hypotheek 
verstrektt van fl. 52.000, die later werd kwijtgescholden. Toen een paar huizen werden 
verkocht,, diende de vraag zich aan of bij de bepaling van het resultaat moest worden 
uitgegaann van een kostprijs inclusief of exclusief subsidie. De Hoge Raad oordeelde dat 
tott de aanschaffings- of voortbrengingskosten niet een subsidie behoorde, die ertoe 
strektee de bouwer van een gedeelte van de stichtingskosten te ontlasten en aldus een 
vermogensnadeell te voorkomen dat het gevolg zou zijn van de bouw en de verhuur. 

Annotatorr Doedens merkt op dat door het arrest vaststaat dat men ook het bedrag 
vann een bijzondere subsidie in een bijzondere vorm (geldlening met kwijtschelding na 
tienn jaar) niet onder de aanschaffings- of voortbrengingskosten mag opnemen. 

SubsidieSubsidie na afsluiten van de bouw 
Dee vraag hoe men een subsidie volgens goedkoopmansgebruik moet verwerken als 
dezee wordt ontvangen als de bouw is voltooid, kwam aan de orde in BNB 1957/245*. 
Eenn ondernemer had in 1948 een inschrijving in het 'Grootboek voor de Wederopbouw' 
mett bouwplicht gekocht.752 Voor de financiering van het te bouwen pand had hij een 
aanvullendee bijdrage op basis van de Wet op de Materiële Oorlogsschaden gekregen. 
Hett pand werd in 1950 voltooid, de beschikking voor de aanvullende bijdrage werd in 
19533 gekregen. Op het bedrag van bouwkosten schreef de ondernemer van 1950 tot en 
mett 1953 af. De afschrijving had voor een gedeelte betrekking op de later te ontvangen 
bijdrage. . 

Dee Hoge Raad oordeelde dat de bijdrage die was toegekend aan iemand die zelf 
geenn oorlogsschade had geleden, maar die het recht op die bijdrage verkreeg door het 
overnemenn van een grootboekinschrijving met bouwplicht, voor de toepassing van het 
Besluitt IB 1941 het karakter had van een bijdrage in de bouwkosten. Voor de winstbere-
keningg moest men die bijdrage in de bouwkosten op de bouwkosten in aftrek brengen. 

Zolangg de bijdrage nog niet is verkregen, dan wel zolang goedkoopmansgebruik niet 
vergtt de waarde van het recht op die bijdrage hoger te stellen dan op nihil, bestaat er 
geenn aanleiding enig bedrag op de werkelijk gemaakte bouwkosten in aftrek te brengen, 

Beekmann e.a., paragraaf 4.3.3. (6d). 
Ziee noot IJsselmuiden bij FED 1989/765. Hierin stelt hij dat de activeringsvraag wordt bepaald 
naarr goedkoopmansgebruik. En dat de regels hiervoor zijn vastgelegd in de fiscale recht-
spraakk en internationale 'accounting standards', zoals onder meer beschreven in de IAS en de 
Richtlijnenn voor jaarverslaggeving. 
Inn BNB 1955/243 was beslist dat bepaalde vergoedingen uit de Wet op de Materiële 
Oorlogsschadenn voor degene die zelf slachtoffer van oorlogsschade was en zelf herbouwde 
niett als subsidies, maar als vergoedingen of schadeloosstellingen konden worden 
aangemerkt.. In BNB 1957/245* was het geval aan de orde waarin een ondernemer een 
inschrijvingg met bouwplicht had gekocht. 
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off bij de vaststelling van de jaarlijkse afschrijvingen rekening te houden met de moge-
lijkheidd de bijdrage te verkrijgen. 

Inn het jaar waarin de bijdrage wordt verkregen, dan wel de aanspraak op een hoger 
bedragg dan nihil moet worden gewaardeerd, moet men bij de berekening van de winst 
vann dat jaar en bij de voortaan te verrichten afschrijvingen rekening houden met het 
omschrevenn karakter van die bijdrage. Dit hoeft echter niet met zich te brengen dat de in 
vorigee jaren op het pand afgeschreven bedragen gecorrigeerd moeten worden. Maar het 
iss niet in strijd met goedkoopmansgebruik het gehele bedrag in dat jaar in aftrek te 
brengenbrengen op de boekwaarde van het pand. 

