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Heffing van een 

Artikel 40. 

(1) Artikel 8 blijft buiten toepassing, zoolang een negatief 
bedrag als daar is bedoeld, kan worden gedekt uit de op het 
overgangstijdstip in de vennootschap, vereeniging of maat
schappij aanwezige winst, verminderd met de uitdeelingen ten 
aanzien waarvan he t volgende lid over vroegere jaren toepassing 
heeft gevonden. 

(2) Uitdeelingen welke na het overgangstijdstip worden 
gedaan ten laste van de op het overgangstijdstip in de vennoot
schap, vereeniging of maatschappij aanwezige winst, worden 
gevoegd bij, en vervolgens gerekend tot, de winst over het jaar 
waarin de uitdeeling plaats vindt. 

Artikel 41. 

Artikel 80, 9°, der wet van 13 Mei 1859, Staatsblad n°. 36, 
zooals dit luidt ingevolge de wet van 28 December 1936, Staats
blad n°. 429, wordt gelezen als volgt: 

9°. de schenking, waarover ten laste van den bevoordeelde 
inkomstenbelasting wordt geheven; 

Artikel 42. 

I n artikel 1 der wet van 29 April 1925, Staatsblad n°. 171, 
tot bevordering van de richtige heffing der directe belastingen 
wordt in de plaats van ,,en de belasting van de doode h a n d " 
gelezen: 

de belasting van de doode hand en de winstbelasting. 

Artikel 43 . 

In artikel 1, eerste lid, letter a, der wet van 29 December 
1933, Staatsblad no. 780, tot heffing van een couponbelasting, 
wordt in de plaats van „coöperatieve en andere vereenigingen 
en onderlinge verzekeringmaatschappijen" gelezen: coöpera
tieve vereenigingen en onderlinge verzekeringmaatschappijen, 
dan wel in uitdeeling uit de winst van binnen het Eijk geves
tigde vereenigingen die een bedrijf of beroep uitoefenen. 

Artikel 44. 

Indien de zuivere opbrengst van de dividend en tantième
belasting over eenig dienstjaar der Eijksbegrooting negatief is. 
wordt het bedrag van die opbrengst in mindering gebracht van 
de opbrengst van de winstbelasting voor dat dienstjaar. 

Artikel 45. 

Vóór het in werking treden van deze wet gemaakte bedingen 
met betrekking tot het dragen van dividend en tantièmebelas
ting vinden ten aanzien van de winstbelasting overeenkomstige 
toepassing. 

Artikel 46. 

(1) Deze wet kan worden aangehaald onder den titel: Wet 
op de Winstbelasting 1940. 

(2) Zij treedt in werking met ingang van den dag, volgende 
op dien van hare afkondiging. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten, 
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurigt 
uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister van Staat, 

Minister van Financiën, 
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239 . 3. 

MEMOEIE VAN TOELICHTING. 

§ 1. Naar de ondergeteekende reeds in de Millioenennota heeft 
medegedeeld, stelt hij zich voor, de noodzakelijke versterking 
van de middelen des Rijks te verkrijgen door een herziening van 
de inkomstenbelasting, benevens door een verhooging van den 
belastingdruk op de naamlooze vennootschappen en de daar
mede in de Wet op de Dividend en Tantiémebelasting 1917 op 
éón lijn gestelde commanditaire vennootschappen op aandeelen, 
coöperatieve en andere vereenigingen en onderlinge verzekering
maatschappijen. 

De ondergeteekende is van meening, dat deze hoogere belas
ting van de genoemde vennootschappen, enz. bezwaarlijk kan 
worden verkregen door een verdere opvoering van het reeds 
enkele malen door opcenten verhoogde tarief van de dividend
en tantiémebelasting. Verhooging van het tegenwoordige tarief 
van de dividend en tantièmebelasting versterkt den meermalen 
bij een bepaald soort vennootschappen tot uiting komenden 
drang om winsten, die redelijkerwijze voor uitdeeling in aan
merking komen, niet uit te keeren en toch de winsten der 
vennootschap op indirecte wijze aan de aandeelhouders ten goede 
te doen komen. 

Nu verzwaring van druk noodig is, eischen derhalve zoowel de 
rechtvaardigheid als het belang van 's Rijks schatkist, dat, in 
navolging van hetgeen in het buitenland regel is, de winsten der 
naamlooze vennootschappen niet worden belast naarmate zij 
worden uitgedeeld, doch naar gelang zij worden behaald. 

§ 2. De keuze tusschen uitdeelingsbelasting en winstbelasting 
is er niet eene van principieelen aard. Ook de dividend en 
tantièmebelasting heeft immers tot strekking, de winst van de 
daaraan onderworpen lichamen te treffen, al kiest zij daartoe 
den eenvoudigen vorm van een belasting van de uitdeelingen; 
immers hetgeen niet dadelijk wordt uitgedeeld — zoo is de 
onderstelling —, wordt dan toch in volgende jaren, en uiterlijk 
bij de liquidatie van de vennootschap, aan de heffing van de 
belasting onderworpen. Hieruit volgt, dat tusschen de dividend
en tantièmebelasting en wat men een eigenlijke winstbelasting 
noemt, een diepgaand onderscheid niet bestaat. Beide belas
tingen, de dividend en tantièmebelasting en de winstbelasting, 
zijn integendeel uitwerkingen van dezelfde grondgedachte; zij 
zijn niet meer dan de verschillende wegen, waarlangs de belas
tingtechniek veroorlooft, hetzelfde doel te bereiken. Wat de 
beide vormen van heffing onderscheidt, is nagenoeg uitsluitend 
het tijdstip waarop de belasting wordt geheven. Bij de winst
belasting is dit het tijdstip waarop de winst wordt gemaakt; 
bij de uitdeelingsbelasting dat waarop de winst wordt uitgedeeld. 
Bezien over den geheelcn levensduur van de vennootschap ont
vangt echter ook bij de uitdeelingsbelasting de fiscus, behoort 
hij althans te ontvangen, de belasting over de geheele gemaakte 
winst. 

De thans voorgestelde vervanging van de dividend en 
tantièmebelasting door een winstbelasting moet daarom in hoofd
zaak worden gezien als een kwestie van belastingtechniek. De 
bestaande regeling van de belasting van de naamlooze vennoot
schappen werkt in de practijk ongelijk en dus onrechtvaardig. 
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E n aangezien de tegenwoordige organisatie van den belasting
dienst toelaat dit euvel te vermijden langs den weg van den 
anderen, beteren vorm van vennootschapsbelasting, verdient 
een vervanging van de dividend en tantièmebelasting door een 
winstbelasting aanbeveling. 

