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§ 1. AARD EN OMVANG VAN DE WIJZIGINGEN VAN 
HET MATERIËLE BELASTINGRECHT 

Inleiding 
Alvorens te treden in de toelichting, die in het bijzonder het 

ontwerp van de Wet op de inkomstenbelasting 1958 aangaat, 
is het voor een juist inzicht in het karakter van de aangevatte 
algemene herziening en de plaats welke de thans ingediende 
ontwerpen daarbij innemen, wenselijk enige beschouwingen te 
wijden aan aard en omvang van deze herziening. 

In de Memorie van Toelichting tot het op 16 september 1955 
ingediende ontwerp Algemene wet inzake rijksbelastingen 
(Zitting 1954—1955 — 4080) zijn in § 1 de omstandigheden 
aangegeven, welke hebben geleid tot een sterke toeneming van 
de omvang en de ingewikkeldheid van de fiscale rechtsstof. 
Tevens is in die Memorie van Toelichting uiteengezet dat ver-
eenvoudiging van het fiscale rechtsgeheel slechts kan worden 
verwezenlijkt, indien wordt overgegaan tot een algemene her-
ziening van het belastingrecht en niet wordt volstaan met het 
tot stand brengen van een vereenvoudiging van bepaalde in-
gewikkeld geachte onderdelen. 

Zoals uit de bedoelde Memorie van Toelichting eveneens 
blijkt, heeft het aanvatten van een algemene herziening van het 
belastingrecht in de eerste plaats geleid tot het ter hand nemen 
van een vernieuwing van het juridische kleed waarin het fiscale 
recht is gehuld. Daarbij is voor een deel van de bepalingen, 
in hoofdzaak het formele recht, de nieuwe figuur gekozen, dat 
zij worden samengevat in een afzonderlijke wet — de boven-
genoemde Algemene wet inzake rijksbelastingen — welke voor 
het merendeel der belastingen zal gelden. Voor de groep van 
belastingen, die gevormd wordt door de inkomstenbelasting, 
de loonbelasting, de vermogensbelasting, de vennootschaps-
belasting en de dividendbelasting, heeft de algemene herziening 
er tevens toe geleid ook de heffingswetten, waarin met name 
het materiële recht is vervat, geheel nieuw te redigeren. De 
formuleringen welke daarbij zijn gebezigd, zijn nauwkeurig 
afgestemd op die van het reeds ingediende ontwerp Algemene 
wet. 

Bij de vormvernieuwing van de evengenoemde heffings-
wetten is voortgebouwd op het werk van de in 1948 door de 
toenmalige Minister van Financiën ingestelde Commissie tot 
vereenvoudiging van de belastingwetgeving. Heeft de arbeid 
van deze commissie, welke zijn neerslag vond in de door haar 
opgestelde concept-wetsontwerpen, in hoofdzaak betrekking op 
de herziening van de structuur van de desbetreffende belasting-
wetten en besluiten en op de formulering van de wetsbepa-
lingen, niettemin behelzen die concept-wetsontwerpen met be-
trekking tot de heffingswetten ook een aantal wijzigingen van 
materiële aard, wijzigingen derhalve die het belastingbeleid 
raken. Hoewel beleidsproblemen voor de commissie, die slechts 
een belasting-technische opdracht ontving, in beginsel niet toe-
gankelijk waren, heeft zij — zich terecht een zekere vrijheid 
veroorlovend — overeenkomstig een door haar zelf gestelde 
richtlijn ook met betrekking tot regelingen welker inhoud door 
beleidsoverwegingen wordt beheerst, een aantal wijzigingen 
voorgesteld en wel indien daardoor de algemene strekking van 

de regeling beter tot haar recht komt, dan wel het belang van 
een vereenvoudiging of een technische verbetering duidelijk het 
beleidsbelang overtreft. 

Naast de hierbedoeldc binnen het bestek van de vereenvou-
diging vallende wijzigingen van materiële aard, bevatten de 
thans ingediende wetsvoorstellen evenwel ook tal van wijzi-
gingen welke in de eerste plaats op het belastingbeleid betrek-
king hebben en dan ook door de Regering, los van de voor-
stellen van de commissie, zijn voorbereid. Daaronder zijn met 
name een aantal punten waarvan de nadere overweging in het 
kader van de thans aan de orde zijnde algemene herziening van 
de belastingwetgeving bij verschillende gelegenheden in het 
Parlement is toegezegd. 

Heeft de algemene herziening voor de bovengenoemde groep 
van belastingen geleid tot het geheel nieuw redigeren van de 
in de wet te verankeren rechtsstof, voor wat de materie zelf 
betreft laten de voorstellen van de Regering veel van het oude 
in stand. Al zal op de gronden daarvoor hieronder nog 
worden ingegaan, ook zonder nader betoog is duidelijk, dat 
partiële belastingherzieningen als na de bevrijding elkaar heb-
ben opgevolgd, aan de juridische vorm welhaast onvermijdelijk 
schade toebrengen en op de duur ook van een aanvankelijk 
gave wet een nauwelijks toonbaar geheel kunnen maken. Is 
dientengevolge, wat de vorm betreft, een algemene vernieuwing 
wenselijk, dit geldt minder voor de inhoud der bepalingen. De 
achtereenvolgende herzieningen hebben naar haar opzet telken-
male het materiële recht aangepast aan de zich wijzigende 
maatschappelijke behoeften. De hoofdlijnen van de door de 
belastingen naar inkomen, winst en omzet gevormde kern van 
ons materiële belastingrecht zijn daardoor, uitdrukkelijk of stil-
zwijgend, zo talrijke malen in de discussie, in en buiten het 
Parlement, betrokken geweest, dat hier van een stilaan veroude-
ren minder sprake is. 

Bij het gedeelte van de algemene herziening hetwelk in de 
thans ingediende voorstellen is belichaamd, is dan ook in be-
langrijke mate aansluiting gezocht aan het door de partiële 
herzieningen aangepaste bestaande recht. Geenszins houdt dit 
echter in dat bij de thans aangevatte algemene herziening over 
de gehele linie nauw aan het bestaande zal worden aangesloten; 
zodra een herziening van in de laatste decennia vrijwel niet ge-
wijzigde heffingen als registratierecht en zegelrecht aan de 
orde komt, is het te verwachten dat ook de wijzigingen van het 
materiële belastingrecht dieper zullen ingrijpen. 

Zal, zoals uit het vorenstaande blijkt, de voorgenomen alge-
mene herziening zich voltrekken op de grondslag van het 
geldende recht, het is, ter verduidelijking van dit uitgangspunt, 
nuttig hier in enkele trekken de ontwikkeling van het Neder-
landse belastingrecht in het recente verleden te schetsen. 

De recente ontwikkeling van het Nederlandse belastingrecht 
In het Nederlandse belastingrecht van de laatste decennia 

zijn buiten het terrein van de invoerrechten en accijnzen, die 
in deze beschouwing ter zijde blijven, te onderscheiden twee 
nationale ontwikkelingsperioden met een tussenperiode, waar-
in de bezetter zijn stempel op ons belastingrecht heeft gedrukt. 
De twee nationale ontwikkelingsperioden kenmerken zich door 
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een verschil van inzicht in doel en strekking van de belasting-
heffing. 

De eerste periode, afgesloten door de Duitse inval, vertoont 
in haar hoofdtrekken het beeld van de klassieke neutraliteits-
politiek op fiscaal gebied, met een belastingdruk, die lager was 
dan de tegenwoordige. De lagere tarieven maakten mogelijk 
een betrekkelijke eenvoud van de belastingwetten, die ge-
spcend konden blijven van verfijningen welke, ook al streeft 
men naar beperking, bij een hoge belastingdruk onvermijdelijk 
zijn. De voornaamste eis, aan de belastingwet gesteld, was dat 
zij de door de grootte van de overheidsuitgaven vereiste be-
lastingdruk op individueel-rechtvaardige wijze over de contri-
buabelen verdeelde. In grote lijnen gezien beoogde de over-
heid met de belastingheffing geen verdere beïnvloeding van de 
particuliere huishoudingen dan door het peil der overheids-
uitgaven werd geboden. Het belastingrecht werd, uitzonderhv 
gen zoals het fiscaal ontzien van landgoederen daargelaten, 
niet gehanteerd als instrument van economische, sociale of 
culturele politiek. Dit betekende uiteraard niet, dat de belas-
tingheffing de particuliere huishoudingen toenmaals geheel 
ongerept liet; de invloed op die huishoudingen was evenwel 
door de betrekkelijk matige tarieven beperkt. 

De oorlogsjaren, welke de tussenperiode ^vormen, brachten, 
voornamelijk in de sfeer van de directe belastingen, nieuwe 
door de bezetter opgelegde belastingregelingen, die ofwel be-
staande Nederlandse wetten vervingen ofwel nieuwe belas-
tingen instelden die het nationale belastingrecht niet kende. 
Daarbij werd tevens de belastingdruk belangrijk verhoogd. 
Voorts deden in deze periode voorschriften met een niet 
direct fiscale strekking, welke reeds langere tijd van het Duitse 
belastingrecht deel uitmaakten, ook in het Nederlandse fiscale 
recht hun intrede. 

Onderzoekt men deze en ook andere door de bezetter inge-
voerde belastingregelingen, dan blijkt dat deze getoetst aan 
Nederlandse rechtsopvattingen in het verleden en in het heden 
hier voor weinig, daar voor veel kritiek vatbaar zijn. Een ver-
hoging van de belastingdruk in het tijdsgewricht waarin deze 
tot stand kwam, kan niet als typisch Duits worden gekwalifi-
ceerd; zij was een gevolg van de oorlogsomstandigheden. Ook 
toen in de jaren 1914-1918 ons land niet in de oorlog werd 
betrokken, is de belastingdruk, gemeten naar de in die tijd 
geldende maatstaven, zeer belangrijk verzwaard en invoering, 
gedurende de tweede wereldoorlog, van drukkende belastingen 
kon in de Angelsaksische landen evenmin worden vermeden. 
Ook overigens mag niet uit het oog worden verloren, dat be-
langrijke gedachten in het fiscale recht van de bezettingstijd in 
de lijn lagen van de zich reeds vóór de oorlog in Nederland af-
tekenende ontwikkelingsgang. Zo bestonden hier te lande reeds 
toen ernstige bezwaren tegen het bronnenfictiestelsel van de 
Wet op de Inkomstenbelasting 1914, tegen de per gemeente 
gedifferentieerde belastingdruk van de inkomstenbelasting en 
tegen de heffing van de dividend- en tantièmebelasting alleen 
over de uitgedeelde winst. Voorbereidingen om tot verbetering 
te komen, waren al getroffen. Als eerste poging daartoe zij ge-
wezen op het in 1938 aan de Staten-Generaal voorgelegde 
ontwerp voor een nationale inkomsten» en winstbelasting (Zit-
ting 1938-1939 — 403), volgens welk ontwerp naast de in-
komstenbelasting uit hoofde van de Wet op de Inkomsten-
belasting 1914 ten laste van werknemers een loonbelasting zou 
worden geheven van 2 percent van het loon. Voorts moge in 
dit verband worden herinnerd aan de nog in 1940 door de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal aanvaarde winstbelasting, 
die in wezen niet verschilde van de in het voormalige Neder-
Iandsch-Indië sinds 1925 bestaande vennootschapsbelasting en 
van de gelijksoortige belastingen die nu van vrijwel alle 
Westerse belastingstelsels deel uitmaken. In feite kan de in-
voering van het Besluit op de Inkomstenbelasting 1941 en van 
het Besluit op de Vennootschapsbelasting 1942 dan ook niet 
worden gezien als een verwerpelijke doorbreking van de natio-
nale rechtsontwikkeling. Zodanige doorbreking was wel ge-
legen in de invoering van bij voorbeeld de superdividend-
belasting en van de z.g. „Mindestbesteuerung", oorspronkelijk 
vervat in artikel 19 van het Besluit op de Vennootschapsbe-

lasting 1942, welke maatregelen trouwens inmiddels weer zijn 
vervallen. Daartussen kan een groep, ten dele nog bestaande, 
maatregelen worden onderkend, die in de afgelopen jaren 
zowel kritiek als instemming hebben ervaren. Bij de algemene 
herziening zullen zij alle ter toetse komen en zal beslist moeten 
worden of zij duurzaam in het Nederlandse belastingrecht 
zullen worden opgenomen. 

De tweede ontwikkelingspcriode van het nationale belasting-
recht, aanvangende met de bevrijding, onderscheidt zich van 
de eerste ten gevolge van de zich niet alleen in Nederland, 
maar ook elders in de wereld, openbarende uitbreiding van 
het werkterrein van de overheid in het bijzonder op maat-
schappelijk gebied, gepaard gaande met een verzwaring van de 
belastingdruk, mede als gevolg van het hoge peil van de nog 
immer noodzakelijke defensie-uitgaven. Naast de worsteling tot 
herstel van de door de oorlog toegebrachte slagen, ziet de 
overheid zich een taak toebedeeld, die leidt tot een belang-
rijke uitbreiding van haar bemoeiingen. Hoewel dit alles in 
eerste aanleg is te verklaren uit de noodzaak het land op te 
richten uit de ontreddering waarin oorlog en bezetting het 
achterlieten, ook nadien is naar algemeen aanvaarde opvatting 
een omvangrijk werkterrein voor de overheid blijven bestaan. 

In het bijzonder in deze tweede nationale ontwikkelings-
periode is de invloed welke de belastingheffing heeft op het 
maatschappelijk bestel versterkt door een verruiming van 
het oorspronkelijk enige doel van de belastingheffing — het 
verkrijgen van middelen om van jaar tot jaar de uitgaven te 
dekken — met andere doelstellingen, verruiming welke het ge-
volg is van het veld winnen van de gedachte, dat de van het 
algemeen overheidsbeleid deel uitmakende fiscale politiek steun 
kan bieden aan het overheidsbeleid op economisch, sociaal en 
cultureel terrein. Nochtans behoort te worden bedacht, dat de 
mogelijkheden tot het in de fiscale politiek tot gelding brengen 
van economische, sociale of culturele doeleinden van alge-
meen overheidsbeleid niet moeten worden overschat. Zo valt 
te wijzen op de aan fiscale maatregelen eigen algemene wer-
king, die veelal aan een nauwkeurig afstemmen op het be-
oogde doel in de weg staat, op de betrekkelijke traagheid van 
werking van fiscale middelen en op de beperkingen, die uit 
budgettair oogpunt geboden zijn. Ook dient in het oog te wor-
den gehouden, dat fiscale maatregelen niet mogen leiden tot 
het ontstaan van privileges. Doch al is dan het aanwenden van 
fiscale middelen ten dienste van het algemeen overheidsbeleid 
in velerlei opzicht aan grenzen gebonden, dit neemt niet weg, 
dat de overheid bij het uitoefenen van haar taak onjuist zou 
handelen zo zij het fiscale instrument niet ter hand zou nemen 
indien dit verantwoord is. 

De tweede nationale ontwikkelingsperiode van het Neder-
landse belastingrecht wordt tevens gekenmerkt door een grote 
beweeglijkheid. Eensdeels is deze beweeglijkheid te verklaren 
uit de wisselingen in de budgettaire toestand, anderdeels leidt 
in het bijzonder het dynamische karakter van de financieel-
economische en sociale politiek tot een voortdurende aanpas-
sing aan de actuele omstandigheden. Karakteristiek voor deze 
ontwikkelingsperiode zijn dan ook de vele wijzigingen die 
elkander met slechts betrekkelijk korte tussenpozen zijn op-
gevolgd. Telkens weer nopen de snelle veranderingen in de 
omstandigheden welke bepalend zijn voor de toekomstige ont-
wikkeling van ons land, tot het inslaan van nieuwe wegen, 
ook op het terrein van de belastingwetgeving. Beide even-
genoemde oorzaken dragen daartoe bij, met nu eens de nadruk 
op de budgettaire, dan weer op de sociaal-economische oor-
zaak. Van een en ander leggen de in overleg met de Staten-
Generaal tot stand gekomen complexen van belastingmaat-
regelen van 1947, 1950, 1951, 1953, 1955, 1957 en 1958 ge-
tuigenis af. 

Algemeen karakter van de voorgestelde herziening 
Hoewel het materiële belastingrecht door de in het slot van 

het vorige onderdeel genoemde wetswijzigingen telkens weer 
werd aangepast aan gewijzigde maatschappelijke behoeften, 
kan toch de vraag worden gesteld of niet een fundamenteler 
herziening van ons belastingstelsel, waarvoor de grondslagen 
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reeds in de vorige eeuw en onder geheel andere maatschappe-
lijke verhoudingen werden gelegd, de voorkeur moet verdienen 
boven hetgeen thans wordt voorgesteld. De ondergetekende 
heeft na rijp beraad gemeend deze vraag thans ontkennend te 
moeten beantwoorden, waarbij de omstandigheid, dat een her-
nieuwde bezinning op de grondslagen van onze belastingheffing 
tot een belangrijk verder tijdverlies bij de behandeling van deze 
wetsontwerpen zou leiden, mede een niet onaanzienlijke rol 
heeft gespeeld Van meer betekenis was echter de overweging, 
dat het huidige tijdsgewricht voor diepgaande structurele ver-
anderingen minder geschikt schijnt. De mogelijkheid toch is niet 
buitengesloten, dat de groeiende Europese samenwerking op 
economisch en politiek terrein, ook al behoeft zij niet tot een 
unificatie of volledige harmonisatie van de belastingstelsels te 
leiden, toch een zekere mate van aanpassing van de nationale 
belastingstructuren zal bevorderen; een ontwikkeling waaraan 
de ondergetekende gaarne het zijne wil bijdragen. Bij het be-
schouwen nu van de evolutie van de belastingheffing in de ons 
omringende landen kan worden geconstateerd, dat voor zover 
in deze landen een afwijkende structuur van het belastingstelsel 
valt op te merken, de evolutie daarvan zich, in grote lijnen 
gezien, eerder beweegt in een richting die dat recht geleidelijk 
meer in overeenstemming brengt met hetgeen in ons land en in 
enkele andere landen als de kern van het belastingstelsel wordt 
beschouwd, dan in een richting waarbij dat recht zich verder 
van het onze zou verwijderen. Vermelding verdienen hier, bij 
wijze van voorbeelden uit de laatste jaren, de meer uitdrukke-
lijke aanvaarding van een synthetische progressieve inkomsten-
belasting in Frankrijk, de invoering of de overweging van een 
regime, dat een zelfstandige belasting inhoudt van de onder-
nemingen met rechtspersoonlijkheid in Frankrijk, België en 
Engeland en de voornemens tot invoering van een algemene 
omzetbelasting of overdrachtsbelasting in enkele landen, die een 
dergelijke belasting tot dusverre niet kennen. Wordt daarbij dan 
tevens nog in aanmerking genomen, dat al te snelle en ingrij-
pende wijzigingen zowel voor de belastingplichtigen als voor 
de belastingadministratie ernstige bezwaren bij de uitvoering 
opleveren, dan moge, naar de ondergetekende vertrouwt, de 
door hem gekozen opzet voldoende gemotiveerd worden ge-
acht. 

Met het vorenstaande hangt tevens samen, dat naar het 
oordeel van de Regering in het kader van de algemene 
herziening niet belastingwijzigingen passen waartoe bud-
gettaire noden op korte termijn of conjuncturele omstandig-
heden van het ogenblik aanleiding zouden kunnen geven. Wijzi-
gingen die in het bijzonder de aanpassing van de belasting-
heffing aan de actuele financieel-economische omstandigheden 
ten onderwerp hebben, zullen onafhankelijk van de voorstellen 
met betrekking tot de algemene herziening in afzonderlijke 
wetsontwerpen moeten worden belichaamd. De grens tussen 
beide gebieden zal, hoewel uiteraard niet steeds scherp te trek-
ken, bij voortduring in het oog moeten worden gehouden. 
Slechts daardoor toch zal kunnen worden voorkomen, dat de 
gedachtenwisseling over de herzieningsvoorstellen — die zich 
over geruime tijd kan uitstrekken — door de wisselende aspec-
ten van monetaire en budgettaire toestand wordt vertroebeld en 
het tot stand brengen van een juist afgewogen en daardoor 
enigszins duurzame herziening onbereikbaar wordt. In het 
onderhavige complex van voorstellen is slechts plaats voor wij-
zigingen van structurele aard. Wijzigingen van belastingtarie-
ven welke aanpassing van de belastingdruk aan veranderingen 
in de financieel-economische omstandigheden beogen — wij-
zigingen waarbij hoogte en opbouw van de tarieven niet altijd 
zijn te onderscheiden — maken van de herzieningsvoorstellen 
geen deel uit. Voorstellen tot herziening van het tarief van de 
loon- en inkomstenbelasting voor ongehuwden zijn evenmin in 
het onderhavige complex van wetsvoorstellen opgenomen. Wel-
iswaar is de verhouding tussen de belastingdruk op gehuwde 
en ongehuwde belastingplichtigen een vraagstuk van structurele 
aard, doch dit vraagstuk is zozeer verweven met de hoogte van 
de belastingdruk, dat aan een verlaging van het ongehuwden-
tarief thans, nu de druk der omstandigheden tot verschillende 

belastingverzwaringen heeft genoopt, niet kan worden gedacht. 
Dit te minder aangezien een zodanige verlaging waarvoor onder 
de omstandigheden van het ogenblik onvermijdelijk compen-
satie zou moeten worden gezocht, een verdere verzwaring van 
lasten voor de gezinnen tot gevolg zou hebben. De onderge-
tekende moge evenwel nogmaals uitdrukking geven aan zijn 
voornemen om, zodra de omstandigheden zulks gedogen, aan 
de herziening van het ongehuwdentarief een grote prioriteit 
te geven. 

Ook al moeten voorts, naar hierboven reeds is opgemerkt, 
actuele maatregelen van conjuncturele aard buiten de her-
zieningsvoorstcllen blijven, wel behoort bij de onderhavige 
herziening te worden overwogen of het wenselijk is in het 
vernieuwde belastingrecht een plaats in te ruimen voor in het 
belastingstelsel besloten liggende maatregelen, van welke bij 
een eventuele verstoring van het conjunctuurverloop auto-
matisch tegenwerkende krachten uitgaan. Tevens dient aan-
dacht te worden geschonken aan de vraag of het aanbeveling 
verdient een meer algemene machtigingsbepaling op te nemen 
tot afweer van ongewenste conjunctuurinvloeden. Op beide 
vragen zal in § 2, met name bij de bespreking van het winstbe-
grip, worden ingegaan. 

Moge reeds uit hetgeen in het vorenstaande met betrekking 
tot de belastingtarieven werd opgemerkt, duidelijk zijn, dat het 
meer algemene overheidsbeleid rakende het totale niveau van 
middelen en uitgaven, bij de onderhavige herziening buiten 
beschouwing dient te blijven, tevens volgt daaruit — de 
Regering meent dat zij daarover geen enkele twijfel mag laten 
bestaan — dat indien een in het kader van de herziening voor-
gestelde maatregel van materiële aard tot vermindering van 
de belastingopbrengst leidt, daarvoor in het algemeen com-
pensatie moet worden gevonden door belastingverhoging elders, 
zo nodig bij een belasting die buiten het terrein van de thans 
in het oog gevatte belastingen ligt. 

Alvorens het terrein en de stadia van de voorgenomen her-
ziening nader te concretiseren, is het noodzakelijk tegen de 
achtergrond van de vereenvoudiging in wetgeving en uitvoe-
ring, welke met de onderhavige herziening toch niet in de 
laatste plaats wordt beoogd, enkele aspecten van het vraag-
stuk van het verfijnen van de belastingwetgeving in beschou-
wing te nemen. Immers enerzijds geven niet slechts de inge-
wikkelde maatschappelijke verhoudingen van het heden, maar 
vooral ook het hiervoren reeds besproken dieper ingrijpen van 
de belastingheffing als gevolg van de toeneming van de over-
heidsbemoeiingen en de daarmede samenhangende hoge be-
lastingdruk, aanleiding tot het aanbrengen van allerlei verfij-
ningen, anderzijds nopen, in het bijzonder met betrekking tot 
dat deel van het belastingrecht waarmede het overgrote deel 
van de bevolking voortdurend in aanraking komt, de eisen van 
uitvoering, zowel voor de fiscus als voor de contribuabelen, tot 
beperking. Steeds zal daarom het belang van een verfijning 
dienen te worden afgewogen tegen de complicaties welke van 
zulk een verfijning het gevolg zullen zijn. In de thans inge-
diende ontwerpen in het algemeen en bij het overwegen van 
de materiële wijzigingen in het bijzonder, is in het kader van 
de onderhavige herziening bewust gestreefd naar het vermijden 
van een te grote verfijning. Van de in § 3 van deze memorie 
besproken voorzieningen verdienen in dit opzicht bijzondere 
aandacht vraagstukken als de belastingheffing van sterk wis-
selende inkomens, de doorschuiving van stille en andere 
reserves bij voortzetting van een onderneming na overlijden 
van de ondernemer, de belastingheffing van de werkende ge-
huwde vrouw en de aftrek van eigen studiekosten. Reeds het 
enkele introduceren van deze voorzieningen betekent een schre-
de op de weg der verfijning. Op deze weg roepen de vele scha-
keringen in de feitelijke verhoudingen, welke zich bij deze 
vraagstukken voordoen, welhaast vanzelf weer nieuwe ver-
fijningen op. Bij alle streven naar vereenvoudiging zullen 
voorzieningen als de evenbedoelde, op welker invoering zowel 
in als buiten de Staten-Generaal in de laatste jaren bij voort-
during is aangedrongen, onvermijdelijk beduidende complica-
ties, niet slechts voor de wetgeving zelf maar ook voor haar 
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toepassing, tengevolge hebben. De ondergetekende meent 
echter voor zijn voorstellen met betrekking tot evengenoemde 
vraagstukken in het kader van de algemene herziening een 
vorm te hebben gevonden waarbij deze complicaties binnen 
aanvaardbare grenzen blijven. 

Nadere afbakening van terrein en stadia van de voorgestelde 
herziening 

Is in het voorafgaande in algemene trekken een kenschet-
sing gegeven van het karakter van de algemene herziening, het 
is nodig en nuttig het terrein daarvan meer in concreto af te 
bakenen. In beginsel toch strekt de algemene herziening zich 
uit tot de gehele rijksbelaslingwetgeving, een terrein zo uit-
gestrekt, dat het voor de hand ligt een algemene herziening 
van die wetgeving bij gedeelten en in verschillende stadia tot 
stand te brengen. Daardoor zal het mogelijk zijn de algemene 
herziening op bevredigende wijze te verwerken: niet alleen zal 
de taak van de wetgever worden verlicht, maar ook zullen zij 
die de belastingwetgeving in de praktijk moeten hanteren, de 
moeilijkheden welke een herziening als de onderhavige mede-
brengt met minder inspanning kunnen overwinnen. 

Het tot stand brengen van de algemene herziening in ver-
schillende stadia biedt tevens de mogelijkheid aan de herzie-
ning van bepaalde belastingen voorrang te verlenen. Tot het 
toekennen van een dergelijke prioriteit bestaat naar het oor-
deel van de Regering alle grond met belrekking tot de belas-
tingen naar inkomen, winst en vermogen, een groep van be-
lastingen, die thans met name omvat de inkomstenbelasting, de 
loonbelasting, de dividendbelasting, de commissarissenbelasting, 
de vennootschapsbelasting en de vermogensbelasting. Herzie-
ning en vereenvoudiging van deze groep van belastingen toch 
wordt in brede kring als het meest noodzakelijk gevoeld en om 
die reden ook heeft de Commissie tot vereenvoudiging van de 
belastingwetgeving juist deze groep van belastingen in haar 
werkzaamheden betrokken. Daarenboven klemt een herziening 
op dit terrein te meer, omdat juist hier bezettingsregelen, 
welker werking tot dusver bij de onderscheidene Wetten be-
zettingsmaatregelcn IV steeds weer is bestendigd, door na-
tionale wetten dienen te worden vervangen. Weliswaar geldt 
deze laatste overweging niet voor de vermogensbelasting, welke 
immers, behoudens voor wat betreft enkele daarin aangebrachte 
wijzigingen, niet op een bezettingsregeling steunt, doch het 
mag, niet in de laatste plaats vanwege het feit dat de vermo-
gensbelasting in nauwe samenhang met de inkomstenbelasting 
wordt geheven, als vanzelfsprekend worden beschouwd, dat 
ook de vermogensbelasting thans in de herziening wordt be-
trokken. ' 

Voor wat de volgende stadia van de herziening betreft, be-
perkt de ondergetekende zich tot enkele opmerkingen over 
aspecten die zich reeds nu duidelijk aftekenen. Een nadere 
concretisering van de wijzigingen, welke op het terrein dat 
in de volgende stadia zal worden betreden, moeten worden 
verwacht, kan thans nog niet worden gegeven. 

Met betrekking tot het uitgestrekte terrein van de invoer-
rechten en accijnzen zij herinnerd aan de reeds in de Memorie 
van Toelichting tot het ontwerp van de Algemene wet inzake 
rijksbelastingen aangekondigde vervanging van de geheel ver-
ouderde Algemene Wet inzake de heffing van de invoerrech-
ten en de accijnzen van 1822 door een nieuwe Algemene wet, 
die dus naast de Algemene wet inzake rijksbelastingen zal 
komen te staan. Het ontwerp voor deze nieuwe Algemene wet 
inzake de douane en de accijnzen is inmiddels op 11 december 
1957 ingediend (Zitting 1957—1958 — 5005). Op de vraag 
in hoeverre met de vervanging van de wet van 1822 een struc-
turelc herziening van de bijzondere accijnswetten zal samen-
gaan, kan op deze plaats niet worden ingegaan. 

Voorts kunnen op het terrein dat in een later stadium van 
de herziening in het oog zal worden gevat, een drietal belas-
tingen worden aangewezen, met name de personele belasting, 
de omzetbelasting en het successie-, schenkings- en overgangs-
recht, waarvan de wettelijke regeling eerst kort geleden geheel 
is vernieuwd, onderscheidenlijk bij de wet van 21 december 

1950, Stb. K598 , de wet van 9 december 1954, Stb. 533 en 
de wet van 28 juni 1956, Stb. 362. Wat deze belastingen aan-
gaat, zal de algemene herziening beperkt blijven tot aanpassing 
van de bestaande wetten aan de Algemene wet inzake rijksbe-
lastingen. 

Voor wat betreft belastingen als de registratie- en zegel-
rechten ten slotte, zal in het kader van de algemene herziening 
eveneens aanpassing aan de Algemene wet inzake rijksbelas-
tingen plaatsvinden; daaraan zal echter een onderzoek naar 
de vraag welke inhoud aan de bepalingen van materieel recht 
zal moeten worden gegeven, vooraf dienen te gaan. 

§ 2. ONDERWERPEN VAN ALGEMENE AARD 

Overzicht van de thans ingediende wetsontwerpen 

Bij de in het slot van § 1 van deze memorie gegeven nadere 
afbakening van terrein en stadia van de voorgestelde herzie-
ning is reeds aangegeven, dat in het thans aan de orde zijnde 
stadium in de herziening worden betrokken de belastingen op 
inkomen, winst en vermogen en de daarbij behorende voorhef-
fingen. Dienovereenkomstig zijn thans ingediend ontwerpen 
voor de volgende wetten: 

1. Wet op de inkomstenbelasting 1958; 
2. Wet op de vermogenbelasting 1958; 
3. Wet op de loonbelasting 1958. 
De ontwerpen voor nieuwe wetten op de vennootschaps-

belasting en de dividendbelasting zullen spoedig volgen. De 
Regering zal daarbij tevens haar standpunt kenbaar maken 
inzake de vraag of een commissarissenbelasting deel behoort 
uit te maken van het herziene belastingrecht. 

Mag als vaststaande worden aangenomen, dat ook na de her-
ziening een inkomstenbelasting, een vennootschapsbelasting 
en een vermogensbelasting van het Nederlandse belastingstelsel 
deel zullen uitmaken, aan een aantal daarmede verband hou-
dende vragen zal niettemin bijzondere aandacht moeten wor-
den geschonken. Daarbij valt in de eerste plaats te denken aan 
de vragen welke rijzen met betrekking tot de plaats van de 
vennootschapsbelasting en haar verhouding tot de inkomsten-
belasting en voorts aan de vraag naar het karakter van de 
vermogensbelasting. Aan de verhouding inkomstenbelasting-
vennootschapsbelasting en aan de plaats welke de vennoot-
schapsbelasting inneemt, is in de onderhavige paragraaf een 
afzonderlijke beschouwing gewijd; voor wat het karakter van 
de vermogensbelasting betreft, moge hier worden verwezen naar 
de daarop betrekking hebbende passages in § 1 van de Memorie 
van Toelichting tot het ontwerp van Wet op de vermogensbe-
lasting 1958. 

In de onderhavige paragraaf wordt voorts ingegaan op de 
problemen welke voornamelijk bij de herziening van de in-
komstenbelasting en de vennootschapsbelasting een centrale 
plaats innemen. 

Allereerst zal in dit verband een beschouwing worden gewijd 
aan het inkomensbegrip. Een van de belangrijkste facetten 
daarbij is het trekken van de grens tussen de voordelen, welke 
als bestanddeel van het inkomen zullen worden beschouwd en 
die, welke zullen gelden als niet-belaste vermogenswinsten, een 
vraagstuk dat bijzondere moeilijkheden oplevert nu een scherpe 
scheidslijn tussen beide terreinen door in het maatschappelijk 
leven algemeen aanvaarde opvattingen niet wordt aangegeven. 
Aanstonds reeds tekenen zich hier af problemen als de fiscale 
behandeling van z.g. „capital gains" en van bonus en claim. 

Op het vraagstuk van de fiscale behandeling van bonus en 
claim zal, in verband met de daarmede nauw samenhangende 
vraag of het aanbeveling verdient de herkapitalisatie van naam-
loze vennootschappen door bijzondere voorzieningen te ver-
gemakkelijken, in een afzonderlijke beschouwing worden in-
gegaan. Daarin zal tevens worden betrokken het vraagstuk van 
de belastingheffing ter zake van de vervreemding van tot een 
aanmerkelijk belang behorende aandelen. 

Gezien de diepgaande verschillen van inzicht welke aan het 
licht treden zodra de vraag aan de orde komt wat fiscaal als 
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winst uit onderneming moet worden aangemerkt, zal ten slot-
te ook aan dit probleem een beschouwing worden gewijd. Daar-
in zullen ter sprake komen het vraagstuk in hoeverre bij het 
bepalen van de fiscale winst rekening dient te worden gehou-
den met de vervangingswaarde van de onderscheiden activa en 
de problemen betreffende de methoden van afschrijving en re-
servering. Bij de bespreking van de toe te stane reserveringen 
zal onder andere ook aan de orde worden gesteld de vraag of 
het wenselijk is de mogelijkheid te openen tot het vormen van 
een fiscale conjunctuurreserve. Tevens zullen het met de fiscale 
winstbepaling nauw verweven vraagstuk van de investerings-
aftrek en de vrijstelling voor de waardeveranderingen van de 
tot een landbouwbedrijf behorende onroerende goederen onder 
het oog worden gezien. 

Fiscale bevordering van het sparen 

Bij de herziening van de wetgeving op het stuk van de be-
lastingen naar het inkomen is mede de vraag onder het oog ge-
zien, in hoeverre ook met fiscale voorzieningen het sparen in 
de particuliere sector zou kunnen worden bevorderd. Daarbij 
werd voor ogen gehouden dat het inpassen van bcsparingsfaci-
liteiten in de fiscale sfeer problemen oproept, zowel van eco-
nomisch en sociale als van zuiver fiscale aard. De Regering 
heeft enerzijds gemeend met het indienen van de belastingher-
ziening niet te moeten wachten tot deze problematiek geheel is 
opgelost. Anderzijds beseft zij, dat de materie van zoveel bete-
kenis is, dat er naar gestreefd dient te worden op niet te lange 
termijn te kunnen vaststellen welke mogelijkheden in de fis-
cale sfeer liggen om het sparen bij brede lagen der bevolking 
— met inbegrip van de (kleinere) zelfstandigen — te bevor-
deren. 

Naast de reeds voorgestelde maatregelen ter bevordering van 
de bezitsvorming zal het wetsontwerp no. 4273 in dier voege 
worden uitgebreid dat de daarin opgenomen faciliteiten voor 
werkgeversbijdragen aan bouwspaarfondsen mede zullen gel-
den voor andere op de verkrijging van duurzaam bezit gerichte 
spaarregelingen in de sfeer van werkgever — werknemer. In 
het kader van de nadere uitwerking van de regeringsverklaring 
van 23 oktober 1956 (Handelingen Tweede Kamer. Zitting 
1956—1957. blz. 24 r.k.) is thans onder voorzitterschap van 
de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken. Bezitsvorming en 
Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie interdepartementaal over-
leg gaande onder meer over de vraag welke maatregelen van 
fiscale aard zullen kunnen worden voorgesteld ter bevordering 
van het sparen in brede kring. Er wordt naar gestreefd zo mo-
gelijk in de toelichting op de uitbreiding van het genoemde 
wetsontwerp no. 4273 te vermelden welke maatregelen de Re-
gering voor ogen staan, zodat bij de behandeling van dat wets-
ontwerp een eerste discussie met de Staten-Generaal kan plaats 
vinden. 

Intussen moge erop worden gewezen, dat enkele voorzie-
ningen in het thans aan de Kamer aangeboden wetsontwerp 
mede van betekenis zijn voor het bevorderen van het sparen. 
Daarbij worde genoemd de vrijstelling van het rentebestanddeel 
van een kapitaalsuitkering uit levensverzekering, die anders dan 
tegen betaling van een koopsom is gesloten, alsmede het ver-
hogen van de grens van f 200 tot f 300, beneden welke geen 
inkomstenbelasting over neveninkomsten is verschuldigd, in-
dien althans het inkomen uit arbeid minder dan f 6 900 be-
draagt, welke verhoging immers zowel voor neveninkomsten 
uit arbeid als voor bescheiden inkomsten uit vermogen — daar-
onder begrepen de netto-huurwaarde van de eigen woning — 
geldt. Tenslotte moge worden verwezen naar de wijzigingen in 
de huidige bepalingen met betrekking tot de voortzetting van 
een onderneming bij overlijden van een ondernemer en die met 
betrekking tot inkomens die van jaar tot jaar aan sterke fluc-
tuaties onderhevig zijn. 

Verhouding inkomstenbelasting-vennootschapsbelasting 

Naast de belastingen van het inkomen van natuurlijke per-
sonen zijn, zoals in § 1 reeds is gememoreerd, in de meer ont-

wikkelde belastingstelsels heffingen naar de winst van naam-
loze vennootschappen of andere rechtspersonen een normaal 
verschijnsel. De belangrijke plaats, welke in het bijzonder in de 
industrielanden deze belastingen bij een gestegen niveau van 
de algemene belastingdruk gaandeweg hebben verkregen, is de 
weerspiegeling van de hoge vlucht die de in de vorm van 
rechtspersonen georganiseerde ondernemingen sedert de eerste 
wereldoorlog hebben genomen. In ons land zijn het met name 
de naamloze vennootschappen, die hoofdzakelijk in de sectoren 
van industrie, handel en verkeer een gestadige — slechts ge-
durende de laatste oorlog onderbroken — vermeerdering in ge-
tal en vooral in omvang hebben doen zien. De snell'; technische 
vooruitgang op het gebied van produktiemiddelen en voort-
brengingsmethoden heeft geleid tot een massaproduktie van ge-
bruiks- en investeringsgoederen, waaraan voor ons land na de 
tweede wereldoorlog bovendien een krachtige impuls is gegeven 
door het streven naar industrialisatie. Eensdeels f .pent de onder-
nemingsvorm van de naamloze vennootschap de mogelijkheid 
om voor de uitgebreide financieringsbehoeften van de kapitaal-
intensieve onderneming een beroep te doen op een ruime kring 
van beperkt aansprakelijke personen, anderdeels heeft de naam-
loze vennootschap het voordeel voor haar interne en externe 
financiering niet afhankelijk te zijn van de wisselingen in de 
financiële positie van degenen die het aandelenkapitaal hebben 
verschaft, en biedt zij een grote waarborg voor de zelfstandig-
heid en het voortbestaan van de onderneming. Het is bij deze 
ontwikkeling duidelijk dat de winsten van deze corporaties, 
in verhouding tot de resultaten van de door natuurlijke per-
sonen gedreven ondernemingen, een steeds groter aandeel van 
het nationale inkomen vormen. 

Wat nu de belastingheffing van de corporaties in het ver-
leden betreft, blijkt dat in ons land reeds in de vorige eeuw 
de winst van naamloze vennootschappen zelfstandig in de be-
lasting is betrokken. Bij de snelle groei van de naamloze ven-
nootschap in de eeuw, waarin wij thans leven, en de toege-
nomen betekenis van de vennootschapswinsten voor het natio-
nale inkomen, is de belastingheffing aanvankelijk echter ten 
achter gebleven. De in 1918 ingevoerde dividend- en tantième-
belasting, welke met een matig tarief uitsluitend de uitgedeelde 
winsten belastte, liet gedurende de jaren tussen de beide we-
reldoorlogen de naamloze vennootschappen in een fiscaal be-
voorrechte positie ten opzichte van de persoonlijke onderne-
mers. die voor hun gehele winst door de inkomstenbelasting 
werden getroffen. Heeft, naar mag worden aangenomen, deze 
ongeliikheid in fiscale lasten de opkomst van de naamloze ven-
nootschap als organisatievorm bevorderd, het grote verschil in 
fiscaal regime openbaarde zich alras — de depressie van de 
dertiger jaren ten spijt — in een onevenredig hoog geboorte-
cijfer van naamloze vennootschappen. In vele gevallen werd 
aan ondernemingen de iuridische gestalte van de naamloze 
vennootschap gegeven, hoewel deze, zo men van de fiscale 
overwegingen afzag, daarvoor stellig niet de aangewezen vorm 
was. 