Dee eerst onzekere, maar later toegekende subsidie moet op de bouwkosten in min-
deringg worden gebracht. Als vóór de toekenning van de subsidie op de oorspronkelijke 
kostprijss van het gebouw is afgeschreven, behoeven de reeds gedane afschrijvingen niet 
tee worden gecorrigeerd. Goedkoopmansgebruik staat toe de subsidie af te boeken in het 
jaarr van ontvangst. Het is dus toegestaan de subsidies op twee manieren te verwerken: 
reedss gedane afschrijvingen corrigeren en later afboeken op de boekwaarde (met moge-
lijkk aanpassing van de toekomstige afschrijvingsbedragen). 

Annotatorr Hollander neigt naar de opvatting dat goedkoopmansgebruik eist dat 
slechtss een zodanig deel van de subsidie in mindering op de boekwaarde wordt 
gebracht,, als geacht moet worden nog niet in de vorm van afschrijving op het gesubsi-
dieerdee deel van de bouwkosten ten laste van de winst te zijn gebracht. In dat jaar komt 
dann een deel van de subsidie als winst te voorschijn. 

Inn BNB 1959/43 werd beslist dat de aanvullende bijdrage een tegemoetkoming 
beoogtt te zijn in het onrendabele deel van de (her)bouwkosten, dan wel van de aan-
koopsom. . 

Inn BNB 1968/180* draaide het om een exploitant die een boerderij had herbouwd 
waarvann de opstallen door oorlogsgeweld waren verwoest. Van de overheid ontving hij 
eenn bedrag wegens oorlogsschade, dat hij terecht afboekte op de herbouwkosten. 

Huurdersbijdragen Huurdersbijdragen 
Alss huurders bijdragen in de bouwkosten, hangt het ervan af of de bijdrage niet direct als 
huurbatee moet worden belast. 

Alss een particuliere subsidie vóór de aanbesteding van het werk was gecontracteerd, 
mochtt de bijdrage op de kostprijs worden afgeboekt (BNB 1964/227). Een woningbouw-
maatschappijj ontving naast rijksbijdragen ook een bijdrage van fl. 102.000 per jaar 
gedurendee tien jaar van een onderneming die voor haar personeel een huuroptie had 
bedongen.. De maatschappij bracht de contante waarde van de bijdragen in mindering op 
dee bouwkosten. Over de verlaagde boekwaarde werd afgeschreven. De inspecteur 
rekendee de bijdragen tot de winst. De bijdragen waren geen subsidie, niet van overheids-
wegee verstrekt, hadden niets met de bouwkosten te maken en werden verstrekt om een 
rechtt van voorkeur te verkrijgen bij verhuur van de woningen. 

Hett hof 's-Gravenhage overwoog dat het algemeen bekend was dat de bouw voor 
verhuurr tegen de toegelaten huurprijzen in de jaren rond 1950 een zaak was waarvan de 
financieringg moeilijk was rond te krijgen. Een dergelijke bouw was daardoor veelal 
slechtss mogelijk als de toekomstige bewoners of hun werkgevers in de bouwkosten 
bijdroegen.. Hierdoor kon de kostprijs worden gedrukt tot een peil waarop een rendabele 
exploitatieexploitatie in zicht kwam. Een zodanige bijdrage kon derhalve voor het ontvangende 
lichaamm geacht worden in de kapitaalsfeer te liggen. Bijdragen die werden verstrekt 
onderr dergelijke omstandigheden, konden naar goedkoopmansgebruik in mindering 
komenn op het bedrag van de stichtingskosten van de woningen, die als gevolg daarvan 
kondenn worden gebouwd. Hieraan deed volgens het hof niet af dat het bijdragende 
lichaamm geen overheidslichaam was, noch dat dit lichaam een voorkeurspositie bedong 
voorr zijn personeel als dat de woningen wilde huren. Ook het feit dat de bijdrage hier in 
termijnenn werd verstrekt, behoefde de belanghebbende niet te weerhouden de contante 
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waardee van de bijdragen af te boeken, nu deze bijdrage voor een vaste termijn van tien 
jaarr en tot een tevoren bepaald bedrag was toegezegd. 

Hett hof stond een afboeking van de contante waarde van bijdragen toe, zonder welke 
dee bouw niet mogelijk zou zijn in verband met een onrendabele top in de bouwkosten. 