Wat dit laatste punt, de technische mogelijkheid van de winst
belasting, betreft, het is den ondergeteekende bekend, dat deze 
mogelijkheid wel is betwijfeld, zulks met een beroep op de 
ervaring die in Nederlandsch-Indië is opgedaan met de aldaar 
bestaande vennootschapsbelasting. De ondergeteekende acht dit 
beroep echter niet doorslaggevend. Hij beschikt niet over ge
gevens, waaruit blijken kan, dat in Nederlandsch-Indië inder
daad achterstanden bestaan tot vele jaren toe, noch over ge
gevens betreffende de vraag, aan welke oorzaken deze achter— 
Btanden, indien zij bestaan, moeten worden toegeschreven. Gaat 
de ondergeteekende echter te rade met de ervaringen hier te 
lande met de regeling van de zeer groote aanslagen in de belas
tingen naar het inkomen, dan kan hij met stelligheid verklaren, 
dat de wijze en het tijdstip, waarop deze aanslagen — waarvan 
een aantal de aanslagen in de winstbelasting van de meeste 
vennootschappen aanmerkelijk overtreffen — worden vast
gesteld, niet de minste aanleiding geeft tot de verwachting, dat 
de aanslagregeling in de winstbelasting, nadat de eerste moeilijk
heden zijn overwonnen, een achterstand van eenige beteekenis 
zou moeten vertoonen. Ook het verloop van de aanslagregeling 
in de oorlogswinstbelasting — welke laatste belasting werd 
geheven in een tijd, waarin de belastingdienst nog lang niet zoo 
goed geoutilleerd was als thans —, kan de toekomst ten deze 
met vertrouwen tegemoet doen zien. Voor zooveel noodig wijst 
de ondergeteekende in dit verband tevens nog op artikel 12, lid 3, 
van het ontwerp, waarin, mede met het doel, een belangrijke 
vertraging in de aanslagregeling onmogelijk te maken, wordt 
voorgeschreven, dat de aanslagen in de winstbelasting binnen 
een bepaalden termijn moeten worden opgelegd. 

§ 3. E r zijn nu eenmaal maar weinig belastingen, die met 
graagte worden betaald, en zoo kunnen uiteraard ook tegen de 
winstbelasting bezwaren worden aangevoerd. De ondergetee
kende is evenwel tot de overtuiging gekomen, dat zij niet van 
voldoende beteekenis zijn om van de overigens wenschelijke 
vervanging van de dividend en tantièmebelasting door een 
winstbelasting af te zien. 

In de eerste plaats verwachten de tegenstanders van een 
winstbelasting groote schade en gevaren van de omstandigheid, 
dat de bedrijfsleiding na de invoering van een zoodanige be
lasting niet langer vrij zal zijn in het bepalen van de sommen 
welke zullen worden gereserveerd. Deze voorstelling van zaken 
komt hierop neer, dat de winstbelasting, zulks in tegenstelling 
tot de bestaande dividend en tantièmebelasting, medebrengt 
een ingrijpen van de belastingadministratie in de afschrijvings
en reserveeringspolitiek van de onderneming, waarvoor naar 
juiste opvatting uitsluitend de bedrijfsleiding verantwoordelijk 
behoort te blijven. 

De ondergeteekende is van oordeel, dat deze voorstelling 
goeden grond mist. Ook na de invoering van de winstbelasting 
toch blijft de bedrijfsleiding vrij om haar winst te berekenen 
zooals zij dit wenscht, en om haar winst uit te deelen, te reser
veeren of haar te bestemmen tot extra afschrijvingen; op haar 
beslissing ten deze oefent de belastingadministratie geen enkelen 
invloed uit. De taak van de administratie bestaat uitsluitend 
hierin, te zorgen, dat, indien de vennootschap haar winst be
rekent op een wijze die volgens het fiscale winstbegrip niet 
toelaatbaar is, de winstbelasting niettemin wordt voldaan over 
een ander bedrag, te weten over dat waarop de winst bij toe
passing van de daaromtrent bestaande wettelijke voorschriften 
zou moeten worden gesteld. En dat de belastingadministratie 
niet ingrijpt in de reserveeringspolitiek van de onderneming, 
volgt reeds hieruit, dat de administratie zich met de vraag of 
de winst wordt uitgedeeld of gereserveerd in het geheel niet 
inlaat, doch de winst belast, onverschillig wat. daarmede verder 
geschiedt. De ondergeteekende vraagt zich trouwens af, waarom 

<le verhoudingen hier bij de vennootschappen zoo geheel anders 
zouden liggen dan bij de natuurlijke personen, die een bedrijf 
uitoefenen. Ook ten aanzien van laatstbedoelde personen toch 
wordt door de belastingadministratie de winst vastgesteld, 
namelijk aan de hand van de voorschriften dienaangaande van 
de Wet op de Inkomstenbelasting 1914, terwijl de ondergetee
kende nimmer het verwijt heeft vernomen, dat de fiscus in de 
leiding van de door natuurlijke personen uitgeoefende bodrijven 
zou ingrijpen. Waarom zou zulks dan wel het geval zijn, indien 
de fiscus belasting heft van de winst van een vennootschap? 

Vervolgens pleegt te worden gewezen op de schadelijke econo
mische gevolgen die ontstaan, wanneer de fiscus mede een deel 
opeischt van de bedragen, die de bedrijfsleiding voor reser
veering heeft bestemd, aangezien alsdan hetzij het weerstands
vermogen van de bedrijven wordt verzwakt, hetzij — ten einde 
de reserves op het noodzakelijke peil te houden — de winst
uitkeeringen worden verminderd, hetgeen den ondernemingslust 
verzwakt. 

Naar het den ondergeteekende voorkomt, berust ook dit be
zwaar op een misverstand. He t is immers zoo, dat elke belas
ting die van vennootschappen wordt geheven, welke haar vorm 
ook zij, in mindering komt van het bedrag, dat voor reserveering 
en uitdeeling tezamen beschikbaar is. Ook de dividend en 
tantièmebelasting vermindert, hetzij het bedrag, dat kan worden 
gereserveerd, hetzij het bedrag, dat zou worden uitgedeeld. Voor 
de vraag, in welke mate een druk wordt uitgeoefend op da 
reserveeringen en uitdeelingen, is mitsdien de vorm van de be
lasting welke moet worden betaald, niet van belang; van be
teekenis is uitsluitend het bedrag dat ten slotte door de ven
nootschap moet worden voldaan. De ondergeteekende is dan ook 
van oordeel, dat het hier weergegeven betoog geen argument 
kan beteekenen ten gunste van een uitdeelingsbelasting boven 
een winstbelasting. Wel heeft het zijn waarde als een waar
schuwing tegen het te hoog opvoeren van den belastingdruk op 
de vennootschappen in het algemeen. E r behoort derhalve mee 
rekening gehouden te worden bij het vast te stellen heffingsper
centage, niet bij de keuze van het stelsel van heffing. 