Een verbetering in dit opzicht bracht de in 1940 tijdens de 
bezetting ingevoerde winstbelasting, een belasting van natio-
nale makelij. Zij was reeds belichaamd in een vooroorlogs 
wetsontwerp, dat de Tweede Kamer had gepasseerd en waar-
aan bij de Eerste Kamer, blijkens haar Voorlopig Versla!» 
eveneens een gunstig onthaal was te beurt gevallen. De winst-
belasting, die de gehele winst ongeacht de grootte van de uit-
delingen aanstonds belastte, verbreedde het draagvlak van de 
belastingheffing van rechtspersonen en bracht daardoor meer 
gelijkheid in de fiscale positie van de naamloze vennootschap-
pen onderling. Het aanvankelijke tarief van deze belasting, dat 
met 11 + percent vrijwel gelijk was aan dat van de dividend- en 
tantièmebelasting, was nochtans zeer licht: sprekend is in dit 
verband dat tezelfder tijd de heffingsvoet van de Indische 
vennootschapsbelasting op 40 percent was gebracht. Nadat het 
tarief van de winstbelasting vrij kort na haar invoering belang-
riik was verhoogd tot 26!—311 percent, maakte de belasting in 
1942 plaats voor de vennootschapsbelasting, welke belasting 
30 als laagste en 55 als hoogste heffingspercentage kende. ter-
wijl daarnaast een afzonderlijke vermogensbelasting voor li-
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chamen werd geïntroduceerd. Gelijktijdig werd bij het Liqui-
datiebesluit 1941 de mogelijkheid geopend om onder fiscaal 
gunstige voorwaarden naamloze vennootschappen om te zetten 
in persoonlijke ondernemingen. Van die gelegenheid is gebruik 
gemaakt door ongeveer 5000 — in hoofdzaak kleine — naam-
loze vennootschappen, welke lichamen vóór de oorlog waren 
ontstaan veelal als gevolg van het gemis aan evenwicht in 
fiscale druk op de persoonlijke en onpersoonlijke ondernemin-
gen. 

Was vóór de oorlog de belastingdruk voor de lichamen aan-
merkelijk lichter dan voor de aan de inkomstenbelasting onder-
worpen ondernemers, door de tijdens de bezetting ingevoerde 
vennootschapsbelasting te zamen met de vermogensbelasting 
voor lichamen verdween deze onevenwichtigheid en kwam in 
de onderhavige verhouding het accent veeleer zelfs op de 
naamloze vennootschappen te liggen. Na de oorlog is het 
streven van de Regering erop gericht geweest door wijzigingen 
van het tarief van de vennootschapsbelasting en afschaffing 
van de vermogensbelasting voor lichamen een redelijke ver-
houding te benaderen in de belastingdruk voor door natuur-
lijke personen gedreven ondernemingen enerzijds en de onder-
nemingen in de vorm van rechtspersonen anderzijds. 

De ontplooiing van de naamloze vennootschap als organisa-
tievorm van maatschappelijke voortbrenging en de ontwikke-
ling van het fiscale beleid met betrekking tot de winsten van 
rechtspersonen hebben tot uitkomst gehad, dat de vennoot-
schapsbelasting de inkomstenbelasting van de winsten van de 
persoonlijke ondernemers in budgettaire betekenis is gaan 
evenaren. De vennootschapsbelasting is daarmede een van de 
belangrijkste pijlers van het overheidsbudget geworden. De 
hier en daar wel te vernemen geluiden als zou deze belasting, 
welke het draagvlak van de belastingheffing in haar geheel 
aanzienlijk verbreedt, uit ons belastingstelsel moeten worden 
gebannen en het grote deel, dat de vennootschapswinsten vor-
men in het uit de produktie verkregen nationale inkomen, 
fiscaal onberoerd moeten worden gelaten, getuigen, naar de 
mening van de ondergetekende, van weinig werkelijkheidszin. 

Een nadere beschouwing van de betekenis van de vennoot-
schapsbelasting in het samenstel van onze belastingen leert, 
dat deze winstbelasting van rechtspersonen in samenhang met 
de inkomstenbelasting van de winstuitdclingen vooral haar 
verklaring vindt in de gedachtensfeer van een algemeenheid en 
gelijkheid van lasten. Een algemeenheid en gelijkheid die niet in 
de eerste plaats op de zelfstandigheid van de rechtspersonen, 
gescheiden en onderscheiden als zij zijn van de personen van 
vlees en bloed, dient te worden betrokken, doch bovenal op de 
winsten die — in welke ondememingsvorm ook — als eind-
resultaat van economische bedrijvigheid aan de dag treden. In 
deze gedachtengang, welke een neutrale houding ten opzichte 
van de organisatie%'orm van de onderneming onderstelt, is de 
vennootschapsbelasting een integrerend bestanddeel van een 
belastingheffing die, op grond van zowel sociale als algemeen-
economische overwegingen, beoogt de normale ontwikkeling 
van de onderscheidene sectoren van het bedrijfsleven niet te 
verstoren. Meer gepreciseerd is de betekenis van deze belasting 
hierin gelegen, dat het fiscale regime voor de sectoren van de 
bedrijvige rechtspersonen en van de persoonlijke onderne-
mingen in haar geheel een zeker evenwicht bereikt, een toe-
stand waarbij als meer algemeen verschijnsel wordt voorkomen 
dat, aangelokt door een overwegend gunstiger fiscale positie, 
belangrijke aantallen ondernemingen die, naar haar aard en 
omvang beoordeeld, bepaaldelijk niet in aanmerking zouden 
moeten komen om in de vorm van een naamloze vennootschap 
te worden georganiseerd, naar de sector van de rechtspersonen 
emigreren. 

Is het hiervoren aangeduide globale evenwicht een praktisch 
bereikbaar doel, een brede kloof echter houdt ideaal en werke-
lijkheid gescheiden, zo men hier een evenwicht en detail zou 
willen en met name de eis zou stellen dat, individueel gezien, 
voor de winsten van de onderscheidene ondernemingen uit 
beide sectoren de fiscale lasten gelijk of ten naaste bij gelijk 
behoren te zijn. Een cijfermatig fiscaal evenwicht in deze zin 
is als doelstelling even onmogelijk als de kwadratuur van de 

cirkel, nu het verschil in organisatievorm voor de winsten 
van de persoonlijke onderneming, waarbij ondernemer en 
kapitaalverschaffer in één persoon zijn verenigd, tot een fiscaal 
andere benadering noopt dan voor de winsten van de naam-
loze vennootschap, de vorm voor de zelfstandige onderneming 
waarbij ondernemer en kapitaalverschaffer niet vereenzelvigd 
zijn. Reeds in de omvang van het winstobject treedt een be-
langrijk verschilpunt aan de dag, wanneer men bedenkt dat bij 
de naamloze vennootschap de beloningen van het bestuur van 
de onderneming ten laste van de winst komen, terwijl dit bij 
de persoonlijke onderneming, waar de bedrijfseigenaar zelf ac-
tief aan de bedrijfsvoering pleegt deel te nemen, niet het geval 
is met de beloning voor de arbeid van de bedrijfseigenaar. Ook 
de verschillende sferen, waarin de winsten van de natuurlijke 
personen en die van de rechtspersonen gedijen, verhinderen 
een gelijke fiscale benadering. Aan de ene kant toch maken de 
eerstgenoemde winsten maatschappelijk deel uit van het indivi-
duele inkomen van de persoonlijke ondernemer en zullen zij 
belast moeten worden naar de meer subjectieve maatstaf, die de 
heffing van een belasting naar het inkomen aanlegt. In de 
commerciële sfeer van de naamloze vennootschap daarentegen 
— een gemeenschap die, ook wat de winstuitdelingen betreft, 
veeleer door puur-zakelijke motieven dan door de individuele 
behoeften van haar leden wordt geleid — ligt het voor de 
hand deze winst, ongeacht de daaraan gegeven bestemming, als 
een eenheid te belasten naar een meer objectieve maatstaf, be-
lichaamd in een vennootschapsbelasting welke met de per-
soonlijke omstandigheden van de individuele aandeelhouders 
geen rekening houdt. 

Bij het overzien van de vorenstaande beschouwingen blijkt 
dat een evenwicht niet mogelijk is in de zin van een individuele 
gelijkheid tussen de ondernemingen van beiderlei categorie. Het 
is slechts werkelijk bestaanbaar in de zin van een langs empi-
rische weg gevonden, met een grove balans bepaalde algemene 
evenwichtstoestand, die betrekking heeft op de beide sec-
toren van het bedrijfsleven in haar geheel en waarbij de be-
lastingheffer zich neutraal verklaart ten opzichte van de ont-
wikkelingskansen van elk dezer sectoren. Of dit evenwicht in 
redelijke mate benaderd kan worden geacht, valt niet in een 
theoretisch-exacte becijfering uit te drukken. Deze toestand 
kan nog het best worden beoordeeld aan de hand van gegevens, 
verkregen bij de waarneming van de feitelijke ontwikkelings-
gang in de meerbedoelde sectoren van het bedrijfsleven, waar-
bij steeds voor ogen moet worden gehouden dat deze ontwik-
keling mede bepaald wordt door tal van andere, in betekenis 
wisselende factoren. Dit houdt tevens in, dat dit evenwicht aan 
de verhouding tussen het fiscale regime voor de winsten van 
de rechtspersonen en die van de persoonlijke ondernemers im-
mer een zekere speling laat. 

Kan bij het huidige regime van de inkomstenbelasting en 
vennootschapsbelasting worden aangenomen, dat een even-
wichtstoestand in de hiervoren besproken zin bestaat, een 
andere vraag van vooral praktische betekenis is of het, met 
behoud van een zelfde druk op de bedrijfsresultaten van de 
naamloze vennootschap, aanbeveling zou verdienen de compo-
nenten van die belastingdruk onderling te wijzigen. Op dit 
vraagstuk zal nader worden ingegaan in de toelichting op het 
wetsontwerp inzake de vennootschapsbelasting. 

Inkomensbegrip 
Pogingen om het fiscale inkomensbegrip in diepgaande 

theoretische beschouwingen te doorvorsen hebben in het ver-
leden niet ontbroken. Zo is in de bronnentheorie de gedachte 
ontwikkeld, dat inkomen is het geheel van de financiële voor-
delen, die uit een bron als min of meer duurzame oorzaak 
vloeien. Een daaraan verwante opvatting, welke het inkomen 
van een andere zijde benadert, ziet het wezen van het inkomen 
niet zozeer in zijn herkomst als wel in de periodiciteit welke 
aan inkomensvoordelen eigen zou zijn. Een derde visie tracht 
het criterium te vinden in de bestemming van het inkomen 
voor de bevrediging van individuele behoeften; het bezwaar 
hiertegen dat niet gemakkelijk is te bepalen welke voordelen 
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voor het verbruik kunnen worden bestemd, valt goeddeels weg 
indien men de ruime opvatting huldigt dat inkomen zou zijn 
al hetgeen men zonder te verarmen kan verteren. Alsdan 
echter nadert de z.g. verbruikstheorie zeer dicht de vermogens-
vergelijkingstheorie van von Schanz. Deze rekent tot het in-
komen elke gerealiseerde en ongerealiseerde vermogensver-
meerdering uit welke oorzaak ook ontstaan. Van een meer 
economische benadering van het inkomensbegrip getuigen ten 
slotte de aanhangers van de z.g. opbrengsttheorie, die slechts 
de opbrengst van deelneming aan de produktie als inkomen 
beschouwen. 

De geschetste theorieën, uitgezonderd wellicht die van de 
vermogensvergelijking, hebben dit bezwaar gemeen dat de ge-
stelde criteria zelf een onvoldoend scheidend vermogen heb-
ben en dat daarmede het inkomensbegrip in te sterke mate 
afhankelijk wordt van subjectieve inzichten. Afgezien daarvan 
valt tegen deze theorieën aan te voeren, dat zij op verschil-
lende punten alle tot resultaten leiden, die min of meer belang-
rijk afwijken van het inkomen, zoals dat in het maatschappe-
lijke leven wordt verstaan. Zo dient zich reeds aanstonds tegen 
de bronnentheorie en die van de periodiciteit van het inkomen 
het bezwaar aan, dat opbrengsten van op zich zelf staande 
werkzaamheden niet als inkomen zouden kunnen worden aan-
gemerkt. Ook het inkomen volgens de verbruikstheorie en de 
leer dat alle vermogensvermeerdering inkomen is, vertoont 
met het inkomensbegrip naar de gangbare maatschappelijke 
opvatting verschil, onder meer doordat enerzijds het kapitaal-
gedeelte van termijnen van lijfrenten en andere periodieke uit-
keringen van tijdelijke aard niet, anderzijds loterijprijzen, erfe-
nissen en de waarde van het gebruik van eigen roerende 
goederen wèl tot het inkomen worden gerekend. Evenmin valt 
met het gangbare inkomensbegrip te rijmen dat, zoals de op-
brengsttheorie leert, de waardestijging van aandelen of ander 
vermogen belast, doch afgeleid inkomen in de vorm van door 
schenking verkregen periodieke uitkeringen onbelast zou zijn. 

Als gevolg van het onopgelost blijven van deze theoretische 
meningsverschillen is het inkomensbegrip van de inkom-
stenbelasting zijn eigen weg gegaan. Het heeft zich ontwik-
keld als een praktisch, empirisch begrip, dat in de loop der 
jaren ten behoeve van de heffing van deze draagkrachtsbelas-
ting is gevormd. Eensdeels bepaald door rechtsovertuiging en 
maatschappelijke gewoonten, die zich niet uit één enkel theo-
retisch beginsel laten verklaren, wordt aan het fiscale in-
komensbegrip anderdeels inhoud gegeven door de strekking 
van de inkomensbelasting en de specifieke eisen van belasting-
technische aard. Dit brengt onder meer mede dat lijfrenteter-
mijnen geheel tot het inkomen worden gerekend, mede in over-
eenstemming met de heffing van inkomstenbelasting van pcn-
sioenen als opbrengst van een vroegere dienstbetrekking. Even-
zo is het, ter wille van een gelijke fiscale behandeling van 
huurders van woonhuizen en degenen die een eigen huis be-
wonen, gewenst de huurwaarde van het zelf bewoonde huis voor 
de eigenaar als inkomen te doen gelden. 

Hiermede is echter geenszins gezegd, dat de genoemde 
theorieën voor het inzicht in dit maatschappelijk-fiscale in-
komensbegrip verdienste zouden missen. Integendeel, hoezeer 
zij geen absolute gelding kunnen opeisen, hebben zij door het 
aanwijzen van kenmerken, die vele inkomensvormen gemeen 
hebben, de belangrijke classificerende waarde, aan weten-
schappelijk-kritisch onderzoek eigen, welke de belastingwet-
gever bij zijn taak het fiscale inkomen een duidelijke omlijning 
te geven een dankbare steun is. Zo berust het inkomensbegrip 
zowel van de Wet op de Inkomstenbelasting 1914 als van 
de huidige wettelijke regeling goeddeels op de gedachte van 
de bronnentheorie, terwijl eveneens de andere genoemde 
theorieën bouwstenen voor de inhoud van dit inkomensbegrip 
hebben aangedragen. Ook het inkomensbegrip in het \vetsont- 
werp dat, hoewel op enkele punten formeel en materieel ver-
eenvoudigd, dezelfde inhoud heeft als dat in de bestaande wet-
geving, vertoont grote overeenkomst met het vooroorlogse 
begrip inkomen. In grote trekken wordt op de vraag wat in 
beginsel inkomen is een zelfde antwoord gegeven als onder 

de vigeur van de inkomstenbelasting bij het uitbreken van de 
tweede wereldoorlog. Dit neemt niet weg dat er belangrijke 
verschillen met de inkomstenbelasting vóór de oorlog bestaan; 
zij zijn echter van andere aard en betreffen niet zozeer het 
inkomensbegrip, als wel de technische constructie van de 
belasting. Zij spruiten grotendeels voort uit de vervanging van 
het ficticstclscl Van de wet van 1914 door het huidige reële 
stelsel. Dit stelt de belastingheffing naar het inkomen niet lan-
ger afhankelijk van de op een bepaald tijdstip aanwezige bron-
nen van inkomen en de daaruit voor de toekomst onderstelde 
opbrengst, doch wijst het werkelijke inkomen van het afgelopen 
jaar als voorwerp van de heffing van de inkomstenbelasting aan. 
Is hier de werkelijkheid in de plaats gesteld van wat men weleer 
met ficties trachtte te benaderen, ook in zoverre sluit het 
stelsel van de huidige wetgeving beter aan bij de in de maat-
schappij levende opvattingen omtrent het inkomen als factor 
van financiële draagkracht, dat daarbij tevens inkomsten 
buiten bedrijf of zelfstandig beroep eerst als genoten worden 
aangemerkt ten tijde dat zij werkelijk ontvangen of op andere 
wijze in concreto ter beschikking van de belastingplichtige 
zijn gekomen. 

In de vorenstaande beschouwingen komt tot uitdrukking, 
dat men voor de inhoud van het fiscale inkomensbegrip 
vooralsnog is aangewezen eensdeels op een directe waar-
neming van de in de maatschappij levende opvattingen hier-
omtrent, anderdeels op een praktische beoordeling van de 
vraag in welk opzicht het maatschappelijke inkomensbegrip 
correctie behoeft om het doel van de inkomstenbelasting, een 
evenwichtige verdeling van lasten naar draagkracht, nader te 
brengen. Is hiermede in abstracto het tracé voor de omlijning 
van het inkomensbegrip aangegeven, met name bij het trekken 
van de scheidslijn tussen baten, die nog inkomen heten, en 
voordelen, welke geacht moeten worden reeds in de vermogens-
sfeer te liggen, stuit men op vele moeilijkheden. Een scherpe 
scheiding immers van vermogen en inkomen, welke zich als 
het statische zijn en het dynamische worden verhouden, ont-
breekt. Tussen deze beide verschijningsvormen van individuele 
draagkracht strekt zich een overgangsgebied uit waar, gelijk 
bij de opeenvolging van de kleuren van het lichtspectrum, in-
komensschakeringen geleidelijk overgaan in voordelen, die 
naar de maatschappelijke opvatting aan gene zijde van de in-
komenssfeer liggen en die men fiscaal zowel hier te lande als 
in het buitenland met de verzamelnaam van ,,capital gains" 
pleegt aan te duiden. Gesteld voor de noodzaak de werkings-
sfeer van de belastingen naar het inkomen af te palen, 
staat de belastingwetgevcr in dit overgangsgebied, waar niet 
altijd een duidelijk maatschappelijk oordeel uitsluitsel geeft, 
voor de opgaaf een strakke afbakening aan het fiscale in-
komensbegrip te geven. Eenvoudig is de fiscale indeling van 
voordelen, zoals loon uit dienstbetrekking, waarvan algemeen 
wordt aanvaard dat zij volwaardige inkomensbestanddelen 
zijn. Evenzo valt de keuze licht voor baten als het gewin uit 
een loterij of voordelen uit een besparing op particuliere uit-
gaven, die men ondubbelzinnig buiten het inkomen pleegt te 
stellen. Laat voor verreweg de meeste baten de toets van de 
maatschappelijke opvattingen geen twijfel bij het schiften van 
de inkomensvoordelen, veel moeilijker daarentegen ligt de 
beslissing wanneer, zoals dikwijls het geval is bij afkoopsom-
men of schadeloosstellingen voor gederfde of te derven in-
komsten, tegelijk met het prijsgeven van de inkomensbron 
zelve inkomsten worden gerealiseerd die — veelal nauw ver-
groeid met het inkomenspotentieel zelf — betrekking hebben 
op een reeks van jaren in de toekomst of het verleden. In 
overeenstemming met de bestaande wetgeving is in het wets-
voorstel hier de oplossing gekozen dergelijke gecumuleerde 
voordelen wel tot het inkomen te rekenen, doch daarvoor de 
mogelijkheid te openen van toepassing van een proportioneel, 
gematigd tarief in stede van het normale progressieve tarief 
van de inkomstenbelasting. Wat betreft de eveneens onder deze 
categorie te rangschikken winsten bij overlijden van de onder-
nemer dan we: bij overdracht van de onderneming is ook in 
ander opzicht nog een matigend effect bereikt. Voor deze 
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baten is niet alleen het bijzondere proportionele tarief toepas-
selijk, doch wordt tevens het object van de inkomstenbelasting 
verkleind in dier voege, dat een bedrag van f 7 500 niet als 
inkomen wordt beschouwd. De grensmoeilijkheden, welke hier 
worden aangeduid, doen zich eveneens voor bij bonusaandelen 
en claims waaraan hierna, in verband met het vraagstuk van 
de herkapitalisatie, een nadere beschouwing wordt gewijd, als-
ook bij de later nog te bespreken winsten uit de vervreemding 
van een aandelenpakket, dat een zogenaamd aanmerkelijk be-
lang vertegenwoordigt. Zij zijn niet alleen van deze tijd en 
kosten ook daar, waar men buiten onze landsgrenzen een in-
komstcnbelasting heft, de buitenlandse belastingwetgever veel 
hoofdbrekens. Het behoeft dan ook geen verwondering te wek-
ken dat, nu de keuze openstaat bepaalde voordelen in het 
grensgebied van inkomen en vermogen al dan niet onder het 
belastbare inkomen te rangschikken het fiscale inkomensbegrip 
in buitenlandse wetgevingen een enigermate andere begrenzing 
kan hebben dan in het onderhavige wetsontwerp. 

In het besef dat de afgrenzing van het fiscale inkomen 
naar de zijde van de vermogensvoordelen een verre van 
eenvoudige taak is, heeft de ondergetekende ernaar ge-
streefd bij de afbakening van het inkomensbegrip in het 
wetsvoorstel zo goed mogelijk rekening te houden met de 
reële belangen, die bij de fiscale classificatie van de voordelen 
in het besproken grensgebied in het geding zijn. Met name 
komt de hiervoren besproken matiging van de inkomstenbe-
lasting in twee gradaties tegemoet aan het gevoelen, dat bc-
paalde inkomensschakcringen niet vrij zijn van een zeker ka-
pitaalelement. Voor een beoordeling van het fiscale inko-
mensbegrip in zijn geheel dient overigens niet uit het oog 
te worden verloren dat, zoals hiervoren reeds tot uitdrukking 
is gebracht, de voordelen in het gemeenschappelijke grens-
gebied van inkomen en vermogen een minderheid vormen ten 
aanzien van de veelheid van baten, waarvan, naar de huidige 
maatschappelijke opvatting en de doelstelling van de inkomsten-
belasting, onomstotelijk vaststaat of zij al dan niet volwaardige 
inkomensbestanddelen zijn. Het geheel overziende is de onder-
getekende dan ook van mening, dat het in het wetsvoorstel 
geformuleerde inkomensbegrip in redelijke mate voldoet aan 
de eisen, die men voor de belastingheffing daaraan kan stellen. 

Wat de gemeenschappelijke grens van de fiscale inkomens-
en vermogenssferen betreft dient ten slotte nog één aspect nader 
in beschouwing te worden genomen. Van de kapitaalsbaten, 
die thans noch door de inkomstenbelasting, noch door enige 
andere belasting worden getroffen, zijn verscheidene, maat-
schappelijk gesproken, slechts door een licht gradueel verschil 
onderscheiden van de aan een gematigd fiscaal regime onder-
worpen inkomensvoordelen. Hier kan de vraag worden op-
geworpen of dit onderscheid in fiscale behandeling niet 
veeleer een fiscale oncelijkhcid is. die bij de betrekkelijk 
kleine materiële verschillen tussen de beide categorieën niet 
gerechtvaardigd is. Deze vraag verkrijgt meer nadruk, in-
dien men bedenkt dat in de ondernemingssfeer dergelijke ver-
mogensvoordelen, ook wanneer zij niet op bedrijfsvoorraden 
betrekking hebben, uiteindelijk steeds tot de fiscale onder-
nemingswinst en derhalve tot het inkomen worden gerekend. 
Een bevestigende beantwoording van deze vraag doet vervol-
gens een tweede vraag rijzen en wel in welke mate en van 
welke zijde uit dit verschil in fiscale positie tussen inkomens-
voordelen met een kapitaalselement enerzijds en kapitaalbaten 
anderzijds kan worden verkleind. Dit omvangrijke vraagstuk 
met zijn vele facetten van sociale en economische aard acht 
de Regering van zodanig gewicht, dat zij de bestudering daar-
van heeft opgedragen aan de Adviescommissie voor fiscale 
aangelegenheden. Mede aan de hand van het door deze com-
missie uitgebrachte advies heeft de ondergetekende de vraag-
stukken. die aan heffing van belasting over de hiervoor ver-
melde voordelen zijn verbonden, aan een nader onderzoek 
onderworpen, waarbij hij bepaalde conclusies heeft bereikt. Aan 
de Regering is een voorstel tot het invoeren van een vcrmo-
genswinstbelasting nog niet voorgelegd. De ondergetekende 
acht het dan ook niet verantwoord de indiening van de wets-
ontwerpen voor de algemene herziening te laten wachten tot-

dat de Regering haar standpunt heeft bepaald. De wijzigingen, 
die een vermogenswinstbelasting juist op de hier aangeduide 
grensgebieden van het fiscale inkomensbegrip zou kunnen 
brengen zijn echter van zo ingrijpende aard, dat de onderge-
tckende het niet wenselijk acht in dit stadium voorstellen tot 
het aanbrengen van wijzigingen in de bestaande bepalingen te 
doen. 
Dit geldt met name op het punt waar, maatschappelijk gcspro-
ken, veelal meer dan elders het inkomenselement duidelijk naar 
voren treedt, namelijk bij de vervreemding van aandelen welke 
een aanmerkelijk belang in een vennootschap vertegenwoordi-
gen. Te dien aanzien houden de ontwerpen dan ook een be-
stendiging van de bestaande bepalingen in. 

Waarde-aanwas van aandelen; hcrkapitalisatic 
Hiervóór reeds werd gewezen op de moeilijkheden welke 

zich voordoen bij het bepalen van de grens tussen voordelen 
die tot het inkomen moeten worden gerekend,'en die welke in 
de vermogenssfeer liggen. In het bijzonder ook treedt zulk een 
moeilijkheid aan het licht bij de vraag naar het karakter van 
vermogensvermeerderingen welke het gevolg zijn van de 
waarde-aanwas van aandelen in naamloze vennootschappen. 
Zolang er met betrekking tot een aandeel geen andere hande-
ling wordt verricht dan het in ontvangst nemen van een daarop 
uit te keren dividend, rijzen er geen moeilijkheden: enerzijds 
wordt het dividend als inkomen beschouwd, anderzijds wordt 
een waardeverschil in het aandeel zelf — althans buiten de be-
drijfssfeer — niet tot het inkomen gerekend. Anders wordt dit 
echter, als er met betrekking tot het aandeel iets geschiedt, 
waardoor de daarin besloten waarde-aanwas daadwerkelijk aan 
het licht komt. Zulks kan bij voorbeeld geschieden, indien door 
vervreemding van het aandeel de daarin besloten aanwas wordt 
omgezet in geld; indien het bestaan van zulk een aanwas bij 
een emissie aanleiding geeft tot het ontvangen van een claim; 
indien deze aanwas wordt afgesplitst van het aandeel doordat 
een bonusaandeel wordt uitgereikt. Hoe groot de moeilijkheid 
is om in deze gevallen de grens te bepalen tussen inkomen en 
vermogensmutatie, blijkt wel uit het feit dat de belastingwetge-
vingen van andere inkomstenbelasting heffende landen op dit 
punt een verre van uniform geluid doen horen. Zo rekent het 
ene land de bonus voor de volle waarde tot het inkomen, el-
ders beperkt zich dit tot de nominale waarde, terwijl weer een 
ander land de bonus niet tot het inkomen acht te behoren, in 
het laatste geval al dan niet gepaard gaande met belasting-
heffing over de bij vervreemding van het bonusaandeel behaal-
de winst. Een zelfde verscheidenheid in beschouwingswijze 
ziet men ook in de geschiedenis van het Nederlandse belasting-
recht. De ondergetekende acht het niet nodig hierop uitvoerig 
in te gaan. Hij moge er mede volstaan te vermelden, dat reeds 
in de wet op de bedrijfsbelasting van 1893 de uitreiking van 
een bonusaandcel tot een uitdeling werd bestempeld, terwijl 
sinds 1931 elke uitreiking van bonus aandelen — met uitzon-
dering van die uit een agioreserve — tot het nominale bedrag 
wordt gelijkgesteld met een uitkering van dividend in geld, 
een stelsel, dat behoudens een korte onderbreking tijdens de 
bezetting in verband met de dividendbeperking, tot op heden 
behouden bleef. 

Voor de vraag of, en zo ja, welke concrete manifestaties 
van waarde-aanwas van aandelen onder het inkomensbegrip 
moeten worden begrepen, dient in dit verband te worden ge-
wezen op een bijzonder aspect in het stelsel van de inkomsten-
belasting, zoals zich dat in de loop der historie in onze maat-
schappij heeft ontwikkeld. Het is de gedachte, dat voor de 
totaliteit van aandeelhouders uiteindelijk als inkomen wordt be-
schouwd het totaal van de door een naamloze vennootschap 
vanaf de oprichting tot aan de liquidatie behaalde winst. Dit 
komt het sterkst tot uiting in de bepaling, dat liquidatieuitke-
ringen van vennootschappen welker kapitaal geheel of ten dele 
in aandelen is verdeeld, voor zover zij het gestorte kapitaal te 
boven gaan tot het inkomen worden gerekend. Ook hier ziet 
men dus weer de boven reeds gesignaleerde vervaging van de 
grens tussen vermogen en inkomen in zoverre bij liquidatie 
de waarde-aanwas van een aandeel het vermogenskarakter ver-
liest en overgaat in inkomen. 
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Indien nu in het stelsel van de inkomstenbelasting alle winst 

van een naamloze vennootschap te eniger tijd overgaat in in-
komen voor de aandeelhouder, zodat ook elke door winst-
reservering gevormde waarde-aanwas van een aandeel op de 
duur onder het inkomensbegrip zal komen te vallen, dan wordt 
de vraag of zulk een aanwas tot het inkomen behoort, ver-
vangen door die op welk tijdstip dit inkomen ontstaat. In geval 
de waarde-aanwas van een aandeel uitloopt op een uitdeling 
van contanten door de naamloze vennootschap aan de aandeel-
houder, rijst er geen moeilijkheid: het inkomen ontstaat op het 
moment van de uitdeling. De moeilijkheid ontstaat eerst als 
de waarde-aanwas zich op een andere wijze dan door een uit-
deling van contanten manifesteert. Het geldende recht lost deze 
moeilijkheid op door een criterium te hanteren, dat als volgt 
zou kunnen worden geformuleerd: tot de inkomenssfeer wordt 
gerekend die waarde-aanwas van een aandeel welke zichtbaar 
wordt gemaakt door een handeling tussen de betrokken ven-
nootschap en de aandeelhouder; geschiedt zulk een handeling 
— mits dit geen bedrijfshandeling is — tussen de aandeelhou-
der en derden, dan wordt de daardoor zichtbaar gemaakte aan-
was geacht binnen de vermogenssfeer te liggen. 

Op grond van de hier gevolgde redenering blijkt allereerst 
de agiobonus buiten het inkomensbegrip te vallen. Hier toch 
is van aanwas geen sprake, en de handeling, hoewel geschiedend 
tussen vennootschap en aandeelhouder, speelt zich dan ook 
geheel af binnen de initiële vermogenssfeer. 

Past men het boven gevonden criterium concreet toe, dan 
blijkt voorts de niet bedrijfsmatig gerealiseerde koerswinst, 
zijnde de door vervreemding aan het licht getreden waarde-
aanwas van een aandeel niet tot het inkomen te worden ge-
rekend. De vervreemding toch is een handeling tussen de aan-
deelhouder en derden; de vennootschap als zodanig staat hier 
geheel buiten. 

In de gedachtengang dat slechts een daad van de vennoot-
schap inkomen voor de aandeelhouder schept, zijn dus de 
speculatiewinsten geen inkomen. Dit neemt evenwel niet weg, 
dat — ook maatschappelijk — een ruimer inkomensbegrip 
denkbaar is, waarbij speculatiewinsten — in tegenstelling tot 
de voordelen bij verkoop van normale beleggingsobjecten — 
niet als vermogenswinsten worden aangemerkt, doch de specu-
latieve handeling — kopen om te verkopen — met een inko-
mensoorzaak als de zg. op zich zelf staande werkzaamheden 
wordt gelijk gesteld. 

Nu echter niet lang geleden de Staten-Generaal zich in mecr-
derheid hebben uitgesproken tegen het betrekken van speculatie-
winsten in de inkomstenbelasting, wil de ondergetekende daar-
op thans niet terugkomen. Wel blijft de vraag, of speculatie-
winsten niet, met andere winsten bij vervreemding van be-
leggingsobjecten, als vermogenswinsten afzonderlijk aan be-
lastingheffing moeten worden onderworpen, een vraag van 
structuur van ons belastingstelsel, die onder ogen zal worden 
gezien, wanneer de Regering haar standpunt met betrekking 
tot de belastingheffing voor vermogenswinsten zal bepalen. 

Ook de claim blijkt bij het aanleggen van bovengenoemd 
criterium buiten het inkomensbegrip te vallen. Hier is immers 
geen sprake van zichtbaar gemaakte waarde-aanwas van het 
oude aandeel, daar de claim zich speciaal richt op de waarde 
van een nieuw uit te geven aandeel, zodat de claimwaarde niet 
tot uiting komt tegenover de vennootschap, doch tegenover de 
eigenaar van dat nieuwe aandeel. 

Tenslotte dient het boven aangegeven criterium te worden 
aangelegd aan het ontvangen van bonusaandelen, anders dan 
uit een agioreserve. Hier gaat het initiatief uit van de ven-
nootschap en in de boven uiteengezettte gedachtengang dat 
slechts een daad van de vennootschap inkomen voor de aan-
deelhouder schept, is er alle aanleiding om zulk een bonusaan-
deel voor het bedrag waarmede de uit de winst van de ven-
nootschap gevormde reserverekening vermindert door over-
boeking naar de kapitaalrekening — dat is dus voor de nomi-
nale waarde van het bonusaandeel —, te beschouwen als te 
behoren tot de inkomenssfeer en dus in dit opzicht de in de 
bestaande wetgeving neergelegde gedragslijn te handhaven. Wel 

is er een bijzondere reden om op het inkomen uit bonusaan-
delen een gematigder tarief toe te passen dan het normale pro-
gressieve. De structurele noodzaak tot voortgaande expansie 
van het bedrijfsleven toch kan slechts op twee manieren worden 
gefinancierd, enerzijds door het voortdurend uit de winst af-
zonderen van reserves, anderzijds door een beroep op de 
kapitaalmarkt. Voortdurende reserveringen leiden bij de 
naamloze vennootschappen tot een toenemende discrepantie 
tussen gestort kapitaal en vermogen, welke discrepantie 
echter de weg naar de kapitaalmarkt belemmert. Wil het 
bedrijfsleven dus van beide financieringswijzen gebruik maken 
— en de noodzakelijkheid hiertoe kan niet worden be-
twijfeld — dan zal dit alleen kunnen geschieden door 
herkapitalisatie, dus door uitreiking van bonusaandclen. 
Een hoog tarief van inkomstenbelasting, op deze bonusaan-
delen toegepast, doet echter vrezen, dat aandeelhouders niet 
in een herkapitalisatie zouden bewilligen, zulks ten detrimente 
van de gewenste expansie van het bedrijfsleven. Op deze grond 
heeft de Regering derhalve het kortgeleden afzonderlijk in de 
Wet op de herkapitalisatie 1957 vastgestelde bijzondere tarief 
van ten hoogste 20 percent — zowel voor de bonusaandelen 
zelf als voor het met het oog op de daarover verschuldigde 
inkomstenbelasting verstrekte aanvullende dividend in con-
tanten — in het voorgelegde ontwerp blijvend verankerd. Een 
aldus in de wet ingebouwde permanente herkapitaIisatiemoge-
lijkheid brengt evenwel het gevaar met zich mede dat sommige 
naamloze vennootschappen overgaan tot een anti-fiscale divi-
dendpolitiek door het omzetten van dividenduitkeringen in uit-
reiking van bonusaandclen en in het bijzonder van stockdivi-
denden zonder dat de expansie van het bedrijf in engere zin 
daartoe aanleiding geeft. Het is daarom in dit geval onver-
mijdelijk gebleken de reeds voor de toepassing van dit ge-
matigde tarief aan de bonus-uitreikende vennootschap in de 
Wet op de herkapitalisatie 1957 aan de vennootschap gestelde 
voorwaarde met enkele andere uit te breiden. Welke deze voor-
waarden zijn, zal hierna bij het betrekkelijke artikel van het 
voorgelegde ontwerp van Wet op de inkomstenbelasting 1958 
nader worden toegelicht. 

Te dezer plaatse kan echter reeds worden opgemerkt, dat de 
voorwaarden voor toepassing van het bijzondere tarief van 20 
percent voor bonussen afgestemd zijn op de herkapitalisatic 
van hier te lande gevestigde naamloze vennootschappen. Ten 
aanzien van de bonusuitkeringen door buitenlandse vennoot-
schappen — de ondergetekende denkt hierbij in het bijzonder 
aan de zgn. ,,split-ups" van de Amerikaanse fondsen — zullen 
die voorwaarden veelal niet vervuld zijn en zou dus het spe-
ciale tarief van 20 percent geen toepassing kunnen vinden. 
Aangezien daardoor een wel zeer grote discrepantie zou ont-
staan tussen de gevallen waarin aan een aandeelhouder een 
bonus wordt uitgereikt door een binnenlandse vennootschap 
en die waarin zulks geschiedt door een buitenlands lichaam, 
heeft de ondergetekende gemeend dat afwijking van de voor-
waarden mogelijk moet zijn in het bijzonder in die gevallen 
waarin een Nederlandse aandeelhouder op de uitreiking van 
een bonus door een buitenlands lichaam praktisch geen invloed 
heeft gehad. 

Het hierboven geschetste regime voor de uitreiking van 
bonussen ziet de ondergetekende op dit ogenblik slechts als 
voorlopig. Eerst bij de beslissing over het vraagstuk van de 
belastingheffing over vermogenswinsten zal beoordeeld kunnen 
worden, of het thans voorgestelde regiem zal worden gehand-
haafd dan wel door een ander zal worden vervangen. 

Winstbegrip 
De problemen, die de belastbare winst voor de inkomsten-

belasting en vennootschapsbelasting aangaan, concentreren zich 
in wezen op twee hoofdpunten. Het eerste betreft de inhoud 
van het winstbegrip in het algemeen, waarbij men voor de 
vraag wordt gesteld of een bepaald voor- of nadeel be-
standdeel van de winst uit bedrijf of zelfstandig beroep is. Het 
antwoord op deze vraag beslist over de omvang van de totale 
winst van de onderneming, de winst die in haar geheel gedu-
rende de bestaansduur van de onderneming of tijdens de 
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belastingplichtigheid van de ondernemer wordt gemaakt. Het 
tweede punt is de vraag van de tijdsorde van de winstbestand-
delen. De totale winst wordt immers, zowel commercieel als 
met het oog op de jaarlijkse belastingheffing, verdeeld in perio-
dieke winstsegmenten, de jaarlijkse winsten. Bij deze verdeling 
staat men voor de vraag aan welk jaar een bepaald voor- of 
nadeel uit onderneming, indien eenmaal vaststaat dat het een 
winstbcslanddeel vormt, moet worden toegerekend. Verschil 
in beantwoording van deze vraag leidt slechts tot een ver-
schuiving in de tijd binnen de totale winst. 

Evenals het fiscale inkomen zijn ook de totale winsl en de 
jaarwinst voor de belastingheffing geen abstract-theoretische, 
doch vooral op maatschappelijke behoeften geënte begrippen. 
Eensdeels toch zal daarvoor aansluiting moeten worden ge-
zocht bij gangbare opvattingen omtrent de commerciële winst, 
anderdeels dient de inhoud van deze begrippen mede te wor-
den afgestemd op de doeleinden en technische mogelijkheden 
van de heffing van de inkomstenbelasting en vennootschaps-
belasting, welke in het bijzonder met het oog op een evenwich-
tige verdeling van lasten een afwijking van de in het algemeen 
of in bepaalde bedrijfstakken gevolgde commerciële winst-
bepaling nodig kunnen maken. In welke mate de fiscale be-
gripsvorming parallel loopt met de commerciële winstinzichten 
en in hoeverre daarop ter verwerkelijking van de doeleinden 
van de belastingheffing een inbreuk wenselijk is, is een vraag 
die niet voor alle tijden gelijkluidend kan worden beantwoord. 
De beantwoording kan wisselen naar gelang algemeen gel-
dende commerciële winstopvattingen zich, mede onder invloed 
van de bedrijfseconomische wetenschap, ontwikkelen en ook 
naarmate de doelstellingen van de belastingheffing, waaronder 
in de moderne tijd met name die van algemeen-economische 
aard een belangrijke plaats innemen, wijziging ondergaan. Dit 
leidt tot de slotsom, dat de fiscale begrippen totale winst en 
jaarwinst niet een in beginsel onveranderlijke, doch een levende, 
met de maatschappij-ontwikkeling groeiende inhoud hebben. 

Onder de fiscale totale winst nu wordt sedert lang verstaan 
het geheel van de voordelen, die onder welke naam en in 
welke vorm ook uit onderneming worden verkregen. Huldigde 
in de aanvang onder de werking van de Wet op de Inkomsten-
belasting 1914 de rechtspraak de beperkte opvatting, dat voor-
delen, die buiten de eigenlijke lijn van de bedrijfsuitoefening 
waren gelegen, geen bestanddelen van de fiscale winst waren, 
reeds in de twintiger jaren verruimde de jurisprudentie het 
fiscale winstbegrip in dier voege dat alle voordelen, waartoe 
de bedrijfsuitoefening in staat stelde, tot de winst werden ge-
rekend. In deze gedachtengang, welke met de geldende com-
merciële opvattingen overeenkomt, behoren zowel de voor-
delen uit speculatieve transacties, die de continuïteit van de 
onderneming niet regarderen, alsook de voordelen bij liqui-
datie van voorraden en langdurende produktiemiddclen, die 
voor de instandhouding van de onderneming noodzakelijk 
waren, eveneens fiscaal tot het inkomen van de bedrijfshuis-
houding. 