Alss de subsidie geen voorwaarde was voor het bouwen, maar veeleer het resultaat van 
onderhandelingenn met een aspirant-huurder, is er in feite sprake van sleutelgeld en moet 
dee bijdrage tot de winst worden gerekend (BNB 1965/287). Het hof 's-Gravenhage moest 
oordelenn in het geval waarin een aannemer een complex door hem in 1961 gebouwde 
woningenn in dat jaar verhuurde voor de hoogst toelaatbare prijs en daarnaast, bij het 
tekenenn van het huurcontract, van de huurder van dat complex een bedrag ineens 
bedongg voor de vergoeding van de onrendabele top van de bouwkosten. Het ontvangen 
bedragg stelde veeleer een door de exploitatie zelve opgeleverde bate voor die de 
afschrijvingenn goedmaakte die op het bovenbedoelde gedeelte van de bouwkosten 
moestenn worden toegepast. Goedkoopmansgebruik verzette zich ertegen een dergelijke 
batee niet als winst tot uiting te brengen door het bedrag ervan op de kostprijs van de 
woningenn af te boeken. 

Betalingenn als deze treft men ook wel aan bij investeringen in specifiek vastgoed. 
Daarbijj vraagt de investeerder aan de huurder een vergoeding voor niet-marktconforme 
investeringen. . 

Exploitatiesubsidies Exploitatiesubsidies 
Exploitatiesubsidiess behoren tot de jaarlijkse winst te worden gerekend. Schadeloos-
stellingenn bij onteigening worden niet afgeboekt van de kostprijs. Dit in verband met de 
nadeligee gevolgen die de noodzaak tot investeren voor de bedrijfsuitkomsten zal 
hebben.7533 Blijkens Infobulletin 86/516 is de staatssecretaris van mening dat subsidies 
diee worden verleend op grond van milieuwetten, zijn aan te merken als tegemoetkoming 
inn de investeringskosten. Als zodanig moeten ze ook worden afgeboekt van de kostprijs. 
Alss subsidies of reducties achteraf worden toegekend, worden ze ook afgeboekt op de 
kostprijss als zij bedoeld zijn als bijdrage in de bouwkosten. 

AnticiperenAnticiperen op subsidies 
Hett is mogelijk vooraf rekening te houden met een te verwachten subsidie. In BNB 
1958/3322 betrof het een ondernemer die bedrijfsmatig panden had gebouwd terwijl hij de 
Financieringsregelingenn Woningbouw 1947 en 1948 toepaste. Deze regelingen hielden 
eenn jaarlijkse vergoeding in voor niet-rendabele bouwkosten. Daarnaast was er kans op 
eenn uitkering van dat gedeelte van de bouwkosten dat aan het einde van tien jaar na de 
bouww niet rendabel bleek te zijn. 

Dee ondernemer had de kostprijs van het gebouwde gesteld op de stichtingskosten, 
verminderdd met het geschatte bedrag van de eventueel na tien jaar te verwachten 
subsidiee op de niet-rendabele bouwkosten. Op het restant schreef hij af. 

Dee voorwaardelijke subsidie had hij geactiveerd en waardeerde hij jaarlijks. Voor- en 
nadeligee verschillen werden ten gunste of ten laste van de winst gebracht. De inspecteur 
steldee dat de ondernemer had nagelaten de jaarlijks terugkerende waardering van de 
subsidiee in de kostprijs te verwerken, waardoor de afschrijvingen een onjuist beeld ver-
toonden. . 

Hett Hof Arnhem oordeelde dat goedkoopmansgebruik niet verbiedt de voorwaarde-
lijksee subsidie, mits op reële gronden geschat, terstond in aanmerking te nemen en voor 
hett geschatte bedrag in mindering te brengen op de stichtingskosten om vervolgens op 
hett restant af te schrijven. 

Ziee V-N 1980, p. 148 en V-N 1980, p. 151. 
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Dee minister deelde mee geen beroep in cassatie in te stellen. Naast het systeem dat 
doorr de inspecteur werd voorgestaan (wel in kostprijs verwerken), kon hij zich verenigen 
mett de benadering van het hof. 

Eenn bouwer van een complex premiewoningen ontving van het Ministerie van Defensie 
onderr een aantal voorwaarden een bijdrage in de stichtingskosten. Deze bijdrage was 
volgenss het hof Leeuwarden aan te merken als een subsidie die op de stichtingskosten 
inn mindering komt en niet als exploitatiebate (BNB 1968/212). Als (na feitelijke vast-
stellingg van het hof) ontvangen overheidssubsidies voor de verplaatsing van een bedrijf 
hett karakter hebben van investeringssubsidies en niet van exploitatiesubsidies, vermin-
derenn ze volgens de Hoge Raad de aanschaffingskosten en daarmee de grondslag voor 
dee investeringsbijdrage (FED 1989/765).754 