Als een derde verweer tegen een winstbelasting is voorts 
wel aangevoerd, dat een uniforme heffing, zooals deze ook 
thans weder wordt voorgesteld, in vele gevallen tot een 
onbillijken en onevenredigen belastingdruk zal leiden, doordien 
een zoodanige heffing geen rekening houdt met de interne 
structuur en met de bezitsverhoudingen van de vennootschap
pen. Nu is het een eigenschap van elke belasting, die slechts 
één maatstaf van heffing kent, dat andere factoren, die op de 
billijkheid van de heffing van invloed zijn, niet voldoende tot 
hun recht komen. In zooverre de interne structuur en de 
bezitsverhoudingen van de vennootschappen inderdaad factoren 
vormen die op de rechtvaardigheid van de belastingheffing 
van aanmerkelijk belang zijn — de ondergeteekende vraagt zich 
vooralsnog af, of dit, anders dan in uitzonderingsgevallen, wel 
zoo is — heeft dit bezwaar dus beteekenis. Echter wordt bij 
het opperen van dit bezwaar veelal over bet hoofd gezien, dat 
het eveneens — en zelfs in sterker mate — tegen de dividend
en tantièmebelasting zou kunnen worden aangevoerd. Immers 
als éénige maatstaf voor de heffing verdient toch altijd nog 
de winst — waaruit althans een zeker vermogen tot het betalen 
van belasting voortspruit — de voorkeur boven de uitdeelingen, 
die in bepaalde gevallen willekeurig worden vastgesteld. 

Wat ten slotte in dit verband pleegt te worden opgemerkt 
met betrekking tot het winstbegrip dat voor de winstbelasting 
behoort te gelden, raakt niet die belasting als zoodanig, doch 
betreft een kwestie van uitwerking. De ondergeteekende zal dit 
punt daarom in een afzonderlijke paragraaf behandelen. 

§ 4. De belangrijkste vraag, die zich bij een belasting van de 
winst van naamlooze vennootschappen voordoet, is wel deze, 
wat voor de heffing van een zoodanige belasting onder winst 
moet worden verstaan. 

Deze vraag is van beteekenis voer de beide partijen die bij 
de belastingheffing zijn betrokken. H e t belang van de Overheid 
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vordert, dat de belanghebbenden niet, door het toestaan van 
een te groo-te vrijheid bij het vaststellen van de winst, de op
brengst van de belasting beneden wat beoogd wordt kunnen 
doen dalen. Het bedrijfsleven mag den eisch stellen, dat het 
winstbegrip aldus worde omschreven, dat niet wordt belast wat 
in het wezen der zaak geen winst is en dat de belasting dus in 
feite niet zwaarder gaat drukken dan in haar tarief tot uiting 
komt. 

Gesteld voor de taak van een juiste omschrijving, heeft de 
ondergeteekende gemeend, niet te moeten overnemen het 
winstbegrip dat aan de heffing van de belastingen naar het in
komen ten grondslag ligt. De heffing van de inkomstenbelasting 
is gebonden aan natuurlijke personen, die kunnen sterven, het 
land verlaten, hun bronnen van inkomsten verwisselen vo-or 
andere, in al welke gevallen, door de werking van de artikelen 
12 tot on met 14 der Wet op de Inkomstenbelasting 1914, de 
opbrengst van de vervallen bronnen aan de heffing van de be
lasting ontsnapt. Bovendien is de belasting sterk progressief, 
waardoor het te meer noodzakelijk wordt, baten nauwkeurig 
toe te rekenen aan het jaar waarin zij aan den belastingplichtige 
zijn opgekomen. Ten aanzien van al deze factoren is de figuur 
bij de winstbelasting een andere. 

I)e ondergeteekende heeft daarom gemeend, bij de omschrij
ving van het winstbegrip zich van de inkomstenbelasting te 
kunnen losmaken en ook overigens er naar gestreefd, aan de 
afschrijvingspolitiek van de vennootschappen, enz. zoo weinig 
mogelijk belemmeringen in den weg te leggen. Daarentegen 
heeft hij, door den eisch te stellen, dat de waardecring van de 
baten en de lasten van de vennootschap overeenkomstig goed 
koopmansgebruik dient te geschieden (artikel 5, lid 2, van het 
ontwerp), een waarborg geschapen tegen misbruik. Wat goed 
koopmansgebruik is en wat niet, zal door de jurisprudentie 
moeten worden uitgemaakt. 

De ondergeteekende vertrouwt, dat op deze wijze aan het 
bedrijfsleven de noodige vrijheid bij de winstbepaling wordt 
toegestaan, zonder dat daardoor de belangen van den fiscus 
worden geschaad. Naar ook de Hooge Baad in zijn constante 
jurisprudentie met betrekking tot de inkomstenbelasting heeft 
erkend, schrijft immers goed koopmansgebruik in het algemeen 
niet één bepaalde handelwijze gebiedend voor, doeh laat het bij 
de waardeeringen en de afschrijvingen en bij de bcoordeeling van 
de vraag, tot welk jaar een bate of last moet worden gerekend, 
in het algemeen dus bij de wijze waarop de winst moet worden 
bepaald, vrijheid aan het subjectieve inzicht van den nauw
gezetten koopman om het systeem te volgen dat hem het beste 
schijnt. Ook bij de winstbelasting zal dus gelden, dat elk stelsel 
van winstberekening wordt aanvaard, mits het niet is in strijd 
mei goed en eerlijk koopmansgebruik. Een beperking in de 
vrijheid van den ondernemer vloeit slechts hieruit voort, dat 
altijd een stelsel van winstberekening wordt geëischt, hetwelk 
derhalve in volgende jaren onveranderd blijft. Goed koopmans
gebruik toch brengt mede continuïteit in de wijze van winst
bepaling: de opeenvolgende balansen en verlies en winstreke
ningen zullen steeds naar hetzelfde systeem moeten worden 
opgemaakt, waarvan slechts kan worden afgeweken indien 
bijzondere omstandigheden daartoe dwingen. 