Wat deze laatstbedoelde liquidatiewinsten betreft wordt wel 
de zienswijze verdedigd dat, over de gehele bestaansduur van 
de onderneming gerekend, slechts van het verwerven van per-
soonlijk inkomen door de ondernemer sprake is, indien het 
vermogen van de onderneming bij het beëindigen van de be-
drijvighcid een grotere koopkracht dan bij de aanvang ver-
tegenwoordigt. Toont dit standpunt bij oppervlakkige beschou-
wing zeer veel gelijkenis met het denkbeeld van een bedrijfs-
economische winstberekening op grondslag van de vervangings-
waarde, in wezen echter is dit desideratum van geheel andere 
orde. De gedachte van de vervangingswaarde, welke op ratio-
neel-economische gronden steunt, immers beschermt het mate-
riële produktiepotentieel van de onderneming tegen een aan-
tasting, welke het gevolg kan zijn van een verkeerde kosten-
berekening door de ondernemer, en brengt daarmede de con-
tinuïteit van de onderneming als maatschappelijke eenheid van 
voortbrenging op de voorgrond. Het desideratum van de gelijk-
blijvende koopkracht evenwel, waarbij minder de onderneming 
als zakelijke produktic-eenheid, doch meer de persoon van de 
ondernemer in het middelpunt komt te staan, is niet zozeer 

van economische als wel van sociaal-ethische aard. Niet de 
continuïteit van de onderneming wordt beoogd, doch uitslui-
tend voor ondernemers, die hun activiteit staken, wordt als 
doel gesteld de instandhouding van het reële vermogen, een 
complex van bezittingen en schulden dat niet zelfstandig, doch 
louter in de persoon van de vermogensbezitter een eenheid is. 
Voor de belastingheffing is deze zienswijze reeds daarom niet 
aanvaardbaar, omdat hiermede een bepaalde groep van belas-
tingplichtigen te langen leste in een fiscaal geprivilegieerde 
positie zou worden geplaatst ten opzichte van de overigen. Uit-
gebreid tot het vermogen van alle belastingplichtigen, waar-
door het evenbedoelde bezwaar van een ongelijke verdeling 
van lasten tot op zekere hoogte wordt ondervangen, zou een 
dergelijke regeling — aangenomen al dat zij niet op technische 
bezwaren zou afstuiten — het fiscale inkomen in zijn geheel 
ver verwijderen van maatschappelijke inkomensopvattingen. 
Te minder bestaat er aanleiding dit desideratum voor de be-
lastingheffing over te nemen, omdat wat betreft de onderhavige 
monetaire liquidatiewinsten welke bij het geldende systeem tot 
de fiscale totale winst worden gerekend, de fiscale winst-
berekening naar het de ondergetekende voorkomt, niet in strijd 
is met commerciële opvattingen op dit punt. 

Daargelaten de vraag welk standpunt de commerciële winst-
berekening te dezen inneemt, vloeit uit doel en mogelijkheden 
van de belastingheffing voort, dat voor de fiscale totale winst 
de eindstreep niet uitsluitend bij het verscheiden van de onder-
neming, doch eveneens bij discontinuïteit van de belastingplicht 
van de ondernemer wordt getrokken. Ervan uitgaande dat alle 
hier te lande behaalde winst uiteindelijk in de Nederlandse 
inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting dient te worden 
betrokken, is het noodzakelijk dat bij het einde van de belasting-
plicht een afrekening van fiscale claims moet plaatshebben, in 
dier voege dat de onbelaste open en stille reserves van de 
onderneming dan als gerealiseerde winsten worden aangemerkt. 
Bijzondere overwegingen daargelaten — waarop later wordt 
teruggekomen — brengt het persoonlijke karakter van de in-
komstenbeiasting mede, dat een dergelijke afrekening van fiscale 
claims eveneens geschiedt bij het overlijden van de persoonlijke 
ondernemer. 

Wat nu betreft de verdeling van de totale winst in jaar-
segmenten levert voor de meeste concrete bedrijfsbaten en 
•lasten een aansluiting van het fiscale bij het commerciële 
jaarwinstbegrip geen bijzondere moeilijkheden op. Goed koop-
mansgebruik, dat zowel bij de commerciële als bij de huidige 
fiscale jaarwinstbepaling richtsnoer is, pleegt hier bestendig tot 
een vrijwel eenstemmig oordeel te leiden met betrekking tot het 
moment, waarop deze baten en lasten tot de jaarwinst worden 
gerekend. Moeilijker is het de commerciële winstberekening te 
volgen daar, waar het de vraag betreft of, en zo ja, in welke 
mate het in het belang van de continuïteit van de onderneming 
noodzakelijk is ten laste van de jaarwinst voorzieningen te 
treffen, die de vorm aannemen van open reserves voor toe-
komstige risico's, doch vooral ook van stille reserves met name 
bij de waardering van bedrijfsvoorraden en bij de afschrijving 
op duurzame produktiemiddelen. Bij de beantwoording van deze 
vraag nu zijn de commerciële opvattingen vaag of, zo zij duide-
lijke taal spreken, niet eenstemmig. Dit is ook begrijpelijk, 
omdat deze reserveringen niet alleen door de aard en de 
actuele positie van de onderneming worden bepaald, doch in 
hoge mate eveneens van de wisselende persoonlijke inzichten 
van de ondernemer afhankelijk zijn. Reeds bij de traditionele 
voorraad waardering en de afschrijving op basis van de histo-
rische kostprijs leidt deze vaagheid en diversiteit in zienswijze 
met betrekking tot reserveringen in het algemeen tot verschillen 
in de commerciële jaarwinstresultaten, welke de voorzichtig-
hcid, die de ondernemer pleegt te betrachten bij de externe 
vaststelling van eigen financiële verdiensten, in alle gradaties 
openbaart. Groter worden deze verschillen in uitkomst bij een 
winstbecijfering, die in plaats van de initiale kostprijzen de 
vervangingswaarde van voorraden en bedrijfsmiddelen tot 
grondslag neemt. Over de uitwerking immers van de ver-
vangingswaardegedachte zijn de meningen verdeeld, terwijl 
voorts moet worden bedacht dat een geheel objectieve bepaling 
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van de vervangingsprijzen op grote moeilijkheden stuit, vooral 
wanneer een gestadige economische vooruitgang en technische 
ontwikkeling het onmogelijk maken bedrijfsactiva, in het bij-
zonder duurzame produktiemiddelen, door identieke goederen 
te vervangen. 

Eensdeels is, zoals hiervoren is uiteengezet, de bepaling van 
de commerciële jaarwinst tot op grote hoogte gebonden aan 
min of meer objectieve bestendige normen van goed koop-
mansgebruik, anderdeels echter laten subjectieve bcleidsover-
wegingen van de ondernemer met name wat betreft de vorming 
van reserves aan de winstbepaling, binnen hetgeen bedrijfs-
economisch met het oog op een juiste kostenberekening ver-
antwoord is, belangrijke marges. Het zijn deze beide elementen 
in de berekening van de commerciële jaarwinst, die eveneens 
beslissen over de vraag in welke mate het fiscale winstbegrip 
zich kan aansluiten bij de commerciële winstberekening en 
waar deze vrijheid, in het belang van een rechtvaardige bclas-
tingheffing, moet plaatsmaken voor bindende voorschriften. 
Hierbij zij opgemerkt, dat in het algemeen een grotere vrijheid 
kan worden gelaten ten aanzien van de berekening van de 
fiscale jaarwinst, waar verschillen zich hoofdzakeliJK bepalen 
tot een verschuiving van winst en belastingschuld, dan ten op-
zichte van de totale winst, welke de maatstaf is voor de uitein-
delijke hoegrootheid van de belastingverplichtingen van de 
ondernemer. Dit betekent niet dat de fiscale jaarwinstbepaling 
zich volledig zou kunnen conformeren aan de commerciële 
berekening van de periodieke winsten. Binnen de grenzen, 
welke een rechtvaardige verdeling van lasten stelt, kan een 
elastisch jaarwinstbegrip eerder worden aanvaard voor zover 
de winstbcrekening naar algemeen gevolgde normen van goed 
koopmansgebruik geschiedt en de ondernemer zich voor de 
winstbecijfering aan een bepaald, bestendig toe te passen 
systeem bindt. Het is echter verklaarbaar dat de belastingheffer 
aarzelt als grondslag voor algemeen geldende financiële ver-
plichtingen een commerciële berekening te volgen, welke van 
wisselende persoonlijke inzichten van de ondernemer afhan-
kelijk is. Op dit punt vooral openbaart zich een verschil in 
instelling tussen ondernemer en belastingheffer. Streeft de eerste 
bij de bepaling van zijn jaarwinsten ernaar zich niet rijker te 
rekenen dan hij is, de fiscus daarentegen heeft er voor te waken 
dat de ondernemer door willekeurige winstverschuivingen zich, 
naar algemene maatschappelijke normen beoordeeld, voor kor-
tere of langere tijd niet armer aandient dan andere belasting-
plichtigen met een zelfde financiële draagkracht. 

De vorenstaande overwegingen van meer algemene aard be-
treffende de fiscale begrippen totale winst en jaarwinst hebben 
kennelijk reeds een belangrijke invloed doen gelden op de 
vorming van het winstbegrip voor de heffing van de voor-
oorlogse inkomstenbelasting. Stelde de Wet op de Inkomsten-
belasting 1914 voorop dat de fiscale totale winst de voordelen 
omvat die, onder welke naam en in welke vorm ook, uit de 
onderneming worden verkregen, in de berekening van de 
periodieke winsten liet, naar vaste rechtspraak, de algemene 
inkomstenbelasting uit die tijd de ondernemer tot op grote 
hoogte vrij, mits hij daarbij de regelen van een eerlijk en dege-
lijk koopmansgebruik volgde. In overeenstemming echter met 
het doel van de belastingheffing naar het inkomen als maat-
staf van de persoonlijke draagkracht bevatte de wettelijke 
regeling het verbod van vorming van reserves in het algemeen, 
terwijl onder de werking van die regeling het niet was toe-
gestaan bij de berekening van de fiscale jaarwinst voor bedrijfs-
voorraden de ijzeren-voorraad-theorie te volgen, noch voor de 
afschrijving van bedrijfsmiddelen van de vervangingswaarde 
uit te gaan. 

Ook de winstbelasting, welke in 1940 de dividend" en tan-
tièmebelasting verving, bracht in grote lijn voor de totale winst 
en de verdeling daarvan in jaarwinsten geen wijziging in de 
materiële omschrijving van de Wet op de Inkomstenbelasting 
1914. In één opzicht echter was het jaarwinstbegrip van de 
winstbelasting meer aangepast aan algemeen geldende commer-
ciële opvattingen. Het opende de mogelijkheid tot het vormen 
van reserves in het belang van een gelijkmatige verdeling van 
kosten en lasten, die op meer dan één jaar betrekking hebben, 

en ter dekking van risico's welke plegen te worden verzekerd, 
doch die niet verzekerd zijn. Deze reserveringsmogclijkheden 
kwamen weder te vervallen bij de bczettingsbesluiten inzake 
een nieuwe inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting, die 
weliswaar het begrip totale winst niet wijzigden, doch voor de 
jaarwinsten het stelsel van vermogensvergelijking voorschreven 
en daarmede de berekening van de periodieke winsten op ver-
schillendc punten aan banden legden. 

De Wet Belastingherziening 1950 bracht in wezen geen 
ingrijpende verandering in de beantwoording van de vraag 
welke voordelen wel en niet winstbestanddelen zijn. Wel werd 
de bestaande leemte, welke verhinderde dat bij het beëindigen 
van de belastingplicht een afrekening van fiscale claims plaats-
vond, opgeheven. Voor de jaarwinsten echter zijn, behalve 
dat de nieuwe, meer abstracte formulering, welke deze wet 
aan de winstbepalingen heeft gegeven, uit een oogpunt van 
eenvoud en overzichtelijkheid de voorkeur verdient boven die 
van de bczettingsbesluiten, de herziene winstbepalingen in 
tweeërlei opzicht van groot belang. In de eerste plaats omdat 
zij, ontlast van de dwingende formele voorschriften uit de be-
zettingstijd, de ondernemer voor de berekening van de perio-
dieke winsten de grotere vrijheid laten, die inherent is aan 
een winstcalculatie, waarvoor goed koopmansgebruik de hoofd-
norm is. In de tweede plaats opent deze overgang van een 
formele naar een materiële omschrijving meer dan voorheen 
voor praktijk en rechtspraak de mogelijkheid het fiscale jaar-
winstbegrip verder te ontwikkelen. Dat deze voordelen niet 
ijdel zijn, blijkt reeds uit de vrijere keuze van waarderings-
systeem voor de bedrijfsvoorraden. Deze ruimere ontwikke-
lingsmogelijkheden trouwens heeft de Regering zelf al dade-
lijk met de daad gedemonstreerd, toen zij in 1951, als zijnde 
in overeenstemming met goed koopmansgebruik, een lifo-sy-
steem voor bedrijfsvoorraden ontwierp en de overgang op dit 
waarderingsstelscl wettelijk toelaatbaar oordeelde in gevallen, 
waarin bij buitengewone prijsstijgingen als gevolg van het 
Korea-incident de bestaande, daarop niet berekende waar-
dcringssystemen de ondernemer voor extravagante financiële 
moeilijkheden zouden plaatsen. Evenzo blijkt deze grotere 
bewegingsvrijheid met betrekking tot de jaarwinsten uit de 
recente rechtspraak van de Hoge Raad, die — zulks in tegen-
stelling tot vroegere uitspraken — onder vigeur van de nieuwe 
winstbepalingen besliste, dat het rekening houden met een z.g. 
ijzeren voorraad aan de wettelijke eis van goed koopmansge-
bruik beantwoordt en dat bijgevolg, in overeenstemming met 
bedrijfseconomische opvattingen, het verschil tussen vervan-
gings- en aanschaffingsprijzen van de normale bedrijfsvoorraad 
van de onderneming niet tot de jaarwinst behoeft te worden 
gerekend. Wat de bedrijfsmiddelen betreft, dient ten slotte in 
dit verband nog melding te worden gemaakt van de eveneens 
van jonge datum zijnde ruüarrcsten. Daarbij sprak ons hoogste 
rechtscollege als zijn oordeel uit dat, bij ruil van bedrijfs-
middelen, de stille reserves in de afgestoten bedrijfsmiddelen 
niet tot de jaarwinst behoeven te worden gerekend, indien de 
nieuwe bedrijfsmiddelen ook naar hun aard dezelfde plaats in 
het bedrijfsvermogen innemen als de oude. 

Terugziende op het verleden blijkt enerzijds dat de inhoud 
van het begrip totale winst vrijwel onveranderd is gebleven. 
Anderzijds heeft echter het fiscale jaarwinstbegrip een meer 
elastische omschrijving gekregen, ten einde het ontvankelijk te 
maken voor een ontwikkeling, welke de fiscale winstberekening 
dichter doet naderen tot de in de maatschappij groeiende 
opvattingen betreffende de periodieke winsten tijdens het be-
staan van de onderneming. In het bijzonder met betrekking 
tot de voorraadwaardering is deze ontwikkeling ook met-
terdaad een eindweegs voortgeschreden, getuige de hiervoren 
bedoelde, recente rechtspraak van de Hoge Raad. Nu een 
structurele herziening van de belastingen naar het inkomen en 
de winst aan de orde is, rijst de vraag of en in hoeverre het 
wenselijk is het fiscale winstbegrip open te stellen voor een 
commerciële winstbepaling, waarbij eveneens voor de in de 
duurzame produktiemiddelen besloten werkeenheden van een 
„ijzeren voorraad" wordt uitgegaan. Met name gaan hierbij de 
gedachten uit naar een afschrijving op basis van de vervangings. 
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waarde. Dit denkbeeld waarvan — daargelaten de vele menings-
verschillen over de uitwerking — de beoefenaren van de be-
drijfseconomic zich voor de commerciële winstberekening thans 
veelal voorstander betonen, heeft vooral na de oorlog een 
stijgende praktische belangstelling verworven en wordt dan 
ook, zij het op een globale wijze, door verschillende onder-
nemingen bij de commerciële winstberekening ten uitvoer ge-
bracht. Aan de praktische betekenis van dit vraagstuk heeft niet 
het minst bijgedragen de inflatoire ontwikkeling na de oorlog en 
de voortschrijdende, eveneens met belastingmaatregelen aan-
gemocdigde industrialisatie, waardoor het produktiepotentieel 
van vele ondernemingen in toenemende mate kapitaalintensief 
wordt. 

Uit de vorenstaande beschouwingen moge volgen, dat het 
hicrbcdoelde vraagstuk naar het oordeel van de ondergete-
kende geen rol kan spelen bij de vaststelling van het fiscale 
begrip totale winst. Zoals hiervoren reeds te kennen is gegeven, 
acht de ondergetekende het, uit een oogpunt van een even-
wichtige verdeling van de belastingdruk, niet verantwoord 
winsten bij liquidatie van normale bedrijfsvoorraden en duur-
zame produktiemiddelen definitief buiten de winst te stellen. 

Wat de toelaatbaarheid betreft van de vervangingswaarde bij 
de berekening van de jaarwinsten zij vooropgesteld, dat de 
ondergetekende, zoals hij ook bij de hiervoren gegeven bc-
schouwingen over het inkomensbegrip heeft doen blijken, een 
open oog heeft voor een fiscale begripsvorming die zoveel 
mogelijk met in de maatschappij levende algemene opvattingen 
mcdegaat, een ontwikkeling waarvan ook de wetgeving in zake 
de belastingen van het inkomen en de winst in het verleden 
getuigenis aflegt. Op zichzelf heeft een vergroting van de 
elasticiteit van het fiscale winstbegrip in de aangegeven zin 
deze aantrekkelijke zijde, dat daarmede de gelegenheid wordt 
geopend voor een verdere toenadering tot een commerciële 
winslberekcning die, uit een oogpunt van een bedrijfs-econo-
misch juiste kostenberekening welke de continuïteit van de 
onderneming ondersteunt, gezond is te achten. Anderzijds 
echter is de ondergetekende evenzeer overtuigd van de gewich-
tige bezwaren welke daartegen zijn aan te voeren. Nu in alle 
sectoren van de maatschappij met nominale bedragen wordt 
gerekend, valt het met een rechtvaardige verdeling van lasten 
moeilijk te rijmen voor de ondernemer, die in het bijzonder 
bij een opgaande conjunctuur tot de economisch sterksten 
pleegt te behoren, een soort van goudclausule te introduceren, 
waarmede fiscaal gediscrimineerd wordt ten ongunste van 
anderen, wier inkomen bij de prijsstijging achterblijft. Wat haar 
algemeen-economische aspect betreft mist de fiscale winstbcrc-
kening naar de vervangingswaarde voorts het conjunctuur-
nivellerende effect van de traditionele waardering en afschrij-
ving op basis van de historische kostprijs. In een hausse leidt 
het systeem tot een lagere belasting en kan het tot overmatig 
investeren aanzetten, in een neergaande conjunctuur daarcn-
tegen heeft het stelsel, consequent toegepast, dit ongunstige ef-
fect dat hogere belastingen de ondernemingsinvesteringen afrem-
men. In dit verband dient men zich ook, van het standpunt van 
de ondernemer bezien, te hoeden voor de eenzijdige zienswijze 
dat de vervangingswaarde louter voordeel biedt. Het voordeel 
van lagere fiscale winsten bij een opgaande prijsbeweging toch 
wordt weder, zo niet geheel, dan toch grotendeels bij een 
opvolgende periode van dalende prijzen te niet gedaan, omdat 
dan op grondslag van de vervangingswaarde fiscale winsten 
moeten worden gecalculeerd die er bij een winstberekening 
naar de historische kostprijs niet zijn. Meer in het algemeen 
gesproken hebben de winstverschuivingen bij toepassing van de 
vervangingswaarde, geregeerd als zij worden door prijsfluc-
tuatics. mechanisch plaats en wordt de belastbare winst der-
halve door oorzaken die van de wil van de ondernemer onaf-
hankelijk zijn gestuwd naar tijdstippen die voor de ondernemer 
veelal niet gelukkig liggen. De winstberekening naar historische 
kostprijs daarentegen heeft voor, dat de belasting beter over 
de bestaansduur van de onderneming of de belastingplicht van 
de ondernemer wordt gespreid, in dier voege dat een groter 
deel wordt gevorderd juist in tijden waarin het leven van de 
onderneming krachtig pulseert. 

Wat tenslotte de praktische verwerkelijking van de vervan-
gingswaarde-idee aangaat zij er op gewezen dat met betrekking 
tot de afschrijving op bedrijfsmiddelen tot dusver geen verant-
woord systeem uit ondernemerskringen naar voren is gebracht. 
Verantwoord allereerst in die zin dat men in een depressie als 
keerzijde van de medaille het calculeren van hogere fiscale 
winsten dan onder het bestaande systeem aanvaardt. Verant-
woord ook in dier voege dat voor het bepalen van de vervan-
gingswaarde zelf objectieve en hanteerbare normen worden 
aangegeven, zodat op dit punt de hoegrootheid van de winst 
niet in belangrijke mate van de beleidsinzichten van de onder-
nemer afhangt. Wat hiervan ook zij, een systeem van afschrij-
ving naar de vervangingswaarde van de werkeenheden in de 
bedrijfsmiddelen, zal onvermijdelijk dermate ingewikkeld zijn, 
dat het practisch niet wel controleerbaar voor de fiscus is en 
om dezelfde redenen ook door vele ondernemers niet zal kunnen 
worden gevolgd. Het behoeft dan ook geen verwondering te 
wekken, dat — ook in de buitenlandse wetgeving — van een 
consequent toegepast systeem van afschrijving naar de vervan-
gingswaarde geen sprake is, terwijl hier evenmin blijkt van een 
dringende algemeen gevoelde behoefte bij de ondernemers. Dit 
laatste zou mede zijn verklaring hierin kunnen vinden dat het 
bestaande systeem in het verleden niet de desastreuze gevolgen 
voor de ontwikkeling van de ondernemingen heeft gehad, die 
fervente voorstanders van de vervangingswaarde bij de fiscale 
winstberekening profeteren. 

Op grond van de vorenstaande overwegingen meent de 
ondergetekende niet zover te kunnen gaan bij deze belasting-
herziening voor te stellen de methode van afschrijving naar de 
historische kostprijs welke, van objectieve normen uitgaande, 
zowel voor de ondernemer als voor de fiscus eenvoudig van 
toepassing is, te vervangen door een afschrijving op basis van 
de vervangingswaarde. Wel heeft hij zich de vraag gesteld op 
welke wijze, met handhaving van het bestaande systeem, een 
verantwoorde regeling kan worden bereikt, die enerzijds tege-
moet komt aan de commercieel gevoelde behoefte om in het 
belang van de continuïteit van de onderneming bij de bepaling 
van de jaarwinst de noodzakelijke vervanging van duurzame 
produktiemiddelen meer op de voorgrond te brengen, anderzijds 
de onbillijkhcid mist van een aan het subjectieve inzicht van 
de ondernemer overgelaten verdeling van fiscale lasten. 

Een stap in deze richting kan, naar het de ondergetekende 
voorkomt, worden gedaan door een uitbreiding van de regeling, 
neergelegd in artikel 11 van het Besluit op de Inkomsten-
belasting 1941. Dit artikel behelst, dat van vergoedingen voor 
verloren gegane of beschadigde bedrijfsmiddelen een gedeelte 
gelijk aan de fiscale boekwinst, indien en zolang het voornemen 
tot vervanging of herstel bestaat, gereserveerd kan worden tot 
eerste afschrijving op de kosten van vervanging of herstel. In 
het onderhavige wetsontwerp nu is deze regeling, met behoud 
van het daaraan ten grondslag liggende beginsel, in zoverre 
verruimd dat de reserve eveneens kan worden gevormd in 
gevallen van een normale vervanging van technisch of econo-
misch versleten bedrijfsmiddelen. Deze uitbreiding van de 
vervangingsreserve tot de boekwinsten bij vrijwillige vervreem-
ding van bedrijfsmiddelen komt in zoverre tegemoet aan een 
gedachte, welke eveneens aan de afschrijving naar vervangings-
waarde inherent is en die ook in beginsel aan de hiervoren 
genoemde ruilarresten van de Hoge Raad ten grondslag ligt, 
dat de boekwinst bij afstoting van bedrijfsmiddelen, die in het 
belang van de continuïteit van de onderneming vervangen zullen 
worden, tijdelijk onbelast wordt gelaten. Gelet op de hierna 
te bespreken faciliteit van de vervroegde afschrijving, welke de 
ondernemer vrij laat reeds bij de aanschaffing van een bedrijfs-
middel een derde van de aanschaffingskosten af te schrijven, 
meent de ondergetekende dat de voorgestelde uitbreiding van 
de mogelijkheid tot vorming van een vervangingsreserve samen 
met de mogelijkheid tot vervroegde afschrijving — beide rege-
lingen van een dermate eenvoudige opzet dat iedere ondernemer 
daarvan gebruik kan maken — voor de ondernemer van groot 
belang is bij de financiering van de vervangende duurzame pro-
duktiemiddelen. 

Zoals hiervoren is uiteengezet wijkt het fiscale begrip totale 
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winst in zoverre af van het commerciële dat de onbelaste 
open en stille reserves bij de beëindiging van de belastingplicht 
aan de fiscale winst moeten worden toegevoegd. Dit verschil, 
door de aard en de mogelijkheden van de belastingheffing naar 
het inkomen en de winst geboden, doet zich in de praktijk 
minder bij de aan de vennootschapsbelasting onderworpen 
lichamen dan bij de persoonlijke ondernemers gelden. De af-
rekening van de fiscale claims op deze reserves kan vooral tot 
financiële moeilijkheden leiden bij het overlijden van de per-
soonlijke ondernemer, indien de erfgenamen — in de regel de 
weduwe en de kinderen — de onderneming wensen voort te 
zetten. Hierin heeft de ondergetekende aanleiding gevonden in 
het nieuwe ontwerp op de inkomstenbelasting een regeling op 
te nemen, welke het mogelijk maakt bij voortzetting van de 
onderneming door de erfgenamen van de ondernemer deze 
reserves voor de heffing van de inkomstenbelasting door te 
schuiven. In belangrijke mate wordt door deze voorziening, 
die zich mede uitstrekt tot reserves welke door toepassing van 
de vervangingswaarde bij de waardering van voorraden en ten 
gevolge van de afschrijving op bedrijfsmiddelen zijn ontstaan, 
het verschil in fiscale behandeling tussen de persoonlijke onder-
nemers en de bedrijvige lichamen verkleind. 

Evenzo heeft de ondergetekende gemeend te moeten voor-
stellen een wettelijke grondslag te geven aan de bestaande prak-
tijk, dat bij de omzetting van een niet in het verband van een 
naamloze vennootschap gedreven onderneming in een wèl in 
zodanig verband gedreven onderneming onder bepaalde voor-
waarden de stille en fiscale reserves met uitzondering van de 
onbelaste reserve als is bedoeld in artikel 3 van de Wet Belas-
tingherziening 1950 naar de naamloze vennootschap kunnen 
worden doorgeschoven. Deze voorziening neemt een voor de 
persoonlijke ondernemer bestaande belemmering weg om aan 
zijn onderneming de vorm van een naamloze vennootschap te 
geven, indien de onderneming, naar haar aard en omvang 
beoordeeld, deze vorm behoeft. 

In het bijzonder dienen nog een tweetal voorzieningen, die 
mede van invloed zijn op de hoegrootheid van het winstoedrag, 
waarover uiteindelijk inkomstenbelasting of vennootschaps-
belasting wordt geheven, in beschouwing te worden genomen. 
Het betreft hier de vervroegde afschrijving en de investerings-
aftrek, beide voorzieningen die destijds in het belang van de 
economische structuur van ons land zijn ingesteld. 

De vervroegde afschrijving is ingevoerd bij de Wet Belasting-
herziening 1950. Zij vond aanvankelijk toepassing voor be-
drijfsmiddelen, geïnvesteerd in de jaren 1950 tot en met 1952 
en is later uitgebreid, aanvankelijk tot investeringen in de 
jaren 1953 tot en met 1957 en daarna, bij de in begin 1958 
tot stand gekomen belastingmaatregelen tot beperking van de 
bestedingen, tot de investeringen in 1958. 

In het nieuwe wetsontwerp inzake de inkomstenbelasting is 
de vervroegde afschrijving als een blijvende voorziening op-
genomen. Een wel zeer sterk van de gewone regelen omtrent 
de winstbepaling afwijkende bepaling, waarvan in bepaalde 
omstandigheden een ongunstige werking uitging, is echter niet 
gehandhaafd. Vervallen is namelijk de bepaling, welke het 
mogelijk maakte zowel de vervroegde als de gewone afschrij-
ving reeds te doen aanvangen bij de bestelling van nieuwe be-
drijfsmiddelen. Op dit punt is in de nieuwe wetsvoorstellen 
aansluiting verkregen bij het ook voor de commerciële winst-
berekening gevolgde goede koopmansgebruik. 

De in de voorgestelde regeling opgenomen bevoegdheid 
van de Minister van Financiën om, in overeenstemming met 
zijn ambtgenoot van Economische Zaken, de vervroegde af-
schrijving hetzij in het algemeen, hetzij voor bepaalde groepen 
van bedrijfsmiddelen te beperken of uit te sluiten, is ontleend 
aan de overeenkomstige delegatiebepalingen van het vorenbc-
doelde wetsontwerp no. 5356. Voor een nadere uiteenzetting 
van de overwegingen welke tot dat voorstel hebben geleid, 
moge naar de toelichting op dat wetsontwerp worden verwezen. 

Ook de investeringsaftrek — een faciliteit van jongere datum, 
welke uitsluitend ter bevordering van de industrialisatie eerst 
in 1953 in het leven is geroepen — maakt deel uit van de 

wetsvoorstellen voor een nieuwe inkomstenbelasting en ven-
nootschapsbelasting. De met deze faciliteit opgedane ervaring 
is nog van korte duur. Het is wel vast komen te staan, dat 
deze maatregel betekenis heeft gehad voor de krachtige ver-
nieuwing en uitbreiding van het produktieapparaat, welke in de 
afgelopen jaren heeft plaatsgevonden. Gezien de toeneming 
van onze bevolking en de snelle vooruitgang van de techniek, 
waarbij nog komen de ontwikkelingen die op economisch ge-
bied zijn te verwachten — men denke slechts aan de groei van 
de Europese samenwerking — moet eveneens voor de toe-
komst de handhaving van een hoog tempo van modernisering 
en expansie van ons bedrijfsleven, met name ook uit een oog-
punt van blijvende werkgelegenheid als een belang van de eerste 
orde worden gezien. De Regering meent derhalve, dat er om 
deze redenen van structurele aard aanleiding is de investerings-
aftrek — een faciliteit welke in tegenstelling tot de vervroegde 
afschrijving, geen aanrakingspunten heeft met de winstbereke-
ning in de commerciële sfeer —als blijvend instituut in onze 
fiscale wetgeving op te nemen. In de regeling voor de aftrek 
dienen daarbij evenwel, naar haar oordeel, enkele wijzigingen 
te worden aangebracht. 

Deze wijzigingen hebben in de eerste plaats betrekking op 
de omvang en de duur van de aftrek, alsmede op de invoering 
van een machtigingsbepaling welke het mogelijk maakt de 
faciliteit in het algemeen of voor bepaalde groepen van be-
drijfsmiddelen te beperken of uit te sluiten. Aangezien de 
voorstellen te dier zake overeenkomen met die welke zijn 
vervat in het hiervorengenoemde wetsontwerp no. 5356, moge 
voor de uiteenzetting van de overwegingen welke daartoe 
hebben geleid worden verwezen naar de op dat wetsontwerp 
betrekking hebbende Memorie van Toelichting. 

De in het onderhavige wetsontwerp neergelegde regeling 
houdt voorts in, dat de investeringsaftrek, welke in de bestaan-
de wetgeving reeds aanvangt in het jaar van de bestelling, eerst 
wordt verwerkelijkt in het jaar waarin de ondernemer aan zijn 
contractuele verplichtingen voldoet. Vooral voor investeringen, 
waarbij een lange tijd tussen bestelling en aflevering pleegt te 
verstrijken, betekent een synchronisatie van de liquiditeitsver-
groting door de faciliteit met de betaling van het bestelde 
bedrijfsmiddel een belangrijke verbetering, zowel uit een oog-
punt van een gelijke fiscale behandeling van de ondernemers 
onderling, als met het oog op het conjuncturele facet. De be-
zwaren van de bestaande regeling ten aanzien van de bestel-
lingen van bedrijfsmiddelen doen zich niet of in veel geringere 
mate gelden bij bedrijfsmiddelen, voor zover zij door de onder-
neming zelf worden voortgebracht. Wat betreft de voort-
brengingskosten wordt daarom de huidige regeling gehand-
haafd, in dier voege, dat de investeringsaftrek ter zake van 
voortbrengingskosten wordt verleend in het jaar waarin deze 
kosten worden gemaakt. 

In verband met de vorenbedoelde machtigingen tot beper-
king of uitsluiting van de vervroegde afschrijving en de in-
vesteringsaftrek, rijst in breder verband de vraag of het wense-
lijk is de Regering een meer algemene wettelijke bevoegdheid 
te verlenen om, onder nadere bekrachtiging bij de wet, maat-
regelen te treffen in het belang van een noodzakelijke snelle 
aanpassing van de fiscale wetgeving aan de omstandigheden van 
een hoogconjunctuur of depressie. Ongetwijfeld zou een der-
gelijke ruime machtiging een belangrijke bijdrage tot vergroting 
van de paraatheid van de fiscale conjunctuurpolitiek kunnen be-
tekenen. Een ongeclausuleerde machtiging zou echter wel zeer 
sterk inbreuk maken op de tot dusver geldende staatsrechtelijke 
praktijk, terwijl een clausulering van de machtiging bijzonder 
bezwaarlijk schijnt te kunnen worden geformuleerd, omdat zij 
moet gelden voor omstandigheden, welker bijzonderheden bij 
voorbaat niet kunnen worden voorspeld. De Regering meent 
derhalve te moeten volstaan met de beide hiervoor bedoelde 
delegaties ten aanzien van vervroegde afschrijving en inves-
teringsaftrek, die te zamen enige ruimte geven voor het op-
vangen van de eerste onevenwichtigheden. Zij vertrouwt, dat 
bij eventuele ernstige verstoringen van het evenwicht op korte 
termijn in gemeen overleg tussen Regering en Staten-Generaal 
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Je verder vereiste maatregelen kunnen worden getroffen, die 
dan trouwens veelal ook een ruimer terrein zullen bestrijken 
dan dat van de inkomstenbelasting alleen. 

In de biervoren uiteengezette gedachtcngang kunnen voor-
zicningen met het oog op het economische conjunctuurvcrloop 
dan ook geen punt van bespreking vormen bij de onderhavige 
algemene herziening. In dit verband moet echter een uit-
zondering worden gemaakt voor het denkbeeld van een onbc-
laste conjunctuurreserve voor ondernemers. Het is denkbaar een 
zodanige regeling aldus te construeren, dat zij in beginsel geldl 
zowel bij een opgaande als bij een neergaande conjunctuur, 
zodat zij een structureel onderdeel van de belastingwetgeving 
kan vormen. 

Het denkbeeld van een onbelaste conjunctuurreserve, dat in 
de belastingwetgevingen van Zwitserland, Noorwegen, Zweden 
en Finland is gerealiseerd, houdt in, dat in een hausse voor de 
ondernemers de mogelijkheid wordt geopend een deel van de 
jaarwinst van de onderneming op een geblokkeerde rekening 
bij de centrale bank te storten. Deze winstbedragen worden, 
zolang zij geblokkeerd blijven, voor de heffing van de inkonv 
stenbelasling en de vennootschapsbelasting onbelast gelaten. De 
belastingvrijdom wordt definitief, voor zover de geblokkeerde 
bedragen in de depressie na een door de overheid te bepalen 
tijdstip voor investering worden aangewend. Indien aan deze 
voorwaarden niet wordt voldaan, worden de geblokkeerde be-
dragen alsnog belast naar het belastingtarief, dat tijdens het 
reserveren gold. Op deze wijze wordt een verplaatsing van in-
vesteringen van de hausse naar de baisse bevorderd. 

Het is duidelijk, dat het geschetste systeem van de onbelaste 
conjunctuurreserve boven een stelsel van fiscale conjunctuur-
bestrijding, waarbij in de hausse definitieve belastingverhogin-
gen en in een depressie definitieve belastingverminderingen te 
baat worden genomen, voor de individuele ondernemer het 
voordeel heeft, dat hij de in de hausse geneutraliseerde ge-
dcelten van zijn winst behoudt, indien hij de gelden in de 
depressie voor investeringen aanwendt. Ook pleegt men wel op 
deze voor de ondernemer gunstige zijde van de onbelaste con-
junctuurreserve te wijzen, dat hij meer dan bij een definitieve, 
algemeen werkende belastingverhoging de gelegenheid krijgt in 
de hausse te discrimineren tussen meer en minder noodzakelijke 
investeringen. 

Uit een oogpunt van sociale rechtvaardigheid echter rijzen 
tegen het denkbeeld van de onbelaste conjunctuurreserve al aan-
stonds belangrijke bedenkingen. Een dergelijke regeling toch 
kent aan een bepaalde groep van belastingplichtigen die, be-
gunstigd door de hausse, hun inkomen — in tegenstelling tot 
dat van anderen — veelal ook reëel zien toenemen, belasting-
faciliteiten toe, terwijl gelijktijdig elders met definitieve belas-
tingverzwaringen de consumptieve bestedingen moeten worden 
geremd. Stelt men zich met de ondergetekende op het stand-
punt dat een sociaal rechtvaardige verdeling van lasten zoveel 
mogelijk dient te worden nagestreefd, onverschillig of deze 
lasten nu worden opgelegd om het totaal van de overhcidsuit-
gaven te dekken dan wel of zij haar oorzaak vinden in het alge-
mene belang van het behoud of herstel van het conjuncturele 
evenwicht, dan valt de gesignaleerde discriminatie niet te ver-
antwoorden. Daarbij komt dat — zoals trouwens met alle fis-
calc faciliteiten het geval is — ook binnen de kring van de 
ondernemers de belastingverminderingen in het belang van de 
vorming van conjunctuurreserves door het progressieve tarief 
van de inkomstenbelasting tot een ongelijkheid leiden. Zo men 
zich meer principieel zou willen uitspreken voor het toekennen 
van faciliteiten aan de ondernemers in de hausse teneinde be-
stedingen naar de depressie verplaatst te zien — een standpunt 
dat de ondergetekende niet onderschrijft —, dan nog zijn fis-
cale faciliteiten bier minder op haar plaats, doch zou het eer-
der, ter vermijding van de aangeduide ongelijkheid tussen de 
ondernemers onderling, voor de hand liggen de mogelijkheid te 
openen om tegen e:n uniforme, niet-fiscale premie gedeelten 
van de onderncmingswinsten op een geblokkeerde rekening bij 
de centrale bank te storten, welke gelden dan in de depressie 
voor bestedingen worden vrijgegeven. 

Voorts valt als een bezwaar tegen het openen van de moge-

lijkhcid van het vormen van onbelaste conjunctuurreserves in 
de bestaande wetgeving te wijzen op het conflict, dat deze 
faciliteit, welke de ondernemer van investeren in de hausse 
beoogt af te houden, oproept met faciliteiten als de investerings-
aftrek en de vervroegde afschrijving, die daarentegen — zij het 
om redenen van structureel-economische aard — juist de in-
vesteringen aanmoedigen. Daargelaten dat, uit psychologisch 
oogpunt, de coëxistentie van tegenstrijdige fiscale stimulansen 
niet verantwoord kan heten, valt het evenmin moeilijk in te 
zien, dat bij het laten voortbestaan van investeringsstimulansen 
het instituut van de onbelaste conjunctuurreserve een oneven-
redig groot fiscaal offer zou eisen. De introductie van onbe-
laste conjunctuurreserves acht de ondergetekende dan ook op 
zich zelf reeds uitgesloten, zolang de beide bestaande investe-
ringsstimulansen niet volledig zijn opgeschort. 

Overigens doen zich met betrekking tot het denkbeeld 
van de onbelaste conjunctuurreserve, gesteld tegenover een 
systeem van definitieve belastingverzwaringen in de hausse en 
onherroepelijke belastingverlichtingen in de baisse, ook be-
zwaren van economische aard gelden. 

Bezien uit het oogpunt van doelmatigheid kleeft aan het 
stelsel van onbelaste conjunctuurreserves het nadeel dat het 
conjunctureel een ongewis middel is, nu tevoren niet, zelfs 
niet bij benadering, valt te peilen in welke mate daarvan ge-
bruik zal worden gemaakt en met welk bedrag derhalve daar-
door de bestedingen zullen worden verminderd. Bij de stijgende 
winstkansen in een opgaande conjunctuur moet worden be-
twijfeld of de voorwaardelijke belastingvrijdom voor de onder-
nemer in het algemeen een voldoende aantrekkingskracht heeft, 
nu daartegenover slaat dat hij een deel van zijn winst in de 
hausse moet immobiliseren en dat hij de verplichting op zich 
neemt dit bedrag later tijdens een depressie, bij veel geringere 
winstverwachtingen, te investeren, een depressie die hij tijdens 
het bestaan van een opgaande conjunctuur veelal ver verwij-
derd gelegen acht. Aldus beschouwd moet dan ook worden ver-
wacht, dat de onderhavige voorziening haar grootste effect zal 
hebben niet bij een opwaarts verloop van de conjunctuur, doch 
eerst nadat de hausse haar top heeft bereikt en de eerste teke-
nen van een recessie zich beginnen voor te doen. Voorts is het 
niet juist belastingfaciliteiten voor elke onderneming in een 
depressie bij voorbaat te doen afhangen van de mate waarin de 
ondernemer, om welke reden ook, in de voorafgaande hausse 
heeft gereserveerd. Aangezien een depressie nu eenmaal niet 
een' exact negatief pleegt te zijn van het beeld van de hausse, 
zal het in de regel noodzakelijk zijn in de depressie de middelen 
van een in de hausse gevormde nationale conjunctuurreserve 
op heel andere punten in te zetten in de strijd tegen een toe-
nemende werkloosheid. Ten slotte dient te worden bedacht dat 
de geblokkeerde tegoeden van een onbelaste conjunctuurreserve, 
willen zij geen grondslag voor kredietuitzetting blijven, noch 
voor overdracht, noch voor belening vatbaar zullen moeten 
zijn. Zou men daarvoor al volledige waarborgen weten te 
scheppen in de wetgeving, dan nog staat de onderhavige voor-
zicning bij het middel van belastingverhoging in zoverre achter, 
dat de geblokkeerde tegoeden bestanddelen van het bedrijfs-
vermogen blijven en derhalve aan de kredietwaardigheid van de 
onderneming bijdragen. 