Wanneerr een ondernemer een bijdrage ontvangt van een derde (de overheid) in de 
uitgavenn die hij heeft gedaan of zal doen voor de totstandkoming van een bedrijfsmiddel 
enn als deze bijdrage niet of niet ten volle, dan wel slechts voorwaardelijk, behoeft te 
wordenn terugbetaald, dienen de voortbrengingskosten van dat bedrijfsmiddel voor de 
jaarlijksee winstberekening en voor de toepassing van artikel 61a Wet IB 1964 te worden 
gesteldd op het bedrag van de vorenbedoelde uitgave. Het bedrag wordt verminderd met 
hett bedrag dat als waarde van de verplichting tot terugbetaling in aanmerking moet 
wordenn genomen. Aldus besliste de Hoge Raad in BNB 1991/341, waarin een BV een 
filmm produceerde waarvoor zij van de Stichting Productiefonds voor Nederlandse Films 
eenn - onder bepaalde voorwaarden terug te betalen - bedrag had ontvangen.755 

Wanneerr de ondernemer ter gelegenheid van - en in rechtstreeks verband met - de 
aanschaff juridisch en/of feitelijk aanspraken heeft op vergoedingen, restitutie van een 
deell van de koopprijs of anderszins op geld waardeerbare aanspraken verwerft jegens 
zijnn wederpartij (verkoper, aannemer), moet hij deze aanspraken volgens Jacobs waar-
derenn en in aftrek brengen op de bruto-aanschaffingskosten.756 

4.10.33 Huurder s 

B.. 7156 betrof een ondernemer die aanvankelijk in een pand een lunchroom exploiteerde 
enn deze later verhuurde. Voor de afloop van de huurtermijn kocht hij de huurder uit en 
gingg hij het etablissement weer zelf exploiteren. De Hoge Raad oordeelde dat de uitkoop 
eenn uitgave voor een zaak betrof die voor de uitoefening van het bedrijf van de onder-
nemerr werd gebruikt en dus tot afschrijving kon leiden.757 

Inn de praktijk komt het wel voor dat een huurder opstallen bouwt op de grond van de 
verhuurder.. Als tegenprestatie kan de huurder dan een langjarig huurcontract met een 
lagee huur bedingen; vooropgesteld dat de verhuurder er net als de huurder een waarde-
vermeerderingg in ziet. Tegenover lagere huuropbrengsten geniet de eigenaar dan een 
voordeell in de vorm van de waardevermeerdering van zijn bezit. Zolang het huurcontract 
loopt,, drukt de derving van extra huurpenningen op deze waardevermeerdering. Het 
voordeell is derhalve beperkt tot de waardevermeerdering die na afloop nog resteert. De 
eigenaarr van de grond kan vervolgens kiezen aan welk jaar hij dat wenst toe te rekenen. 
Datt kan terstond geheel of verdeeld over de huurtijd. Het kan worden toegerekend aan 
hett jaar waarin de bouw of de verbouwing plaatsvindt of plaatsvond, dan wel aan het jaar 
waarinn het huurcontract eindigt. Ook is het toegestaan het voordeel te verdelen over de 

Inn dezelfde zin: FED 1990/845. 
Dee waarde van de verplichting tot terugbetaling was door het hof op nihil gesteld. 
Jacobss 1974, p. 264. 
Vergelijkk ook B. 4747, waarin het ging om een ondernemer die een vordering wegens 
achterstalligee huur kwijtschold om zelf weer de exploitatie van een wasserij ter hand te kunnen 
nemen.. Het bedrag van de waarde van die vordering mocht als bedrijfskosten over het 
resterendee gedeelte van de huurtermijn worden genomen. 
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jarenn waarin het huurcontract loopt (BNB 1962/154). Het is niet geoorloofd het voordeel 
pass te belasten wanneer het pand wordt verkocht. Zodra het voordeel volgens het stelsel 
vann winstberekening als genoten moet worden aangemerkt, moet de eigenaar het als 
onderdeell van de kostprijs activeren. 