Afgezien hiervan echter zullen de aanslagregelende ambte
naren zooveel doenlijk het inzicht van de bedrijfsleiders volgen. 
Dit geldt met name ook voor de afschrijvingen. Wanneer het dus 
in een onderneming gebruikelijk is, bepaalde bedrijfsmiddelen 
zeer snel geheel af te schrijven, dan kan daarmede ook in de 
toekomst worden voortgegaan, mits slechts van een stelsel kan 
worden gesproken. Dit brengt tevens mede, dat in den regel de 
gewone bedrijfsboekhouding tevens den grondslag voor de fiscale 
winstberekcning kan vormen. 

Het vorenstaande geeft mede den sleutel voor hetgeen dient 
te geschieden bij het in werking treden van de wet, waaromtrent 
geen bijzondere bepalingen in het ontwerp voorkomen. Uit 
artikel 5 van het ontwerp en uit hetgeen hiervoor werd opge
merkt volgt, dat grondslag voor de heffing van de belasting is 
het verschil tusschen de balans bij het begin van het jaar en die 

bij het einde van het jaar en dat alle balansen worden aanvaard, 
mits zij slechts volgens hetzelfde systeem zijn opgemaakt. 
Volgde derhalve een onderneming het systeem, haar bedrijfs
middelen dadelijk op f 1 af te schrijven, dan kan zij, indien het 
voor die onderneming steunt op goed koopmansgebruik, daar
mede doorgaan, mits zij ook haar balans bij den aanvang van het 
eerste jaar waarover de winstbelasting wordt geheven, volgens 
hetzelfde stelsel opmaakt. Wenscht zij dit niet, en wenscht zij 
haar activa in bedoelde balans op te nemen voor de werkelijke 
waarde, dan is haar dat eveneens geoorloofd, doch dan is zij 
verplicht, hetzelfde te doen in haar balansen over volgende 
jaren. Tegen een wijziging van systeem ter gelegenheid van de 
invoering van de winstbelasting zal geen bezwaar worden ge
maakt. Belanghebbenden dienen er evenwel op bedacht te zijn, 
dat het stelsel van waardeering dat zij aan hun aan de be
lastingadministratie over te leggen balans bij het ,,overgangs
ti jdstip" (zie artikel 38, lid 5, van het ontwerp) ten grondslag 
leggen, ook voor de toekomst bindend zal zijn. 

Voor zooveel noodig merkt de ondergeteekende in dit verband 
nog op, dat de vraag, welk stelsel van winstberekening de 
belanghebbende in zijn balans op liet overgangstijdstip kiest, op 
het in totaal te betalen bedrag aan winstbelasting niet of nauwe
lijks van invloed is. Naar in § 5 van deze Memorie wordt uiteen
gezet is het namelijk noodig, dat ook de bij den aanvang van het 
eerste jaar, waarover winstbelasting wordt geheven, in de ven
nootschap, enz. aanwezige reserves onder bepaalde voorwaarden 
bij de heffing van de winstbelasting in aanmerking worden 
genomen. Laat derhalve een vennootschap, vereeniging of maat
schappij, in overeenstemming met een bestaand aanvaardbaar 
systeem, bedrijfsactiva in de balans op het overgangstijdstip 
staan op f 1, dan verhoogt dit de nieuwe winst, doch dan is de 
oude winst, die eveneens bij de heffing van de winstbelasting in 
aanmerking kan worden genomen, zooveel te kleiner; voert de 
vennootschap de waarde van bedoelde activa in de beginbalans 
op, dan is het omgekeerde het geval. 

§ 5. De ondergeteekende heeft er in § 2 van deze Memorie 
op gewezen, dat ook de dividendbelasting bedoelt de winst van 
de aan die belasting onderworpen vennootschappen, vereenigin
gen en maatschappijen te treffen en dat aan die belasting de 
gedachte ten grondslag ligt, dat, aangezien op den duur toch 
de geheele winst tot uitdeeling moet komen, het voorshands 
genoegen nemen met een belasting van de uitdeelingen niet 
meer beteekent dan een verschuiving van het oogenblik waarop 
de belasting naar de winst moet worden betaald. 

Dit systeem van heffing van de uitdeelingsbelasting brengt 
mede, dat de fiscus bij dezen vorm van heffing, behalve zijn 
recht over hetgeen over de uitgedeelde winst dadelijk verschul
digd is, tevens een voorwaardelijke aanspraak verkrijgt tot het 
bedrag van de belasting over de niet uitgekeerde (gereserveerde) 
winsten. Maakt een vennootschap over een bepaald jaar een 
zuivere winst van f 1 000 000, waarvan f 600 000 wordt uit
gedeeld en f 400 000 gereserveerd, dan kan de wetgever twee 
dingen doen. Hij kan dadelijk de geheele winst belasten (winst
belasting) ; hij kan echter ook voorshands genoegen nemen met 
de belasting over f 600 000, maar dit laatste dan onder de, uit
drukkelijk uit de bepalingen der wet voortvloeiende, voorwaarde, 
dat hij nog een — voorwaardelijk — recht heeft op de belasting 
over de gereserveerde f 400 000, deze belasting te betalen op het 
oogenblik waarop de reserve eventueel wordt uitgekeerd. Deze 
aanspraak van de Overheid op de belasting over de gereserveerde 
winst — in het gestelde voorbeeld dus over het bedrag van 
f 400 000 — is ontstaan in het jaar waarin deze reserve is ge
vormd. Wordt derhalve de dividendbelasting op een later oogen
blik afgeschaft, dan beteekent dit weliswaar, dat over de uit
deelingen uit toekomstige winsten geen belasting meer zal 
worden geheven, doch is er geen aanleiding, ook de aanspraak 
van 's Bijks schatkist op belasting over de in de toekomst te 
verrichten uitdeelingen uit de oude reserves te doen vervallen. 