De voor- en nadelen van de gedachte van een onbelaste 
conjunctuurreserve afwegende tegen die van definitieve be-
lastingverhogingen in de hausse enerzijds en daarvan onaf-
hankelijke definitieve belastingverminderingen, gericht op de 
situatie tijdens een depressie, anderzijds, komt de onderge-
tekende tot de slotsom dat het eerstgenoemde denkbeeld in het 
licht van een evenwichtige verdeling van lasten en uit het oog-
punt van economische nuttigheid geen aanbeveling verdient. 

Landbouwvrijstelling 
Krachtens de bepaling van artikel 6, tweede lid, van het Be-

sluit op de Inkomstenbelasting 1941 hebben waardeverande-
ringen van onroerende goederen behorende tot een landbouw-
bedrijf geen invloed op de winst, behalve voor zover de ver-
anderingen in de uitoefening van het bedrijf zijn ontstaan. In 
het kader van de onderhavige beschouwing over het winst-
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begrip rijst de vraag of deze vrijstelling, welke een afwijking 
vormt van het algemene beginsel dat tot de winst behoren alle 
voordelen die, onder welke naam en in welke vorm ook, uit 
onderneming worden verkregen, in de nieuwe wetgeving dient 
te worden bestendigd. 

Haar huidige vorm verkreeg de bepaling bij de Wet Belas-
tingherziening 1950; voordien gold de vrijstelling naar haar 
wettelijke omschrijving, slechts voor de waardeveranderingen 
van gronden welke tot het vermogen van een landbouwbedrijf 
behoren. In feite echter had de vrijstelling ook reeds toen de 
ruime werking welke zij thans heeft, omdat bij resolutie van 
4 februari 1943, no. 4 (Beslissingen in Belastingzaken no. 
7844) was goedgekeurd, dat opstallen behorende tot het ver-
mogen van een landbouwbedrijf onder de gronden dienden te 
worden begrepen. De wijziging aangebracht bij de Wet Belas-
lingherziening 1950 moet dan ook worden gezien als een 
legalisering van de toenmaals gebruikelijke wetstoepassing; een 
oordeel omtrent de merites van de vrijstelling houdt zij niet in. 

Reeds onder de werking van de Wet op de Inkomsten-
belasting 1914 werd krachtens ministerieel voorschrift de winst 
behaald bij de vervreemding van een bocrenplaats of een ge-
dcelte daarvan niet in de belastingheffing betrokken. Daarbij 
werd blijkens de resolutie van 3 februari 1933, no. 63 (Be-
slissingen in Belastingzaken no. 5650) uitgegaan van het stand-
punt: „dat de grond in het bedrijf van een landbouwer een 
geheel andere plaats inneemt dan bij voorbeeld een machine in 
het bedrijf van een fabrikant. Het bedrijf van laatstgenoemde 
brengt mede, dat de ondernemer eigenaar is van zijn machines; 
huur zal uitzondering zijn. In het landbouwbedrijf is het anders. 
Dit bedrijf kan zeer goed op gehuurde grond worden uitgc-
oefend. Dat de landbouwer tevens eigenaar van de grond is, is 
geenszins regel, doch slechts een toevallige omstandigheid. De 
landbouwer-eigenaar heeft twee kwaliteiten, welker samengaan 
geenszins uit de aard van het bedrijf voortvloeit, weshalve aan-
genomen wordt, dat de grond voor hem geen bedrijfsmiddel 
is". 

De conclusie dat de grond voor de landbouwer-eigenaar 
geen bedrijfsmiddel is, kan niet worden onderschreven. Hoe-
zeer ook landbouwbedrijven veelal op gepachte grond worden 
uitgeoefend en hoezeer ook huur van langdurende produktie-
middelen in het algemeen uitzondering is, voor de ondergetc-
kende lijdt het geen twijfel dat de grond voor de eigenaar die 
daarop zelf een landbouwbedrijf uitoefent, als bedrijfsmiddel 
moet worden aangemerkt. 

Ook in ander opzicht pleegt men te wijzen op verschillen 
tussen de grond in het landbouwbedrijf en andere bedrijfs-
middelen. Zo neemt, indien de landbouwer-eigenaar wordt 
geplaatst tegenover een andere ondernemer, bij een landbouw-
bedrijf de grond in het totaal aan bedrijfsmiddelen veruit de 
belangrijkste plaats in. Voorts onderscheidt de grond zich 
hierin van andere bedrijfsmiddelen, dat zijn gebruikswaarde 
voor het bedrijf bij normaal gebruik en behoudens buitcnge-
wonc gebeurtenissen volledig behouden blijft. Tenslotte kan 
worden gewezen op de grote psychologische betekenis welke 
de grond voor het lnndbouwersgezin heeft: door de sterke ge-
bondenheid aan de grond heeft het grondbezit in het leven 
van de landbouwer en zijn gezin een betekenis, die ver uitgaat 
boven die van een willekeurig ander bedrijfsmiddel. Welke 
waarde men aan deze verschillen moge hechten zolang de 
grond zijn functie van bedrijfsmiddel in de onderneming van 
een bepaalde belastingplichtige blijft vervullen, ook deze ver-
schillen kunnen naar het oordeel van de Regering geen recht-
vaardiging vormen voor de uitzonderingspositie waarin de tot 
een landbouwbedrijf behorende gronden fiscaal thans zijn ge-
plaatst. De Regering meent dan ook dat de bestaande vrijstel-
ling, die op zich zelf een inbreuk vormt op het algemene winst-
begrip, niet kan worden bestendigd. 

Het zonder meer vervallen van de vrijstelling zou tot gevolg 
hebben dat alle onder de nieuwe Wet op de inkomstenbelasting 
1958 gerealiseerde waardestijgingen van onroerende goederen 
behorende tot een landbouwbedrijf, tot belastingheffing zouden 
leiden ook voor zover zij vóór de invoering van de nieuwe 
wet zijn gegroeid. Teneinde dit gevolg te vermijden, is in ar-

tikel 58 van het ontwerp een overgangsregeling opgenomen 
welke beoogt de waardeveranderingen welke vóór de invoering 
van de nieuwe wet, anders dan in de uitoefening van het land-
bouwbedrijf zijn ontstaan — de waardeveranderingen derhalve 
die onder de werking van het Besluit op de Inkomstenbelasting 
1941 van belastingheffing zijn vrijgesteld — ook in de toe-
komst buiten de winst en daarmede buiten de belastingheffing 
te houden. 

§ 3. ONDERWERPEN DIE IN HET BIJZONDER 
DE INKOMSTENBELASTING BETREFFEN 

Algemeen 
In § 1 van deze memorie zijn de redenen uiteengezet, welke 

ertoe hebben geleid ook bij de thans ondernomen herziening 
van de belastingwetgeving geen veranderingen aan te vatten, 
welke het bestaande fiscale recht in zijn grondvesten aantasten. 

Wat de inkomstenbelasting betreft, houdt dit in dat aard 
en wezen van de bestaande synthetische inkomstenbelasting, 
welke het totale inkomen ongeacht de herkomst onderwerpt 
aan een belastingheffing naar draagkracht, in het ontwerp van 
de nieuwe Wet op de inkomstenbelasting 1958 behouden is 
Ook al zijn aard en wezen van de inkomstenbelasting onaan-
getast gebleven niettemin behelst zowel naar vorm als naar 
inhoud het ontwerp voor de nieuwe wettelijke regeling van de 
inkomstenbelasting tal van ingrijpende wijzigingen. 

De vorm van het ontwerp wordt in belangrijke mate be-
paald door het ontwerp van de Algemene wet inzake rijksbelas-
tingen (hierna te noemen: „Algemene wet"). Door het samen-
vatten van het in hoofdzaak formele recht in de Algemene wet 
kan de inhoud van het ontwerp van de Wet op de inkomstcnbe-
lasting 1958 tot het materiële recht worden beperkt. Een be-
langrijke vooruitgang op het gebied van eenvoud, duidelijkheid 
en overzichtelijkheid zal daardoor worden bereikt. In het bij-
zonder voor de inkomstenbelasting is dit van belang omdat nu 
ook de verwijzingen naar een reeks van bepalingen van de 
vroegere Wet op de Inkomstenbelasting 1914 kunnen vervallen, 
terwijl mede verschillende bepalingen van het Besluit op de 
Inkomstenbelasting 1941 (onder meer die op het gebied van 
het internationale belastingrecht) niet behoeven te worden 
overgenomen. Voorts zijn wat de vorm betreft een aantal 
wijzigingen van redactionele aard aangebracht in hoofdzaak 
bestaande uit een eenvoudiger terminologie en uit een een-
voudiger en meer rationele opbouw van het bedrag naar het-
welk ten slotte aan de hand van het tarief de verschuldigde 
belasting wordt berekend (in artikel 3, eerste lid, van het ont-
werp aangeduid met de term: „belastbaar inkomen"). 

Een eenvoudiger opbouw van dit belastbaar inkomen is 
vooral verkregen doordat vele van de in het Besluit op de 
Inkomstenbelasting 1941 (hierna te noemen: „Besluit 1941") 
voorkomende lange opsommingen van bijzondere gevallen en 
van onderdelen van het inkomen zijn vervangen door algemene 
definities. Ook de precieuze onderscheidingen van de ver-
schillende inkomensbestanddelen voorkomende in artikel 5 van 
het Besluit 1941, zijn vervangen door een indeling van die be-
standdclen in slechts drie groepen (artikel 4, eerste lid. letters 
a, b en c van het ontwerp). Deze samenbundeling is mogelijk 
geworden, deels omdat door het vervallen van de onderne-
mingsbelasting een ver gaande detaillering niet langer nodig is, 
deels door het feit dat in het ontwerp vele verschillen in de 
bepalingen omtrent de onderscheidene inkomensbestanddelen 
niet zijn gehandhaafd en de desbetreffende specifieke bepalin-
gen door meer algemeen geldende regelingen zijn vervangen. 

Ten aanzien van de omschrijving van de voordelen waaruit 
het onzuivere inkomen wordt opgebouwd is een uniforme ter-
minolocie gebezigd. Na een algemcene begripsomschrijving van 
elke groep van inkomensbestanddelen wordt een nadere om-
lijning gegeven door voordelen al dan niet tot een bepaalde 
groep van inkomsten te doen „behoren". Wanneer gesproken 
wordt van „tot (de winst) behoren niet" dan is daarmede aan-
geduid dat de bedoelde baten niet slechts buiten de winst, doch 
tevens buiten het inkomen worden gesteld en derhalve ook niet 
tot een andere groep van inkomensbestanddelen kunnen worden 
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gerekend, tenzij de wetgever uitdrukkelijk anders heeft bepaald. 
— Dit laatste is geschied met betrekking tot fooien en dergc-
lijke prestaties, die door artikel 20, eerste lid, letter a, van het 
ontwerp als inkomsten uit arbeid kunnen worden aangemerkt, 
hoewel artikel 12 van het ontwerp van de Wet op de loonbelas-
ting 1958 bepaalt dat zij niet tot het Joon worden gerekend. — 
Het vorenstaande brengt mee dat in tegenstelling met de be-
staande toestand het renteëlement begrepen in de uitkering van 
een werknemerskapitaalverzekering in het ontwerp niet meer is 
belast, enerzijds door de algemene rege! üat de rente in zodanige 
uitkering niet als inkomen wordt aangemerkt indien de uit-
kering is verkregen door middel van premiestortingen, ander-
zijds omdat de gehele uitkering door artikel 11 van het ontwerp 
van de Wet op de loonbelasting 1958 gerekend wordt niet tot 
het loon te behoren. 

Zoals gezegd, is in het ontwerp niet alleen gestreefd naar 
meer eenvoud in de opbouw van het belastbare inkomen, doch 
is ook getracht in die opbouw een grotere rationaliteit te ver-
krijgen. Zo is gebroken met de ingewikkelde constructie van 
de artikelen 51 en Sla van het Besluit 1941, volgens welke de 
buitengewone lasten en de aftrekbare giften geen bestanddelen 
van het inkomen vormen, doch verrekend worden met het be-
drag van de volgens het tarief verschuldigde belasting. 

Behalve de hierbedoelde meer formele wijzigingen bevat het 
ontwerp van de Wet op de inkomstenbelasting 1958 echter ook 
een groot aantal materiële wijzigingen. Voor een deel hebben 
deze wijzigingen betrekking op problemen ten aanzien waar-
van beleidsoverwegingen wetswijziging wenselijk maken, voor 
een ander deel op regelingen waarbij de noodzaak of de wen-
selijkhcid van een wijziging door de praktijk der wetstoepassing 
of door de jurisprudentie aan de dag is getreden. 

Van de problemen ten aanzien waarvan beleidsoverwegingen 
wetswijziging wenselijk maken, zijn een aantal reeds in para-
graaf 2 besproken. Met name is dit het geval met de problemen 
rond het winstbegrip en die betrekking hebbende op de be-
lastingheffing van bonus en claim in verband met het her-
kapitalisaticvraagstuk. 

Bij de door beleidsoverwegingen ingegeven wijzigingen van 
het materiële recht wordt een afzonderlijke plaats ingenomen 
door de voorstellen betreffende het scheppen van de mogelijk-
heid om in geval van het staken van een onderneming door 
het overlijden van de ondernemer onmiddellijke fiscale af-
rekening achterwege te doen blijven (artikel 15, derde lid, van 
het ontwerp), het als buitengewone lasten in aanmerking 
nemen van de uitgaven ter zake van een door de belasting-
plichtigc ondernomen studie ("artikel 38, eerste lid, letter c, van 
het ontwerp), de tegemoetkoming voor de werkende gehuwde 
vrouw (artikel 45, tweede lid, van het ontwerp) en de te£e-
moetkoming aan de bezwaren van de werking van het pro-
gressieve tarief van de inkomstenbelasting bij sterk wisselende 
inkomens (artikel 55, letter a, van het ontwerp). Een afzonder-
lijke plaats nemen deze wijzigingen in doordat zij een aantal 
gemeenschappelijke aspecten vertonen. In de eerste plaats toch 
zijn het alle voorzieningen op punten, welke blijkens' de talrijke 
bezwaren die legen het bestaande regime zowel in als buiten de 
Staten-Gencraal bij herhaling zijn geuit in de maatschappij als 
knelpunten worden aangevoeld. In de tweede plaats vormt elk 
dezer regelingen, in het bijzonder door de talrijke schakeringen 
in de feitelijke verhoudingen waarop zij toepassing zullen 
vinden, een niet te verwaarlozen complicatie zowel voor de 
wetgeving zelve als voor haar uitvoering. In de derde plaats 
mag van geen der voorgestelde voorzieningen verwacht worden 
dat zij niet voor verbetering vatbaar zou zijn, al moet daarbij 
worden bedacht dat een regeling met betrekking tot de hier 
aan de orde zijnde punten wel nimmer perfect kan zijn in die 
zin dat zij aan ieders wensen voldoet. 

Afrekening bij overlijden van de ondernemer 
In geval van overlijden van een belastingplichtige die winst 

geniet uit bedrijf of uit zelfstandig uitgeoefend beroep, schrijft 
het bij de Wet Belastingherziening 1950 ingevoegde artikel 7, 
tweede lid, van het Besluit 1941 voor, dat in het inkomen van 
de overledene wordt begrepen het verschil tussen geldswaarde 

en de - fiscale - boekwaarde van de tot het bedrijfs- of 
beroepsvermogen behorende zaken. Op grond van deze be-
paling vindt derhalve bij het overlijden van een ondernemer 
fiscale afrekening plaats. Wat betreft de zg. stille reserves 
en de waarde van de niet in de fiscale vermogensopstelling tot 
uitdrukking komende goodwill, wordt door deze afrekening 
fiscaal aansluiting verkregen aan de waarde van de bestand-
delen van het bedrijfs- of beroepsvermogen die de nieuwe eige-
naren van dat vermogen aan de te hunnen aanzien te bepalen 
fiscale winst ten grondslag leggen. Wordt de evenbedoelde fis-
cale aansluiting op deze wijze verwerkelijkt aan de zijde van de 
overledene, het is evenzeer mogelijk deze aansluiting te bewerk-
stelligen aan de zijde van degenen op wie het vermogen van de 
onderneming na het overlijden overgaat, met name door laatst-
genoemden voor het bepalen van hun fiscale winst te doen uit-
gaan van de boekwaarde welke de tot het ondernemingsver-
mogen behorende zaken hadden voor de winstberekening van 
de overledene. In zoverre de fiscale verplichtingen met betrek-
king tot de bij de overledene tot dusver onbelast gebleven 
winsten overgaan op de nieuwe eigenaren van het onderne-
mingsvermogen, kan fiscale afrekening ten aanzien van de 
overledene achterwege blijven. Deze fiscale afrekening toch 
heeft slechts ten doel te voorkomen dat de tot het overlijden 
van de ondernemer onbelast gebleven winsten ook in de toe-
komst buiten de belastingheffing zouden blijven. De mogelijk-
heid om langs de laatstbesproken weg aan de noodzaak van 
een fiscale afrekening te ontkomen, werd ook bij de totstand-
koming van artikel 7, tweede lid, van het Besluit 1941 ernstig 
onder het oog gezien en vormde het onderwerp van een uit-
voerige gedachtenwisseling tussen de Tweede Kamer en de 
Regering. Verwezen zij naar hetgeen met betrekking tot voor-
meld artikel 7, tweede lid, is opgenomen in het Voorlopig Ver-
slag (Stuk no. 6) , de Memorie van Antwoord (Stuk no. 8 ) , 
het Verslag (Stuk no. 13) en de Handelingen (blzz. 1658/ 
1667) ter zake van wetsontwerp no. 1251 (Zitting 1948— 
1949, later Zitting 1 9 4 9 - 1 9 5 0 ) . 

Al moge het principe van het doen aansluiten van de fiscale 
winstbepaling voor de erflater aan die voor de opvolgende 
eigenaren door het aanhouden van de oude boekwaarden een-
voudig schijnen en zo de onderneming na het overlijden van 
een ongehuwde ondernemer door diens enige erfgenaam wordt 
voortgezet, ook inderdaad weinig moeilijkheden opleveren, de 
moeilijkheden bij de toepassing van dat principe nemen snel 
in aantal toe indien de ondernemer gehuwd was en meer dan 
één erfgenaam nalaat. De onderneming kan in haar geheel 
worden voortgezet of slechts ten dele worden voortgezet en 
voor het overige worden geliquideerd. De voortzetting op zich 
zelf kan geschieden door de langstlevende echtgenoot, door 
de gezamenlijke erfgenamen, dan wel door sommige of één 
van hen, terwijl daarop voorts contractuele bedingen en testa-
mentaire beschikkingen van de erflater van invloed kunnen 
zijn. De complicaties welke uit deze verschillende mogelijk-
heden kun.ien voortvloeien, hebben de Regering er in 1950 
van weerhouden aan de reeds toenmaals uitgeoefende aandrang 
om de onderneming te kunnen voortzetten met aanhouding 
van de oude boekwaarden gehoor te geven. 

Echter ook aan de afrekening, in het toen tot stand gekomen 
artikel 7, tweede lid, van het Besluit 1941 dwingend voor-
geschreven, kleven bezwaren. Gewezen kan worden op: 

a. het in de praktijk aan de dag getreden euvel, dat belang-
hebbenden door bij de fiscale afrekening de waarde van de 
activa zo hoog mogelijk op te voeren en aldus profiterend van 
het verlaagde tarief van maximaal 20 percent (artikel 20, 
tweede lid, van het Besluit 1941) voor de alsdan aan het licht 
tredende winsten, trachten de toekomstige, naar het normale 
tarief te belasten, winsten door afschrijvingen op de verhoogde 
boekwaarden zoveel mogelijk te verkleinen; 

b. het bestaan van een niet gemakkelijk uitvoerbare en met 
het oog op de uiteindelijke invorderbaarheid van de belasting 
gevaarlijke uitstelregeling (artikel 44a van het Besluit 1941); 

c. de moeilijkheden met betrekking tot de schatting van de 
in de onderneming aanwezige goodwill; 
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d. het feit, dat voor de vennoten in een vennootschap onder 
firma of maatschap onderling verschillende cijfers de grond-
slag voor hun winstberekening zullen vormen en het op den 
duur zelfs nodig zou kunnen worden om, naast de commer-
ciële balans, welhaast voor iedere vennoot een afzonderlijke 
fiscale balans samen te stellen. 

Afweging van deze bezwaren tegenover die, verbonden aan 
het systeem van continuatie van de oude boekwaarden, heeft 
de ondergetekende ten slotte tot de overtuiging gebracht, dat 
aan dit laatste systeem althans een kans behoort te worden 
gegeven naast dat van onmiddellijke fiscale afrekening. Het 
derde lid van artikel 15 van het ontwerp opent dan ook de 
mogelijkheid om aan onmiddellijke fiscale afrekening te ont-
komen, indien de gezamenlijke belanghebbenden een daartoe 
strekkend verzoek indienen en daarbij tevens vermelden door 
wie de onderneming zal worden voortgezet. 

Als consequentie van de hierbesproken nieuwe bepaling zijn 
in het ontwerp niet overgenomen uit het Besluit 1941 artikel 
20, tweede lid, en artikel 44a, betreffende fiscale afrekening 
naar een tarief van maximaal 20 percent en verlenging van de 
betalingstermijnen van de uit de fiscale afrekening voon-
vloeiende aanslagen. Voor deze faciliteiten, in het leven ge-
roepen om de voortzetting van de onderneming door de recht-
verkrijgenden van de overledene niet al te zeer te bemoeilijken, 
bestaat geen grond, indien de onderneming niet of niet door 
hen wordt voortgezet en zij hebben geen zin, indien fiscale 
afrekening ingevolge een verzoek van de gezamenlijke belang-
hebbenden achterwege blijft. 

Studiekosten 
Naar de bestaande wettelijke bepalingen kunnen studiekosten 

bij de berekening van het zuiver inkomen alleen in mindering 
worden gebracht indien zij als het ware in een zakelijk verband 
staan tot de voordelen welke uit zelfstandig uitgeoefend be-
roep of uit dienstbetrekking worden verkregen. Volgens het 
huidige regime zijn mitsdien aftrekbaar, hetzij als (bedrijfs- of) 
beroepskosten, hetzij als kosten van verwerving, alleen die 
kosten van studie en van studiemateriaal die een belastingplich-
tige, reeds toegerust met de voor de uitoefening van zijn functie 
vereiste kennis, maakt om die kennis op peil te houden en aldus 
zijn tegenwoordige werkzaamheden naar behoren te kunnen 
blijven vervullen. Aftrek van studiekosten, welke een belasting-
plichtige maakt om nieuwe kennis te verwerven of zijn be-
staande kennis uit te breiden en te verdiepen, ten einde daar-
door de mogelijkheid te scheppen tot het verkrijgen van een 
betere positie in de toekomst, is echter niet mogelijk. 

Weliswaar biedt de regeling van de kinderaftrek een tcge-
moetkoming, ook met betrekking tot de kosten van studie of 
opleiding voor een beroep, doch deze tegemoetkoming heeft 
praktisch gesproken slechts effect in de gevallen waarin de 
kennis welke voor de later te verrichten werkzaamheden ver-
eist is, wordt verworven, voordat een werkkring in de maat-
schappij wordt verkregen. Belastingplichtigen echter die niet 
het voorrecht genieten aldus toegerust een werkkring te aan-
vaarden en veelal eerst op latere leeftijd ten koste van aan-
zienlijke financiële offers trachten hun maatschappelijke positie 
te verbeteren, genieten thans geen enkele faciliteit. 

Is het reeds indien de feiten op zich zelf worden beschouwd, 
billijk te achten, dat tegenover de later ten volle te belasten 
meerdere baten, bij de belastingheffing ook rekening wordt ge-
houden met de uitgaven welke zijn gedaan om die baten te 
verwerven, de billijkheid spreekt te sterker indien het oog mede 
wordt gericht op de tegemoetkoming welke in het bijzonder in 
de vorm van de dubbele en de drievoudige kinderaftrek wordt 
genoten ter zake van de kosten van studie of opleiding van 
belastingplichtigen die de kennis voor hun latere beroepsuitoefe-
ning voordien hebben kunnen vergaren. Mede gezien de uit 
economisch en sociaal oogpunt uiterst belangrijke verdere scho-
ling van de beroepsbevolking, stelt de ondergetekende voor 
zowel bij de inkomstenbelasting als bij de loonbelasting, studie-
kosten die niet reeds op de opbrengst van een bron van inko-
men in mindering kunnen worden gebracht, binnen bepaalde 

grenzen in aftrek toe te laten als een nieuwe categorie van 
onder de buitengewone lasten te rangschikken uitgaven. 

De ondergetekende vertrouwt op deze wijze in belangrijke 
mate tegemoet te komen aan de vele wensen die op dit terrein 
zowel in als buiten het Parlement bij herhaling zijn geuit. Dat 
de ondergetekende studiekosten heeft aangemerkt als een nieu-
we categorie van als buitengewone lasten aan te merken uit-
gaven, vindt zijn grond enerzijds in de omstandigheid dat hij 
er prijs op stelt de gangbare opvatting omtrent het in de nieuwe 
wetgeving overgenomen begrip kosten van verwerving niet te 
vertroebelen, anderzijds in de omstandigheid dat hier evenals 
bij de reeds van oudsher als buitengewone lasten aan te merken 
kosten sprake is van bestedingsuitgaven waarvoor, gezien hun 
aard, prioriteit moet worden toegekend boven het heffen van 
belasting. 

De voor de tegemoetkoming gekozen vorm biedt het voor-
deel dat met de kosten, evenals dat het geval is met studiekos-
ten ter zake waarvan kinderaftrek wordt genoten, rekening 
wordt gehouden in het tijdvak waarin zij worden uitgegeven. 
Een andere vorm waarin de onderhavige faciliteit zou kunnen 
worden gegoten, is die waarbij de studiekosten door een belas-
tingplichtige gemaakt ter verwerving van of ter verbetering 
van een maatschappelijke positie, worden geactiveerd en ver-
volgens worden verdeeld over de periode waarin de baten 
welke als resultaat van de ondernomen studie worden ver-
kregen, gaan vloeien. Reeds het bezwaar dat de belastingplich-
tige langs deze weg geen verlichting van lasten wordt geboden 
in het tijdvak waarin hij aan deze verlichting de meeste be-
hoefte heeft, met name het tijdvak waarin hij de uitgaven doet, 
heeft de ondergetekende doen besluiten de oplossing van het 
vraagstuk van de fiscale tegemoetkoming ter zake van de kos-
ten van studie niet te zoeken in een latere, doch in een onmid-
dellijke aftrek. Al ontveinst de ondergetekende zich niet, dat 
ook het voorgestelde stelsel van aftrek als buitengewone lasten 
aanzienlijke complicaties voor de praktische wetstoepassing zal 
medebrengen, niettemin heeft dit stelsel het voordeel dat ver-
meden worden vragen met betrekking tot de periode waarover 
naar het andere hierboven besproken stelsel de uitgaven zouden 
moeten worden verdeeld, vragen die niet eenvoudig te beant-
woorden zijn als men zich voor ogen stelt dat het geenszins 
zeker is dat de beoogde baten ook werkelijk zullen vloeien. 

De werkende gehuwde vrouw 
Met betrekking tot de heffing van de inkomstenbelasting van 

echtgenoten gaat de bestaande wetgeving, met name artikel 2 
van het Besluit 1941, ervan uit dat de inkomsten van de ge-
huwde vrouw worden aangemerkt als inkomsten van haar man, 
tenzij de echtgenoten duurzaam gescheiden leven. Met betrek-
king tot de vermogensbelasting geldt behoudens kleine, niet-
principiële, verschillen hetzelfde. Hoofdregel voor de heffing 
van de belastingen naar inkomen en vermogen van echtgenoten 
in de bestaande wetgeving is derhalve dat hun inkomen en hun 
vermogen als eenheid, en wel bij de man, wordt belast. In de 
thans ingediende wetsontwerpen betreffende de inkomstenbe-
lasting en de vermogensbelasting is dit beginsel gehandhaafd. 

Worden tegen de hier geschetste hoofdregel met betrekking 
tot de vermogensbelasting vrijwel geen bezwaren vernomen, 
anders is het met betrekking tot de inkomstenbelasting, al-
waar in het bijzonder tegen de fiscale positie van de gehuwde 
vrouw bezwaren worden ingebracht indien zij inkomsten uit 
dienstbetrekking verwerft. Voor een belangrijk deel vinden deze 
zowel in de Staten-Generaal als daar buiten geuite bezwaren 
hun oorzaak in het feit, dat de bestaande wetgeving naar de 
vaste leer van ons hoogste rechtscollege geen ruimte laat voor 
een aftrek van de extra-uitgaven voor huishoudelijke hulp en 
kinderverzorging welke weliswaar samenhangen met het feit 
dat de gehuwde vrouw arbeid verricht buiten de gezinshuis-
houding, doch voortvloeien uit de persoonlijke omstandigheden 
van de belastingplichtige en zijn gezin en de wijze waarop 
dezen hun leven hebben ingericht. 

Al mogen deze bezwaren bijzonder duidelijk naar voren 
treden in de gevallen waarin de gehuwde vrouw een dienst-
betrekking vervult, reeds bij herhaling is er bij de bespreking 
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van de tegen de beslaande toestand ingebrachte bezwaren van 
de zijde van de Regering op gewezen, dat het probleem zich 
niet slechts voordoet indien de gehuwde vrouw arbeid in dienst-
bctrekking verricht, maar evenzeer indien de gehuwde vrouw 
zelf een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, of zoals bij het 
middenstands- en het kleine landbouwbedrijf veelvuldig voor-
komt, arbeid vcrichl in het bedrijf van haar man en aldus be-
taalde hulp uitspaart. 

Hoezeer het met betrekking tot de extra-kosten van huis-
houdelijke hulp welke samenhangen met het feit dat de ge-
huwde vrouw inkomsten verwerft met arbeid buiten haar huis-
houden, gaat om kosten die in beginsel liggen in de persoon-
lijkc sfeer van de besteding van het door de echtgenoten ge-
zamcnlijk verworven inkomen in verband met de wijze waarop 
zij hun leven hebben ingericht, niettemin kan niet worden ont-
kend dat er tussen die kosten en de arbeidsinkomstcn van de 
vrouw een zeker verband bestaat, dat te sterker spreekt naar-
mate het doen van uitgaven voor huishoudelijke hulp en 
kinderverzorging noodzakelijk moet worden geacht. 

In het kader van de thans ondernomen algemene herziening 
is er dan ook alle reden zich te bezinnen op de vraag of niet 
een heroriëntering met betrekking tot de fiscale positie van de 
werkende gehuwde vrouw geboden is. Nauwgezette afweging 
van de in deze van belang zijnde factoren heeft de onderge-
tekende geleid tot een bevestigende beantwoording van deze 
vraag. Daarbij stelt hij voorop dat er naar zijn mening geen 
sprake kan zijn van een inbreuk op het ook in de thans in-
gediende ontwerpen aanvaarde beginsel van de samenvoeging 
van inkomens en vermogens van echtgenoten. Bezien vanuit 
het oogpunt van de financiële draagkracht welke het ver-
wonen inkomen voor het gezin representeert, maakt het toch 
geen verschil of dit inkomen wordt verkregen doordat de man 
bij voorbeeld twee dienstbetrekkingen vervult, dan wel doordat 
beide echtgenoten ieder één dienstbetrekking vervullen. 

Een andere weg welke bij de heroriëntering met betrekking 
tot de fiscale positie van de werkende gehuwde vrouw kan 
worden ingeslagen, is die waarbij aftrek wordt toegestaan van 
de extra-kosten van huishoudelijke hulp en kinderverzorging, 
welke in feite worden uitgegeven als gevolg van het verrichten 
van arbeid door de gehuwde vrouw buiten haar eigen gczins-
huishouding. Aan het volgen van deze weg zijn echter vele 
bezwaren verbonden. Kan reeds het aantonen van de uitgaven 
op zich zelf tot moeilijkheden aanleiding geven, veel grotere 
moeilijkheden levert het op het juiste antwoord te vinden op 
de vraag of inderdaad sprake is van extra-kosten, dan wel 
slechts van kosten die ook zouden zijn gemaakt indien de 
vrouw geen arbeid buiten haar eigen huishouding zou hebben 
verricht. Voorts kan het ook weinig bevredigend worden gc-
noemd. d;:t bij aftrek van de werkelijke extra-kosten juist ge-
trouwde vrouwen, die veelal met grote inspanning als hulp in 
de huishouding of werkster inkomsten voor het eigen gezin 
verwerven of arbeid verrichten in het bedrijf van hun echt-
genoot, van de aftrek verstoken zouden blijven, omdat zij, 
indien zij ook de eigen huishouding blijven verzorgen, in feite 
geen kosten voor hulp maken. 

De ondergetekende meent dan ook dat een redelijk en prak-
tisch hanteerbaar resultaat slechts kan worden verkregen 
door in de gevallen waarin de gehuwde vrouw door werkzaam-
heden die een groot deel van de dag in beslag nemen, bijdraagt 
tot het gezinsinkomen, bij wijze van tegemoetkoming een for-
faitaire aftrek toe te staan ter zake van de kosten van huis-
houdelijke hulp, enz. welke geacht kunnen worden van het 
verrichten van die werkzaamheden het gevolg te zijn. Ter wille 
van de eenvoud en in overeenstemming met hetgeen thans 
reeds geldt voor de zogenaamde bejaarden- en invalidenaftrek, 
wordt in het ontwerp voorgesteld deze forfaitaire aftrek te ver-
lenen in de vorm van een bijzondere tariefstoepassing. De ver-
schuldigde inkomstenbelasting over het bij de man belaste geza-
menlijke inkomen wordt bepaald door het tarief toe te passen op 
het totale belastbare inkomen nadat dit is verminderd met een 
bedrag van f 3 voor elke arbeidsdag tot een maximum van 
f 624 per jaar. Door het forfaitaire karakter van de aftrek is het 
niet van belang of door de buiten haar huishouding verrichte 

arbeid van de gehuwde vrouw ook metterdaad uitgaven voor — 
extra — huishoudelijke hulp worden gedaan. Uitgaande van de 
hiervoor genoemde gedachte, dat de vrouw voor een groot deel 
van de dag aan de huishoudelijke bezigheden moet zijn onttrok-
ken, is in de ontworpen regeling voor de gehuwde vrouw in 
dienstbetrekking de eis gesteld dat zij gedurende ten minste vier 
uur per dag als zodanig werkt. In verband met een doelmatige 
controleerbaarheid acht de ondergetekende het noodzakelijk 
voor de gehuwde vrouw die buiten het verband van een dienst-
betrekking arbeidt, de voorwaarde te stellen dat deze werk-
zaamheden gedurende een aaneengesloten periode van vier uur 
per dag worden verricht. 

Met betrekking tot de loonbelasting kan een aftrekregeling 
voor de gehuwde vrouw naar het oordeel van de ondergeteken-
de gevoeglijk achterwege blijven. Indien een gehuwde vrouw 
een dienstbetrekking vervult, zal, behoudens een enkele uit-
zondcring. ook in gevallen waarin het gezamenlijke inkomen 
van de echtgenoten niet meer bedraagt dan f 6 900 (artikelen 
52 en 53 van het ontwerp), een aanslag in de inkomstenbelas-
ting worden opgelegd. Het achterwege blijven van een aanslag 
werkt voor de toepassing van de aftrckregeling onbillijk in het 
uitzonderlijke geval, dat de gehuwde vrouw enig-kostwinster 
is. De ondergtekende stelt zich voor hieraan tegemoet te komen 
door gebruikmaking van de hem in artikel 53, eerste lid, letter 
c, verleende bevoegdheid. 

Sterk wisselende inkomens 
Een vraagstuk waarvoor de laatste jaren van verschillende 

zijden aandacht is gevraagd, is ten slotte het vraagstuk van de 
heffing van de inkomstenbelasting over sterk wisselende in-
komens. Ten gevolge van de progressie in het tarief van de in-
komstenbelasting kunnen daarover soms belangrijk hogere be-
dragen aan inkomstenbelasting verschuldigd zijn dan het geval 
zou zijn indien die inkomens gelijkmatig zouden zijn gevloeid. 
In het bijzonder met betrekking tot de winsten uit bedrijven 
waarvan het beloop afhankelijk is van factoren welke de onder-
nemer niet vermag te beïnvloeden, b.v. conjunctuurinvloeden, 
weersomstandigheden e.d., doet zich deze zwaardere belasting-
druk gevoelen. 

De bezwaren welke tegen de bestaande toestand worden ge-
uit, vloeien in hoofdzaak voort uit de annaliteit van de inkom-
stenbelasting, of met andere woorden: uit het bij de heffing 
van de inkomstenbelasting telkens slechts in beschouwing 
nemen van een periode van ten hoogste één kalenderjaar. Reeds 
de bestaande wetgeving kent in dit opzicht op een tweetal pun-
ten verzachtingen, met name door het instituut van de verlies-
compensatie, waardoor negatieve inkomens van een bepaald 
jaar worden verrekend met positieve inkomens van andere 
jaren en dat van het bijzondere tarief van artikel 48 van het 
Besluit 1941, waarbij ten aanzien van bepaalde geaccumu-
leerde inkomensbestanddelen de progressie van de inkomsten-
belasting in het jaar van genieten wordt uitgeschakeld. Voor de 
gevallen, waarin noch de ene noch de andere verzachting toe-
passing kan vinden, biedt de bestaande wetgeving geen moge-
lijkheid de werking van de progressie te matigen. Wel kende ar-
tikel 4, paragraaf 3, van de Wet op de Bedrijfsbelasting 1893 
de mogelijkheid van een aanslag naar het gemiddelde inkomen 
over de laatste drie kalenderjaren, doch deze mogelijkheid is 
bij de invoering van de Wet op de Inkomstenbelasting 1914 niet 
overgenomen en ook later niet herleefd. 

De belangrijkste bezwaren tegen het openen van de moge-
lijkheid van een herrekening van de verschuldigde belasting 
naar een gemiddeld jaarinkomen zijn gelegen in de belasting-
technisch ingewikkelde voorzieningen die een dergelijke rcge-
ling vereist in verband met de samenloop met de verliescom-
pensatie — in het bijzonder nu deze enige jaren terug op 
zich zelf nog is gecompliceerd door de invoering van de zg. 
carry-back: de verrekening van een negatief onzuiver inkomen 
van een bepaald jaar met het positieve onzuivere inkomen van 
het daaraan voorafgaande jaar — alsmede in de zeer omvang-
rijke vermeerdering van werkzaamheden bij de aanslagregeling. 
Aan invoering van een algemene regeling inzake herrekening 
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van de verschuldigde belasting naar een gemiddeld inkomen over 
een aantal jaren kan reeds om redenen van uitvoering niet wor-
den gedacht. Zoals in de Memorie van Antwoord betreffende het 
Belastingplan 1953 aan de Tweede Kamer der Statcn-Gencraal 
is medegedeeld (Zitting 1953—1954 — 3037/3042, stuk 
no. 5, blz. 17 en 18) is bij vroegere bestudering van dit vraag-
stuk gebleken dat invoering van een algemene regeling 500 000 
herrekeningen per jaar zou vereisen, waarbij het in de over-
grote meerderheid van gevallen om onbetekenende bedragen 
zou gaan. De erkenning dat het in de overige gevallen om 
inderdaad aanzienlijke bedragen kan gaan, heeft de ondergete-
kende, gelet op het belang dat in de Staten-Generaal aan een 
regeling voor dit vraagstuk wordt gehecht, tot de slotsom ge-
bracht, dat het wenselijk is een voorziening te treffen welke 
uitgaat van een herrekening van de belasting naar een gemid-
deld inkomen over een periode van drie jaren, doch alleen in-
dien gedurende drie aaneengesloten kalenderjaren winst uit 
een zelfde onderneming is genoten en het verschil tussen de 
belasting die over deze periode is geheven en de belasting die 
verschuldigd zou zijn indien de winst gelijkmatig aan elk der 
drie jaren wordt toegerekend, meer bedraagt dan 10 percent en 
tevens meer dan f 300. Fs aan deze beide voorwaarden voldaan, 
dan zal het gedeelte van de méér verschuldigde belasting dat 
het grensbedrag van 10 percent met een minimum van f 300 te 
boven gaat, worden teruggegeven. 

De ondergetekende moge er met enige nadruk op wijzen dat 
de voorgestelde regeling slechts ten doel heeft een voorziening 
te treffen voor de gevallen waarin de gevolgen van het onge-
lijkmatig genieten van het inkomen sterk spreken. Met name 
door het trekken van de bovenomschreven grenzen zal de 
voorgestelde voorziening geen toepassing kunnen vinden ten 
aanzien van andere baten dan winsten en evenmin in gevallen 
waarin het ten gevolge van het ongelijkmatig vloeien van win-
sten meer verschuldigde belastingbedrag niet groter is dan de 
hogergenoemde 10 percent met een minimum van f300. Door 
de beperking van het aantal herrekeningsgcvallen welke daarvan 
het gevolg is, zullen de bezwaren welke aan de invoering van 
een algemene regeling inzake herrekening in de weg staan, tot 
aanvaardbare proporties worden teruggebracht. Gezien het 
uitermate technische karakter van de bepalingen volgens welke 
de herrekening zal moeten geschieden, heeft de ondergetekende 
gemeend de nieuwe Wet op de inkomstenbelasting 1958 daar-
mede niet te moeten bezwaren. Volstaan is daarom met het op-
nemen van een bepaling waarbij de nadere uitwerking van de 
regeling aan de Kroon wordt voorbehouden (art. 55, letter a, 
van het ontwerp). 

Andere wijzigingen 

Behalve de hierboven afzonderlijk behandelde wijzigingen 
van materiële aard, behelst het onderhavige ontwerp nog een 
groot aantal materiële wijzigingen van minder algemene be-
tekenis, met betrekking waartoe de ondergetekende hier wil 
volstaan met opsomming van de belangrijkste daarvan. Bij de 
bespreking van de artikelen zullen deze wijzigingen worden 
toegelicht. Gewezen zij op het in de belasting betrekken van de 
ambtenaren van de buitenlandse dienst (artikel 2 van het ont-
werp), op de wijzigingen in de bepalingen volgens welke het 
inkomen van kinderen bij dat van de ouders wordt gevoegd 
(artikel 5 van het ontwerp), op de mogelijkheid om aan on-
middellijke fiscale afrekening te ontkomen bij de omzetting van 
een vennootschap onder firma of eenmanszaak in een naam-
loze vennootschap (artikel 17 van het ontwerp), op de bepalin-
gen betreffende niet met het kalenderjaar samenvallende boek-
jaren (artikel 18 van het ontwerp), op het buiten de heffing 
laten van rente, begrepen in uitkeringen uit levensverzekeringen 
die niet tegen betaling van een koopsom zijn gesloten (artikel 
22, eerste lid, letter c, van het ontwerp, op de wijziging van de 
regeling van de aftrek van buitengewone lasten (artikel 38 van 
het ontwerp) en op de berekeningswijze van de belastingvoet bij 
het zg. bijzondere tarief en het binden van de toepassing van 
dit tarief aan een minimum van f 1000 (artikel 48 van hot 
ontwerp). 