Sindss B. 7156 gaat de rechter ervan uit dat tot de aanschaffingskosten behoren: uit-
enn afkoopsommen, alsmede schadeloosstellingen, die aan huurders en pachters worden 
betaaldd om de onroerende zaak voor het doel te gebruiken waarvoor het object is aan-
gekocht.758 8 

4.10.44 Zakelijk e gebruiksrechte n 

Inn BNB 1961/303* besliste de Hoge Raad betreffende de investeringsaftrek dat half-
jaarlijksee canonbetalingen naar goedkoopmansgebruik niet anders in aanmerking 
kunnenn worden genomen dan als kosten die rechtstreeks ten laste behoren te komen 
vann de resultaten van het jaar waarin zij worden gemaakt. Er is geen plaats voor 
betalingenn voor de contante waarde die, berekend over de duur van het tijdelijk 
erfpachtsrecht,, zijn aan te merken als kosten van verwerving of verbetering van een 
bedrijfsmiddel.. Het hof had daarvoor overwogen 'dat bij de aankoop van een onroerend 
goedd de kostprijs en de terzake van de aankoop gemaakte kosten behoren tot de kosten 
tott verwerving van dit goed, doch hiertoe niet behoren de toekomstige lasten, zoals de 
grondbelasting,, welke samenhangen met de in de toekomst te verwerven opbrengsten'. 

Annotatorr Hellema merkt op dat het toekomstige gebruik van het gebouw bij zijn 
aanschaff ook nog kosten met zich brengt door rentederving, onderhoud, vaste lasten. 
'Dezee gekapitaliseerde toekomstige kosten mag de eigenaar vanzelfsprekend niet bij de 
aanschaffingskostenn tellen, want men krijgt investeringsaftrek voor de kosten van aan-
schaffingg van een bedrijfsmiddel, maar niet voor de gekapitaliseerde toekomstige kosten 
vann gebruik van een bedrijfsmiddel. Hetzelfde zal ook gelden voor de gebruiker niet-
eigenaar'. . 

Watt bij en voor het verkrijgen van een recht van erfpacht of opstal is opgeofferd, moet 
wordenn geactiveerd (BNB 1972/72*, BNB 1980/131). Een afgekocht pachtrecht moet 
volgenss de Hoge Raad tot de aanschaffingskosten van de grond worden gerekend. 
Err was geen aanleiding voor de afkoopsom geheel of gedeeltelijk ten laste van de winst 
vann het jaar van aan- en afkoop te brengen (BNB 1976/202). 

4.10.55 BTW 

Dee niet-verrekenbare BTW behoort tot de aanschaffings- en voortbrengingskosten.759 

Dee geheel verrekenbare BTW behoort niet tot de aanschaffings- en voortbrengings-
kosten.760 0 

Inn BNB 1980/148 was voor de investeringsaftrek het geval aan de orde dat een 
ondernemerr na een aantal jaren niet meer als ondernemer werd aangemerkt. Daardoor 
moestt hij verrekende BTW (voor de aanschaf van een bedrijfsmiddel) restitueren. Het 
hoff 's-Gravenhage besliste dat de ondernemer de BTW tot de bedragen van de restitutie 
telkenss moest activeren als onderdeel van de kostprijs. Onder investeren in de zin van 

Ziee IJsselmuiden 1962, p. 40; Jacobs 1974, p. 238 en volgende. 
Vergelijkk ook Beekman e.a., paragraaf 4.3.3. (6b). 
Inn BNB 1971/236 besliste de Hoge Raad dat onder de aanschaffingskosten van een 
bedrijfsmiddell ook de niet-verrekenbare BTW is begrepen, die voor de aanschaffing van het 
bedrijfsmiddell is verschuldigd. 
Eenn landbouwer, niet-ondernemer voor de BTW, liet in opdracht varkenshokken bouwen. De 
doorberekendee omzetbelasting maakte, aldus de Hoge Raad in BNB 1972/252, deel uit van 
dee aanschaffingsprijs en mocht niet (gedeeltelijk) van de winst worden afgetrokken. 
Ziee ook Van Lindonk 1990, p. 161. 
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artikell 11, lid 1 Wet IB 1964 moet men niet alleen verstaan het bij de aanschaffing van 
eenn bedrijfsmiddel aangaan van verplichtingen tot betaling, waarvan nakoming door de 
medecontractantt kan worden gevorderd, maar daartoe behoort ook het vallen van 
anderee kosten op de verkrijging of verbetering van een bedrijfsmiddel. Deze kosten 
kondenn als kosten van aanschaffing of verbetering gelden in de zin van artikel 11 Wet IB 
1964. . 

Dee Hoge Raad besliste in BNB 1990/234*, een WIR-procedure, dat niet verrekenbaar 
geblekenn BTW tot de aanschaffingskosten van inventaris behoort.761 De BTW was aan 
dee belanghebbende ten onrechte in rekening gebracht en door haar onverschuldigd 
voldaan.. Daarbij stelde de Hoge Raad voorop dat onder investeren in de zin van artikel 
61a,, lid 1, Wet IB 1964 'het bij een overeenkomst tot verwerving van bedrijfsmiddelen 
aangaann van verplichtingen tot betaling' moest worden verstaan. 