Dit „aandee l" van de Overheid in de bij de afschaffing van de 
dividend en tantièmebelasting en de gelijktijdige invoering van 
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de winstbelasting aanwezige reserves zou kunnen worden geldena 
gemaakt, door bedoelde reserves aan een speciale heffing te 
onderwerpen, aldus, dat binnen een zeker tijdsverloop, bijv. van 
3 jaar, de belasting over die reserves zou moeten worden betaald. 
De ondergeteekende vreest evenwel, dat een zoodanige heffing 
tot groote bezwaren zou leiden. Niet alleen toch, dat vele ven
nootschappen zoo aanzienlijke reserves op een zoodanige wijze 
in het eigen bedrijf hebben vastgelegd, dat het bezwaarlijk zou 
zijn de vlottende middelen te vinden om het daarover verschul
digde belangrijke bedrag in een korten termijn te voldoen, doch 
daar komt nog bij, dat een uniforme regeling met betrekking tot 
de tot verschillende doeleinden in het leven geroepen reserves 
wel zeer ongelijkniatig zou werken. De vennootschap die het 
voornemen had, de bestaande reserves binnen korten tijd tot 
uitdeeling te brengen, zou van de omzetting van de dividend
en tantièmebelasting in een speciale heffing van de oude reser
ves — welke heffing uiteraard tot een lager tarief zou moeten 
worden geheven dan eerstgenoemde belasting — een voordeel 
hebben. De vennootschap daarentegen die de bestaande reserves 
heeft belegd in fabrieken en machines, zal deze niet vóór de 
liquidatie to t uitdeeling brengen en zou mitsdien thans aan
merkelijk te zwaar worden gedrukt. De vennootschap ten slotte, 
welker oude reserves in de toekomst door latere verliezen ver
loren zullen blijken te gaan, zou daarover nimmer dividend en 
tantièmebelasting hebben behoeven te betalen, ook indien deze 
belasting bestendigd ware gebleven, en zou derhalve ten 
onrechte in de speciale heffing worden betrokken. 

De ondergeteekende is dan ook van meening, dat het denk
beeld van een zoodanige bijzondere heffing moet worden ver
worpen. Dit beteekent natuurlijk niet, dat de bij de invoering 
van de winstbelasting bestaande reserves verder geheel buiten 
aanmerking kunnen worden gelaten; daargelaten nog het belang 
van 's Eijks schatkist, ware dit een onrechtvaardige bevoordee
ling van de vennootschappen die hun oude winsten hebben ge
reserveerd, tegenover de vennootschappen die hun vóór de in
werkingtreding van de winstbelasting gemaakte winsten wèl 
volledig hebben uitgedeeld. Laatstgenoemde vennootschappen 
hebben hun volle pond betaald; zij mogen vorderen, dat ook de 
andere vennootschappen, van hetgeen niet meer is dan een ver
andering van de wijze waarop de winst wordt getroffen, niet 
een ongemotiveerd voordeel genieten. 

De artikelen 38 en volgende van het ontwerp bevatten der
halve een voorziening, krachtens welke de oude reserves bij de 
heffing van de winstbelasting in aanmerking worden genomen 
in het jaar waarin zij als zoodanig verdwijnen. Dit verdwijnen 
doet zich vooreerst voor wanneer deze oude reserves aan de 
dee.gerechtigden in de winst worden uitgedeeld; vervolgens, 
wanneer zij hun normale bestemming volgen om te dienen tot 
dekking van latere verliezen. Uiteraard leidt deze laatste wijze 
van opheffing van de oude reserves niet tot een rechtstreeksche 
heffing van winstbelasting; slechts kan een verlies, dat uit eeu 
oude reserve kan worden gedekt, niet andermaal ten laste van 
de winst, namelijk van die over een volgend jaar, worden ge
bracht (vergelijk artikel 8 van het ontwerp). Ter voorkoming 
van geschillen in een verre toekomst, wanneer de juiste ge
gevens wellicht niet meer met voldoende nauwkeurigheid 
kunnen worden vastgesteld, is het wenschelijk, dat de op het 
overgangstijdstip in de vennootschap, vereeniging of maat
schappij aanwezige , ,oude" winst zoo spoedig mogelijk na het 
in werking treden van de wet wordt vastgesteld. Daartoe strekt 
artikel 38 van het ontwerp. 

De hierbedoeldc regeling met betrekking tot de bij de invoe
ring van de winstbelasting in de vennootschap, enz. aanwezige 
winst berust op de in 5 2 van deze Memorie toegelichte ge
dachte, dat de winstbelasting is de voortzetting van de dividend
belasting in eenigszins anderen vorm. Deze erkenning van de 
continuïteit van de belastingheffing van de rechtspersonen kan 
daarnaast den grondslag bieden voor een billijke regeling met 
betrekking tot de op meergenoemd tijdstip in de vennootschap, 
enz. aanwezige verliezen, door namelijk compensatie toe te 
staan van deze verliezen met de winsten die over de eerste jaren 
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na het in werking treden der wet worden gemaakt (artikel 39, 
lid 6, van het ontwerp). De ondergeteekende wijst er op, dat 
beide regelingen keerzijden zijn van dezelfde medaille; wenscht 
men bij het in werking treden van de wet rekening te houden 
met oude verliezen, dan is het onvermijdelijk, dat ook de oude 
winsten op een of andere wijze in aanmerking worden genomen. 

§ 6. Bij gebreke aan voldoende statistische gegevens is het 
moeilijk, de opbrengst van de voorgestelde belasting nauwkeurig 
te ramen. Bekend is de opbrengst van de dividend en tantième
belasting over een aantal jaren; uit het daaruit te berekenen 
bedrag van de belastbare uitdeelingen 1) kan bij benadering het 
bedrag van de werkelijke uitdeelingen worden afgeleid. Zou men 
aannemen, dat in doorsnee GO pet. van de gemaakte winst wordt 
uitgedeeld en dat 40 pet. daarvan wordt gereserveerd — deze 
schatting is zeer globaal, aangezien de verhoudingen bij de ver
schillende vennootschappen uiteraard uiteenloopen —, dan ver
krijgt men bij benadering het bedrag van de totale winst van 
de aan de belasting onderworpen vennootschappen, vereenigin
gen en maatschappijen. Dit bedrag moet vervolgens worden 
verminderd met het gedeelte van de in Nederlandsch-Indië, 
Suriname of Curacao, dan wel in het buitenland verworven 
winst waarover geen belasting wordt geheven, teneinde het be
drag te vinden waarover de winstbelasting wordt geheven. 

Op grond van een dergelijke berekening meent de onder
geteekende de totale belastbare winst van de binnen het Kijk 
gevestigde vennootschappen, enz., goede en slechte jaren 
dooreen genomen, te mogen schatten op bijna 500 millioen 
gulden 's jaars. In werkelijkheid zal dit cijfer ongetwijfeld 
afwijkingen te zien geven. Vooreerst is het de vraag, of de 
verschillep.de gunstige en ongunstige factoren volkomen op hun 
juiste waarde zijn geschat. Bovendien is de winst van een ven
nootschap, meer nog dan de uitdeelingen, afhankelijk van de
wisselingen van de conjunctuur. I n het bijzonder onder do 
tegenwoordige omstandigheden kan een nauwkeurige schatting 
voor een bepaald jaar derhalve niet worden gemaakt. Wordt 
niettemin het genoemde bedrag van bijna 500 millioen gulden 
voorshands aangehouden, dan zal het tarief van de winstbelas
ting, teneinde een opbrengst te verkrijgen van f 50 000 000 
's jaars, hetgeen ruim f 20 000 000 hooger is dan die van de 
bestaande dividend en tantièmebelasting, op 10 pet. moeten 
worden gesteld. Voor de heffing van opcenten ten bate van de 
gemeenten ter schadeloosstelling voor de vervallen opcenten op 
de dividend en tantièmebelasting zal binnenkort een afzonder
lijk ontwerp worden ingediend. 