Een drietal punten met betrekking waartoe het ontwerp geen 
voorzieningen behelst, zij op de/c plaats besproken. Deze pun-
ten betreffen het vervallen van het zg. belastingtijdvak (arti-
kel 4, derde lid, van het Besluit 1941), het niet beperken van 
de aanslagen vermogensbelasting tot zodanige bedragen dat 
steeds ten hoogste een bepaald percentage van het inkomen 
voor betaling van inkomsten- en vermogensbelasting benodigd 
is en het niet in aftrek brengen van de verschuldigde ver-
mogensbelasting bij het berekenen van het belastbare inkomen. 

Door het vervallen van het belastingtijdvak komt ook te 
vervallen de verzwaring van de belasting welke in het Besluit 
1941 een gevolg was van de bijzondere wijze van tariefstoe-
passing voor degene die slechts gedurende een gedeelte van het 
kalenderjaar belastingplichtig was (artikel 45, tweede lid, van 
het Besluit 1941). De ondergetekende meent dat deze ver-
fijning in het kader van de onderhavige herziening gevoeglijk 
kan vervallen. 

Wat betreft het beperken van de aanslagen vermogensbelas-
ting in verband met de over het inkomen verschuldigde in-
komstenbelasting en het in mindering brengen van de ver-
mogensbclasting bij het bepalen van het inkomen worden geen 
voorzieningen voorgesteld. De ontwerpen betreffende de nieu-
we wetten op de inkomstenbelasting en de vermogensbelasting 
stemmen op deze punten overeen met het Besluit 1941 en de 
Wet op de Vermogensbelasting 1892. Ten aanzien van de 
beide genoemde desiderata deelt de ondergetekende de reeds 
meermalen van de zijde van de Regering uiteengezette be-
zwaren, weergegeven in de Memorie van Antwoord aan de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal betreffende het Belasting-
plan 1955 (Zitting 1954—1955 — 3885, 3887, Stuk no. 14, 
blz. 16 en 17) en laatstelijk nog ter sprake gekomen in de 
Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer betreffende 
de in 1957 voorgestelde belastingmaatregelen (Zitting 1957— 
1958 — 4983, Stuk no. 10, blz. 14). Deze bezwaren komen 
hierop neer, dat zowel het beperken van de aanslagen vermo-
gensbelasting als het aftrekbaar stellen van de vermogensbelas-
ting het karakter niet slechts van de inkomstenbelasting maai 
ook van de vermogensbelasting als van elkaar onafhankelijke 
belastingen, ieder afzonderlijk geheven naar een op zich zelf 
staand element van draagkracht zou miskennen. Ter verbetering 
van een in de boven aangehaalde passage voorkomende druk-
fout, zij hier nog vermeld dat in plaats van de eerste regel op 
bladzijde 17 van bedoelde Memorie van Antwoord moet wor-
den gelezen: ..heven naar de maatstaf van het vermogen als 
zelfstandige factor van draagkracht naast het inkomen, mis-
kent. Dit ka-". In deze passage wordt opgemerkt dat het ver-
mogen als zelfstandige factor van draagkracht naast het inko-
men. hierin tot uiting komt dat onder meer ook zaken in blote 
eigendom in de vermogensbelasting worden betrokken. Tn het 
ontwerp van de Wet op de vermogensbelasting 1958 wordt ten 
aanzien van de blote eigendom echter voorgesteld de vermo-
gensbclasting te heffen bij de vruchtgebruiker als ware zijn 
vruchtgebruik volle eigendom (artikel 6 ) . Ten einde te voor-
komen dat hieruit de conclusie zou worden getrokken dat nu 
ook aan het betooa inzake het karakter van de vermogensbelas-
ting de grond, althans ten dele. zou zijn ontvallen, merkt de 
ondergetekende op dat ann de wijziging met betrekking tot de 
heffing van de vermogensbelasting over de blote eigendom 
geen overwegingen van principiële aard. doch zoals uit de 
Memorie van Toelichting tot het ontwerp van de Wet op de 
vermogensbelasting 1958 blijkt, alléén overwegingen van prak-
tische wetstoepassing ten grondslag liggen. Het karakter van de 
vermogensbelasting ondergaat daardoor geen wijziging, het-
geen ook hieruit nog blijkt, dat aan de vruchtgebruiker ter 
zake van de vermogensbelasting welke hij over de waarde 
van de blote eigendom verschuldicd is, een regresrecht naar 
forfaitaire maatstaf tegenover de blote eicenaar wordt toege-
kend (artikel 22 van het ontwerp van de Wet op de vermogens-
belasting 1958). 

Voorts meent de ondergetekende nog het volgende te moeten 
oomerken. Voor zover de voortschrijdende belastincwetenschap, 
die in het bijzonder voor de grondslaaen van de inkomstenbe-
lasting steeds grote belangstelling heeft getoond, reeds tot afge-
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ronde en algemeen aanvaarde conclusies is gekomen, hebben 
deze resultaten uiteraard op de samenstelling van het ontwerp 
een belangrijke invloed gehad. Ten aanzien van onderwerpen 
echter, waaromtrent nog slechts min of meer vage denkbeelden 
bestaan en zelfs de meningsverschillen niet altijd zijn gepre-
ciseerd, heeft de ondergetekende zelfstandig een koers moeten 
kiezen, welke, naar hij zich bewust is, op den duur wellicht 
niet de enig juiste of de meest juiste zal blijken te zijn. Op 
punten waarop de bclastingwetenschap nog niet tot afgeronde 
en algemeen aanvaarde conclusies is gekomen, is in de toe-
lichting bij sommige artikelen het standpunt dat bij de samen-
stelling van het ontwerp is ingenomen, enigszins uitvoeriger 
uiteengezet dan met betrekking tot andere, meer vaststaande 
fundamentele begrippen nodig was. Zulks niet omdat de onder-
getekende partij wil kiezen in de wetenschappelijke strijd, doch 
omdat hij meent dat een dergelijke uiteenzetting ertoe kan bij-
dragen dat de gedachtenwisseling over het ontwerp op prak-
tisch terrein blijft. 

Wat tenslotte betreft de gevolgen van de herziening voor het 
overheidsbudget dient ervan te worden uitgegaan dat de voor-
genomen wijzigingen bij beide groepen van ontwerpen, wijzi-
gingen die eensdeels een verlies anderdeels een vermeerdering 
van belastingopbrengst opleveren, elkaar globaliter in evenwicht 
moeten houden. Op de uiteindelijke omvang van de budgettaire 
gevolgen van de herziening in haar geheel zal nader worden 
teruggekomen bij de indiening van de tweede groep van wets-
ontwerpen. 

§ 4. TOELICHTING BIJ DE ARTIKELEN 

Artikel 1. Met het in artikel 1 opgenomen voorstel de in-
komstenbelasting te stempelen tot een „directe belasting" be-
oogt de ondergetekende niet een standpunt in te nemen ten 
aanzien van de wetenschappelijke indeling van de belastingen. 
Gegeven het feit. dat in verschillende wettelijke bepalingen 
sprake is van een groep van belastingen die aldaar, los van enig 
wetenschappelijk standpunt, als „directe belastineen" wordt 
aangeduid, wordt door het bezigen van die aanduiding te de/er 
plaatse slechts te kennen gegeven, dat dergelijke tegenwoordige 
of toekomstige wettelijke bepalingen ook op de inkomstenbe-
lasting van toepassing zullen zijn. Dat tegen deze strekking van 
het hierbesproken artikel bezwaar zou kunnen bestaan, kan de 
ondergetekende 7ich niet voorstellen: hij acht het buiten twijfel, 
dat de werkinassfeer van bepalingen als die vervat in de wet 
van 22 mei 1845 (Sib. 22) met betrekking tot de invordering, 
als die welke ten aanzien van de zogenaamde richtige heffing 
thans ziin opaenomen in Hoofdstuk VI van de Algemene wet, 
of als die welke artikel 20 van de Comptabiliteitswet bevat ter 
zake van de comptabele verantwoording, zich ook tot de in-
komstenbclasting behoort uit te strekken. 

De betekenis van artikel 1 is echter voornamelijk gelegen in 
de aanwijzing van degenen die aan de heffing van de belasting 
onderworpen zijn. Dezen, in de bclastingwetenschap vaak aan-
geduid als „belastinssubjccten" of als „subjectief belastineplich-
tigen", worden in het ontwerp en ook in deze Memorie van 
Toelichting kortweg genoemd: belastingplichtigen. Degene te 
wiens aanzien wordt voldaan aan de omschrijving van artikel 1, 
blijft, zolana dit het geval is. bij voortduring belastingplichtige, 
ook al is hij op een bepaald ogenblik geen belasting verschul-
digd. Een belastincschuld in materiële zin ontstaat eerst, wan-
neer iemand, terwijl hij (subjectief) belastingplichtige is, in de 
zin van het ontwerp bedraaen geniet, bedoeld in de artikelen 4 
of 41; zulks uiteraard in de veronderstelling, dat ten slotte het 
tarief voor hem een bedrag aan belasting aanwijst. 

Blijkens artikel 1 kunnen alleen natuurlijke personen belas-
tinaplichtig zijn. Ten laste van een overledene ontstaat der-
halve na het tijdstip van overlijden in materiële zin geen be-
lastingschuld meer. Alleen voor de belastingschulden die reeds 
vóór dat tijdstip, hetzij in het alsdan lopende jaar, hetzij in 
vroegere jaren ontstaan zijn, kunnen nog aanslagen ten name 
van de overledene worden opgelegd. 

In overeenstemming met hetgeen reeds van oudsher ten aan-
zien van de inkomstenbelasting heeft gegolden, verdeelt het 
ontwerp de natuurlijke personen in twee scherp gescheiden 
groepen van belastingplichtigen, te weten: zij die binnen het 
Rijk in Europa wonen en zij te wier aanzien dit niet het geval 
is, althans niet kan worden aangetoond. De eveneens reeds van 
oudsher in verschillende onderdelen van het belastingrecht gel-
dende regel, dat niet aan de hand van burgerrechtelijke bepa-
Iingen omtrent het domicilie, doch (voor zover geen bijzondere 
voor de belastingheffing geldende bepalingen anders luiden) 
naar de omstandigheden moet worden beoordeeld, waar iemand 
woont, is thans opgenomen in artikel 4 van de Algemene wet. 
Dit laatste artikel geeft een nauwkeuriger omschrijving van de 
woonplaats dan voor het vaststellen van de subjectieve belas-
tingplicht voor de inkomstenbelasting nodig is. Ten aanzien 
van de binnenlandse belastingplichtigen is het immers vol-
doende dat blijkt dat zij, waar dan ook, binnen het Rijk 
wonen; men kan trouwens binnen het Rijk wonen zonder er 
een (vaste) woonplaats te hebben. En degene van wie niet 
kan worden vastgesteld dat hij binnen het Rijk in Europa 
woont, wordt, indien hij binnenlands inkomen geniet, inge-
deeld bij de groep van de buitenlandse belastingplichtigen, zon-
der dat verder omtrent zijn woonplaats iets behoeft te blijken. 

Wie het Rijk in Europa metterwoon heeft verlaten, kan als 
binnenlandse belastingplichtige alleen nog worden aangeslagen 
voor de belastingschulden die reeds vóór zijn vertrek materieel 
zijn ontstaan doordat hij, hier te lande wonende, bedragen ge-
noot, als bedoeld in artikel 4 van het ontwerp. Wel kan hij van 
het tijdstip van zijn vertrek af buitenlandse belastingplichtige 
worden. 

De buitenlandse belastingplichtige die zich metterwoon hier 
te lande vestigt, houdt op het tijdstip dier vestiging op buiten-
landsc belastingplichtige te zijn, doch gaat alsdan behoren tot 
de groep van de binnenlandse belastingplichtigen en kan in die 
hoedanigheid worden aangeslagen voor het inkomen dat hij 
van zijn vestiging hier te lande af gaat genieten. De subjectieve 
belastingplicht van de buitenlandse belastingplichtige kan echter 
ook eindigen, wanneer hij zich niet hier te lande metterwoon 
komt vestigen, doch ophoudt binnenlands inkomen te genieten. 
Voor de buitenlandse belastingplichtigen is het genieten van 
binnenlands inkomen immers een element van zijn subjectieve 
belastingplicht. 

Dit laatste punt vereist, naar het de ondergetekende voor-
komt, enige nadere toelichting. Het opnemen in artikel 1, let-
ter b, van het genieten van binnenlands inkomen als element 
van de subjectieve belastingplicht heeft geen andere strekking 
dan tof uitdrukking te brengen, dat de Nederlandse Staat 
iemand die niet binnen zijn rechtsgebied woont, niet aan zijn 
inkomstenbelasting onderwerpt, indien geen bijzondere verhou-
ding aanwezig is die zodanige onderwerping rechtvaardigt. Een 
dergelijke verhouding kan uiteraard aanwezig zijn, ook al komt 
zij niet tot uiting in de vorm van een positief bedrag aan in-
komen. De in artikel 1, letter b, ter omschrijving van de sub-
jectieve belastingplicht voorkomende woorden „binnenlands in-
komen genieten" hebben dan ook geen andere betekenis dan 
de in artikel 1, 2°, van het Besluit 1941 gebezigde term ,,bin-
nenlandse bronnen van inkomen hebben". Een afzonderlijk 
wettelijk begrip „bronnen van inkomen" kan echter beter ver-
vallen, nu daardoor zonder bezwaren van betekenis een ver-
eenvoudiging in opzet en redactie van het ontwerp kan worden 
bereikt. 

Artikel 2. Vaak en vooral wanneer iemand geen vaste 
woonplaats heeft binnen het Rijk in Europa, levert het moei-
lijkheden op om aan de hand van de omstandigheden vast te 
stellen of hij al dan niet binnen het Rijk woont en al bijzonder 
groot kunnen die moeilijkheden zijn, wanneer de belangheb-
bende gedurende geruime tijd niet of slechts met tussenpozen 
hier te lande verblijf houdt. In dit laatste geval geeft zelfs het 
aanhouden van een woongelegenheid binnen het Rijk niet altijd 
zekerheid; te minder nog, indien die woongelegenheid niet een 
zelfstandige is, doch de belanghebbende zich slechts een plaats 
reserveert in het gezin van een ander. De oorzaak van de hier 
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bedoelde moeilijkheden is voor een groot deel gelegen in het 
feit, dat vele van de „omstandigheden" naar welke de woon-
plaats moet worden vastgesteld, zich voordoen in het buiten-
land en derhalve aan rechtstreekse waarneming ontsnappen. 

Het is op grond van deze overwegingen, dat in artikel 2 van 
het ontwerp het beginsel, dat „wonen" voor de heffing van de 
belasting een feitelijk begrip is, voor een bepaald geval 
wordt uitgebouwd met behulp van een fictie. Wanneer vast-
staat, dat iemand op twee tijdstippen hier te lande heeft ge-
woond, wordt aangenomen, dat hij ook in de tussen die tijd-
stippen liggende periode woonplaats binnen het Rijk heeft be-
houden. Deze fictie ondervangt de moeilijkheid voor een groot 
aantal gevallen en is, doordat de tussenperiode op niet langer 
dan een jaar wordt gesteld, wel zo voorzichtig, dat zij in de 
regel in overeenstemming blijft met de werkelijkheid. Wat dit 
laatste betreft, is zekerheidshalve aan de belanghebbende nog 
de mogelijkheid gelaten om aan te tonen, dat hij in de loop 
van het bedoelde tijdvak van een jaar inderdaad in een der 
andere delen van het Koninkrijk of op het grondgebied van 
een andere Mogendheid gewoond heeft. Te dien aanzien geldt 
echter weer de bepaling, dat de vraag waar iemand woont, 
moet worden beoordeeld naar de omstandigheden en dus bij 
voorbeeld niet naar buitenlandse belastingwetten. Dit kan uiter-
aard tot gevolg hebben, dat iemand zowel in Nederland als in 
het buitenland als ten volle belastingplichtig wordt aangemerkt, 
doch dergelijke moeilijkheden zijn vatbaar om door internatio-
nale verdragen of door afspraken tussen de verschillende Rijks-
delen te worden opgelost. 

Slaagt een belanghebbende, die in bovenbedoelde periode 
van een jaar niet hier te lande heeft gewoond, in het bewijs 
dat hij op het grondgebied van een andere Mogendheid heeft 
gewoond, dan bereikt hij daarmede dat de fictie niet toegepast 
kan worden. 

Het is ook mogelijk dat een belanghebbende zijnerzijds een 
beroep op de fictie doet, indien het voor hem voordeliger is, 
als binnenlandse belastingplichtige aangemerkt te worden; men 
denke bij voorbeeld aan het geval, dat iemand, naast het ge-
nieten van baten als bedoeld zijn in artikel 41 van het ont-
werp, uit anderen hoofde verliezen lijdt. De belanghebbende 
zal daartoe hebben te bewijzen dat hij, nadat hij het land met-
terwoon heeft verlaten, binnen een jaar metterwoon hier te 
lande is teruggekeerd. De fiscus zal dan in geval van geschil 
het bewijs kunnen leveren, dat de belanghebbende, naar de 
omstandigheden beoordeeld, niet metterwoon hier te lande is 
teruggekeerd dan wel inmiddels in het buitenland heeft ge-
woond. 

De hier besproken fictie kan ook worden ingeroepen 
ter bestrijding van sommige vormen van belastingvlucht. 

Niet onvermeld mag blijven, dat de bepalingen van artikel 2 
een kleine technische moeilijkheid kunnen opleveren, die echter 
niet als een bezwaar van doorslaggevende betekenis behoeft te 
worden beschouwd. Wanneer namelijk een binnenlandse be-
lastingplichtige het Rijk in Europa metterwoon verlaat, blijft 
nog gedurende een jaar na zijn vertrek de vraag open of hij 
binnenlandse belastingplichtige is gebleven, of wel, indien hij 
binnenlands inkomen is blijven of gaan genieten, buitenlandse 
belastingplichtige is geworden. De grootte van zijn met het ant-
woord op deze vragen verband houdende belastingschulden kan 
derhalve niet vroeger dan een jaar na zijn vertrek worden vast-
gesteld. 

De bepaling van artikel 3, derde lid, van het Besluit 1941 
is niet in het ontwerp overgenomen. In verband met de ver-
andering in hun staatkundige positie wordt voor de daar ge-
noemde gebieden thans de algemene regel van het nieuwe 
artikel 2 vooropgesteld; blijken bijzondere voorzieningen nodig, 
dan behoren die te worden getroffen bij speciale wettelijke 
bepalingen dan wel bij overeenkomsten ter voorkoming van 
dubbele belasting of andere afspraken. 

De inhoud van artikel 3, vierde lid, van het Besluit 1941 is 
in algemeen verband overgenomen in artikel 4, tweede lid, van 
de Algemene wet. 

De in het tweede lid van artikel 2 opgenomen regeling is 
geheel nieuw. Haar strekking is in hoofdzaak, dat Nederlandse 

diplomatieke vertegenwoordigers en daarmede gelijk te stellen 
personen, die tot nu toe hoogstens als buitenlandse belasting-
plichtigen aangemerkt kunnen worden, als binnenlandse belas-
tingplichtigen behandeld zullen worden. Deze personen worden 
in het land waar zij verblijf houden als regel niet in enige be-
lasting naar het inkomen betrokken, daar zij geacht worden 
nog deel uit te maken van de gemeenschap die zij vertegenwoor-
digen. Het ligt derhalve voor de hand hen voor de Nederlandse 
belastingheffing ook als lid van die gemeenschap aan te mer-
ken. Dit is in de onderwerpclijke regeling gebeurd door te be-
palen dat zij geacht worden binnen het Rijk te wonen. Het 
verdient vermelding dat het geenszins in strijd is met de op-
vattingen, die internationaal gehuldigd worden, deze personen 
op zodanige wijze te behandelen. In de wetgeving van vele 
landen komt de bepaling voor dat hun diplomatieke ambte-
naren als inwoners worden beschouwd. 

Door de voorgestelde regeling wordt dus voorkomen dat het 
inkomen vun de daarin bedoelde personen zonder aanwijsbare 
reden geheel of gedeeltelijk vrijgesteld zou zijn van de belas-
tinghcffing. Het is echter denkbaar dat een Mogendheid niet 
het hiervoor aangegeven standpunt inneemt en het inkomen 
van de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordigers dus wel 
geheel of ten dele aan een belastingheffing onderwerpt. In zulk 
een geval zullen de regelen ter voorkoming van dubbele be-
lasting onbillijkheden wegnemen. 

Artikel 3. Zoals reeds ter toelichting van artikel 1 is op-
gemerkt, doet het enkele feit dat iemand belastingplichtige is, 
hem nog geen inkomstenbelasting schuldig worden. Een be-
lasting, alleen gegrond op het feit dat iemand binnen het Rijk 
woont of in enige andere verhouding tot het Rijk staat, zou 
alleen een voor iedere belastingplichtige gelijk „hoofdgeld" 
kunnen zijn. Voor de heffing van een belasting als de inkomsten-
belasting moet men echter, naast de omschrijving van de grond-
slagen voor de subjectieve belastingplicht, tevens de maatstaf 
aangeven naar welke individueel voor iedere belastingplichtige 
de grootte van de te heffen bijdrage aan de hand van het tarief 
wordt berekend. Deze maatstaf is, wat de binnenlandse be-
lastingplichtigen betreft, omschreven in Hoofdstuk II van het 
ontwerp en wordt in artikel 3, eerste lid, aangeduid als „het 
belastbare inkomen". 

Dit „belastbare inkomen" is vergelijkbaar met — en bekleedt 
in het ontwerp dezelfde functie als — het in artikel 4 van het 
Besluit 1941 gedefinieerde „zuivere inkomen". Zoals echter 
reeds in § 3 onder het hoofd „Algemeen" van deze toelichting 
is opgemerkt, bestaat er tussen beide definities dit verschil, dat 
ook de buitengewone lasten en de aftrekbare giften (negatieve) 
bestanddelen van het belastbare inkomen vormen. 

Ter vereenvoudiging van de terminologie in het verdere ge-
deelte van het ontwerp (vooral die van artikel 43, betreffende 
de verrekening van verliezen) is het wenselijk, naast het begrip 
„belastbaar inkomen" nog een tweetal begrippen te onderschei-
den, te weten: het inkomen en het onzuivere inkomen. Het „in-
komen" wordt verkregen door van het belastbare inkomen 
de te verrekenen verliezen buiten aanmerking te laten; laat 
men bovendien de persoonlijke verplichtingen, de buitenge-
wone lasten en de aftrekbare giften buiten aanmerking, dan 
verkrijgt men het „onzuivere inkomen", zoals dat in artikel 
4 van het ontwerp zelfstandig wordt gedefinieerd. 

Men kan de hierbedoelde opbouw uiteraard ook weergeven 
door uit te gaan van het begrip „inkomen". Verlaagt men dit 
inkomen met de te verrekenen verliezen, dan verkrijgt men 
het „belastbare inkomen"; verhoogt men het inkomen met de 
persoonlijke verplichtingen, de buitengewone lasten en aftrek-
bare giften, dan komt men tot het „onzuivere inkomen". 
Artikel 3 plaatst het inkomen in het centrum door juist daar-
aan de bepaling te verbinden, dat het in een kalenderjaar moet 
zijn genoten. 

Het in deze laatste bepaling en op andere plaatsen in het 
ontwerp ten aanzien van bestanddelen van het inkomen ge-
bezigde woord „genieten" heeft geen andere betekenis dan dat 
het inkomen of zijn bestanddelen de belastingplichtige moeten 
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zijn toegcvlocid of, op grond van speciale bepalingen, geacht 
moeten worden hem te zijn toegevloeid. 

Aangezien aan de heffing van de inkomstenbelasting het reële 
stelsel ten grondslag ligt, wordt slechts rekening gehouden met 
inkomen dat tijdens de duur van de belastingplicht wordt ge-
noten. 

Dit inkomen behoort, om de werking van de progressie in het 
tarief tot haar recht te doen komen, over tijdvakken — in het 
ontwerp zijn dit. evenals in het Besluit 1941, kalenderjaren — 
te worden verdeeld. Is het inkomen gedurende een tijdvak korter 
dan een kalenderjaar toegcvlocid, omdat de belastingplicht 
slechts in cen gedeelte van dat jaar heeft bestaan, dan is thcorc-
tisch verdedigbaar dat voor de bepalingen van de verschuldigde 
belasting een lurrekening van het tarief, dat immers op een 
kalenderjaar is gebaseerd, moet plaats vinden. Zoals in § 3 van 
deze Memorie reeds werd opgemerkt, is een dergelijke ver-
fijning, die wordt aangeduid als de heffing naar een belasting-
tijdvak (artikel 45, tweede lid, van het Besluit 1941) in het 
ontwerp niet opgenomen. 

In het inkomen kunnen bestanddelen begrepen zijn, die 
technisch aan een bepaald kalenderjaar worden toegerekend, 
hoewel zij in wezen op meer dan één jaar betrekking hebben 
(a-periodieke inkomsten). Tot matiging van de progressieve 
belastingdruk kan, gelet op het kapitaalselemcnt dat, zoals in 
§ 2 onder het hoofd Inkomensbegrip is opgemerkt aan der-
gelijke inkomsten eigen is, volgens artikel 48 van het ontwerp 
in bepaalde gevallen een bijzonder tarief worden toegepast. 
Deze regeling komt in beginsel overeen met die van artikel 48 
van het Besluit 1941. 

Artikel 4. In de hier gegeven globale — en in de verdere 
artikelen van het ontwerp uitgewerkte — omschrijving van het 
onzuivere inkomen wordt dit (en daarmede ook het inkomen 
en het belastbare inkomen) aangeduid als een „bedrag", ook 
voor zover het in andere vorm dan geld de belastingplichtige 
toevloeit. Inkomsten in natura moeten derhalve eerst in een 
geldsbedrag worden omgezet. 

Bij een vergelijking van het eerste lid van het artikel met het 
eerste lid van artikel 5 van het Besluit 1941 blijkt, dat de 
nieuwe bepaling even limitatief maar minder scherp objectief 
is geredigeerd dan de oude doordat ook het element genieten 
daarin is opgenomen. 

Het woord „als" dat aan het slot van de aanhef van het 
eerste lid is gebruikt, mag niet werden opgevat in de zin 
van „bij voorbeeld*' of „zoals", alsof de groepen van inkomens-
bestanddelen, genoemd in de letters a, b en c, niet meer zouden 
zijn dan voorbeelden, doch moet in verband worden gebracht 
met het woord „geniet"; de strekking is deze, dat weliswaar 
als bestanddeel van het onzuivere inkomen alleen bedragen 
worden aangemerkt welke in de zin van artikel 4, eerste lid, 
en de verdere artikelen van het ontwerp waarin de bepaling is 
uitgewerkt, winsten of zuivere inkomsten zijn, doch dat de 
vraag of dit het geval is, moet worden beantwoord aan de hand 
van de voor iedere genieter persoonlijk geldende feiten. 

Bij verdere vergelijking van het eerste lid van artikel 4 van 
het ontwerp met dat van artikel 5 van het Besluit 1941 treedt 
op de voorgrond het verschil in hoofdgroepcring. Tegenover 
de indeling van dit besluit, waarin de scheidslijnen zijn be-
paald door de oorzaken die tot de vorming van het onzuivere 
inkomen bijdragen — eigen onderneming en arbeid, vermogen 
en periodieke uitkeringen — stelt het ontwerp een rangschik-
king van de bestanddelen van het onzuivere inkomen naar de 
onderscheidene uit hun aard voortvloeiende berekeningswijzen. 
Aldus biedt het ontwerp de volgende, ook aan de afdelingen 
2, 3 en 4 van Hoofdstuk II ten grondslag liggende onderschei-
ding: 

1. Winst. 

2. Zuivere inkomsten. 

3. Winst uit vervreemding van een zg. aanmerkelijk be-
lang. 

Deze wijziging betekent zowel voor de structuur als voor de 
redactie etn aanzienlijke vereenvoudiging. Die vereenvoudiging 
is voortgezet in de hoofdgroep winst, waarin thans verenigd 
zijn de door het Besluit 1941 onderscheiden winsten uit land-
bouwhedrijf, uit niet-agrarisch bedrijf en uit zelfstandig uit-
geoefend beroep. Hiermede is tevens een eind gekomen aan 
enige tot dusver bestaan hebbende niet, althans niet langer, 
noodzakelijke verschillen tussen de voorschriften betreffende 
de winst uit bedrijf en die, geldende voor de winst uit zelf-
standig uitgeoefend beroep. 

De winst uit vervreemding van een zogenaamd aanmerkelijk 
belang, welke in de bestaande wetgeving bij wijze van fictie 
tot de winst uit niet-agrarisch bedrijf gerekend wordt, is in het 
wetsontwerp als een zelfstandige inkomenscategorie behandeld 
op grond van de overweging dat zij in haar opbouw door eigen 
regels wordt beheerst. 

Het tweede lid van het hierbesproken artikel is ontleend aan 
artikel 5, vierde lid, van het Besluit 1941. 

Spreekt het eigenlijk reeds vanzelf, dat ten aanzien van een 
verlies op overeenkomstige wijze wordt gehandeld als ten aan-
zien van positieve bedragen aan winst of zuivere inkomsten, 
het onderhavige voorschrift legt uitdrukkelijk vast dat ver-
liezen in de eerste plaats in het jaar waarin zij zijn geleden 
worden verrekend. Voorts komt in de bepaling tot uitdrukking 
dat verlies uit vervreemding van een zg. aanmerkelijk belang 
geen bestanddeel van het onzuivere inkomen vormt en dus 
evenmin als onder de werking van het Besluit 1941 in aftrek 
kan komen. Opgemerkt zij nog dat het eerste lid van artikel 57 
van het ontwerp in bepaalde gevallen het tweede lid van artikel 
4 buiten werking stelt. 

Artikel 5, eerste lid. Evenals onder de werking van artikel 2 
van het Besluit 1941 worden, krachtens de onderwerpelijke be-
paling, niet duurzaam gescheiden levende echtparen beschouwd 
en belast als een fiscale eenheid, vertegenwoordigd in de per-
soon van de man. Anders echter dan volgens het Besluit 1941 
het geval is, strekt deze eenheid zich alleen uit tot het object 
van de belasting, of liever tot de bestanddelen uit welke dat 
object (het belastbare inkomen) wordt opgebouwd. Deze 
laatste toevoeging heeft de strekking er op te wijzen, dat niet 
eerst voor man en vrouw afzonderlijk een belastbaar inkomen 
wordt vastgesteld, doch dat ieder bestanddeel op zich zelf van 
de vrouw overgaat naar de man om daarna, vermengd en te 
zanten met diens eigen inkomensbestanddelen, tot zijn belast-
bare inkomen te worden samengevoegd. De zin van deze opzet 
moge met een enkel voorbeeld worden toegelicht; indien man 
en vrouw beiden een premie voor lijfrente betalen, wordt 
wegens het door hen te zamen betaalde bedrag, indien dit 
f 3 600 overtreft, éénmaal het in artikel 37, tweede lid, van het 
ontwerp genoemde maximum van f 3 600 in aftrek toegelaten 
en wel bij het bepalen van het gezamenlijke belastbare inkomen 
ten name van de man. 

De in artikel 2 van het Besluit 1941 opgenomen afzonderlijke 
vermelding van de nog verrekenbare verliezen en de persoon-
lijke verplichtingen van de vrouw kan thans achterwege blijven, 
omdat deze posten reeds krachtens de dcfiniticn van artikel 3 
van het ontwerp behoren tot de bestanddelen van het belast-
bare inkomen. Van cen nog verrekenbaar verlies kan ten op-
zichte van de vrouw trouwens alleen sprake zijn, indien dit 
reeds bij het aangaan van het huwelijk aanwezig was; zodanig 
verlies kan gedurende het huwelijk slechts tot uiting komen bij 
het berekenen van het gezamenlijke inkomen ten name van de 
man. 

De ondergetekende acht het niet ondienstig hier een korte 
uiteenzetting te geven van de werking van de onderwerpelijke 
bepaling in verband met artikel 40, vierde lid, voor het geval 
dat man en/of vrouw niet binnen het Rijk wonen. 

Wonen man en vrouw beiden niet binnen het Rijk, dan wor-
den de bestanddelen van het belastbare binnenlandse inkomen 
van de vrouw toegerekend aan de man, die deswege, te zamen 
met de bestanddelen van zijn eigen belastbare binnenlandse in-
komen (indien die er zijn), als buitenlandse belastingplichtige 
wordt aangeslagen. 
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Woont alleen de vrouw binnen het Rijk, doch de man niet, 
dan worden alle bestanddelen van het belastbare inkomen van 
de vrouw toegerekend aan de man, zodat de vrouw niet kan 
worden aangeslagen, daar haar belastbaar inkomen nihil be-
draagt. Voor de belastingheffing van de man zijn echter slechts 
die bestanddelen van het belastbare inkomen van de vrouw van 
belang, welke bestanddelen van zijn eigen belastbaar binnen-
lands inkomen zouden vormen, indien /ij hem rechtstreeks per-
soonlijk zouden toekomen; alleen voor deze laatste bestand-
delen wordt hij, casu quo te zamen met de bestanddelen van 
zijn eigen belastbare binnenlandse inkomen, als buitenlandse 
belastingplichtige aangeslagen. 

Woont alleen de man binnen het Rijk, doch de vrouw niet, 
dan is hij binnenlandse belastingplichtige en wordt zijn belast-
bare inkomen berekend op dezelfde wijze, als woonde ook de 
vrouw binnen het Rijk. Daar het belastbare binnenlandse in-
komen van de vrouw (indien al aanwezig) in ieder geval ge-
acht wordt nihil te bedragen, kan van het opleggen van enige 
aanslag aan de vrouw geen sprake zijn. 

Artikel 5, tweede en derde lid. De verhouding tussen het 
belastingobject van ouders, stiefouders of pleegouders (in het 
vervolg kortweg „ouders" genoemd) en dat van hun kinderen, 
aangehuwde kinderen of pleegkinderen (hierna ..kinderen" ge-
noemd) is in het ontwerp enigszins anders en meer in ovcrcen-
stemming met de praktijk des levens geregeld dan in het Besluit 
1941. Bij het ontwerpen van de voorgestelde regeling heeft de 
ondergetekende zich overigens laten leiden door de gedachte, 
dat niet de mogelijkheid mocht worden geopend, dat de ouders 
louter wegens een fiscaal voordeel eenvoudigweg inkomen 
zouden kunnen overhevelen naar hun kinderen. Volgens de 
thans ontworpen regeling kan van het toerekenen van bestand-
delen van het inkomen van een kind aan zijn ouders alleen 
sprake zijn ten aanzien van inkomsten uit vermogen en per-
soonlijke verplichtingen. Ten einde deze beperkte verschuiving 
van inkomen wettelijk vast te leggen, zijn twee bepalingen 
nodig. In de eerste plaats moeten andere dan de twee genoemde 
inkomensbestanddelen, indien zij in werkelijkheid, krachtens 
wettelijk vruchtgenot, aan de ouders toekomen, uitdrukkelijk 
aan het kind worden toegerekend; hiertoe strekt het tweede lid 
van artikel 5. Anderzijds moeten de twee genoemde inkomens-
bestanddelen, indien zij in werkelijkheid, bij afwezigheid van 
wettelijk vruchtgenot, aan het kind toekomen, uitdrukkelijk aan 
de ouders worden toegerekend; dit is de strekking van het derde 
lid van artikel 5. 

De toerekening aan de ouders is, evenals bij het Besluit 1941, 
gebonden aan het genieten van kinderaftrek. Nieuw is de be-
perking dat zij slechts zal plaatsvinden zolang de kinderen min-
derjarig zijn. Daardoor zal in de gevallen waarin de kosten van 
onderhoud van meerderjarige kinderen, ook al hebben deze 
eigen inkomen, in feite door de ouder worden betaald komen 
vast te staan dat, terwijl de aanspraak op kinderaftrek van de 
ouder niet wordt beïnvloed, het inkomen van de kinderen aan 
hen zelf wordt toegerekend. Voorts zullen de meerderjarige kin-
deren de uit eigen inkomsten betaalde studiekosten, die inge-
volge het eerste lid, letter c, van artikel 38 als buitengewone 
lasten aangemerkt kunnen worden, op deze inkomsten in min-
dering kunnen brengen. 

Ten slotte wordt het volgende opgemerkt. 
Dat naast de inkomsten uit vermogen ook de persoonlijke ver-

plichtingen van het kind aan de ouders worden toegerekend, 
vindt vooral zijn grond in het feit, dat krachtens artikel 37, 
eerste lid, letter c, van het ontwerp tot die persoonlijke ver-
plichtingen mede renten van schulden behoren. Het zou on-
redelijk zijn, de ouders wel te belasten voor de baten uit het 
vermogen van een kind, doch hun niet toe te staan de in de 
regel uit deze baten betaald wordende renten in aftrek te 
brengen. 

Evenals hiervóór in meer algemene zin ten aanzien van 
echtelieden is opgemerkt, gaan de inkomsten uit vermogen en 
de persoonlijke verplichtingen elk op zich zelf van het kind 
naar de ouders over. Hetgeen aldaar gezegd is nopens de wer-

king van deze regeling geldt, evenals het aldaar gegeven toe-
lichtende voorbeeld, ook hier. 

Eveneens is hetgeen hiervóór is gezegd ten aanzien van het 
geval dat man en/of vrouw niet binnen liet Rijk wonen, van 
overeenkomstige toepassing, indien de ouders en/of het kind 
niet hier te lande wonen. 

Artikel e ii 6 en 7. Deze beide artikelen staan met elkaar in 
nauw verband: te zamen bevatten zij de definitie van het begrip 
„winst uit onderneming". Deze definitie is opgebouwd uit 
twee elementen, onderscheidenlijk van persoonlijke en van 
zakelijke aard. Het laatste element wordt, op het voetspoor van 
artikel 6 van het Besluit 1941, in artikel 7 van het ontwerp 
omschreven ;>!s het bedrag van de gezamenlijke voordelen die 
worden verkregen uit onderneming. Deze omschrijving op zich-
zelf bevat eclitcr ook voordelen, verkregen door personeel 
(loon, tantièmes, pensioenen), door geldschieters (rente) of 
door aandeelhouders. Om tol een definitie van het begrip 
„winsi" te komen, moet zij worden aangevuld met een om-
schrijviiu' van de personen die de in artikel 7 bedoelde voor-
delen, wiiien zij als „winst" kunnen worden beschouwd, ver-
krijgen. Volgens artikel 6 nu zijn dit degenen voor wier reke-
ning een onderneming wordt gedreven, daaronder begrepen 
degenen die, anders dan als aandeelhouder, medegerechtigd zijn 
tot het vermogen van de onderneming. 

Artikel 6 is ontleend aan artikel 17, eerste lid, van het Be-
sluit 1941, behoudens dat de in laatstgenoemde bepaling voor-
komende slotwoorden: „ook al nemen zij niet deel aan de 
feitelijke uitoefening van het bedrijf" niet zijn overgenomen. 
Daarmede is niet bedoeld een materiële wijziging aan te bren-
gcn. De geciteerde zinsnede is weggelaten omdat zij overbodig 
geacht kan worden. 

In de toelichting tot artikel 4 werd er reeds op gewezen dat 
niet langer onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende 
bronnen van winst; in verband hiermede bepaalt het tweede lid 
van artikel 6 dat onder onderneming het zelfstandig uitgeoefcn-
de beroep mede moet worden verstaan. 

Met betrekking tot het element van zakelijke aard in de defi-
nitie van het begrip „winst" kan nog worden opgemerkt dat 
artikel 7 van het ontwerp, evenals artikel 6 van het Besluit 
1941, een ruim winstbegrip kent. Tot deze winst behoort de 
vergoeding voor de eigen arbeid van de ondernemer en, gelet 
op het bepaalde in artikel 20 van het ontwerp, soms zelfs het 
door de ondernemer als zodanig uit een dienstbetrekking ge-
noten loon. 

Ook voordelen die niet regelmatig optreden en de niet-be-
oogde voordelen zijn winst, zoals de voordelen uit waardcver-
anderingen van vermogensbestanddelen van de onderneming en 
uit kwijtschelding van schulden; artikel 8 van het ontwerp bevat 
hierop uitzonderingen. 

Artikel 8. De in dit artikel opgenomen bepalingen zijn ont-
Ieend aan het Besluit 1941 en het Besluit op de Vennootschaps-
belasting 1942. 

De plaatsing van deze bepalingen onmiddellijk achter arti-
kel 7 accentueert het karakter van uitzonderingen dat deze 
bepalingen eigen is. Zij moeten derhalve aldus worden ge-
lezen, dat de in artikel 8 genoemde voordelen, hoezeer uit on-
derneming verkregen, niettemin niet bijdragen tot de winst in 
de zin van artikel 7. 

De bepaling van artikel 8, onderdeel a, is overgenomen uit 
artikel 22 van het Besluit 1941. 