Aann een ondernemer werd voor de aanschaf van bedrijfsmiddelen BTW in rekening 
gebrachtt (BNB 1992/357). Met een beroep op de kleine-ondernemersregeling stelde de 
ondernemerr dat ook de BTW voor de toepassing van artikel 61a, lid 1 Wet IB 1964 tot 
hett investeringsbedrag moest worden gerekend.762 De Hoge Raad oordeelde dat de 
aftrekk van voorbelasting aan de kleine-ondernemersregeling voorafgaat. Deze heeft 
betrekkingg op het bedrag van de belasting nadat de voorbelasting daarop in mindering is 
gebracht.. Het hof had dus juist beslist dat de BTW niet op de ondernemer drukte. 

Volgenss Van Lindonk763 moet men onderscheid maken tussen omzetbelastingcorrecties 
opp basis van herrekening764 en herziening.765 Als een zaak in gebruik wordt genomen, 
kann blijken dat er te veel afgetrokken belasting alsnog door de ondernemer verschuldigd 
iss of te weinig afgetrokken belasting alsnog aan de ondernemer teruggegeven moet 
worden.. De herrekening van belasting vindt dan in haar geheel plaats. In het jaar van 
herrekeningg dient men ook de aanschaffings- of voortbrengingskosten te wijzigen. Bij 
jaarlijksee herziening van BTW meent Van Lindonk dat deze correcties geen invloed 
hebbenn op de aanschaffingskosten van artikel 10 Wet IB 1964. Deze jaarlijkse correcties 
vloeienn rechtstreeks voort uit de bedrijfsuitoefening van dat jaar en vormen volgens 
goedkoopmansgebruikk de winst of het verlies van het desbetreffende jaar. Deze 
opvattingg lijkt verdedigbaar, maar staat wel op gespannen voet met BNB 1980/148 
(inzakee investeringsaftrek). 

4.10,66 Herinvesteringsreserv e / vervangingsreserv e / ruilarreste n 

Dee vervangingsreserve van artikel 11 Besluit IB 1941 (na Wet Belastingherziening 1950) 
werdd als een 'eerste afschrijving' afgeboekt op de vervangings- of herstelkosten. 
Smeetss geeft aan dat de vervangingsreserve van artikel 14 Wet IB 1964, in afwijking van 
hett Besluit, strekt tot 'vermindering' van deze kosten.767 Jacobs meent dat de regeling 
vann artikel 14 Wet IB 1964 eerder wijst op een versnelde afschrijving dan op het ont-
nemenn van het karakter van aanschaffingskosten aan een deel van het vervangende 
bedrijfsmiddel.768 8 

Inn zoverre is de afboeking van de vervangingsreserve op te vatten als een correctie 
opp een te hoge afschrijvingslast uit het verleden. De te hoge afschrijvingslast op het 

Inn verband met een vrijgestelde levering ex artikel 31 Wet OB 1968. 
Artikell 25, lid 1 Wet OB 1968. 
Vann Lindonk 1990, p. 162. 
Artikell 15, lid 3 Wet OB 1968. 
Artikell 15, lid 5 Wet OB 1968 jo. 13 Uitv.besch. OB 1968. 
Dee Baan 1963, p. 30. 
Smeetss 1970, p. 15. 
Jacobss 1974, p. 233. Zie ook p. 264 waar hij spreekt van negatieve aanschaffingskosten. 
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oudee bedrijfsmiddel is door toepassing van de vervangingsreserve niet gecorrigeerd door 
eenn belaste boekwinst, maar leidt wel tot een lagere afschrijvingsbasis van het nieuwe 
bedrijfsmiddel. . 

Voorr de normale jaarlijkse afschrijving is, aldus de Hoge Raad, slechts plaats voor wat 
hett verschil tussen de aanschaffingskosten van het vervangende bedrijfsmiddel en de 
vervangingsreservee betreft (BNB 1959/9). De aanschaffingskosten moeten worden 
gesplitstt in een deel dat gelijk is aan de vervangingsreserve en dat tot eerste afschrijving 
moett dienen. Op het restant wordt de normale afschrijving toegepast, met dien verstande 
datt daarnaast nog vervroegde afschrijving mogelijk is. Als de ruilarresten van toepassing 
zijn,, wordt de kostprijs van het nieuwe bedrijfsmiddel gesteld op de boekwaarde van het 
oude,, vermeerderd met een eventuele bijbetaling. De nieuwe kostprijs dient dan weer als 
uitgangspuntt om de afschrijvingen te bepalen. 