Zooals bekend is, was in hot ontwerp tot heffing van een 
Nationale Inkomsten en Winstbelasting de opbrengst der winst
belasting, onder voorloopigc handhaving der dividend en 
tantièmebelasting, geraamd op f 30 millioen. Gelijk evenzeer 
bekend is, vervulde echter in dat ontwerp de winstbelasting 
eene nog geheel andere functie dan in het thans aangeboden 
ontwerp. 

De heffing bij de brou, die feitelijk het beeld vertoonde van 
een gespleten inkomstenbelasting zonder aftrek voor minimum
levensonderhoud en zonder progressie, vereischte eonige correc
ties, ten einde het draagkrachtbeginsel eenigszins tot zijn 
recht te doen komen. Die correcties werden, blijkens de 
Memorie van Toelichting, gevonden eenerzij ds in een verlaging 
van sommige indirecte belastingen, anderzijds in de heffing van 
een winstbelasting. De eerste beoogde de correcties aan te 
brengen in de laagte, de laatste in de hoogte. M. a. w. door 
de verlaging van sommige indirecte belastingen zou aan de min
der draagkrachtigen compensatie worden verleend, en door de 
heffing van een winstbelasting zouden de meer vermogenden 

' ) Het bedrag van de belastbare uitdeelingen varieerde, in de 
laatste tien jaren, van meer dan f400 000 000 (10'29 en 1930) tot 
minder dan f200 000 000 (1985). Het gemiddelde over de laatste 
10 jaren was rond f300 000 000. Ook in 1937, dat wellicht als een 
betrekkelijk normaal jaar kan worden aangemerkt, bedroeg de opbrengst 
van de dividend en tantièmebelasting in hoofdsom ruim f 15 000 000, 
correspondeerende met een totaalbedrag aan belastbare uitdeelin~en 
van ruim f 300 000 000. 
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het redelijk aandeel in de nieuw te brengen offers te dragen 
krijgen, hetwelk hun in de heffing bij de bron niet kon worden 
opgelegd. Aan den ondergeteekende is inzonderheid die laatste 
correctie steeds uitermate onbevredigend voorgekomen. Het is 
immers een fictie, dat groote vermogens uitsluitend of bij voor
keur in aandeden zijn belegd. Een millionair, die zijn fortuin i 
voor een derde belegd heeft in grondbezit, voor een derde in 
hypotheken, en voor een derde in solide obligaties — een aller
minst theoretisch geval — zou van de correctie niets bemer
ken. Daarentegen zou de kleine rentenier, die een deel van zijn 
bezit rechtstreeks aan het bedrijfsleven ten goede liet komen, 
in de corrigeerende heffing worden aangeslagen. Althans in
zoover zijn belegging het Nederlandsche bedrijfsleven gold. 
Immers , en dit vormde een nieuw bezwaar, ook de belegging 
in vreemde aandeelen was aan de correctie onttrokken. Indien 
de straks genoemde millionair, behalve in de genoemde fondsen, 
zich b.v. ook nog in Amerikaansche aandeelen geïnteresseerd 
had, dan zou de corrigeerende werking der winstbelasting voor 
hem al evenzeer falen. Slechts wie zijn geld aan vaderlandsche 
ondernemingen ter beschikking had gesteld, zou, met uitslui
ting van alle anderen, zijn te lagen aanslag in de heffing bij de 
bron zien verhoogd door de winstbelasting. E n ook dan nog 
zonder waarborg, dat bierbij een juiste distributie van lasten tot 
stand kwam. 

De ondergeteekende heeft daarom gemeend, dat deze functie 
van de winstbelasting behoorde te worden prijsgegeven en dat 
een doel treffend rekening houden met de individuccle draag
kracht aan de inkomstenbelasting behoorde te worden over
gelaten. 

Hij herinnert te dezer plaatse hieraan, ten einde te doen uit
komen, dat in deze constructie de opbrengst van de winstbelas
ting vanzelf een andere moest zijn dan die in voormeld wets
ontwerp. 

Artikelen. 

Artikel 1. Aangezien de winstbelasting een voortzetting in 
anderen vorm is van de dividend en tantièmebeiasting, wordt 
voorgesteld, baar te heffen van de lichamen welker uitdeelingeu 
thans aan laatstgenoemde belasting zijn onderworpen. Slechts 
dient om practische redenen een uitzondering te worden ge
maakt voor de tallooze al dan niet rechtspersoonlijkheid be
zittende vereenigingen die niet een bedrijf of beroep uitoefenen, 
bij welke vereenigingen van winst maken in het algemeen geen 
sprake is. 

Artikel 2. H e t bepaalde onder letter a brengt in een iets 
gewijzigde redactie een bestendiging van de vrijstelling van 
belasting van artikel 4, letter b, der Wet op de Dividend en 
Tantièmebelasting 1917. Voorts geeft dezelfde overweging die 
er toe heeft geleid, de lichamen welke een taak vervullen bij 
de uitvoering van de sociale verzekeringswetten vrij te stellen 
van de belasting van de doode hand (zie artikel 1, derde lid, 
letter c, der Wet op de belasting van de Doode Hand 1934, 
Staatsblad n°. 528), aanleiding, deze lichamen mede aan de 
heffing van de winstbelasting te onttrekken. 

Artikel 3. Aangezien ter berekening van het bedrag naar 
hetwelk de belasting moet worden gelieven, op het resultaat 
van de verlies en winstrekening verschillende correcties moeten 
worden toegepast (zie artikel 6) , is het wenschelijk, een onder
scheid te maken tusschen de winst van de vennootschap, ver
eeniging of maatschappij en de als maatstaf voor de heffing 
te kiezen belastbare winst. Dit laatste begrip is dan te 
vergelijken met het „belastbaar inkomen" uit de inkomsten
belasting. 

Artikel 4. He t voorschrift van het tweede lid dat, indien 
geen boekjaar bestaat, het kalenderjaar het tijdvak vormt waar
over de belasting wordt geheven, zal vermoedelijk nimmer 
behoeven te worden toegepast; het is echter noodzakelijk 
teneinde misbruiken te voorkomen. 