Naar aanleiding van het bepaalde in onderdeel b merkt 
de ondergetekende op dat hij van oordeel is dat, mede gezien 
de lange termijn van verliescompensatie, ook voor de inkonv 
stenbelasting behoefte bestaat aan een bepaling overeenkomen-
de met die van artikel 12 van het Besluit op de Vennootschaps-
belasting 1942. Door het opnemen van deic bepaling in artikel 
8 wordt bereikt dat belastingplichtigen voor de inkomstenbe-
lasting en de vennootschapsbelasting in gelijke mate aan haar 
werking zijn onderworpen. Onderdeel b van artikel 8 sluit 
dan ook eensdeels aan bij hetgeen reeds met betrekking tot de 
inkomstenbelasting geldt, namelijk voor zover daarin wordt 
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vrijgesteld het voordeel ontstaan door kwijtschelding van schul-
den indien deze kwijtschelding rechten betreft welke niet voor 
verwezenlijking vatbaar zijn. Anderdeels bevat deze bepaling 
elementen ontleend aan artikel 12 van het Besluit op de Ven-
nootschapsbelasting 1942, te weten voor zover zij voorkomt 
dat naast de vrijstelling van het vermelde voordeel de verreken-
bare verliezen onaangetast zouden blijven; dit wordt bereikt 
door slechts dat gedeelte van het kwijtscheldingsvoordeel vrij 
te stellen dat de som van de verrekenbare verliezen en het ver-
lies dat over het jaar zelf overigens is geleden te boven gaat. 
Door dc/e synthese ontstaat een regeling die tot een redelijke 
heffing van belasting bijdraagt. 

Het woord „overigens", dat ook in artikel 12 van het Besluit 
op de Vennootschapsbelasting 1942 voorkomt, bedoelt tot uit-
drukking te brengen dal het gaat om een verlies dat zou zijn 
geleden indien er geen schulden zouden z'jn kwijtgescholden. 

In de bepaling is geen onderscheid gemaakt tussen kwijt-
schelding uit zakelijke motieven en die uit persoonlijke mo-
tieven omdat het voordcel ontstaan door kwijtschelding uit per-
soonlijke motieven reeds niet tot de winst behoort op grond 
van artikel 7; dit voordeel wordt immers niet verkregen „uit 
onderneming". 

Onderdeel c van het artikel komt in hoofdtrekken overeen 
met artikel 20, derde lid, van het Besluit 1941. In de omschrij-
ving van de grondslag voor de toepassing van de vrijstelling 
wordt echter niet meer gesproken van overdracht of liquidatie 
van een onderneming, doch van het staken van een onder-
neming. Voorkomen moet namelijk worden dat door herhaalde 
toepassing van de bepaling de zichtbare en geheime reserves 
ten slotte tot een groter bedrag dan f 7 500 van belasting zouden 
worden vrijgesteld. Het woord „staken" geeft thans duidelijk 
aan, dat men op vrijstelling van f 7 500 slechts éénmaal een 
beroep kan doen en wel wanneer men blijvend en voor goed 
zijn onderneming prijsgeeft; ware het anders, dan zou de vrij-
stelling tot ver buiten haar bedoeling kunnen worden uitgerekt. 
Bovendien komt door de uitdrukking „het staken van een on-
derncming" het subjectieve karakter van de bepaling tot zijn 
recht: indien bij voorbeeld een vennoot uittreedt, kan deze, 
voor zoveel zijn aandeel betreft, op de bepaling een beroep 
doen, ook al blijven zijn mede-vennoten de vennootschap voort-
zetten. Daarentegen zal, anders dan onder de werking van het 
Besluit 1941, op vrijstelling van een evenredig deel van f 7 500 
geen aanspraak bestaan, indien slechts gedeeltelijke overdracht 
of liquidatie plaats heeft, bij voorbeeld door het opnemen van 
een firmant of door liquidatie van een filiaal. Zou men met 
behoud van een dergelijke regeling willen voorkomen dat bij 
opeenvolgende gedeeltelijke liquidaties of overdrachten ten 
slotte een groter bedrag dan f 7 500 wordt vrijgesteld, dan zou 
een ingewikkelde aanvulling noodzakelijk zijn die bovendien 
de reeds thans moeilijke uitvoering zo aanzienlijk zou vcrzwa-
ren, dat het kleine belang haar in genen dele zou rechtvaar-
digen. 

Artikel 9. Dit artikel komt vrijwel woordelijk overeen met 
artikel 7, eerste lid, van het Besluit 1941. 

Blijkt uit de artikelen 7 en 8 wat als winst is aan te merken, 
daarmede is nog niet vastgelegd wat van die winst aan een 
concreet kalenderjaar moet worden toegerekend. Er dient te 
worden voldaan aan het bepaalde in artikel 3, tweede lid, dat 
wil zeggen dat ten aanzien van de winst moet worden voorge-
schreven in welk kalenderjaar zij is genoten. Artikel 9 is dan 
ook het logische uitvloeisel van het voorschrift, dat het inko-
men over een tijdvak van een kalenderjaar wordt belast. 

Met betrekking tot de toerekening van winst aan enig kalen-
derjaar bevat artikel 9 de hoofdregel, welke te vergelijken is 
met de regels vervat in de artikelen 29 en 33. Ook andere in 
Afdeling 2 van Hoofdstuk II en daarbuiten voorkomende voor-
schriften zijn van belang voor het vaststellen van het kalender-
jaar waaraan winst wordt toegerekend. Verschillende van deze 
artikelen omlijnen de in artikel 9 gegeven hoofdregel en doen 
de fiscale betekenis daarvan uitkomen. Zoals in de toelichting 
tot de artikelen 6 en 7 reeds werd vermeld, behoren tot de 
winst, krachtens de ruime definitie van artikel 7 van het ont-

werp, mede de voordelen die niet regelmatig terugkeren, zoals 
die, verkregen bij werkelijke overdracht of liquidatie. 

Naar goed koopmansgebruik zal de ovcrdrachts- of liqui-
datiewinst worden genoten in het kalenderjaar waarin de -over-
dracht of de liquidatie plaats vindt. En wanneer geen werke-
lijke liquidatie of overdracht plaats heeft, zoals in het geval, 
omschreven in artikel 7, tweede lid, van het Besluit 1941, 
wordt deze niettemin geacht te hebben plaats gehad krachtens 
de artikelen 15 en 16 van het ontwerp. 

Overziet men het geheel van regels die gelden voor de winst, 
dan blijkt dat die regels beogen te komen tot het in de belas-
tingheftïng betrekken van de totale winst, die de ondernemer 
heeft genoten gedurende het tijdvak waarin hij als belasting-
plichtige de onderneming heeft gedreven, zodat derhalve het 
adagium geldt, dat — behoudens vrijstellingen — die totale 
winst gelijk is aan de som van de jaarwinsten. De rechtvaar-
digheid eist immers dat niets van de voordelen, die fiscaal als 
winst zijn aan te merken, aan de belastingheffing kan ontsnap-
pen noch dat dezelfde voordelen aan meer dan één kalenderjaar 
kunnen worden toegerekend en aldus meer dan éénmaal worden 
belast. 

Artikel 10. In het onderwerpelijke artikel zijn de bepa-
lingen van artikel 8 van het Besluit 1941 overgenomen. 

De vraag of er aanleiding bestaat om op een bepaald be-
drijfsmiddel, door de bedrijfseconomische wetenschap aange-
duid als duurzaam produktiemiddel, af te schrijven vindt niet 
zijn beantwoording in artikel 10, doch in de artikelen 7 en 9. 
Artikel 10 heeft slechts ten doel aan te geven welk bedrag in 
totaal kan worden afgeschreven en de mate waarin dit per jaar 
dient te geschieden. In zoverre zou men kunnen zeggen dat 
artikel 10 voor zoveel het bedrag van de afschrijvingen betreft, 
een inbreuk maakt op het bepaalde in artikel 9. Van een af-
wijking te dezen is geen sprake met betrekking tot het tweede 
lid van artikel 10, dat, om eventuele twijfel weg te nemen, aan-
geeft dat het commerciële gebruik kleine bedrijfsmiddelen in-
eens af te schrijven ook voor de fiscale afschrijving wordt 
gevolgd. 

Met betrekking tot de normale afschrijvingen waarover het 
eerste lid van artikel 10 handelt, is bij aanvaarding van de leer 
van de historische kostprijs de gesignaleerde inbreuk van ge-
nerlei betekenis. 

Ten aanzien van hetgeen is bepaald omtrent de vervroegde 
afschrijving kan bezwaarlijk worden volgehouden dat de ter 
zake in artikel 10 gegeven regels per se met de norm goed 
koopmansgebruik overeenstemmen. Wat hiervan ook zij, het 
in het derde lid van artikel 10 opgenomen instituut van de ver-
vroegde afschrijving komt tegemoet aan de in ondernemers-
kringen levende wens op nieuw aangeschafte bedrijfsmiddelen 
een royale afschrijving toe te passen, vooral ook in verband met 
de liquiditeit van de onderneming, die veelal tengevolge van 
investeringen in het gedrang is gekomen. De ondergetekende 
moge verder volstaan met te verwijzen naar hetgeen in § 2 
van het algemene deel dezer memorie ten aanzien van de af-
schrijvingen is opgemerkt. 

Artikel 8, derde lid, van het Besluit 1941 sluit voorts de 
mogelijkheid van vervroegde afschrijving uit voor aanschaffin-
gen vóór 1 januari 1950. De overgangsregeling van artikel 59 
van het ontwerp bewerkstelligt dat ook onder de werking van 
de nieuwe regeling deze oude aanschaffingen buiten aanmer-
king blijven. Eveneens is aldaar vastgelegd de bevoegdheid van 
de Minister van Financiën om, in overeenstemming met de 
Minister van Economische Zaken, de vervroegde afschrijving 
in het algemeen of voor bepaalde groepen van bedrijfsmiddelen 
te temporiseren. Bepalingen met dezelfde strekking zijn in het 
ontwerp opgenomen in het vierde lid van artikel 10. De in § 2 
van het algemene gedeelte van deze memorie onder het hoofd 
„Winstbegrip" besproken verruiming van de thans in artikel 8, 
derde lid, van het Besluit 1941 neergelegde bevoegdheid om de 
vervroegde afschrijving te beperken, is vervat in het vierde lid 
van artikel 10. 

Het genoemde artikel 59 heeft enerzijds ten doel te samen 
met het vijfde lid van artikel 72, een overgangsregeling te 
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geven volgens welke na het in werking treden van de ont-
worpen wet de normale en de vervroegde afschrijving op 
bedrijfsmiddelen, waarin op dat ogenblik een investering heeft 
plaatsgevonden, worden afgewikkeld volgens de bepalingen van 
het Besluit 1941. Anderzijds beoogt zij vast te leggen dat de 
afschrijvingen in het algemeen worden bepaald naar de regelen 
welke gelden op het tijdstip waarop ter zake van de verwerving 
of de verbetering van het bedrijfsmiddel verplichtingen zijn 
aangegaan of voortbrengingskosten zijn gemaakt, of bij ge-
breke daarvan, op het tijdstip waarop het bedrijfsmiddel is ver-
worven of verbeterd. Dit laatste heeft mede tot gevolg, dat het 
hanteren van de delegatiebepaling de ondernemer niet in 
een ongunstiger positie kan brengen dan waarin hij zich bevond 
op het tijdstip waarop hij de verplichtingen aanging en waarop 
derhalve voor hem het risico een aanvang nam. 

Artikel 11. Zoals reeds blijkt uit hetgeen onder het hoofd 
„Winstbegrip" in § 2 van het algemene gedeelte van deze toe-
lichting is opgemerkt, wordt de investeringsaftrek, welke thans 
over een tijdvak van vijf jaar wordt verdeeld, volgens de nieuwe 
regeling over een periode van slechts twee jaar gespreid, waarbij 
de totale omvang van de aftrek thans op 16 percent van het 
investeringsbedrag is gesteld. Aldaar zijn tevens de ovcrwegin-
gen vermeld, welke hebben geleid tot het voorstel de aftrek te 
doen aanvangen in het jaar waarin de contractuele verplich-
tingen worden voldaan, in het algemeen gesproken dus het jaar 
van betaling. 

De verschuiving van de aanvang van de aftrek van het jaar 
waarin de bedrijfsmiddelen worden besteld, naar het jaar waarin 
de betaling of andere tegenprestatie plaats vindt, komt tot uiting 
in de omschrijving van het begrip „investeren" in de tweede vol-
zin van het eerste lid van artikel 11. Uit die omschrijving blijkt 
tevens, dat ten aanzien van bedrijfsmiddelen welke niet van 
derden worden betrokken, doch in de onderneming van de 
belastingplichtige zelf worden vervaardigd, het bestaande sy-
stecm, volgens hetwelk de vermindering plaats vindt over het 
jaar waarin de voortbrengingskosten worden gemaakt, gehand-
haafd blijft. De in die begripsomschrijving voorkomende woor-
den „voor zover die verplichtingen en kosten op de belasting-
plichtige drukken" staan in nauw verband met het bepaalde 
in het vijfde lid. Deze bepalingen in onderlinge samenhang be-
reiken. dat de investeringsaftrek en de desinvesteringsbijtelling 
volledig worden aangepast bij de uiteindelijke omvang van de 
investering of van de overdrachtsprijs. Dit geldt zowel, indien 
— hetzij door het verlenen van prijsreducties, subsidies en 
dergelijke, hetzij door gehele of gedeeltelijke annulering van 
een contract — reeds in het jaar van betaling of vervreemding 
het aanvankelijke beloop van het investeringsbedrag of van 
de overdrachtsprijs een vermindering ondergaat, als in het 
geval, dat het bedrag van de verminderingen eerst naderhand 
komt vast te staan. Door deze regeling bestaat thans geen hc-
hoefte meer aan een bepaling, als thans voorkomt in het vijfde 
lid van artikel 8a van het Besluit op de Inkomstenbelasting 
1941, volgens welke het niet doorgaan van een bestelling met 
vervreemding wordt gelijkgesteld. 

Volgens het tweede lid wordt de desinvesteringsbijtelling 
toegepast naar hetzelfde percentage als waarnaar, ter zake van 
de vroegere investering in de vervreemde zaken, de aftrek op 
de voet van het eerste lid ten laste van de winst kon worden 
gebracht. Hieruit blijkt, dat de bijtelling achterwege blijft bij 
vervreemding van bedrijfsmiddelen, waarvoor bij de aanschaf-
fing geen recht op aftrek bestond, bij voorbeeld omdat in dat 
jaar de investeringen in totaal niet meer dan f 3 000 beliepen. 
Aan een bepaling omtrent het maximumbedrag van de bijtelling, 
zoals thans is opgenomen in het zesde lid van artikel 8<7 van het 
Besluit 1941, bestaat niettemin behoefte met name in die ge-
vallen waarin het bijtellingspercentage moet worden toegepast 
op overdrachtsprijzen die in totaal meer belopen dan de inves-
teringsbedragen. Een dergelijke limiet is opgenomen in het 
zevende lid van het ontworpen artikel. 

Door het gebruik van het woord „zaken" in plaats van 
„bedrijfsmiddelen" wordt voorkomen, dat een bijzondere voor-
ziening zou moeten worden getroffen voor het geval een als 

bedrijfsmiddel verkregen en gebruikte zaak verkocht wordt, 
nadat deze haar karakter als bedrijfsmiddel, reeds heeft ver-
loren. 

In het derde lid zijn de in het Besluit 1941 voorkomende 
woorden „ongebouwde eigendommen" vervangen door: gron-
den — daaronder begrepen de ondergrond van opstallen —. 
Naar gebleken is wordt aan de term „ongebouwde eigendom-
men" tweeërlei betekenis toegekend. Enerzijds kan men er uit 
lezen dat hier bedoeld zijn gronden welke niet bezet zijn met 
een gebouw; aldus de opvatting van de Hoge Raad, neergelegd 
in zijn arrest van 6 februari 1957 (Beslissingen Nederlandse Be-
lastingrechtspraak 1957/97). Anderzijds valt te wijzen op de op-
vatting dat „ongebouwde eigendommen" hier dezelfde betekenis 
heeft als in de wetgeving inzake de grondbelasting. Deze laatste 
opvatting moet geacht worden meer in overeenstemming te zijn 
met de opzet van de investeringsaftrek, welke faciliteit immers 
in het algemeen gericht is op het stimuleren van investeringen 
waaraan belangrijke financiële risico's zijn verbonden. 

De aanvulling van het derde lid met de woorden „daaronder 
begrepen tot "bewoning dienende gedeelten van bedrijfs-
panden" en „automobielen ingericht voor het vervoer van niet 
meer dan acht personen, de bestuurder daaronder niet be-
grepen, welke niet bestemd zijn voor het beroepsvervoer over 
de weg" vindt haar grond hierin, dat investeringsaftrek voor 
de bedoelde woongedeelten en automobielen zijn doel voorbij 
schiet, daar in deze gevallen de investeringen in niet onbelang-
rijke mate worden gestimuleerd door privé omstandigheden. 

Uitgaande van de gedachte, dat naar zijn opzet de investe-
ringsaftrek als maatregel tot bevordering van de industrialisatie 
in beginsel beperkt dient te blijven tot investeringen in de 
fysieke sfeer, zijn ook de goodwill en — wellicht ten over-
vloede — de vorderingen uitgezonderd. 

Door toevoeging van de woorden „en door de belasting-
plichtige aan te wijzen bedrijfsmiddelen" is de verkrijging 

. van investeringsaftrek facultatief gesteld. Aldus wordt een uit 
de praktijk naar voren gekomen behoefte gelegaliseerd. Het is 
nl. gebleken dat er belastingplichtigen zijn die geen prijs stellen 
op de toepassing van de investeringsaftrek op bepaalde be-
drijfsmiddelen of op bedrijfsmiddelen van een bepaalde soort, 
wijl aftrek en bijtelling elkaar dekken of het fiscale voordeel 
niet opweegt tegen de aan de toepassing van dat artikel ver-
bonden kosten. 

De term „waarde welke in het economische verkeer kan wor-
den toegekend" is in de plaats gekomen van het woord ge1ds-
waarde. Ten aanzien van deze wijziging wordt opgemerkt dat 
het woord gcldswaarde een zodanige ontwikkeling heeft onder-
gaan dat het voor de toepassing van de Wet op de Vermogens-
belastine 1892 een andere inhoud heeft gekregen dan voor de 
toepassing van het Besluit 1941. Voor de vermogensbelasting 
wordt er thans een waardering aan ontleend, rekening hou-
dend met subjectieve elementen terwijl de geldswaarde inzake 
de inkomstenbelasting een meer objectieve strekking heeft. Zo-
wel in dit ontwerp als in het ontwerp van de Wet op de vermo-
gensbelasting 1958 is de term „waarde in het economische ver-
keer" in gebruik genomen als maatstaf voor de hier aange-
duidc, meer objectieve waardering. Hieruit blijkt dat deze wij-
ziging voor de inkomstenbelasting geen materiële verandering 
beoogt: dient op bepaalde punten in verband met het karakter 
van de inkomstenbelastins bij een waardering rekeninc te wor-
den gehouden met subjectieve elementen, dan wordt zulks 
nader aangeduid. Verwezen zij naar de toelichting op artikel 30. 

In het zesde lid van artikel 11 is de. behoudens dispen-
satie, bestaande uitsluiting van de investeringsaftrek bij trans-
acties tussen verwanten en andere in het Besluit 1941 genoemde 
personen uitgebreid met het daarmede op een lijn staande geval 
van transacties tussen een vennootschap met een geheel of ten 
dele in aandelen verdeeld kapitaal en degene die gerechtigd is 
tot tenminste een vierde gedeelte van het kapitaal van die ven-
nootschap. 

De redactie van de eerste volzin van het zesde lid is zo-
danig gekozen, dat zij uitsluitend betrekking heeft op de in-
vesteringsaftrek. Daarmede is buiten twijfel gesteld dat bij de 
onderhavige transacties de regeling voor de desinvesteringsbij-
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telling onverkort blijft gelden voor degene, die het bedrijfs-
middel heeft overgedragen. Voor deze is er geen aanleiding 
maatregelen te treffen ten aanzien van de door hem ter zake 
van de vervreemding te verrichten bijtelling. De regeling beoogt 
immers slechts te voorkomen, dat van de aftrekregeling mis-
bruik zou worden gemaakt. Daartoe behoeft slechts de door de 
verkrijger te genieten aftrek te worden geëlimineerd, behoudens 
de bevoegdheid van de Minister om in reële gevallen de facili-
teit te verlenen. Wordt op grond van de onderhavige bepaling 
geen investeringsaftrek genoten, dan vindt volgens het tweede 
lid bij latere vervreemding evenmin een desinvesteringsbij-
telling plaats. 

Het achtste lid komt overeen met het zevende lid van arti-
kel 8a van het Besluit 1941, met dien verstande dat volgens de 
ontworpen bepaling ook een afrekening van lopende vermin-
deringen en bijtellingen plaats vindt, indien de winst van de 
onderneming anders dan door het staken van de onderneming 
buiten de sfeer van de heffing van de inkomstenbelasting komt 
te vallen. Dit kan zich met name voordoen, indien de onder-
neming naar het buitenland wordt verplaatst dan wel de be-
lastingplichtige zich metterwoon buiten Nederland vestigt. In 
laatstbedoelde gevallen worden ingevolge artikel 16 de bedrijfs-
middelen geacht aan de onderneming te zijn onttrokken, zodat 
volgens artikel 11, vierde lid, tevens een bijtelling zal moeten 
plaats vinden op de voet van het tweede en het achtste lid 
van dat artikel. Wat betreft de consequenties voor de inves-
tcringsaftrek in geval van staking van de onderneming door 
het overlijden van de ondernemer wordt verwezen naar de 
toelichting op het eerste en derde lid van artikel 15. 

De reeds in het algemene gedeelte van de memorie van 
toelichting besproken machtiging om de investeringsaftrek in 
het algemeen of voor bepaalde groepen van bedrijfsmiddelen 
te beperken dan wel buiten toepassing te stellen, is neerge-
legd in het laatste lid van artikel 11. 

Voor de doorwerking van de investeringsaftrek ingevolge 
artikel 8a van het Besluit 1941 ten aanzien van bedrijfsmidde-
len waarvoor krachtens de oude regeling reeds de faciliteit van 
de investeringsaftrek gold, en voor de toepassing van de bijtel-
ling ter zake van de vervreemding van die zaken zij verwezen 
naar de overgangsregeling welke is getroffen bij artikel 60 en 
het zesde lid van artikel 72. Deze bepalingen hebben een ge-
lijke strekking als de overeenkomstige regelen betreffende de 
normale en de vervroegde afschrijving, die aan het slot van 
de toelichting op artikel 10 werden besproken. 

Artikel 12. Evenals artikel 9 van het Besluit 1941 bevat 
artikel 12 van het ontwerp de inleiding tot de twee volgende, 
over de fiscaal toelaatbare reserves handelende, artikelen. Door 
het gebruik van de woorden „genoemd in" is duidelijker tot uit-
drukking gebracht dat in die artikelen een limitatieve op-
somming van de fiscale reserves is gegeven. 

Het voorschrift, inhoudende dat de winst per boekjaar wordt 
bepaald, indien de boekhouding aan zekere eisen voldoet, is 
niet uit artikel 9 van het Besluit 1941 overgenomen. Ter zake 
moge worden verwezen naar artikel 18. 

Artikel 13. Evenals artikel 10 van het Besluit 1941 laat 
artikel 13 voor twee gevallen de vorming van een reserve ten 
laste van de jaarwinst toe. Ook hierbij blijft de hoofdregel voor 
het bepalen van de jaarlijkse winst, vervat in artikel 9 van het 
ontwerp, intact, zodat het niet mogelijk is naar willekeur met 
het reserveren te beginnen of daarmede op te houden. 

Artikel 14. De regeling vervat in artikel 14 is ontleend aan 
artikel 11 van het Besluit 1941. Artikel 14 opent de mogelijk-
heid om winsten van het ene naar het andere jaar te ver-
schuiven in gevallen waarin dit naar goed koopmansgebruik 
niet kan plaats vinden. Ook hier geldt dat voor het overige 
het bepaalde in artikel 9 zijn gelding blijft behouden. Zo zal 
artikel 14 geen toepassing kunnen vinden in het geval waarin 
een bedrijfsmiddel zodanig licht wordt beschadigd, dat een 
hogere dan de normale afschrijving niet plaats vindt en de 
kosten tot herstel niet worden geactiveerd. In een dergelijk 
geval behoort naar goed koopmansgebruik het saldo van de 

vergoeding en de herstelkosten ten laste van de winst te wor-
den gebracht. 

Vergeleken met genoemd artikel 11 wordt in artikel 14 een 
belangrijke uitbreiding voorgesteld. De vervangingsreserve zal 
nu ook, zoals reeds in § 2 van het algemene deel dezer toe-
lichting is uiteengezet, kunnen worden gevormd tot het bedrag 
waarmede de opbrengst bij vervreemding van de in het artikel 
aangeduide lichamelijke bedrijfsmiddelen de boekwaarde daar-
van te boven gaat indien de vervreemding met vervangingsoog-
merk geschiedt. Hierdoor is aan het vervangen van deze be-
drijfsmiddelen, zulks in het belang van de modernisering van 
de bedrijfsuitrusting, het fiscale bezwaar van afrekening over 
de stille reserves welke in de oude bedrijfsmiddelen schuilen, 
ontnomen. 

Terwille van een in de praktijk goed hanteerbare regeling 
wordt reservering ingeval van vrijwillige vervreemding alléén 
toegestaan met betrekking tot bedrijfsmiddelen die in een tijd-
vak van meer dan vijf jaren plegen te worden afgeschreven. 

Uit artikel 14 blijkt dat het verlies, de beschadiging of de 
vervreemding van voorwerpen van geringe waarde welker 
aanschaffings- of voortbrengingskosten gewoonlijk tot de lopen-
de uitgaven van een onderneming worden gerekend niet tot de 
vorming van de vervangingsreserve kan leiden, omdat de aan-
schaffingskosten van de vervangende voorwerpen eveneens tot 
de lopende uitgaven dienen te worden gerekend en een ver-
vangingsreserve dan geen zin heeft of, indien de nieuwe voor-
werpen niet van geringe waarde zijn, omdat niet van vervan-
ging kan worden gesproken. 

Ook zal in de ontworpen regeling met betrekking tot het 
begrip vervanging een enigszins ruim standpunt kunnen worden 
ingenomen zodat bedrijfsmiddelen, die bedrijfseconomisch een-
zelfde functie verrichten, elkaar kunnen vervangen. 

Het begrip verlies zal voor de toepassing van de voorliggen-
de bepaling, evenals voorheen ruim zijn uit te leggen zodat, 
behalve onteigening en vordering in eigendom, daaronder ook 
de verkoop moet worden verstaan die geschiedt ter voorkoming 
van een op handen zijnde onteigening. 

Nieuw is de bepaling van het tweede lid waarin een termijn 
wordt gesteld aan de duur van de reserve; indien sinds het jaar 
van het ontstaan van de reserve — omtrent welk jaar de wet 
geen voorschriften bevat, het moet naar goed koopmansgebruik 
worden vastgesteld — vier jaren zijn verlopen, kan het enkele 
voornemen tot vervanging niet voldoende meer zijn om de 
reserve te handhaven. De ondergetekende is van mening dat 
voor het merendeel van de gevallen een periode van vier jaren 
ruimschoots voldoende is om de vervanging te realiseren. In-
dien de vervanging of het herstel een langere periode vergt en 
indien de vervanging of het herstel door bijzondere omstandig-
heden is vertraagd, wordt de termijn verlengd naar de behoefte 
van het speciale geval; ieder volgend jaar moet worden be-
oordeeld of handhaving van de reserve nog gerechtvaardigd is. 

Ten overvloede zij er nog op gewezen dat de reserve reeds 
vóór het verstrijken van de vermelde termijn moet worden 
opgeheven wanneer de vervanging haar beslag heeft gekregen, 
het voornemen tot vervanging is vervallen, het regelmatig 
boekhouden volgens artikel 12 een einde heeft genomen of 
artikel 16 van toepassing is. Wat de in de slotzin van het eerste 
lid neergelegde bepaling betreft, zij er de aandacht op geves-
tigd dat het in mindering brengen van de reserve op de kosten 
van vervanging of herstel niet zover kan gaan, dat daardoor 
de nieuwe boekwaarde reeds onmiddellijk lager zou zijn dan 
de boekwaarde van het verloren gegane, beschadigde of ver-
vreemde bedrijfsmiddel. 

Gewezen wordt op het gebruik van de woorden „in 
elk geval". Deze woorden bedoelen vast te leggen, dat de 
ondernemer bij het nemen van het besluit al of niet een reserve 
als hier bedoeld te vormen, niet gebonden is aan enige be-
stendige gedragslijn. Per bedrijfsmiddel zal hij vrijelijk kunnen 
beslissen of hij al of niet tot reservering zal overgaan. 

Blijkens de slotwoorden van de eerste zin van het eerste 
lid wordt de vervangingsreserve in mindering gebracht op de 
„in aanmerking te nemen" kosten van vervanging of herstel 
van het bedrijfsmiddel. Dit houdt in, dat de op deze wijze 
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verlaagde kosten uitgangspunt vormen voor de fiscale winst-
bepaling. De gewone afschrijving wordt derhalve gebaseerd op 
dit verlaagde bedrag. 

Ten aanzien van de vervroegde afschrijving echter heeft het 
derde lid, op het voetspoor van de laatste zin van artikel 11 
van het Besluit 1941, ten gevolge dat voor de berekening van 
die afschrijving het onverminderde bedrag van de kosten van 
vervanging of herstel als grondslag blijft gelden. Cumulatie 
van de faciliteiten van het vervroegde afschrijven en het 
reserveren voor vervanging wordt voorkomen door het af-
boeken van de vervangingsreserve te beschouwen als een ver-
vroegde afschrijving. De bewoordingen van de laatste zinsnede 
van het derde lid brengen tot uitdrukking, dat deze afboeking 
in de plaats treedt van de wettelijk toegestane vervroegde af-
schrijving, met inachtneming derhalve van een eventuele tem-
porisering op grond van de ministeriële bevoegdheid. 

Artikelen 15 en 16. Hoezeer krachtens het beginsel van arti-
kel 7 van het ontwerp alle voordelen verkregen uit onderne-
ming, als winst worden belast, dit beginsel komt bij de normale 
jaarlijkse berekening van de winst niet ten volle tot zijn recht. 
Goed koopmansgebruik toch brengt mede, dat bij de jaarlijkse 
berekening van de winst in het oog wordt gehouden, dat de 
onderneming een going concern is (in dit verband met de 
klemtoon op het woord „going") en dat daarom bij het vast-
stellen van de winst over een bepaald jaar mede aandacht 
wordt geschonken aan de invloed die deze berekening heeft 
op de winstcijfers van volgende jaren. Voor menig bestanddeel 
van de winst streeft men veeleer naar een redelijke verdeling 
daarvan over een reeks van jaren dan naar actuele nauwkeurig-
heid. Door waardering van bepaalde activa en passiva beneden 
of boven de actuele waarde en door het vormen van reserves 
(zie bijvoorbeeld de artikelen 13 en 14 van het ontwerp) 
worden verschillende winsten en verliezen verschoven naar de 
toekomst. Zolang men daarbij blijft binnen de grenzen ge-
steld door goed koopmansgebruik en verwacht kan worden, 
dat de aldus voorlopig verborgen blijvende winsten inderdaad 
in de toekomst als zodanig tot uiting zullen komen, kan ook 
voor de belastingheffing met deze handelwijze genoegen wor-
den genomen. Zodra echter de mogelijkheid ontstaat, dat de 
in de onderneming geaccumuleerde verborgen winsten ook in 
de toekomst aan de belastingheffing zullen ontsnappen, moet 
krachtens bovenbedoeld beginsel ten aanzien van deze winsten 
een fiscale afrekening plaats hebben. Dit ogenblik van afreke-
ning zal onder meer zijn aangebroken, wanneer degene voor 
wiens rekening de onderneming wordt gedreven, de onderne-
ming staakt of uittreedt of wanneer niet langer vaststaat, dat 
hij voor de winsten of voor de volle winsten in de toekomst zal 
kunnen worden aangeslagen, zoals het geval kan zijn wanneer 
hij zich metterwoon in het buitenland vestigt of zijn onderne-
ming daarheen verplaatst. Heeft alsdan reële overdracht of 
liquidatie van het ondernemingsvermogen plaats, dan is een 
bijzondere wettelijke voorziening die afrekening mogelijk 
maakt, niet nodig, daar in dit geval de verborgen winsten 
naar goed koopmansgebruik en mede gelet op artikel 12 in 
het betreffende jaar als winst uit de onderneming tot uiting 
komen. Voor andere gevallen zijn echter speciale wettelijke be-
palingen onvermijdelijk en artikel 7, tweede lid, van het Be-
sluit 1941 bevat dan ook een regeling op dit punt. Thans 
wordt voorgesteld deze laatste bepaling te vervangen door 
artikel 15, eerste lid, en artikel 16 van het ontwerp. Artikel 15, 
eerste lid, behelst een wettelijke fictie krachtens welke het 
ondernemingsvermogen geacht wordt te zijn overgedragen 
tegen de waarde, welke daaraan in het economische verkeer 
kan worden toegekend. Met betrekking tot dit laatste begrip 
moge worden verwezen naar de toelichting op artikel 11. Arti-
kel 16 is op soortgelijke wijze geformuleerd als artikel 7, 
tweede lid, van het Besluit 1941. 

Artikel 15, eerste lid. Met betrekking tot artikel 15, eerste 
lid, hetwelk alleen betrekking heeft op het geval van staking 
van een onderneming door het overlijden van de ondernemer, 
wordt verder het volgende opgemerkt. 

De inhoud van dit lid is in het kort deze, dat de onder-
nemer die overlijdt, geacht wordt onmiddellijk vóór zijn over-
lijden zijn onderneming te hebben gestaakt en zijn daarin aan-
wezige vermogen tegen de waarde, welke daaraan in het eco-
nomische verkeer kan worden toegekend, te hebben overgedra-
gen aan zijn echtgenoot en/of erfgenamen (legatarissen daar-
onder begrepen) aan wie dit vermogen krachtens huwelijksver-
mogensrecht en/of erfrecht toekomt. Alle in de onderneming 
aanwezige zichtbare en geheime winstreserves worden derhalve 
toegevoegd aan de boekwinst der onderneming over het lopende 
kalender- of boekjaar (welk laatste uiteraard geacht wordt op 
het tijdstip der staking, onmiddellijk vóór het overlijden, te zijn 
geëindigd) en aldus nog ten name van de overledene, desge-
wenst met toepassing van artikel 48, belast. 

Daar, zoals ook het artikel uitdrukkelijk constateert, de 
overleden ondernemer zijn onderneming heeft gestaakt, kan bij 
het bepalen van de zoeven bedoelde, te zijnen name verschul-
digde belasting de aftrek van f 7 500, bedoeld in artikel 8, 
letter c, worden toegepast. Eveneens geldt te dezen hetgeen 
in de toelichting op laatstgenoemd artikel is gezegd omtrent 
het subjectieve karakter van het begrip „staken van een onder-
neming". Indien derhalve de overledene zijn onderneming uit-
oefende in vennootschappelijk verband met anderen die na het 
overlijden van hun mede-vennoot de vennootschap voortzetten, 
vindt artikel 15, eerste lid, alleen toepassing ten aanzien van de 
overledene en diens aandeel in het vennootschappelijke ver-
mogen. 

Met betrekking tot de woorden „voor wiens rekening" wordt 
in verband met deze bepaling nog opgemerkt, dat de omstan-
digheid dat de ondernemer in algehele gemeenschap van goe-
deren is gehuwd, niet kan wegnemen dat in fiscale zin de 
onderneming uitsluitend voor zijn rekening wordt gedreven en 
het tot de onderneming behorende vermogen voor het geheel 
zijn ondernemingsvermogen is. 

Wat betreft de investeringsaftrek vindt bij staking van de 
onderneming in geval van overlijden van de ondernemer op 
grond van artikel 11, achtste lid, slechts een afrekening plaats 
van de lopende aftrekken en desinvesteringsbijtellingen. De 
fictie dat bij overlijden de onderneming geacht wordt te zijn 
overgedragen aan de echtgenoot, erfgenamen en legatarissen 
van de ondernemer, geldt niet voor de toepassing van artikel 11. 
Een desinvesteringsbijtelling ter zake van alle bij het overlijden 
aanwezige bedrijfsmiddelen blijft dan ook achterwege, terwijl 
evenmin de echtgenote en de bedoelde rechtverkrijgenden van 
de ondernemer voor de verkregen duurzame productiemiddelen 
aanspraak op investeringsaftrek kunnen doen gelden. 

Artikel 15, tweede lid. In het tweede lid van artikel 15 
wordt fiscale afrekening voorgeschreven en geregeld voor een 
geval waarin zij alleszins geboden is, doch waarvoor tot dusverre 
geen wettelijke voorziening is getroffen. In dit verband zij ge-
wezen op het arrest van de Hoge Raad van 18 juni 1952 
(Beslissingen in Belastingzaken no. 9238), betrekking hebbende 
op een geval waarin door het overlijden van de echtgenote 
van de ondernemer met wie hij in gemeenschap van goederen 
gehuwd was, een gedeelte van het ondernemingsvermogen erf-
rechtelijk overging op de kinderen uit het huwelijk. 

Blijkens het genoemde arrest stond het de kinderen vrij de 
aanschaffingsprijs van hun aandeel in de activa te stellen op 
het bedrag dat door hen zou zijn betaald, indien zij dit aandeel 
hadden verworven krachtens een normale overeenkomst, waar-
bij de waarde op zakelijke wijze is bepaald. Hoewel de Hoge 
Raad zich daarover niet uitdrukkelijk heeft uitgesproken, be-
staat bij deze opvatting de mogelijkheid dat hier zichtbaar 
gemaakte stille reserves ten onrechte buiten de belastingheffing 
blijven. Weliswaar kan uit het arrest van de Hoge Raad van 
5 maart 1958 (Beslissingen Nederlandse Belastingrechtspraak 
1958/148) worden afgeleid, dat de waardevermeerdering van 
het bedrijfsvermogen die reeds ten tijde van het overlijden van 
de echtgenote van de ondernemer aanwezig is, fiscaal aan hem 
moet worden toegerekend, doch het blijft vooralsnog een open 
vraag, op welke wijze en wanneer belastingheffing over deze 
waardevermeerdering, voor zover betrekking hebbend op delen 
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van het bedrijfsvermogen, die krachtens erfrecht of huwelijks-
vermogcnsrccht op anderen dan de ondernemer overgaan, zou 
moeten plaatsvinden. De hier bestaande onzekerheid op te 
heffen is het hoofddoel van de ontworpen bepaling. 

In de hier aan de orde zijnde gevallen van ontbinding van 
de huwelijksgemeenschap waarin een ondernemer deel heeft, 
zijn zo vele ingewikkelde complicaties denkbaar, dat, indien zij 
al te voren zouden kunnen worden overzien, specifieke wette-
lijke regeling daarvan op enigszins overzichtelijke en eenvou-
digc wijze onmogelijk is. Het tweede lid van artikel 15 is 
daarom algemeen en ruim opgezet. Het schrijft fiscale afrcke-
ning voor in alle gevallen waarin de huwelijksgemeenschap 
tot welke het ondernemingsvermogen behoort, door andere 
oorzaken dan het overlijden van de ondernemer zelf wordt 
ontbonden (overlijden van de echtgenoot, echtscheiding, enz.); 
zulks echter niet voor het gehele ondernemingsvermogen, doch 
alleen voor het aandeel daarin van des ondernemers echtge* 
noot. De bezwaren tot welke deze ruime opzet in bepaalde 
gevallen zou kunnen leiden, worden vrijwel geheel onder-
vangen door het hierna te bespreken derde lid van artikel 15. 

Daar hier geen sprake is van staking van de onderneming, 
kan ter zake van de bij de fictieve overdracht naar voren 
komende winst, de bij artikel 8, letter c, toegelaten aftrek 
van f 7 500 niet plaats vinden. Toepassing van artikel 8, letter 
r, zal eerst mogelijk zijn, indien of zodra de ondernemer zelf 
de uitoefening van zijn onderneming staakt. 

De met of bij overdracht van een gedeelte van de onder-
neming behaalde winst kan worden belast op de voet van arti-
kel 48. 

Artikel 15, derde lid. Voor zover eenmaal overeenkomstig 
het eerste of tweede lid van het artikel fiscale afrekening heeft 
plaats gevonden, behoeft uiteraard de mogelijkheid niet open 
te blijven om de verborgen winsten later (en dan ten tweeden 
male) te belasten; er bestaat dan derhalve geen bezwaar tegen, 
dat de nieuwe eigenaren van het ondernemingsvermogen, in-
dien zij daarmede de onderneming voortzetten, dit vermogen 
opnieuw ,,inbrengen" tegen de volle waarde, welke daaraan in 
het economische verkeer kan worden toegekend. Volgens de 
bewoordingen van het eerste en tweede lid van het artikel is 
hun dit ook toegestaan; het desbetreffende vermogen wordt 
immers mede te hunnen aanzien geacht tegen de waarde, welke 
daaraan in het economische verkeer kan worden toegekend, 
te zijn overgedragen, zodat die waarde voor hen geldt als aan-
schaffingsprijs. Zoals reeds in § 3 van deze memorie werd uit-
eengezet kan anderzijds fiscale afrekening achterwege blijven, 
indien en voor zover de nieuwe eigenaren of sommigen hunner 
de onderneming met bestanddelen van het ondernemings-
vermogen rechtstreeks voortzetten met onveranderde aanhou-
ding van de oude boekwaarden en met instandhouding van de 
gevormde reserves. De mogelijkheid om op deze laatste wijze 
aan fiscale afrekening'te ontkomen, wordt in het derde lid van 
artikel 15 geboden indien de gezamenlijke belanghebbenden een 
daartoe strekkend verzoek indienen. De indiening van dit ver-
zoek moet uiteraard zo tijdig geschieden, dat daarmede reke-
ning kan worden gehouden bij het vaststellen van de aanslag 
van de — al dan niet overleden — ondernemer, te wiens name 
immers de fiscale afrekening zou moeten plaats hebben. Het 
artikel schrijft daarom overlegging van het verzoek voor bij 
diens aangifte; ofwel, indien de ondernemer een gehuwde 
vrouw was of is, wier inkomensbestanddelen in de aangifte 
van haar echtgenoot moeten worden begrepen, bij de aangifte 
van deze laatste. 

Het ..rechtstreeks" voortzetten van de onderneming vormt 
een voorwaarde voor het ontkomen aan onmiddellijke fiscale 
afrekening. De ondergetekende is van mening dat ten aanzien 
van dit rechtstreeks voortzetten geen moeilijkheden zullen ont-
staan indien de feitelijke gang van zaken op dit punt in over-
eenstemming is met een tijdig ingediend verzoek als in deze 
bepaling bedoeld, of met een testamentaire beschikking waarin 
de voortzetting van de onderneming is geregeld; van deze 
laatste mogelijkheid zal, naar de ondergetekende verwacht, in 
toenemende mate gebruik worden gemaakt. Anderzijds zal een 

latere wijziging ten aanzien van de personen door wie, of ten 
aanzien van de vermogensbestanddelen waarmede, de onder-
neming wordt voortgezet, bij voorbeeld ten gevolge van boedel-
scheiding, fiscaal niet anders dan als een overdracht kunnen 
worden aangemerkt. 