4.10.77 Rui l 

Inn BNB 1968/132* verkreeg een onderneming pand A als bedrijfsmiddel voor fl. 146.614 
(inclusieff transportkosten). Twee jaar later kocht zij van een NV het pand B ter waarde 
vann fl. 525.000. De NV en de onderneming ruifden beide panden, waarbij de onder-
nemingg onder meer fl. 50.000 bijbetaalde. Voor het bedrag van de verplichtingen in het 
kaderr van de investeringsaftrek van artikel 8a Besluit IB 1941 wenste de ondernemer 
aann te sluiten bij het begrip aanschaffingskosten in de zin van artikel 8 van het Besluit 
1941.. Hij claimde aftrek over fl. 475.000. De inspecteur was ermee akkoord gegaan dat 
pandd B te boek werd gesteld voor de resterende boekwaarde van het pand A ten tijde 
vann de ruil, verhoogd met de bijbetalingen en kosten. 

Volgenss de Hoge Raad waren aldus de aanschaffingskosten van het vervangende 
pandd voor de berekening van de jaarlijkse winst gesteld op de boekwaarde van het 
afgestanee pand, vermeerderd met de bijbetalingen en de bijkomende kosten. Onder 
verplichtingenn rekende artikel 8a Besluit IB 1941 ook verplichtingen die konden gelden 
alsals aanschaffingskosten in de zin van artikel 8 van het Besluit. Daarom kon de inves-
teringsaftrekk hiervoor slechts worden berekend over het bedrag waarop de aanschaf-
fingskostenn van het vervangende pand waren gesteld. Zodat het middel, voorzover het 
ervann uitging dat investeringsaftrek ook over de waarde moest worden berekend die het 
afgestanee pand had boven de boekwaarde, faalde, 

Inn de (eer van de ruilarresten, zo merkt Smeets in zijn noot op, geldt de boekwaarde 
vann het oude als aanschaffingskosten van het nieuwe object als twee goederen (zonder 
bijbetalingg en/of bijkomende kosten) worden geruild. De Hoge Raad liet de actuele 
waardee van beide panden buiten beschouwing, want hij stelde de aanschaffingskosten 
vann het nieuwe pand op de boekwaarde van het oude pand. Op zichzelf is dit volgens 
Smeetss bij ruil van objecten juist. 

Inn B. 8970 besliste de Hoge Raad dat taxatie- en notariskosten ter gelegenheid van de 
ruill van goederen de aanschaffingskosten van het door de belanghebbende verkregen 
goedd verhogen. 

4.10.88 Ruilverkavelingskoste n 

Inn BNB 1972/101 besliste de Hoge Raad dat een bedrag dat was betaald aangaande 
algemenee ruilverkavelingskosten (ontwatering, ontsluiting, kavelindeling), terecht was 
gerekendd tot de aanschaffingskosten van (na ruilverkaveling verkregen) landbouw-
grond.769 9 

Ziee Jolink 1972, die de achtergronden van ruilverkaveling schetst. 
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Eenn andere casus: een rundveehouder kocht in 1973 landerijen die waren belast met 
eenn schuldplichtigheid uit hoofde van een ruilverkaveling die in de jaren '50 was uit-
gevoerdd (BNB 1986/268). Hij activeerde de grond op zijn balans voor fl. 158.703, te 
weten:: het totaal van de koopsom (fl. 135.500) en de nog verschuldigde ruilver-
kavelingsrentee (fl. 23.203). Daarnaast nam hij nog een passiefpost op van fl. 23.203. 
Jaarlijkss werden de aflossingen hierop afgeboekt. Per 1 januari 1982 was de passiefpost 
nogg fl. 13.073. In geschil was de wijze waarop (voor de berekening van de vermogens-
aftrek)) de waarde van de gronden uit het ondernemingsvermogen moest worden 
geëlimineerd.. De inspecteur bracht fl. 158.703 in mindering; de rundveehouder 
(fl.. 158.703-fl. 13.073 =) fl. 145.630. 

Uitt de wijze waarop de kostprijs bij aankoop van de onderhavige grond werd geboekt, 
leiddee het hof Leeuwarden af dat deze fl. 135.500 was geweest. Dit was gelijk aan de 
waardee die de grond in het economische verkeer had, met inachtneming van de geamor-
tiseerdee ruilverkavelingsrenteschuld. De kostprijs was op dat moment dan ook de 
boekwaardee van de grond. 