Ingevolge het derde lid van het artikel kunnen ook perioden 
van langer of korter dan 12 maanden als „boekjaar" worden 
aanvaard. 

Aangezien de belasting niet van alle belastingplichtigen over 
hetzelfde tijdvak wordt geheven, is van een belastingjaar in 
den gewonen zin geen sprake. H e t vijfde lid schrijft daarom 
voor, dat de belasting in de Eijksrekening wordt verantwoord 
als bate van het dienstjaar waarin de aanslag is vastgesteld. 

Artikel 5. Omtrent het winstbegrip wordt verwezen naar 
het algemeene gedeelte van deze Memorie ( § 4 ) . 

Met „uitdeeling aan deelgerechtigden in de wins t" in het 
eerste lid is hetzelfde bedoeld als met de overeenkomstige 
uitdrukking in artikel 2 der Wet op de Dividend en Tantième
belasting 1917. Ook hier is het begrip „uitdeeling" derhalve 
een materieel begrip en is het niet van belang, welke vorm aan 
de uitdeeling wordt gegeven. Vermomde winstuitdeelingen 
zullen dan ook bij de heffing van de winstbelasting evenzeer in 
aanmerking worden genomen, als thans bij de heffing van de 
dividend en tantièmebeiasting. Als voor bedrijfsdoeleinden aan 
het vermogen der vennootschap onttrokken kunnen gevoeglijk 
mede worden beschouwd de uitgaven, welke voortvloeien uit den 
rechtsvorm der onderneming, zooals kosten van oprichting, van 
statutenwijziging, van dividenduitkeering, en ook de betaalde 
of de naar schatting verschuldigd geworden winstbelasting 
ztlve. 

He t derde lid van het artikel bestendigt een bestaanden toe
stand (zie artikel 5, derde lid, letter o, der Wet op de 
Dividend en Tantièmebelasting 1917 en artikel 7, derde lid, 
der Wet op de Inkomstenbelasting 1914). 

He t vierde lid stelt normale dotaties aan een reserve voor 
assurantie-eigen-risico vrij van belasting. 

Artikel 6. Van de door de vennootschap, vereeniging of 
maatschappij behaalde winst moeten sommige gedeelten van. 
belasting worden vrijgesteld. De vrijstellingen van het eerste 
lid, letter a, nummers 1 en 3, zijn ontleend aan artikel 4, 
letters a en c, der Wet op de Dividend en Tantièmebelasting 
1917; hetgeen toekomt aan het personeel, ter zake van ver
richten arbeid (eerste lid, letter a, nummer 2) , vormt een last 
voor de vennootschap, vereeniging of maatschappij en verschilt 
als zoodanig niet van de salarissen, die dadelijk op de verlies
en winstrekening worden gebracht. 

Teneinde te voorkomen, dat tot besparing van belasting aan 
winstaandeelen van commissarissen, gecommitteerden of be
stuurders de vorm van salaris wordt gegeven, is het wenschelijk, 
dat de salarissen van deze personen aan de belasting worden 
onderworpen, voor zoover zij een zeker maximum te boven 
gaan. H e t eenvoudigste is het, het belastbare bedrag van de 
salarissen te maken tot een van de bestanddeelen van de 
belastbare winst. De redactie van het eerste lid, letter b, en 
van de leden 2—4 van het ondenverpelijke artikel is zooveel 
mogelijk gelijkluidend aan die van de artikelen 7, 8 en 9 der 
Wet op de Dividend en Tantièmebelasting 1917; ook de vrij
gestelde bedragen zijn dezelfde als die van artikel 7 van 
genoemde wet. 

Aangezien geen belasting wordt geheven van de winst
aandeelen van het overige personeel, dient ook de salaris
belasting te hunnen aanzien buiten toepassing te blijven. 

Artikel 7. Artikel 7 bevat de voorzieningen ter voorkoming 
van dubbele belasting die thans worden gevonden in de 
artikelen 3, 27, 28 en 29 der Wet op de Dividend en Tantième
belasting 1917. 

Bestendigd blijft de beperkte belastingheffing hier te lande 
(nl. voor 1/3) van in Nederlandsch-Indië, Suriname, Curacao 
of het buitenland verworven winst en van dividenden, welke van 
elders dan uit Nederland worden ontvangen. Hier staat tegen
over, dat eveneens bestendigd blijft de wijze van splitsen van 
de winst over verschillende territoriën, waarbij aan den hoofd
zetel van het lichaam als zoodanig niet een deel van de winst 
wordt toegerekend. 



239 . 3. 
Heffing van een winstbelasting. 

In het derde lid is de eisch van de artikelen 3 en '29 der Wet 
op de Dividend en Tantièmebelasting 1917, dat de aandeelen 
gedurende het geheele boekjaar in het bezit van de belasting
plichtige vennootschap, vereeniging of maatschappij zijn ge
weest, vervangen door dien van een zekere, tamelijk beperkte, 
mate van deelgerechtigdheid. De ondergeteekende is van oor
deel, dat de strekking van de vrijstelling — voorkoming van dub
bele belasting voor hetgeen van dochterondernemingen wordt 
ontvangen — o p deze wijze beter tot uitdrukking wordt gebracht. 

Artikelen 10—36. De artikelen 10—36 zijn ontleend aan 
overeenkomstige bepalingen van de bestaande belastingwet
geving of van de Wet op de Oorlogswinsbelasting 1916. De 
afwijkingen van de bestaande teksten zijn in hoofdzaak van 
redactioneelen aard. 

Nieuw zijn de voorschriften van het derde lid van artikel 12 
en van artikel 17. Op het derde lid van artikel 12 werd reeds 
de aandacht gevestigd in het algemeene deel van deze Memorie; 
behalve tot bespoediging van de aanslagregeling strekt de be
paling voorts tot vaststelling van den duur gedurende welken 
nog een primitieve aanslag kan worden opgelegd, welke 
kwestie in den laatsten tijd voor de toepassing van de Wet op 
de Inkomstenbelasting 1914 tot eenige geschillen aanleiding 
heeft gegeven. 

Wat de regeling met betrekking tot bezwaren tegen den aan
slag betreft, heeft de ondergeteekende er de voorkeur aan ge
geven een bezwaarschrift bij den inspecteur aan de beslissing 
van den raad van beroep te laten voorafgaan. De practijk wijst 
uit, dat in vele gevallen een ambtelijke vóórinstantie een be
handeling voor den raad van beroep overbodig kan maken en 
da t een hernieuwd bezien van den aanslag door den inspecteur 
zoowel in het belang van de administratie als in dat van den 
belastingplichtige kan zijn. Artikel 17 beoogt echter, een 
rechtstreeksch beroep op den raad van beroep mogelijk te 
maken in de gevallen, waarin naar het oordeel van beide 
partijen het indienen van een bezwaarschrift slechts tot een 
noodelooze vertraging aanleiding zou geven. 