De objectivering van de onderneming welke in het derde lid 
van artikel 15 tot uiting komt, werkt verder door dan het ter-
zijde stellen van de voorschriften van het eerste en tweede lid. 
Niet alleen wordt onmiddellijke afrekening voorkomen over de 
stille reserves welke aan de bestanddelen van het vermogen 
van de onderneming zijn verbonden, ook de open reserves met 
zakelijk karakter — de reserves vermeld in de artikelen 13 en 
14 — kunnen in stand blijven indien de onderneming wordt 
voortgezet op de wijze als in deze bepaling is omschreven. 
Zoals reeds blijkt uit de hier gebezigde aanduiding van de voor 
doorschuiving in aanmerking komende reserves, behoort daar-
toe niet de onbelaste reserve bedoeld in artikel 3 van de Wet 
Belastingherziening 1950; ten aanzien van deze reserve, welke 
meer aan de persoon van de ondernemer is verbonden, behoort 
dus wel afrekening plaats te vinden; artikel 57, tweede lid, 
voorziet daarin. 

De laatste zin van het derde lid bepaalt dat degenen die de 
onderneming voortzetten, de voortzetters, geacht worden in de 
plaats te zijn getreden, ieder voor zijn deel, van degene wiens 
onderneming rechtstreeks wordt voortgezet, de voorganger. 
Deze bepaling, in combinatie met het vereiste van rechtstreekse 
voortzetting, bevat het wezen van de gehele regeling. Het ge-
volg van het rechtstreekse voortzetten met het doel onmiddel-
lijke fiscale afrekening te voorkomen is, dat de gezamenlijke 
voortzetters in dezelfde positie komen te verkeren als waarin 
de voorganger zich bevond. Alle factoren welke voor het be-
palen van de winst van de voorganger van belang waren, gaan 
ongewijzigd over op de voortzetters. 

De regels die de voorganger binnen het kader van goed 
koopmansgebruik in acht nam en zijn bestendige gedragslijn te 
dien aanzien gelden onverkort voor de voortzetters, zodat zij 
daarin slechts wijziging mogen aanbrengen indien bijzondere 
omstandigheden dat rechtvaardigen; de fiscale gevolgen van 
zo'n wijziging zijn voor hun rekening. Evenzo ontlenen de 
voortzetters aan de voorschriften inzake vervroegde afschrij-
ving, investeringsaftrek en desinvesteringsbijtelling slechts die 
aanspraken, welke de voorganger nog niet heeft verbruikt en 
gaan de verplichtingen welke uit dien hoofde op de voorganger 
rustten over op de voortzetters. 

Met betrekking tot de reserves genoemd in de artikelen 13 
en 14 dient een gelijk standpunt te worden ingenomen; wat de 
bestemming, de opbouw, het in stand houden, het toevoegen 
aan de winst. enz. van deze reserves betreft, zijn de voort-
zetters gebonden aan de voorwaarden, termijnen, bedragen, 
enz. welke voor de voorganger golden. 

Artikel 16. Hier wordt, evenals in artikel 7, tweede lid, van 
het Besluit 1941 fiscale afrekening voorgeschreven en geregeld 
voor alle gevallen waarin zij noodzakelijk is en niet reeds uit 
goed koopmansgebruik of artikel 15 voortvloeit. 

Ook in deze gevallen geldt, evenals ten aanzien van artikel 15, 
eerste lid, is opgemerkt, dat indien ondernemingen in vennoot-
schappelijk verband worden gedreven, de fiscale afrekening 
alleen wordt toegepast op de vermogensbestanddelen welke de 
onderneming van de vennoot, die in het in het artikel genoem-
de geval komt te verkeren, uitmaken. 

Artikel 16 is mede van toepassing indien de ondernemer 
binnen het Rijk blijft wonen, doch zijn onderneming naar het 
grondgebied van een andere Mogendheid of van een der andere 
delen van het Koninkrijk overbrengt, daar, in verband met de 
voorschriften ter vermijding van dubbele belasting opgehou-
den wordt winst te genieten welke hier te lande belastbaar is. 
Van de feitelijke omstandigheden zal het afhangen of bij een 
dergelijke verplaatsing sprake is van het staken van een onder-
neming. 

Op de winst die krachtens de werking van artikel 16 wordt 
genoten, kan een bedrag van f 7 500 op grond van artikel 8, 
letter c, in aftrek worden gebracht, indien de bedrijfsuitoefe-
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ning wordt gestaakt. Gezien de overeenstemming tussen de hier-
bedoelde winst en de overdrachts- en liquidatiewinst is bepaald, 
dat op verzoek het tarief van artikel 48 van toepassing is. 

Artikel 17. Dit artikel bevat de legalisatie van de onder de 
naam „geruisloze overgang" bekend staande faciliteit welke 
reeds sinds 1947 krachtens administratief voorschrift wordt 
toegepast. 

In de loop der jaren is de behoefte gebleken aan een bij-
zondere regeling voor gevallen, die het midden houden tussen 
werkelijke overdracht van een onderneming en fictieve over-
dracht van de bestanddelen van het vermogen van een onder-
neming tegen de waarde welke daaraan in het economische 
verkeer kan worden toegekend. Wanneer een vennootschap 
onder firma of een commanditaire vennootschap wordt omge-
zet in een naamloze vennootschap, wordt de onderneming, ju-
ridisch beschouwd, overgedragen, doch blijft in werkelijkheid 
vaak alles bij het oude, ook in de boekhouding. Is dit laatste 
het geval, dan blijven de verschillen tussen de boekwaarde 
van de vermogensbestanddelen en de waarde welke daaraan 
in het economische verkeer kan worden toegekend, evenals de 
ten laste van de winst gevormde reserves, op de duur toch 
hun invloed behouden op de heffing van de belasting, zij het in 
de vorm van vennootschapsbelasting. Er kan dan zonder schade 
voor de Schatkist van worden afgezien een gerechtvaardigde 
wijziging van de juridische vorm van de onderneming te be-
lemmeren door het onmiddellijk heffen van vaak grote be-
dragen aan inkomstenbelasting. Daar echter de feiten te zeer 
uiteen kunnen lopen om alle complicaties in een wettelijke 
regeling te voorzien, is het nodig geval voor geval na te gaan 
of het verlenen van de hierbcdoelde faciliteit mogelijk is. Zij is 
daarom gebonden aan de voorafgaande beslissing van de 
Minister van Financiën, die aan een gunstige beslissing voor-
waarden kan verbinden welke ook de naamloze vennootschap 
zullen betreffen. Deze voorwaarden zullen voor een belangrijk 
deel gericht zijn op het verzekeren van de invloed welke de 
hierboven aangeduide fiscale claims op de belastingheffing 
dienen te behouden. Aangezien deze voorwaarden, als gevolg 
van het doel waartoe zij worden gesteld, afwijkingen kunnen 
bevatten van de wettelijke bepalingen inzake de winstbereke-
ning — o.a. met betrekking tot de vervroegde afschrijving 
en investeringsaftrek — is aan deze voorwaarden in artikel 7, 
eerste lid, van het ontwerp van Wet op de vcnnootschapsbe-
lasting 1958 een wettelijke grondslag verleend. 

De uitwerking van de faciliteit is in deze vorm gegoten dat, 
voor het bepalen van de in het kalenderjaar van omzetting ge-
noten winst, de ondernemingen welke in de naamloze vennoot-
schap worden ingebracht, geacht worden niet te zijn gestaakt. 
Het gevolg hiervan is dat slechts de winst voortvloeiend uit de 
normale uitoefening van de onderneming voor belastingheffing 
in aanmerking komt. Desinvesteringsbijtelling op grond van 
artikel 11, vindt niet plaats. Stille reserves komen niet aan 
het licht omdat de vermogensbestanddelen van de onder-
neming hun boekwaarde behouden. De reserves welke op 
de voet van de wettelijke voorschriften waren gevormd wor-
den niet aan de winst toegevoegd. Dit geldt ingevolge artikel 
57, tweede lid van het ontwerp echter, evenals bij de geruisloze 
voortzetting geregeld in het derde lid van artikel 15, niet voor 
de onbelaste reserve bedoeld in artikel 3 van de Wet Be-
lastingherziening 1950. In dit verband zij er voorts nog op 
gewezen dat de fictie van niet-staken ook mede brengt, dat de 
aftrek van f 7 500 krachtens artikel 8, letter c, niet kan worden 
toegepast. 

Artikel 17 spreekt van het omzetten van een onderneming 
in een naamloze vennootschap. Dit betekent niet dat het niet 
mogelijk zou zijn enkele vermogensbestanddelen van de in-
breng uit te sluiten, mits datgene wat overblijft nog een onder-
neming is. De belastingplichtigen kunnen dan ook alvorens de 
ondernemingsvorm te wijzigen de bedoelde vermogensbestand-
delen aan de onderneming onttrekken. Uiteraard zal een ter 
zake tot uiting komende reserve belastbaar worden. 

In het voorgaande is in het bijzonder gesproken over de 
omzetting van een vennootschap onder firma of een comman-

ditaire vennootschap in een naamloze vennootschap. De tekst 
van de voorgestelde bepaling is evenwel iets ruimer geformu-
leerd. Gedacht is daarbij aan de mogelijkheid, dat het in som-
mige gevallen wenselijk kan zijn de faciliteit van „geruisloze 
overgang" ook toe te laten bij omzetting van een eenmanszaak 
in een naamloze vennootschap en wel in die gevallen, waarin 
door de mcdeoprichter(s) van de naamloze vennootschap 
slechts een relatief gering gedeelte van het aandelenkapitaal 
gefourneerd wordt. De voorwaarde, dat de oprichters geheel 
of nagenoeg geheel in dezelfde verhouding gerechtigd moeten 
zijn in het kapitaal van de naamloze vennootschap als zij ge-
rechtigd waren in het vermogen van de omgezette onderneming 
heeft dan ook niet alleen betrekking op het verwaarlozen van 
afrondingsverschillen maar in het bijzonder ook op de hier 
bedoelde gevallen. 

Artikel 18. Artikel 9 van het Besluit 1941 houdt onder 
meer in dat de winst van een onderneming per boekjaar wordt 
bepaald, indien de boekhouding van die onderneming aan zekere 
eisen voldoet. Deze regel is niet in het ontwerp overgenomen. 
Zij heeft voor de gevallen waarin het boekjaar met het kalen-
derjaar samenvalt geen praktische betekenis. In beginsel 
immers moet de winst per kalenderjaar worden bepaald; even-
als het eerste lid van artikel 4 van het Besluit 1941 verklaart 
het tweede lid van artikel 3 van het ontwerp het in een kalen-
derjaar genoten inkomen tot object van de inkomstenbelasting. 

Wanneer het boekjaar van een onderneming afwijkt van het 
kalenderjaar, is het nodig een regeling te treffen omtrent de 
handelwijze die in dit geval moet worden gevolgd. Reeds arti-
kel 12 van het Besluit 1941 bevat zodanige regeling, doch het 
komt de ondergetekende voor dat hierin een vereenvoudiging 
kan worden aangebracht. De bestaande regeling heeft voor-
namelijk het bezwaar, dat de over een van het kalenderjaar 
afwijkend boekjaar berekende winst bij wijze van schatting 
moet worden verdeeld over de beide kalenderjaren waarin het 
boekjaar valt. Het tweede lid van artikel 18 van het ontwerp 
nu maakt in de overgrote meerderheid der gevallen zodanige 
winstsplitsing onnodig door te bepalen, dat als winst van een 
kalenderjaar wordt beschouwd de winst van het boekjaar dat 
in het kalenderjaar eindigt. Het zal duidelijk zijn dat ook in deze 
eenvoudige opzet het beginsel tot zijn recht komt, dat telkens 
de in een periode van twaalf maanden behaalde winst wordt 
belast. 

De zoeven vermelde regeling geeft, zoals hieronder nader 
wordt uiteengezet, niet geheel bevredigende resultaten, indien 
in een stelsel met gebroken boekjaren boekperioden langer of 
korter dan twaalf maanden optreden. Het bezigen van een ge-
broken boekjaar is daarom slechts bij wijze van uitzondering 
toegelaten. 

Het derde lid van artikel 18 geeft een regel met betrekking 
tot een boekjaar met een tijdsduur langer dan twaalf maanden. 
Komt een zodanig boekjaar herhaaldelijk voor, dan is geen 
bijzondere voorziening nodig, omdat niet voldaan wordt aan 
de in het eerste lid opgenomen eis dat geregelde jaarlijkse af-
sluitingen plaats hebben, zodat de winst naar de algemene regel 
per kalenderjaar moet worden bepaald. 

Het boekjaar langer dan twaalf maanden wordt volgens het 
derde lid van het onderhavige artikel geacht in twee fictieve 
boekjaren te zijn gesplitst, zodanig dat het eerste fictieve boek-
jaar de eerste twaalf maanden van het werkelijke boekjaar om-
vat en het tweede fictieve .boekjaar de overige maanden van 
het werkelijke boekjaar. De winst van het werkelijke boekjaar 
wordt dan bij wijze van schatting over de beide fictieve boek-
jaren verdeeld. Ten aanzien van elk dier fictieve boekjaren 
vindt, indien zij niet met het kalenderjaar samenvallen, de 
regel van het tvveeds lid toepassing, dat wil zeggen dat de winst 
die daarin geacht is te zijn gemaakt, onderscheidenlijk wordt 
toegerekend aan de kalenderjaren waarin de fictieve boek-
jaren eindigen. Zulk een splitsing vindt volgens de ontworpen 
regeling evenwel slechts plaats als ten gevolge daarvan de twee 
gedeelten van het boekjaar in verschillende kalenderjaren 
eindigen. 

In een stelsel van boekjaren samenvallend met kalenderjaren 
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wordt zulks altijd verwezenlijkt. Slechts bij een systeem van ge-
broken boekjaren kan het voorkomen, dat de splitsingsregeling 
geen toepassing vindt. 

Bij een boekjaar korter dan twaalf maanden, dat zich onder 
meer kan voordoen bij het overlijden van de ondernemer of 
het staken van de onderneming, kan de winst in het algemeen 
op een normale wijze worden belast. Eerst wanneer een der-
gelijk boekjaar volgt op een reeks van gebroken boekjaren, kan 
vaak niet worden vermeden dat twee boekjaren in hetzelfde 
kalenderjaar eindigen, zodat winst over een periode van meer 
dan twaalf maanden in één kalenderjaar door de heffing wordt 
getroffen. Ook hier geeft het aanhouden van gebroken boek-
jaren, evenals in het zoeven vermelde geval dat splitsing van 
een lang boekjaar geen toepassing vindt, ongewenste gevolgen. 

In deze beide gevallen kunnen bezwaren optreden in ver-
band met het progressieve karakter van het tarief. Deze be-
zwaren die zich dus alleen voordoen bij een stelsel van winst-
bepaling naar gebroken boekjaren, verliezen overigens wel 
enigermate aan gewicht, indien men bedenkt dat in zulk een 
stelsel de belastingplichtige als het ware een doorlopend uitstel 
van betaling geniet, omdat de door hem in het boekjaar ge-
maakte winst steeds over een latere periode, namelijk het 
kalenderjaar waarin het boekjaar is geëindigd, wordt belast. 
Toch acht de ondergetekende de vermelde bezwaren van zo-
danige betekenis dat het aanbeveling verdient de wettelijke 
regeling ter zake zodanig op te bouwen, dat normaliter het 
bepalen van de winst per kalenderjaar zal plaats vinden. Daar-
om spreken de artikelen die de winstbepaling regelen, zulks in 
tegenstelling tot de betreffende artikelen van het Besluit 1941, 
dan ook steeds van het kalenderjaar en laat het eerste lid van 
artikel 18 winstbepaling over een niet met het kalenderjaar 
samenvallend boekjaar in het algemeen slechts toe, indien de 
aard van de onderneming het aanhouden van een gebroken 
boekjaar rechtvaardigt. Maakt een belastingplichtige van de in 
deze bepaling geboden bevoegdheid gebruik, dan treedt voor 
de winstbepaling van zijn onderneming het boekjaar in de 
plaats van het kalenderjaar. 

Bepaling van de winst per gebroken boekjaar is eveneens 
toegestaan aan de belastingplichtigen die reeds onder de wer-
king van het Besluit 1941 zodanig boekjaar aanhouden, althans 
zolang zij dit boekjaar niet wijzigen. Deze regeling is neer-
gelegd in het eerste lid van artikel 61. 

De afwijking welke hierin ligt ten opzichte van de hoofdregel, 
werd ontworpen om voor deze groep belastingplichtigen de 
belastingheffing zo geleidelijk mogelijk te doen verlopen. Toe-
passing van de hoofdregel zou voor een groot aantal van hen 
een verplichte wijziging van het boekjaar van hun onderneming 
medebrengen met alle daaraan verbonden moeite en kosten. 
Overigens is de afwijking alleszins verantwoord aangezien de 
bezwaren welke kleven aan de winstbepaling per gebroken 
boekjaren voor de hierbedoelde belastingplichtigen eenvoudig 
kunnen worden ontgaan. Ten aanzien van deze belastingplich-
tigen is namelijk, op grond van artikel 12 van het Besluit 1941, 
het als winst van een kalenderjaar te beschouwen gedeelte van 
de winst van het boekjaar dat na afloop van het kalenderjaar 
eindigt — de zogenaamde „constante" — vastgesteld. Door af-
rekening ten aanzien van deze constante te doen geschieden in 
de jaren waarin door ophoping, ten gevolge van staking van 
de onderneming, overlijden van de ondernemer en andere ge-
beurtenissen, extra winst tot uiting komt, worden de vermelde 
bezwaren ondervangen doordat tle constante in mindering 
wordt gebracht op de winst. 

Ten slotte wordt met betrekking tot deze afwijking nog op-
gemerkt, dat de juiste overgang van de belastingheffing onder 
de werking van het Besluit 1941 naar die onder de werking van 
de Wet op de inkomstenbelasting 1958, voor de hierbedoelde 
belastingplichtigen, er door wordt bevorderd, omdat tot zijn 
recht komt het beginsel dat telkens de in een periode van twaalf 
maanden behaalde winsten worden belast. Toepassing van de 
hoofdregel zou hierop inbreuk hebben veroorzaakt doordat aan 
wijziging van het boekjaar afrekening ten aanzien van de con-
stante is verbonden. 

Artikel 19. De hier gemaakte splitsing van de zuivere in-
komsten, bedoeld in artikel 4, eerste lid, letter b, in (bruto) 
inkomsten en aftrekbare kosten komt ten goede aan de over-
zichtelijkheid van de in deze afdeling opgenomen bepalingen; 
de artikelen 20 tot en met 30 behandelen de (bruto) inkom-
sten, de artikelen 31 tot en met 33 hebben op de aftrekbare 
kosten betrekking. Aandacht verdient voorts, dat beide groepen 
van artikelen handelen over onderdelen van de „zuivere in-
komsten" en derhalve generlei toepassing kunnen erlangen ten 
aanzien van de „winst", bedoeld in artikel 4, eerste lid, letter a. 
Voor zover bepaalde voordelen zowel onder de omschrijving 
van „winst" als onder de omschrijving van „inkomsten" kun-
nen vallen, is, ter voorkoming van twijfel en op het voetspoor 
van artikel 5, tweede lid, van het Besluit 1941, telkens uitdruk-
kelijk een keuze gedaan. Dezelfde handelwijze is gevolgd ten 
aanzien van voordelen, die onder meer dan één groep van 
„zuivere inkomsten" zouden kunnen worden gebracht. 

Artikel 20. Bij het ontwerpen van dit artikel heeft op de 
voorgrond gestaan, dat ten aanzien van de inkomsten uit dienst-
betrekking gestreefd moest worden naar nauwe aansluiting, 
thans en voor de toekomst, met de bepalingen betreffende de 
loonbelasting. Dit lijkt op het eerste gezicht een enigszins 
averechtse figuur, omdat immers de loonbelasting in beginsel 
slechts een voorheffing is op de inkomstenbelasting en dus 
veeleer verwacht zou mogen worden, dat de bepalingen betref-
fende de inkomstenbelasting zouden vóórgaan. Deze theore-
tisch minder fraaie opbouw moet echter worden aanvaard als 
prijs voor het gewichtige belang van een zo groot mogelijke 
eenvormigheid van de bepalingen betreffende de loonbelasting 
met die betreffende verschillende sociale voorzieningen. 

De afstemming van de inkomstenbelasting op de loonbelas-
ting komt het scherpst tot uiting in het tweede lid van het 
onderwerpelijke artikel, alwaar ten aanzien van de overheer-
sende grondbegrippen de wettelijke bepalingen en definities be-
treffende de loonbelasting, zoals die luiden en in de toekomst 
mochten gaan luiden, worden geïnsereerd. 

De inkomsten uit arbeid omvatten inkomsten die al dan 
niet uit een dienstbetrekking worden genoten. Letter a van 
het eerste lid van het artikel splitst de inkomsten uit djenst-
betrekking in twee groepen, te weten de groep van de in-
komsten welke aan inhouding van loonbelasting zijn onder-
worpen en de groep van de inkomsten waarop zodanige in-
houding niet plaats vindt, omdat de Minister heeft bepaald 
dat zij niet tot het loon behoren. Deze laatste groep van in-
komsten zijn de fooien en dergelijke prestaties van derden die 
thans zijn genoemd in artikel 28 van het Besluit 1941. Onder 
geen van beide groepen en derhalve buiten de heffing van 
inkomstenbelasting vallen die inkomsten uit een dienstbetrek-
king (dit woord nog steeds opgevat naar de bepalingen betref -
fende de loonbelasting) welke van een inhoudingsplichtige 
worden genoten en waarop derhalve inhouding van loonbeIas-
ting technisch zeer wel mogelijk zou zijn, doch die niettemin 
niet aan zodanige inhouding zijn onderworpen, zoals jubileum-
gratificaties. Het betreft hier bepaalde inkomsten uit een dienst-
betrekking welke krachtens de bepalingen van de loonbelasting 
opzettelijk van belastingheffing zijn vrijgesteld. Het zou niet 
consequent zijn deze vrijstellingen weder ten dele ongedaan te 
maken door de bedoelde inkomsten wèl aan de inkomsten-
belasting te onderwerpen. 

De inkomsten uit arbeid die niet uit een dienstbetrekking 
worden genoten, zijn gebracht onder letter b van het eerste 
lid van het artikel. De bepaling van letter b komt overeen met 
artikel 28, eerste lid, 1° van het Besluit 1941. De in het 
tweede lid van dat artikel opgenomen opsomming van voor-
beelden is enigszins ingeperkt; zulks alleen ter wille van een 
meer eenvoudige redactie en geenszins met de bedoeling dat de 
bepaling van letter b ten aanzien van de niet overgenomen 
voorbeelden niet van toepassing zou zijn. 

Artikel 21. De in dit artikel gegeven omschrijving van het 
begrip „vermogen" is, naar het de ondergetekende voorkomt, 
overzichtelijker dan die, opgenomen in artikel 29 van het Be-
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sluit 1941 en laat, méér dan deze, aan de jurisprudentie vrij-
heid om objecten onder „vermogen" te rangschikken, welker 
opbrengst in het systeem van het ontwerp als inkomsten uit 
vermogen behoren te worden belast. De uitdrukking „onroe-
rende en roerende goederen" omvat alle lichamelijke zaken, 
het woord „rechten" alle overige (uiteraard onlichamelijke) 
objecten, die tot het vermogen behoren te worden gerekend. 
Van de laatste groep zijn echter uitgezonderd de rechten die 
gevestigd zijn op onroerende en roerende goederen. Aldus zal, 
naar de ondergetekende zich vleit, begripsverwarring worden 
voorkomen, omdat thans duidelijk tot uitdrukking komt dat 
niet de bedoelde rechten, doch de goederen zelf bron van in-
komen zijn. Voordelen uit onroerende en roerende goederen 
vormen derhalve inkomsten uit vermogen zonder dat een 
onderzoek nodig is naar de rechten krachtens welke de voor-
delen worden getrokken. Wie voor deze voordelen moet wor-
den belast, wordt beheerst door de vraag wie deze voordelen 
geniet in de zin van artikel 4 van het ontwerp. 

Opgemerkt zij dat artikel 21 spreekt van „alle voordelen die 
worden getrokken", niet van, alle vruchten die worden getrok-
ken, noch van, alle voordelen die worden genoten. De laatste 
term zou te ruim zijn daar waardeveranderingen van de hier-
bedoelde goederen en rechten, ook voor zover zij tot uitdruk-
king komen bij vervreemding daarvan (behoudens artikel 
27, derde lid) buiten aanmerking behoren te blijven. De term 
vruchten die worden getrokken zou evenwel te eng zijn, daar 
zij wellicht grond zou kunnen geven aan de opvatting dat 
slechts als inkomsten uit vermogen zouden kunnen gelden de 
afgescheiden vruchten, zodat bijvoorbeeld voordelen voorl-
vloeiende uit andere prestaties van huurders of pachters dan 
betalingen van huur en pachtsommen niet als inkomsten zou-
den zijn aan te merken. Te denken valt hier aan door een 
huurder bekostigde verbouwingen waardoor het verhuurde 
pand in waarde stijgt. Voor zoveel nodig wordt er nog op ge-
wezen dat waardeveranderingen ook belast worden wanneer zij 
zijn aan te merken als inkomsten uit arbeid of als winst, en 
niet vallen onder de uitzonderingsbepaling van artikel 8 van 
het ontwerp. Dit volgt uit de bepaling dat inkomsten uit arbeid 
en winst buiten het begrip „inkomsten uit vermogen" vallen. 

In welke naam of in welke vorm de voordelen worden ge-
trokken doet niet ter zake. Dit is bijvoorbeeld van belang voor 
de zogenaamde verkapte dividenduitkeringen; voorts ook voor 
de voordelen uit obligaties, waarvan de rente niet gelijkmatig 
is of niet regelmatig ter beschikking komt. Bij tussentijdse ver-
koop van zulk een obligatie dient de in de verkoopsom begrepen 
economische rente voor de verkoper gezien te worden als een 
bedrag dat wordt genoten ter vervanging van te derven in-
komsten, als bedoeld in artikel 27, terwijl de koper het bedrag 
van deze rente zal kunnen beschouwen als een negatief in-
komensbestanddeel. 

Artikel 22. De strekking van artikel 22 van het ontwerp 
is beperkter dan die van de artikelen 30 en 31 van het Besluit 
1941. De laatstgenoemde artikelen beogen onder meer een 
zoveel mogelijk volledige opsomming te geven van de baten 
die als inkomsten uit vermogen zijn belast. De ondergetekende 
vleit zich echter met de hoop, dat artikel 21 van het ontwerp 
wel zo algemeen geformuleerd is, dat zodanige opsomming, die 
steeds het gevaar loopt onvolledig te zijn, achterwege kan 
blijven. Volstaan is daarom thans met de vermelding van baten 
welke, indien zij al niet als winst of inkomsten uit arbeid zijn 
aan te merken, in ieder geval als inkomsten uit vermogen be-
horen te worden belast, doch waaromtrent niet boven alle 
twijfel vaststaat dat zij door ieder als uit het vermogen ge-
trokken voordelen in de zin van artikel 21 zullen worden 
beschouwd. Artikel 22 is derhalve geenszins geschreven voor 
baten die als winst of inkomsten uit arbeid worden belast. 

Overigens tekent de ondergetekende het volgende aan. De 
winstaandelen bedoeld in artikel 31, eerste lid, 1°, van het Be-
sluit 1941, zijn niet genoemd omdat, naar de ondergetekende 
meent, niet kan worden betwijfeld dat zij onder de omschrijving 
van artikel 21 vallen. Hetzelfde geldt voor de altijddurende 
renten, die trouwens bovendien gerangschikt kunnen worden 

onder de in letter g van het eerste lid genoemde periodieke uit-
keringen. 

De letters a en b van het eerste lid komen in de plaats van 
artikel 31, eerste lid, 5°, van het Besluit 1941. De onderge-
tekende is tot een splitsing van de laatstgenoemde bepaling 
gekomen om tot uitdrukking te brengen, dat disconto een vorm 
van rente is. 

De rente begrepen in kapitaalsuitkeringen uit levensverzeke-
ring wordt, in afwijking van het Besluit 1941, alleen dan onder 
de inkomsten uit vermogen begrepen, indien de verzekering is 
gesloten tegen een koopsom of tegen met een koopsom gelijk 
te stellen premies (zie artikel 24, tweede lid). Wanneer de 
verzekering is gesloten tegen een reële premie, treedt het 
dekken van risico zo sterk als oorzaak van de overeenkomst 
naar voren, dat het in strijd met de werkelijkheid zou zijn, in 
die overeenkomst tevens een vorm van vermogensbelegging te 
zien en dienovereenkomstig een deel van het verzekerde kapi-
taal als rente te beschouwen. 

De onder letter e van het eerste lid opgenomen bepaling om-
trent liquidatie-uitkeringen op aandelen is ontleend aan artikel 
31, eerste lid, 2°, van het Besluit 1941, waarmede artikel 36, 
eerste lid, 2°, van dat Besluit in nauw verband staat. De 
laatstgenoemde bepaling is thans ondergebracht in artikel 27, 
derde lid, van het ontwerp. Waar nodig is ook in redactioneel 
opzicht het verband tussen beide bepalingen sterker tot uit-
drukking gebracht. 

De liquidatie-uitkering wordt volgens de nieuwe bepaling 
berekend door uit te gaan van het gemiddeld op de desbe-
treffende aandelen gestorte kapitaal. Dit heeft tot gevolg dat de 
belastbare uitkering voor alle houders van dooreen leverbare 
aandelen gelijk zal zijn. 

Nieuw is de bepaling omtrent de belastbaarheid van hetgeen 
al dan niet ter gelegenheid van afkoop of inkoop wordt uitge-
keerd op winstbewijzen. (Onder de winstbewijzen worden 
uiteraard ook de amortisatiebewijzen begrepen). Wanneer, als 
gevolg van uitkeringen op zodanige bewijzen, de aan deze 
bewijzen verbonden rechten te niet gaan (winstbewijzen 
die slechts recht geven op een enkele uitkering of op een be-
perkt aantal uitkeringen; afkoop of inkoop van zulke bewijzen 
door de uitgever) kan deze interpretatieve bepaling nuttig zijn 
om twijfel op te heffen omtrent het antwoord op de vraag of 
de uitkeringen inderdaad als inkomsten uit vermogen moeten 
worden aangemerkt. 

Dat dit antwoord bevestigend moet luiden, volgt reeds uit 
het feit, dat zodanige bewijzen geen recht op het kapitaal van 
de uitgever vertegenwoordigen. De bepaling is dus inderdaad, 
zoals gezegd, slechts van interpretatieve — en niet van limita-
tieve — aard; het daarin neergelegde beginsel geldt bijvoorbeeld 
evenzeer ten aanzien van rechten op winstaandelen welke niet 
in een winstbewijs zijn belichaamd. 

Voor zover deze voordelen tevens vallen onder de omschrij-
ving van artikel 27 van het ontwerp kunnen zij belast worden 
naar het bijzondere tarief van artikel 48 indien zij op meer dan 
één jaar betrekking hebben. 

Artikel 22, eerste lid, letter g, artikel 23, letter b, en artikel 26, 
letters b en c, bevatten de bepalingen betreffende lijfrenten en 
andere periodieke uitkeringen, welke in het Besluit 1941 voor- ~ 
komen in de aanhef van artikel 31, eerste lid, artikel 31, derde 
lid, en artikel 34, tweede lid. Daar de nieuwe bepalingen nage-
noeg geen wijzigingen van materiële aard medebrengen, kan ter 
toelichting van artikel 22, eerste lid, letter g, met de volgende 
aantekeningen worden volstaan. In de eerste plaats deze, dat een 
uitzondering voor pensioenen onnodig is, omdat deze, uitgesteld 
loon zijnde, reeds krachtens artikel 21 niet tot de inkomsten uit 
vermogen behoren. Voorts dat uitkeringen die niet voortvloeien 
uit een recht, buiten de in artikel 21 gegeven definitie van 
inkomsten uit vermogen vallen. En ten slotte, dat het woord 
„verstrekkingen" betrekking heeft op uitkeringen in andere 
vorm dan geld. 

Ter verduidelijking van de in het tweede lid aan de Minister 
gegeven bevoegdheid wordt nog het volgende opgemerkt: 

a. Gelijkstelling van een polis van levensverzekering met een 
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polis van lijfrente heeft tot gevolg, dat de premies op de voet 
van artikel 37 als persoonlijke verplichting in aftrek kunnen 
worden gebracht. Bij de bestudering van in het bijzonder de op 
deze aangelegenheid betrekking hebbende voorschriften is ge-
bleken, dat zij dringend verbetering behoeven; het ligt dan ook 
in het voornemen deze voorschriften nog nader in studie te 
nemen. 

/;. Wordt een overeenkomst van levensverzekering ontbon-
den, dan kan de rente begrepen in de afkoopsom of wat daar-
mede gelijk staat, belast zijn krachtens de artikelen 22, eerste 
lid, en 24. Wordt echter de afkoopsom onmiddellijk weder 
aangewend als koopsom of premie voor een nieuwe verzeke-
ring, dan blijft, indien deze nieuwe verzekering wordt bc-
schouwd als een voortzetting van de eerste, het bedoelde rente-
bestanddeel onbelast. 

Artikel 23. De redactie van letter a van dit artikel verdient 
de voorkeur boven die van artikel 30, tweede lid, van het Be-
sluit 1941, omdat thans tot goed begrip van de bepaling geen 
raadpleging van artikel 570 van het Burgerlijk Wetboek nodig 
is. Materiële gevolgen heeft deze redactiewijziging niet. De in 
artikel 570 voorkomende uitzondering van woonschepen is 
thans in het ontwerp opgenomen. Van de verder in artikel 570 
uitgezonderde zaken kan deels niet gezegd worden dat zij ,,in 
eigen gebruik" zijn, deels leveren zij slechts voordelen op 
welke als winst uit onderneming of als inkomsten uit arbeid 
belast zullen blijven; voor zover zij bestaan uit schuldvorde-
ringen en rechten, behoren zij bovendien niet tot de roerende 
goederen in de hierbedoelde zin (zie de toelichting op arti-
kel 21). 

Artikel 24. Nu alleen sprake is van verzekeringen die tegen 
een koopsom zijn gesloten, zou overneming van artikel 33, 
tweede lid, van het Besluit 1941 alleen zin hebben voor ver-
zekerde kapitalen niet hoger dan f 200. Dat voor dergelijke 
kleine verzekeringen een koopsom wordt betaald, komt echter 
zo zelden voor, dat deze, ook wat het geldelijk belang betreft, 
onbetekenende vrijstelling kan worden gemist. 

Het wegvallen van de verzekeringen tegen een premie brengt 
voorts mede, dat de bepalingen van het vierde lid van artikel 33 
van het Besluit 1941 kunnen worden vereenvoudigd. De aldaar 
gegeven mogelijkheid om de in de uitkering begrepen rente te 
stellen op vier ten honderd samengestelde interest over de 
gedane stortingen heeft thans geen zin meer. Handhaving van 
de vrijgevige clausule omtrent collectieve verzekeringen zou 
in de weinige gevallen waarin dergelijke verzekeringen voor-
komen buiten de sfeer van de arbeidsovereenkomst misplaatst 
zijn. 

Artikel 25. Dit artikel komt overeen met artikel 32 van het 
Besluit 1941. Opgemerkt wordt dat in het tweede lid onder 
zuivere winst moet worden verstaan alles wat er meer is dan het 
gestorte kapitaal. Hieronder vallen dus niet alleen open maar 
ook stille reserves. 

De ondergetekende moge voorts verwijzen naar § 2 van hel 
algemene deel dezer memorie en naar hetgeen is bepaald in 
het artikel 49. 

Artikel 26. Dit artikel bevat geen materiële afwijkingen 
van artikel 34 van het Besluit 1941. 

De verhouding tussen ouders en kinderen met betrekking tot 
het inkomen van deze laatsten is thans geregeld in artikel 5, 
tweede en derde lid, van het ontwerp. Verwezen woidt naar de 
bij dat artikel gegeven toelichting. 

De onder 2° en 3° van het tweede lid van artikel 34 van het 
Besluit 1941 uitdrukkelijk opgenomen uitzondering van uitke-
ringen die als loon worden aangemerkt, kan achterwege blijven, 
omdat deze uitkeringen ook zonder zodanige uitzondering be-
last blijven als inkomsten uit arbeid. 

Naast de periodieke uitkeringen zijn thans de periodieke ver-
strekkingen genoemd om te laten uitkomen, dat ook uitkeringen 
in natura onder het artikel vallen. 

In aansluiting aan wat geldt voor de kinderbijslag voor loon-
trekkenden, waarvan de aanspraken als inkomsten uit dienst-
betrekking worden belast, vindt ingevolge het tweede lid van 
het voorgestelde artikel ook met betrekking tot de kinderbijslag 
op grond van de Algemene Kinderbijslagwet de belastingheffing 
plaats over de aanspraken in plaats van over de uitkeringen. 

Artikel 27. Evenals artikel 36, eerste lid, van het Besluit 
1941 bevat het eerste lid van het onderwerpelijke artikel de 
uitdrukkelijke bepaling, dat aan het inkomen mede wordt toe-
gerekend hetgeen genoten wordt ter vervanging van gederfde 
of te derven inkomsten. Zelfs al zouden, hetgeen dikwijls het 
geval zal zijn, dergelijke schadeloosstellingen, afkoopsommen 
of tegemoetkomingen reeds krachtens de overige in de hier-
besproken afdeling 3 van het ontwerp opgenomen bepalingen 
tot de inkomsten kunnen worden gerekend, dan nog is het 
wenselijk ze afzonderlijk te definiëren. Ze zijn namelijk tevens 
genoemd onder de a-periodieke inkomsten, welke bij artikel 48 
van het ontwerp aan de volledige werking van de progressie in 
het tarief van de heffing worden onttrokken. Overigens echter 
behoren de hierbedoelde bedragen tot dezelfde groep van in-
komsten als waartoe de gederfde of te derven inkomsten be-
hoord zouden hebben; schadeloosstellingen wegens gederfde 
huur worden dus op haar beurt belast als inkomsten uit ver-
mogen, enz. 

Naast het eerste lid kan ook het tweede lid van artikel 27 
nuttig zijn. Het is denkbaar, dat men een bedrag ontvangt, om-
dat men een bepaalde activiteit vrijwillig of gedwongen staakt 
of nalaat, ook al kan niet of moeilijk worden vastgesteld 
dat die activiteit inkomsten heeft opgeleverd of zou opleveren. 
De bepaling voorkomt dus moeilijke procedures omtrent de 
schatting van hypothetische, immers niet in werkelijkheid ge-
noten of te genieten inkomsten; voldoende is, dat tegenover de 
uitkering zekere werkzaamheid of dienstverlening wordt ge-
staakt of nagelaten of zodanig staken of nalaten is bedongen. 

Het eerste zowel als het tweede lid heeft alleen betrekking op 
het geval dat de gederfde of te derven inkomensbestanddelen 
bestaan uit inkomsten in de zin van artikel 4, eerste lid, 
letter b. Wat bijvoorbeeld verkregen wordt ter zake van terug-
treding uit een onderneming, het derven van voordelen die als 
winst uit een onderneming zouden zijn belast of het nalaten 
van bepaalde werkzaamheden of transacties in een onder-
neming, behoort reeds krachtens de definitie van artikel 7 van 
het ontwerp tot de ondernemingswinst. 

De bepaling van het derde lid van artikel 27 is vrijwel gelijk-
luidend aan die van artikel 36, eerste lid, onder 2°, van het 
Besluit 1941. Deze bepaling geldt evenwel niet in het geval 
een belastingplichtige de daarin bedoelde aandelen inbrengt in 
zijn onderneming. In het vierde lid van artikel 27 is derhalve 
de bepaling opgenomen dat in zulk een geval een inbreng 
wordt gelijkgesteld met een vervreemding. 

Artikel 28. Deze regeling die ontleend is aan artikel 36, 
tweede lid, van het Besluit 1941, heeft slechts betrekking op 
onder artikel 27 vallende voordelen voorzover deze niet bestaan 
uit loon. De bepaling van toepassing te verklaren op de inkom-
sten uit arbeid zou in strijd komen met het voor de loonbelasting 
geldende regiem waarbij — behoudens met betrekking tot de 
pensioenregelingen — de aanspraken zijn belast en de daaruit 
voortvloeiende uitkeringen zijn vrijgesteld. 

Uit de bewoordingen van het artikel blijkt voorts dat de vrij-
stelling niet van toepassing is op winst. In dit verband zij nog 
gewezen op het arrest van de Hoge Raad van 17 oktober 1956 
(B.N.B. 1956/313), waarbij aan de stamrechtsbepaling ten aan-
zien van winst reeds een beperkte werking werd gegeven. 

Artikel 29. Aan de in dit artikel overgenomen bepalingen 
van artikel 15, eerste lid, van het Besluit 1941 is thans de moge-
lijkheid toegevoegd, bijzondere voorzieningen te treffen voor 
de fiscale behandeling van inkomensbestanddelen ten aanzien 
waarvan zich transfermoeilijkheden voordoen. 

Artikel 30. Het in artikel 4 neergelegde en in de toelichting 
tot dat artikel reeds besproken beginsel, dat het inkomen wordt 



43 

uitgedrukt in een „bedrag" in Nederlands geld komt ook in 
deze bepaling tot uiting. 

Voor de bepaling van het geldelijke beloop van niet in geld 
genoten inkomsten wordt voorgesteld ook in dit artikel de-
zelfde maatstaf aan te leggen als onder andere in artikel 11 
van het ontwerp is opgenomen. In de toelichting op dat artikel 
is reeds aangegeven dat, waar zulks nodig is, deze maatstaf een 
aanvulling heeft ondergaan. Dit is nu voor de inkomstenbelas-
ting gebeurd in het onderhavige artikel door aan de in de 
woorden „waarde welke daaraan in het economische verkeer 
kan worden toegekend" gelegen hoofdregel, toe te voegen dat 
bepaalde niet in geld genoten voordelen worden berekend op 
ten hoogste het bedrag van de besparing. 