Datt werd niet anders als de boekwaarde na aankoop zou worden verhoogd met een 
bedragg dat gelijk was aan de schuldplichtigheid uit hoofde van de ruilverkavelingsrente, 
onderr gelijktijdige passivering van een gelijk bedrag. Een dergelijke boekingswtjze werd 
niett in strijd geacht met goedkoopmansgebruik. Het gepassiveerde bedrag moest dan 
echter,, gelet op het vorenoverwogene omtrent de amortisatie van de ruilverkavelings-
rente,, worden gezien als een correctie op de actiefpost grond; ook nadat de aflossings-
componentt in de rentetermijnen betreffende de ruilverkaveling op die passiefpost was 
afgeboekt.. Dit klemde te meer, omdat, naar de bedoeling van de wetgever, voor de 
toepassingg van de vermogensaftrek die vermogensbestanddelen uit het ondernemings-
vermogenn moesten worden geëlimineerd waarvan de waardeveranderingen onder de 
vrijstellingg van artikel 8, letter b van de Wet vielen. En onder deze vermogensbestand-
delenn viel ook, althans ten dele, de schuldplichtigheid uit hoofde van de ruilverkavelings-
rente. . 

Hett hof Leeuwarden besliste dat onder 'gronden' in artikel 14a, lid 2, letter b Wet IB 
19644 moest worden verstaan: de op de winstbepalende balans voorkomende boek-
waardee van de grond ad fl. 158.703, verminderd met de boekwaarde van de passiefpost 
uitt hoofde van de ruilverkavelingsrente ad fl. 13.073. 

Dee staatssecretaris zag onder verwijzing naar BNB 1972/101 af van cassatie. De 
ondernemerr had, overeenkomstig dat arrest, het bedrag van de verschuldigde ruilver-
kavelingsrentee tot de aanschaffingskosten van de grond gerekend. De belanghebbende 
bereiktee volgens de staatssecretaris door zijn wijze van boekhoudkundige verwerking 
telkenjaree per saldo de juiste boekwaarde van de grond. 

4.111 Samenvattin g 

Dee fiscale afschrijving op een voorraad werkeenheden is sinds 1893 gebonden aan en 
beperktt tot de historische aanschaffingskosten. Afschrijving naar vervangingswaarde is 
uitgesloten.. Andere fiscale afschrijvingsbases hebben geen voet aan de grond gekregen. 
Bijj gebreke van een prijs waardeert men het activum op het bedrag dat de betrokkene 
hadd moeten opofferen om het te verkrijgen krachtens een normale overeenkomst. Daar-
bijj wordt de prijs langs een zuiver zakelijke weg bepaald (B. 8335). Bij inbreng uit privé, 
off bij verkrijging krachtens schenking of erfrecht geldt de waarde in het economische 
verkeer.. Bij schenking uit commerciële overwegingen is er geen sprake van aanschaf-
fings-- of voortbrengingskosten: afschrijven is dan niet toegestaan. 

Dee afschrijving vangt aan zodra de zaak feitelijk in gebruik wordt genomen, te weten: 
wanneerr uit de voorraad werkeenheden wordt geput. Afwaarderen naar lagere bedrijfs-
waardee is in beginsel toegestaan tussen het moment van bestelling en dat van aflevering 
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(BNBB 1956/102). Ook is het mogelijk te doteren aan een kostenegalisatiereserve voordat 
eenn bedrijfsmiddel wordt aangeschaft (BNB 1981/183*). Wanneer er geen lonende 
exploitatiee te verwachten is als de voortbrengingskosten van een potentieel bedrijfs-
middell worden gemaakt, behoeven deze niet te worden geactiveerd (BNB 1995/180c*). 
Vanaff het moment dat de bouw van een bedrijfsmiddel feitelijk ter hand wordt genomen, 
kann er sprake zijn van te activeren voortbrengingskosten. 

Tee hoge' aanschaffingskosten leiden niet tot afschrijving of afwaardering in een keer. 
Kortt gebruik of geen gebruik kan wel tot een versnelde afschrijving aanleiding geven. 
Dee Hoge Raad suggereert dat men na sloop en daaropvolgende nieuwbouw kan af-
waarderenn naar lagere bedrijfswaarde, maar deze suggestie lijkt te wringen met de vaste 
jurisprudentiee inzake miskoop. 

Alss een bedrijfsmiddel wordt voortgebracht, dient de ondernemer de integrale kost-
prijs,, inclusief CDAK en bouwrente, te activeren. 
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