Voorts is de verhooging bij navordering van belasting iets 
anders geregeld dan tot dusver gebruikelijk was (artikel 18, 
lid 4), terwijl het niet volledig voldoen aan de verplichtingen 
van artikel 25 (verleenen van inzage van boeken en bescheiden 
en verstrekken van inlichtingen) strafbaar is gesteld (arti
kel 32, 2°). 

Tenslotte wijst de ondergeteekende op de redactie van 
artikel 23, 2°., welke eenigszins afwijkt van die van het overeen
komstige artikel 11, tweede lid, der Wet op de Dividend en 
Tanüèmebelasting 1917. Anders dan voor de heffing van de 
dividend en tantièmebelasting is beslist, geldt de aansprakelijk
heid van artikel 23, 2°., van het ontwerp — behoudens de in het 
slot van de bepaling gemaakte restrictie — voor alle door de 
vennootschap, vereeniging of maatschappij verschuldigde belas
ting, ook voor zoover zij van vóór de liquidatie dagteekent. 

Artikel 37. De afschaffing van de Wet op de Dividend en 
Tantièmebelasting geschiedt zoodanig, dat nog dividend en 
tantièmebelasting wordt geheven over die boekjaren, welke niet 
bij de heffing van de winstbelasting in aanmerking worden 
genomen. 

Artikelen 38—40. Omtrent de strekking van deze artikelen 
wordt verwezen naar het algemeene deel van deze Memorie 
(§ 5) . 

Belangrijk is het eerste lid van artikel 39, krachtens hetwelk 
de „eindbalans" voor de dividend en tantièmebelasting gelijk 
moet zijn aan de „beginbalans" voor de winstbelasting. Slechts 
door op deze wijze de continuïteit van de belastingheffing, 
ondanks den gewijzigden vorm van de belasting, te erkennen, 
wordt verkregen, dat een bate is hetzij oude winst die overeen
komstig artikel 40 bij de heffing van de belasting in aanmerking 
wordt genomen, hetzij nieuwe winst (die ingevolge artikel 5 
deel van de winst over eenig jaar u i tmaakt) . Dit nu is nood.» 

teneinde te voorkomen, zoowel dat een bate tweemaal in aan
merking wordt genomen, als wel dat een bate geheel belastingvrij 
kan worden genoten. 

De leden 3, 4 en 5 van artikel 39 correspondeeren met be
palingen ter vermindering van belasting krachtens de Wet op 
de Dividend en Tantiêmebelasting 1917; de onderscheiding 
tusschen uitdeelingen van winst, welke zijn gedaan vóór 
1 Februari 1931 en uitdeelingen van winst welke op of na dat 
tijdstip zijn of worden gedaan, berust op de overgangsbepaling 
van artikel I I der Wet van 27 Jul i 1931, Staatsblad n°. 328. 
He t zesde lid van het artikel is reeds ter sprake gebracht in 
§ 5 van deze Memorie; de termijn van drie jaren staat in een 
redelijke verhouding tot den overigens voor de compensatie van 
verliezen toegestanen termijn, gegeven de omstandigheid, dat 
het op het overgangstijdstip aanwezige verlies wellicht reeds van 
verscheidene jaren her dateert. 

Artikel 40 handhaaft voor de oude winsten het beginsel van 
de artikelen 27 en 28 der Wet op de Dividend en Tantième
belasting 1917, dat de omvang van de bij die artikelen verleende 
vrijstelling niet afhangt van de herkomst van tot uitdeeling 
gebrachte reserves (uit Nederlandsche dan wel uit Indische of 
buitenlandsche winst) , doch van de bedrijfsresultaten over het 
boekjaar waarover de uitdeeling plaats vindt. Nieuwe verliezen 
dienen derhalve tegen op het overgangstijdstip aanwezige 
reserves te worden afgeboekt, onverschillig of zij in Nederland, 
dan wel daarbuiten zijn geleden, terw-ijl de bij de winst gevoegde 
uitgedeelde oude reserves (artikel 40, lid 2) worden verdeeld 
in dezelfde verhouding van de bedrijfsresultaten over het jaar 
van uitdeeling. 

Artikelen 41—43. Deze artikelen brengen enkele wijzigingen 
in de bestaande wetgeving, noodig geworden door de afschaffing 
van de dividend en tantièmebelasting en door de invoering 
van de winstbelasting. 

Artikel 44. Artikel 44 treft de voorzieningen, noodig voor de 
verantwoording van sommige teruggaven wegens dividend en 
tantièmebelasting in de Ilijksrekening. 

Artikel 45. In een aantal bestaande winstverdeelingen wor
den bepalingen gevonden omtrent het dragen van de dividend
en tantièmebelasting. Een niet ongebruikelijk beding is, dat het 
bedrag waarop de houders van preferente aandeelen aanspraak 
kunnen maken vóórdat op de andere aandeelen dividend wordt 
uitgekeerd, vóór de uitkeering verminderd wordt met de des
wege verschuldigde dividend en tantièmebelasting. Wellicht 
nog vaker komt het voor, dat commissarissen, bestuurders en 
ander personeel een zeker winstaandeel ontvangen doch dafc 
krachtens overeenkomst de ter zake van dat aandeel verschul
digde dividend en tantièmebelasting wordt gekort. 

Veelal wordt in deze bedingen slechts van de dividend en 
tantièmebelasting gesproken. Aangezien de thans voorgestelde 
winstbelasting niet anders is dan een voortzetting van de divi
dend en tantièmebelasting in anderen vorm, spreekt het eigen
lijk vanzelf, dat de hierbedoelde bedingen, ook indien zij slechts 
van dividend en tantièmebelasting zouden spreken en van een 
winstbelasting zouden zwijgen, ten aanzien van laatstbedoelde 
belasting evenzeer toepassing vinden. Ware het anders, dan zou 
uit de verandering van de wijze van heffing van de belasting 
een wijziging van de overeengekomen winstverdeeling voort
vloeien waarvoor geen enkel motief kan worden aangevoerd. 
Artikel 45 strekt dan ook alleen om iederen twijfel dienaan
gaande uit te sluiten. 

De redactie van het ontworpen artikel is zóó ruim, dat ook 
andere, niet reeds in de vorige alinea voorziene gevallen daar
onder kunnen vallen. 

De Minister van Staat, 

Minister van Financiën, 

D E G E E R . 