Zou deze aanvulling niet zijn opgenomen, dan zouden alle 
niet in geld genoten inkomsten dienen te worden gesteld op 
hun economische waarde. Deze inkomsten in natura zijn echter 
te onderscheiden in inkomsten die te gelde kunnen worden ge-
maakt en in inkomsten waarbij, afgezien van juridische bclcm-
meringen, de mogelijkheid van vervreemding voor de genieter 
ontbreekt. Zonder twijfel heeft deze laatste categorie van in-
komsten voor de genieter economische betekenis, aangezien 
deze inkomsten een besparing betekenen op door hem te ver-
richten uitgaven, zoals het geval is met inkomsten, bestaande 
in het genot van vrije woning, vrij reizen, vrije kleding en der-
gelijke. Het komt de ondergetekende echter niet juist voor in 
alle gevallen deze inkomsten tot de volle waarde welke aan die 
inkomsten op zich zelf in het economische verkeer kan worden 
toegekend, in aanmerking te nemen. Gelet is daarbij niet alleen 
op het feit dat de genieter economisch niet in de positie ver-
keert dat hij met betrekking tot hetgeen in concreto is verwor-
ven als aanbieder kan fungeren, maar ook op de functie welke 
het concreet genotene in wezen vervult, met name een voorzie-
ning in behoeften voor de bevrediging waarvan de genieter 
door het verwerven van deze inkomsten zich geen financiële 
offers behoeft te getroosten. Voor de vaststelling van de hoogte 
tot aan welke de economische waarde van de inkomsten welke 
niet te gelde kunnen worden gemaakt, in aanmerking dient te 
worden genomen, is aangeknoopt aan de functie welke deze 
inkomsten vervullen. Hun waarde wordt berekend op ten 
hoogste het bedrag dat de genieter zich heeft kunnen besparen, 
een regel die zich ook reeds in de huidige jurisprudentie heeft 
gevormd. 

Artikel 31. Zoals reeds is opgemerkt bij artikel 19. wordt 
het aldaar ingevoerde begrip „aftrekbare kosten" in artikel 31 
nader uitgewerkt. Dit artikel komt in hoofdtrekken overeen 
met artikel 14 van het Besluit 1941, doch er is een verschil in 
terminologie: wat in het Besluit 1941 wordt aangeduid als 
„kosten van verwerving" heet in het ontwerp: aftrekbare 
kosten; wel bezigt ook het ontwerp de term „kosten tot ver-
werving", doch deze term omvat slechts een deel van de „af-
trekbare kosten". 

Voorts is de in het Besluit 1941 gegeven opsomming van 
voorbeelden grotendeels niet overgenomen. Het eerste lid van 
het artikel bepaalt zich tot het geven van een algemene be-
gripsomschrijving waarin door de woorden „op de inkomsten 
drukkende" tot uitdrukking is gebracht dat kosten die uit een 
niet tot de inkomsten behorende vergoeding worden bestreden 
niet tot de aftrekbare kosten kunnen behoren. Naast een kor-
tere en daardoor meer overzichtelijke redactie biedt de ge-
kozen opzet het voordeel, dat de jurisprudentie met redelijke 
vrijheid kan vaststellen, welke bedragen in een bepaald geval 
onder deze begripsomschrijving kunnen worden gebracht. 

Moeten alle kosten en lasten, ter beantwoording van de vraag 
of zij tot de aftrekbare kosten behoren, derhalve worden ge-
toetst aan het hierbovenbcdoelde criterium, het blijft echter 
aan gerechtvaardigde twijfel onderhevig of kosten nodig voor 
het vervullen van meer dan één dienstbetrekking, kosten van 
verzekering en kosten van vermogensbeheer, ook al tracht men 
die zoveel mogelijk te dekken uit inkomsten (indien die er al 
zijn), geacht kunnen worden alleen tot verwerving, inning of 
behoud van de inkomsten te strekken of een last te vormen die 
alleen op de inkomsten rust; deze zijn derhalve in het tweede 

lid uitdrukkelijk opgenomen als aftrekbare kosten. Dezelfde 
overweging zou er toe hebben geleid ook de in het Besluit 1941. 
ir. artikel 14, tweede lid, 6°, genoemde interest en kosten van 
geldleningen in artikel 31 van het ontwerp op te nemen, ware 
het niet dat renten van schulden en ook kosten van geldlcnin-
gen, welke niet op bepaalde inkomsten drukken, krachtens ar-
tikel 37 van het ontwerp tot de aftrekbare persoonlijke ver-
plichtingen worden gerekend. 

Door te bepalen, dat afschrijving en kosten van verzekering 
ülleen tot de aftrekbare kosten worden gerekend, indien zij be-
trekking hebben op goederen die tot verwerving van de inkom-
sten dienen, worden buiten gesloten afschrijvingen en kosten 
van verzekering met betrekking tot roerende goederen voor 
zover deze in eigen particulier gebruik zijn — met uitzonde-
ring van woonschepen — daar de uit deze goederen getrokken 
voordelen krachtens artikel 23, letter a, van het ontwerp niet 
tot de inkomsten uit vermogen behoren. Wel is aftrek wegens 
afschrijving en verzekeringskosten mogelijk ter zake van de 
aan een werknemer toebehorende roerende goederen die deze 
tot uitoefening van zijn dienstbetrekking bezigt. (De eigen ge-
reedschappen van een in loondienst werkzame handwerksman, 
de eigen voor zijn dienstuitoefening nodige boeken van een 
ambtenaar, enz.) 

Wat de afschrijving betreft zij nog opgemerkt dat hier geen 
sprake is van afschrijving op bedrijfsmiddelen van een onder-
neming. Het begrip „afschrijving" kan hier dan ook niet recht-
streeks worden geïnterpreteerd aan de hand van leerstellingen 
der bedrijfseconomie. Wel blijkt uit het gebruik van hetzelfde 
woord „afschrijving", dat een zekere analogie wordt beoogd; 
dat dus vaak in dit verband te rade moet worden gegaan 
met artikel 10 van het ontwerp en de afschrijving ook hier 
in beginsel moet worden gesteld op het bedrag, dat nodig 
is om de aanschaffings- of voortbrengingskosten over de levens-
duur van het betreffende voorwerp te verdelen. Uit deze laatste 
woorden blijkt tevens, dat het in artikel 31, eerste lid, gebezigde 
woord „goederen", evenals in artikel 21 van het ontwerp, moet 
worden onaevat in de zin van „lichamelijke zaken" en dat dus 
geen afschrijving is toegestaan op vorderingen en andere on-
lichamelijke zaken, in artikel 21 aangeduid als ..niet op goe-
deren gevestigde rechten". 

Artikelen 32 en 33. De inhoud van deze artikelen is ont-
leend aan onderscheidenlijk artikel 27a en artikel 15, tweede 
lid. van het Besluit 1941. Naast een vereenvoudiging van de 
redactie van deze artikelen wordt in artikel 32 een verhoging 
van de in artikel 27« van het Besluit 1941 genoemde bedragen 
voorgesteld. Daar deze verhoging — hoezeer zij op zich zelf 
een verantwoorde verruiming van de minimumbedragen voor 
de aftrekbare kosten is — vooral is ingegeven door over-
wegingen van technische aard. komt het de ondergetekende 
wenselijk voor haar eerst bij een tariefsherziening te doen in-
eaan. In verband hiermede moge worden verwezen naar artikel 
73. tweede lid. van het ontwerp. 

Het tweede lid van artikel 33 houdt verband met artikel 29 
van het ontwerp. 

Artikel 34. Het artikel wijkt in zoverre af van de tot dus-
verre geldende regeling, dat de overdrachtswinst bij vervreem-
ding van aandelen en winstbewijzen van een vennootschap 
waarin de belastingplichtige een aanmerkelijk belang heeft, niet 
als winst uit onderneming wordt belast, doch krachtens artikel 
4 als een afzonderlijk bestanddeel van het onzuivere inkomen 
wordt beschouwd. Op deze wijziging is reeds hiervóór gewezen 
bij de toelichting op artikel 4: aan die toelichting kan te dezer 
plaatse de opmerking worden toegevoegd, dat de vennootschap 
en haar onderneming als zodanig buiten de overdracht staan 
en dat mede om die reden, naar het de ondergetekende voor-
komt, de thans gevolgde opzet theoretisch juister is en daar-
door zowel aan de overzichtelijkheid als aan een zuiver in-
zicht in de strekking van de bepaling ten goede komt. De 
huidige regeling laat de vraag onbeantwoord, welk bedrag als 
overdrachtsprijs in aanmerking moet worden genomen, indien 
de vervreemding geschiedt door schenking. Thans bepaalt het 
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vierde lid van artikel 34 van het ontwerp, dat als zodanig de 
waarde ten tijde van de schenking in aanmerking komt. De 
tegenwoordige regeling schiet eveneens te kort ten aanzien van 
het bedrag dat voor de begiftigde als kosten v:in verkrijging 
moet gelden. Het vierde lid van het artikel nu stelt de verkrij-
gingskosten voor de begiftigde op hetzelfde bedrag dat voor 
de schenker als overdrachtsprijs geldt, te weten de waarde ten 
tijde van de schenking. 

Nog in een tweetal andere gevallen is een regeling nodig 
omtrent het bedrag dat als kosten van verkrijging in aanmer-
king moet worden genomen, omdat in deze gevallen in feite 
niet van verkrijgingskosten kan worden gesproken. Gedoeld 
wordt hier op aandelen en winstbewijzen die indertijd aan de 
vervreemder zijn opgekomen krachtens erfrecht of krachtens 
huwelijksvermogensrecht. 

Het vijfde lid stelt de verkrijgingskosten voor geërfde aan-
delen en winstbewijzen op het bedrag dat als zodanig geldt 
voor de erflater. Het zesde lid grijpt eveneens terug naar het 
verleden door bij vervreemding van aandelen en winstbewijzen 
die tot een huwelijksgemeenschap behoren of die aan de ver-
vreemder bij ontbinding van een huwelijksgemeenschap kiach-
tens huwelijksvermogensrecht zijn opgekomen, de kosten van 
verkrijging aan te houden op het bedrag dat als zodanig geldt 
of zou gelden voor degene die de effecten ten huwelijk aan-
bracht of staande huwelijk verkreeg. Het gevolg van deze rege-
ling is, dat bij verwerving van aandelen of winstbewijzen 
krachtens erfrecht of huwelijksvermogensrecht ook de op die 
effecten rustende fiscale claim op de verkrijger overgaat, 
evenals bij de overgang van een onderneming in de in artikel 15, 
derde lid, van het ontwerp genoemde gevallen (doch daar al-
leen indien de belanghebbenden dit wensen). Dat, evenals on-
der de werking van artikel 21, derde lid, van het Besluit 1941. 
verliezen bij de vervreemding van een zogenaamd aanmerke-
lijk belang ontstaan, buiten aan merking blijven, is reeds op-
gemerkt in de toelichting bij artikel 4 van het ontwerp. Ware 
het anders, het zou nauwelijks mogelijk zijn er tegen te waken, 
dat men van een periode waarin de waarde laag is, gebruik 
maakt om transacties tot stand te brengen die het belastbare 
inkomen met een vcrvreemdingsverlies drukken. 

De winst wordt belast naar het proportionele tarief van 
artikel 48. 

Artikel 35. Het eerste lid is ontleend aan artikel 37, eerste 
lid, van het Besluit 1941. 

In het tweede lid van dit artikel zijn de bepalingen van 
artikel 26<v, letter b, en artikel 37, tweede lid, van het Besluit 
1941 samengevat. Voor de beide in dit lid samengebrachte ge-
vallen is de bewijslast thans op dezelfde wijze geregeld. Om 
alle twijfel aangaande de vraag of de afschrijvingen op een 
automobiel met de verdere kosten op één lijn behoren te 
worden gesteld, uit te sluiten, zijn thans de afschrijvingen uit-
drukkclijk genoemd. 

Artikel 36. De bepalingen die voorkomen in de artikelen 
14, 26b, vierde lid, en 31, tweede lid, van het Besluit 1941 zijn 
onder een meer algemene omschrijving samengevat in artikel 
36 van het ontwerp. Uiteraard behoort de loonbelasting die een 
ondernemer afdraagt als onderdeel van het aan de werknemers 
toekomende loon tot de kosten van de onderneming. Tot die 
kosten behoren ook een aan de werkgever opgelegde verhoging, 
welke door hem verschuldigd is in verband met het niet of 
niet juist nakomen van de ter zake van de heffing van loon-
belasting opgelegde verplichtingen. Naast de dividendbelasting 
en de loonbelasting zijn in dit artikel ook genoemd buitenlandse 
belastingen waarop een regeling ter voorkoming van dubbele 
belasting van toepassing is. 

De nieuwe bepaling is ondergebracht in Afdeling 5 van 
Hoofdstuk II omdat zij zowel op winst als op inkomsten be-
trekking heeft, terwijl zulks bovendien de overzichtelijkheid ten 
goede komt. 

Artikel 37. Daar de hier gegeven omschrijving van de per-
soonlijke verplichtingen vrijwel overeenkomt met artikel 16, 

eerste lid, 2°, letters a tot en met d, van het Besluit 1941, kan 
met de volgende opmerkingen worden volstaan. 

Nu uitdrukkelijk wordt gesproken van „termijnen" van pen-
sioenen, lijfrenten, enz., is het buiten twijfel, dat de waarde van 
het stamrecht (of liever, in dit verband, van de stamverplich-
ting) niet als persoonlijke verplichting in aftrek kan worden 
gebracht. 

De altijddurende renten zijn thans niet genoemd, omdat deze, 
zoals reeds hiervóór in de toelichting bij artikel 22 is gezegd, 
onder het begrip „periodieke uitkeringen" vallen. 

Een uitdrukkelijk voorbehoud, overeenkomende met dat van 
artikel 16 van het Besluit 1941, voor bedrijfs- of beroepskosten 
en voor kosten van verwerving van inkomsten, acht de onder-
getekende onnodig. Dergelijke uitgaven kunnen nu eenmaal 
niet als „persoonlijke" verplichtingen worden beschouwd. Bc-
drijfs- en beroepskosten komen krachtens artikel 9 van het 
ontwerp in mindering bij de volgens goed koopmansgebruik te 
berekenen winst,; uitgaven die als kosten van verwerving van, 
of als lasten op inkomsten moeten worden aangemerkt, komen 
op die inkomsten in aftrek krachtens artikel 19. 

De regeling van het vijfde lid van artikel 16 van het Besluit 
1941 is niet overgenomen. Deze regeling, die een perfecte ge-
lijkhcid van behandeling voor de inkomstenbelasting en de 
loonbelasting beoogde, had het onbevredigende gevolg dat 
voor de inkomstenbelasting veelal juist de kleinere bedragen 
aan kosten van verwerving het meest nauwkeurig moesten 
worden vastgesteld. 

Artikel 38. Dat met de buitengewone lasten niet, als onder 
de werking van het Besluit 1941, wordt rekening gehouden 
door het bedrag van de belasting te verminderen, doch door 
deze lasten blijkens de bepalingen van artikel 3 te beschouwen 
als (negatief) bestanddeel van het inkomen en van het belast-
bare inkomen, is reeds besproken in het algemene gedeelte van 
deze memorie. 

In het ontworpen artikel zijn ten opzichte van de bestaande 
regeling enkele wijzigingen aangebracht, zowel bij de omschrij-
ving en omvang van de buitengewone lasten als met betrek-
king tot de grens die de gezamenlijke buitengewone lasten 
moeten overschrijden, willen zij voor aftrek in aanmerking 
komen. Deze wijzigingen brengen de regeling meer in over-
eenstemming met het exceptionele karakter van deze belas-
tingverzachting. Hoezeer op zichzelf de gedachte van een 
aftrek voor buitengewone lasten in de persoonlijke sfeer onmis-
kenbaar deze goede zijde heeft dat daardoor de betalingscapa-
citeit van de individuele belastingplichtige dichter wordt be-
naderd, zo dient anderzijds niet uit het oog te worden verloren 
dat een aftrek voor bepaalde inkomensbestedingen — een af-
trek welke de nationale belastingwetgeving van vóór de oor-
log niet kende — bij een belasting naar het inkomen geen van-
zeïfsprekcndheid is. In deze gedachtengang dient dan ook, 
mede gelet op het globale karakter van de inkomstenbelasting, 
een dergelijke aftrek zich strikt te beperken tot onvermijde-
lijke uitgaven die het gevolg zijn van omstandigheden welke 
algemeen als een persoonlijk onheil voor de betrokkene wor-
den gezien, en die mede door haar financiële omvang de be-
trokkene in een bijzondere positie plaatsen wat betreft zijn 
betalingscapacitcit. 

Ten aanzien van de vorenbedoelde wijzigingen zij er in de 
eerste plaats op gewezen dat de omschrijving van de buiten-
gewone lasten in artikel 51, tweede lid, onder 2°, van het 
Besluit 1941 naast de uitgaven ter zake van ziekte, invaliditeit 
en sterfgeval vermeldt „andere dergelijke uitgaven". Deze 
laatste omschrijving, welke door haar vaagheid tot een te 
ruime interpretatie van het begrip buitengewone lasten aan-
lciding kan geven, is in het nieuwe ontwerp niet overgenomen. 
Met een limitatieve opsomming van de buitengewone lasten 
kan worden volstaan, nu de kosten van bevalling daarin uit-
drukkelijk zijn opgenomen. Het komt de ondergetekende niet 
wenselijk voor om overeenkomstig de bestaande rechtspraak 
aan het begrip buitengewone lasten een zodanige ruime inhoud 
te geven, dat op het inkomen met name ook in mindering 
kunnen worden gebracht uitgaven voor een echtscheidingspro-
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cedure welke tot ontbinding van het huwelijk heeft geleid, de 
kosten voor de verdediging in een strafzaak en de schadever-
goeding welke een vader betaalt om zijn zoon te vrijwaren van 
een vervolging wegens het plegen van een vermogensdelict. 

De tweede beperking in de voorgestelde regeling betreft de 
omvang van de kosten voor ziekte c.a., welke als buitenge-
wone lasten in aanmerking kunnen komen. Gelet op de strek-
king van de buitengewone lastenregeling moet het onjuist 
worden geacht, dat bij de bestaande regeling een min of meer 
normale uitgaaf als de ziekenfondspremie, welke thans 4,4 % 
van de looninkomens tot f 6 900 bedraagt en met ingang van 
1 januari 1959 vermoedelijk op 4,5 % zal worden gebracht, 
in bepaalde gevallen geheel voor aftrek in aanmerking komt. 
In dit verband zij er op gewezen dat thans de buitengewone 
lastengrens voor een gezin met twee kinderen 5 %, en voor een 
gezin met vier kinderen 4 % bedraagt. Wel kent het Besluit 
1941 in artikel 51, derde lid, de bepaling dat uitgaven slechts 
als buitengewone lasten kunnen worden beschouwd, indien de 
belastingplichtige ten gevolge daarvan grotere uitgaven heeft 
dan het merendeel van de belastingplichtigen die, wat inkomen, 
vermogen en gezin betreft, in dezelfde omstandigheden ver-
keren. Een afdoende rem is hierin echter niet gelegen omdat, 
naar de opvatting van de geldende jurisprudentie, een integrale 
aftrek van de ziekenfondspremie mogelijk wordt, zodra de 
premie gepaard gaat met een vrij gering bedrag aan andere 
uitgaven. Op deze wijze leidt de huidige regeling tot discrimi-
nerende belastingverlichtingen, die met een heffing naar de 
draagkrachtsverhoudingen tussen de belastingplichtigen onder-
ling niet verenigbaar zijn. Dit is niet alleen het geval tussen 
de werknemers met looninkomens tot f 6 900 onderling, doch 
eveneens ten opzichte van degenen met hogere inkomens, die 
niet onder de wettelijke ziekenfondsverzekering vallen en voor 
wie bij een kindertal van vier of meer ziektekosten tot een 
beloop van 4,4 % van het inkomen zonder uitzondering tot 
de buitengewone lasten worden gerekend. 

Het genoemde toetsingsvoorschrift dat in de huidige regeling, 
waarbij met de ziekenfondspremie veelal de algemene grens 
van de buitengewone lastenaftrek zeer dicht wordt genaderd, 
niet kan worden gemist, heeft bovendien het bezwaar dat deze 
bepaling, door haar vage verwijzing naar wat voor anderen 
normale uitgaven zijn, voor rechter en belastingadministratie 
zeer moeilijk hanteerbaar is en voor de belastingplichtige tot 
rechtsonzekerheid leidt. De bepaling is dan ook in een ver-
nieuwd en vereenvoudigd belastingrecht niet op haar plaats, 
zolang het mogelijk blijkt te zijn in de wet zelf op een concrete 
en doelmatige wijze normale uitgaven van de buitengewone-
Iastenaftrek uit te sluiten. 

Op grond van het vorenstaande is in de ontworpen nieuwe 
regeling dan ook voorgesteld ziektekosten c.a. tot een beloop 
van 2 % van het inkomen als normale uitgaven buiten aan-
merking te laten. Hierbij is mede overwogen dat bij stijging 
van het inkomen de normale ziektekosten lager komen te liggen 
dan 4,4 %. Tevens is in de nieuwe regeling de algemene grens, 
waarboven een aftrek voor buitengewone lasten wordt verleend, 
op 4 % van het inkomen gesteld, met dien verstande echter dat, 
evenals de algemene kinderbijslag straks bij het derde kind 
aanvangt, dit percentage voor belastingplichtigen met ten 
hoogste twee kinderen zal gelden. Bij wege van tegcmoet-
koming voor de grotere gezinnen wordt voorgesteld de alge-
mene" grens voor elk volgend kind te verminderen met een 
halve punt. Wat deze vermindering betreft wordt in de nieuwe 
regeling geen rekening meer gehouden met het twec- of drie-
voudig tellen van kinderen. Dit laatste heeft er in het verleden 
namelijk toe geleid dat in vele gevallen de algemene grens 
geheel of nagenoeg geheel kwam te vervallen. In overeenstem-
ming met het hiervoren geschetste karakter van de aftrek acht 
de ondergetekende voorts te dezen een algemene minimumgrens 
van één percent noodzakelijk. 

De ontworpen regeling past, nu zij normale uitgaven van de 
aftrek uitsluit, beter in de opzet van een aftrek voor buiten-
gewone lasten, terwijl manipulaties om de ziekenfondspremie 
met andere uitgaven tot aan de algemene grens voor de aftrek 
op te vullen, daarbij veel van haar aantrekkelijkheid verliezen. 

Evenzo wordt met de thans voorgestelde vermindering van de 
algemene grens voor belastingplichtigen met kinderen een rcde-
lijkc marge verkregen tussen ziekenfondspremie en algemene 
grens, een marge die voor een gezin met twee kinderen 1,6 % 
wordt. Deze regeling heeft bovendien het voordeel dat daarin 
een bepaling van twijfelachtige waarde als het hiervoren be-
sproken toetsingsvoorschrift kan worden gemist. 

In § 3 van het algemene gedeelte van de memorie werd reeds 
vermeld dat de ondergetekende nader aandacht heeft geschon-
ken aan het probleem van de eigen studiekosten en dat hij heeft 
gemeend een oplossing hiervoor te kunnen vinden door het be-
grip buitengewone lasten uit te breiden met de uil raven ter 
zake van een door de belastingplichtige ondernomen opleiding 
of studie voor een beroep. Kosten van een door de be)asting-
plichtige uit liefhebberij ondernomen studie komen derhalve 
niet in aanmerking. Tot de studiekosten kunnen niet worden 
gerekend de kosten van levensonderhoud. Daaronder vallen wel 
lesgelden, kosten van studicbocken, met de studie verband 
houdende reisgelden en extra-kosten die moeten worden ge-
maakt voor een studeerkamer. Het ligt voor de hand dat alleen 
met studiekosten van enige omvang rekening behoort te wor-
den gehouden. In verband hiermede is bepaald dat de studie-
kosten meer dan f 200 moeten bedragen. Overschrijden de kos-
ten deze grens dan geldt het volle bedrag als buitengewone 
lasten. 

Tenslotte zij nog gewezen op een tweetal punten. 
De invoeging in het eerste en tweede lid van het ontworpen 

artikel van de woorden „nadat dit is verminderd met de per-
soonlijke verplichtingen" betekent geen materiële verandering; 
op het in artikel 51, vierde lid, van het Besluit 1941 genoemde 
„zuiver inkomen" zijn immers, blijkens de definitie van artikel 
4, tweede lid, van dat besluit, eveneens de persoonlijke ver-
plichtingen in aftrek gebracht. 

Het vijfde lid van artikel 51 van het Besluit 1941 kan ver-
vallen, omdat reeds krachtens artikel 5, eerste lid, van het 
ontwerp in verband met de definitie die artikel 3 geeft van het 
belastbare inkomen, de buitengewone lasten van de gehuwde 
vrouw worden toegerekend aan haar man. 

Artikel 39. Het ontworpen artikel brengt enkele wijzigingen 
van materiële aard in de regeling opgenomen in artikel 51A 
van het Besluit 1941. 

In verreweg de meeste gevallen vinden de onder de huidige 
regeling bedoelde giften plaats in geld. Om deze reden en tevens 
uit overweging dat de huidige regeling, in verband met de 
overige bepalingen van het Besluit 1941, niet alleen de mogc-
lijkheid biedt gebruik te maken van de tegemoetkoming, maar 
— met name bij schenking van lopende coupons en nog niet 
betaalbaar gestelde dividendbewijzen — daarenboven de ge-
legenheid geeft tot het genieten van een ongemotiveerd bclas-
tingvoordeel, heeft de ondergetekende het wenselijk geoordeeld 
de nieuwe regeling uitsluitend te doen gelden voor giften in 
geld. Uiteraard worden ook giften in andere vorm gedaan 
waaraan het hierboven aangeduide bezwaar niet kleeft. In die 
gevallen zal met vrucht een beroep gedaan kunnen worden op 
artikel 63 van de Algemene wet. 

De bepaling vervat in het derde lid van artikel 5\a van het 
Besluit 1941 is niet overgenomen. Aan die bepaling bestaat 
geen behoefte meer, omdat nu ook voor de loonbelasting de 
giften in aanmerking worden genomen in het jaar waarin zij 
worden gedaan. De in verband hiermede vereiste overgangs-
bepaling is opgenomen als artikel 64. 

De aftrekbare giften worden thans niet gevalideerd door ver-
mindering van het bedrag van de belasting, doch, evenals de 
buitengewone lasten, aangemerkt als (negatieve) bestanddelen 
van het inkomen en het belastbare inkomen. 

Het voor aftrek in aanmerking komende bedrag is in ge-
vallen van verrekenbare verliezen, hoewel de percentages gelijk 
zijn gebleven, in feite enigszins verhoogd, doordat voor de toe-
passing van deze percentages het onzuivere inkomen niet meer 
zal worden verminderd met verrekenbare verliezen. Nu de af-
trekbare giften zelve een bestanddeel vormen van het inkomen 
en dientengevolge, krachtens de bepalingen van artikel 43 van 
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het ontwerp, de grootte van de verrekenbare verliezen beïn-
vloeden, zou behoud van de oude regeling tot nauwelijks uit-
voerbare berekeningen noodzaken. 

Ten slotte wij't de ondergetekende er op, dat het bedrag 
van f 100, vermeld in artikel 51a van het Besluit 1941, is ver-
hoogd tot f 120 in overeenstemming met een soortgelijke ver-
hoging van de bedragen, genoemd in artikel 32 van het ont-
werp. 

Artikelen 40. 41 en 42. De uitwerking van de objectieve 
belastingplicht van buitenlandse belastingplichtigen is in opzet 
en bewoordingen aangepast aan de overige bepalingen van het 
ontwerp, meer in het bijzonder aan Hoofdstuk II, waaromtrent 
artikel 40, vierde lid, uitdrukkelijk bepaalt, dat het te dezen 
overeenkomstige toepassing zal vinden. Door deze laatste bc-
paling zullen in Hoofdstuk II opgenomen wijzigingen ten aan-
zien van het inkomen van binnenlandse belastingplichtigen 
tevens invloed' kunnen hebben op het daaraan analoge bin-
ncnlandse inkomen van buitenlandse belastingplichtigen. Uit 
de opbouw van het binnenlandse inkomen, zoals deze in arti-
kcl 40 is aangegeven, volgt dat voor de buitenlandse belasting-
plichtigen geen aanspraak bestaat op aftrek van andere persoon-
lijke verplichtingen dan de rente van hypothecaire schulden en 
premies ingevolge de Algemene Ouderdomswet en de Algc-
mene Kinderbijslagwet, terwijl hun evenals onder de werking 
van het Besluit 1941 geen vermindering wordt verleend wegens 
buitengewone lasten en aftrekbare giften. 

Ten opzichte van de regeling van Hoofdstuk III van het 
Besluit 1941 bevat de nieuwe redactie enige veranderingen. 

Het optreden binnen het Rijk van musici, andere artiesten en 
beroeps-sportbeoefenaars, die niet binnen het Rijk wonen, 
wordt geacht in dienstbetrekking plaats te vinden om de twijfel 
weg te nemen welke gemakkelijk kan rijzen ten aanzien van de 
verhoudingen waarin dit optreden geschiedt. 

Met betrekking tot de belastingheffing van niet binnen het 
Rijk wonend personeel op vervoermiddelen in het internatio-
nale verkeer is bepaald: 

a. alle door zodanig personeel verrichte werkzaamheden bc-
horen, ongeacht de plaats waar het vervoermiddel zich ten 
tijde van die werkzaamheden bevonden heeft, tot het vervullen 
van een dienstbetrekking binnen het Rijk, indien de leiding van 
de onderneming, waartoe het vervoermiddel behoort, binnen 
het Rijk gevestigd is en de belastingheffing over de inkomsten 
uit de bedoelde werkzaamheden bij verdrag aan Nederland is 
toegewezen (artikel 41, derde lid); 

b. de niet binnen het Rijk wonende personeelsleden worden 
echter geacht met deze werkzaamheden, ook als die tijdens het 
verblijf van het vervoermiddel binnen het Rijk worden ver-
richt, geen dienstbetrekking binnen het Rijk te vervullen, in-
dien niet is voldaan aan heide onder a omschreven voorwaar-
den (artikel 42, tweede lid). 

Opgemerkt zij nog dat de bepaling van arikel 41, derde lid. 
niet een autonome afgrenzing van de werkingssfeer van de 
Nederlandse belastingwetgeving beoogt te zijn, doch uitsluitend 
een wettelijke grondslag wil geven voor belastingheffing in die 
gevallen, waarin bij verdrag bestanddelen van het inkomen aan 
Nederland ter belasting zijn toegewezen. 

Het eerste lid van artikel 42 is in beginsel gelijk aan artikel 
40, onder 1°, van het Besluit 1941. De toevoeging „tenzij de 
leiding van de onderneming binnen het Rijk gevestigd is" is 
noodzakelijk om, voor het geval een verdrag ter voorkoming 
van dubbele belasting het recht om belasting te heffen van een 
vervoersonderneming toewijst aan de Staat, waar de werkelijke 
leiding van de onderneming is gevestigd, te voorkomen dat 
de nationale wetgeving Nederland zou beletten van dit recht 
gebruik te maken. 

Artikel 43. In Hoofdstuk II en III is ten aanzien van de 
verrekening van verliezen volstaan met de vermelding, dat zij 
in beginsel bij de vaststelling van het als „belastbaar inkomen" 
aangeduide object van de belasting in aftrek mogen worden ge-
bracht. In Hoofdstuk IV van het ontwerp is de materie van de 

te verrekenen verliezen voor beide groepen van bclastingplich-
tigen uitgewerkt. 

Met afwijking van artikel 16 van het Besluit 1941, dat 
als het ware drie afzonderlijke soorten van verliezen defi-
nicert, kent de definitie van artikel 43, eerste lid, van het 
ontwerp slechts één enkel bedrag, dat in zijn geheel als verlies 
over een kalenderjaar wordt aangemerkt. Van meer ingrijpend 
belang is echter, dat het ontwerp de berekening van dit verlies 
baseert op het inkomen in tegenstelling tot het Besluit 1941, 
hetwelk van het onzuivere inkomen (welke term aldaar in be-
ginscl dezelfde betekenis heeft als in het ontwerp) uitgaat. Het 
materiële gevolg van deze wijziging is, dat voortaan voor de 
binnenlandse belastingplichtigen ook de persoonlijke verplich-
tingen, de buitengewone lasten en de aftrekbare giften bij het 
bepalen van het als verlies te verrekenen bedrag in aanmerking 
worden genomen. Hoewel deze vereenvoudiging een offer van 
de Schatkist kan vergen, heeft de ondergetekende daartoe kun-
nen besluiten uit overweging, dat, bij een zich op hoog tarief-
niveau bevindende heffing, de redelijkheid gebiedt ook deze 
negatieve inkomensbestanddelen ten volle als componenten van 
draagkracht te aanvaarden. 

De beperking van de verrekeningstermijn, welke in het 
tweede lid van artikel 43 is neergelegd, geldt, blijkens het 
derde lid van dit artikel en in overeenstemming met artikel 16 
van het Besluit 1941, niet voor dat gedeelte van cen te ver-
rekenen verlies, het zogenaamde aanloopverlies, dat uit een 
onderneming over de eerste zes boekjaren van haar bestaan 
wordt geleden. Uit het gebruik van de woorden „stichting" en 
..gesticht" blijkt, dat voor de toepassing van deze bepaling al-
leen het tijdstip van belang is, waarop de belastingplichtige 
zelf een geheel nieuwe onderneming heeft opgericht en dat der-
halve de verrekeningstermijn van zes jaren blijft gelden, indien 
er sprake is van een onderneming welke door de belastingplich-
tige slechts is gereorganiseerd, of van een ander is overgeno-
men. Van een aanloopverlies over enig jaar kan geen sprake 
zijn, indien dit verlies wordt verrekend met in hetzelfde jaar 
genoten winsten of zuivere inkomsten. In overeenstemming 
met de huidige wetgeving worden blijkens artikel 65 slechts die 
aanloopverliezen onbeperkt verrekend, welke uit een onder-
neming zijn geleden die na 31 december 1952 is gesticht. 

Het vierde lid geeft een eenvoudige regel voor de volgorde 
van de verrekening. In feite wijkt deze volgorde slechts in 
zoverre af van die, voortvloeiend uit artikel 16, eerste lid, van 
het Besluit 1941. dat aan de aanloopverliezen geen voorrang 
wordt gegeven boven daaraan voorafgegane gewone verliezen. 
Niet slechts toch was, bij de ruime compensatiemogelijkheid, 
de in het Besluit 1941 op dit punt bestaande voorrang praktisch 
van weinig betekenis, doch ook theoretisch was het met het 
economische motief voor de onbeperkte compensatiemogelijk-
heid van aanloopverliezen niet wel te verenigen dat zulk een 
voorrang de mogelijkheid schiep, de verrekening van vooraf-
gaandc gewone verliezen te verhinderen. 

Het ontwerp bevat geen voorrangsbepaling ten aanzien van 
een te verrekenen verlies over enig jaar dat is samengesteld uit 
cen aanloopverlies en een ander verlies. De ratio van de onder-
werpclijke bepaling brengt mee dit andere verlies bij voorrang 
te verrekenen. 

Artikel 44. Dit artikel is van formele aard. Evenals'artikel 
Aio van het Besluit 1941 bevat het een regeling van de wijze 
waarop een vermindering van belasting ter verrekening van 
een in het volgende kalenderjaar geleden verlies tot stand komt. 
Het verschilt hiervan in tweeërlei opzicht. 

In de eerste plaats is gebroken met het voorschrift dat. in-
dien zulk een verrekening gelijktijdig met het vaststellen van 
de aanslag geschiedt, een kennisgeving moet worden gezonden, 
terwijl, indien zij achteraf plaats vindt, een beschikking vereist 
is. In het ontwerp is, in de gedachte dat, gelet op de in artikel 
11, derde lid, van de Algemene wet gestelde termijn, dit laatste 
geval als het meest normale kan worden beschouwd, uit een 
oogpunt van vereenvoudiging steeds een beschikking voorge-
schreven. De bepalingen van Hoofdstuk V van de Algemene 
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wet, betreffende bezwaar en beroep zijn op deze beschikking 
van toepassing. 

Vervolgens is in liet tweede lid een bepaling opgenomen 
welke zich richt tegen het ongewenste gevolg dat zulk een b<:-
schikking de mogelijkheid zou openen, wederom bezwaren in 
te dienen tegen de componenten van de oorspronkelijke aan-
slag die door het verstreken zijn van de bczwaar-termijn reeds 
onherroepelijk vaststonden. 

In het derde lid is een voorziening getroffen om te 
voorkomen dat in het aldaar omschreven geval een belasting-
plichtigc, door het achterwege blijven van een beschikking tot 
verrekening of van een aanslag, zijn recht van bezwaar of be-
roep niet zou kunnen uitoefenen. Daar het hier soms om niet 
onbelangrijke bedragen gaat, mocht zulk een voorziening niet 
achterwege blijven. 

Tenslotte bevat het vierde lid de, ook thans geldende, bepa-
ling dat de omvang van de aanloopverliezen bij beschikking 
van de inspecteur wordt vastgelegd. Tegen deze beschikking 
staan de gebruikelijke rechtsmiddelen open. 

Artikel 45. Het aan het ontwerp, evenals aan het Besluit 
1941, ten grondslag liggende reële stelsel van heffing, dat uit-
gaat van het in een kalenderjaar concreet genoten inkomen, 
is in dat opzicht het tegenovergestelde van het hier te lande vóór 
1941 gevolgde stelsel, waarbij van een abstract jaarlijks bc-
drag werd uitgegaan. In artikel 45, tweede lid, van het Besluit 
1941 is echter in wezen toch weer een heffing naar een ab-
stract jaarlijks inkomen gehandhaafd voor het geval dat de 
subjectieve belastingplicht slechts gedurende een gedeelte van 
het kalenderjaar heeft bestaan. De ondergetekende acht dit 
weinig consequent en dientengevolge tegenover de belasting-
plichtige wie het aangaat, weinig redelijk. Hij heeft daarom 
de genoemde bepaling van het Besluit 1941 niet in het ont-
werp overgenomen en zulks te gereder, nu daardoor, naast een 
vereenvoudiging tevens een kleine verlichting van de belasting-
druk ontstaat, veelal juist in die gevallen, waarin daaraan de 
grootste behoefte bestaat, dat is bij overlijden. Ten einde in 
de gevallen waarin de van de overledene ingehouden loonbc-
lasting eindheffing is, een gelijke verlichting te verkrijgen, 
stelt hij zich zelfs voor om hetzij met toepassing van artikel 53, 
eerste lid, letter c, van het ontwerp hetzij door een herrekening 
van de loonbelasting in dit opzicht ook voor die gevallen een 
voorziening te treffen. Het niet overnemen van artikel 45, 
tweede lid, van het Besluit 1941 brengt mede, dat ook de 
woorden „over een vol kalenderjaar" (voorkomende in arti-
kel 45, eerste lid, van het Besluit 1941) moeten vervallen. 

In het tweede lid van dit artikel is de bepaling opgenomen 
waarbij aan de belastingplichtige een tegemoetkoming wordt 
verleend ingeval zijn echtgenote niet volledig in de eigen 
huishouding werkzaam kan zijn, doordat zij werkt in de onder-
neming van haar man dan wel doordat zij zelf een onder-
neming drijft of werkzaamheden verricht, die haar inkomsten 
uit arbeid opleveren. In § 3 van deze memorie is uiteengezet 
welke motieven er toe hebben geleid deze regeling voor te 
stellen. De tegemoetkoming wordt verleend in de vorm van 
een vast bedrag voor elke dag waarop de echtgenote ge-
ruime tijd, namelijk tenminste vier uren door werkzaamheden 
in dienstbetrekking of ten minste vier uren achtereen door 
werkzaamheden in ander verband aan de huishouding is ont-
trokken geweest. De ondergetekende is van oordeel dat bc-
zwaarlijk anders dan van een vast bedrag kan worden uitge-
gaan. Zo zou het op zeer grote praktische bezwaren stuiten, 
indien de werkelijk gemaakte hogere kosten uitgangspunt voor 
de tegemoetkoming zouden zijn. 

Met betrekking tot de in het derde en vierde lid geregelde 
bejaardcn- en invalidenaftrek zij gewezen.op het gebruik van 
het woord ..jaar" bij de omschrijving van de belastingplichtigen 
die inycvoige het vierde lid als invalide worden aangemerkt. 
Door de tegenstelling tot het elders in het ontwerp gebezigde 
begrip kalenderjaar is tot uitdrukking gebracht, dat hier be-
doeld is een periode van twaalf maanden, ingaande op hel in 
het derde lid aangewezen tijdstip. 

Artikel 46. Reeds bij oppervlakkige vergelijking van de 
leden van het onderwerpelijke artikel met artikel 46 van 
het Besluit 1941 zal blijken, dat ook ten aanzien van de 
omschrijving van de tariefgroepen naar vereenvoudiging is 
gestreefd. Meer nauwkeurig onderzoek kan aantonen, dat deze 
eenvoudige redactie op sommige punten ook wel in materieel 
opzicht wijzigingen medebrengt. In verband met het vervallen 
van het belastingtijdvak is de voor de indeling in tariefgroep II 
geldende leeftijdsgrens uitsluitend gebonden aan de toestand 
bij het einde van het kalenderjaar dan wel aan de toestand, die 
zonder overlijden voor dat tijdstip bestaan zou hebben. Voorts 
wordt voorgesteld, het enkele feit dat uit een huwelijk van de 
belastingplichtige kinderen zijn geboren, voldoende reden te 
doen zijn om hem in tariefgroep II te rangschikken. 

Opgemerkt wordt nog, dat het voor de toepassing van het 
tweede lid van het artikel, letter a, niet nodig is, dat in het 
aldaar bedoelde „gedeelte van het kalenderjaar" subjectieve be-
lastingplicht heeft bestaan, en verder, dat de in letter c van dat 
lid gebezigde woorden „echtgenoot" en „huwelijk" niet slechts 
betrekking hebben op de tegenwoordige echtgenoot en het 
tegenwoordige huwelijk, doch mede op een vroegere echtge-
noot en een vroeger huwelijk. 

Artikel 47. Dit artikel komt vrijwel overeen met artikel 47 
van het Besluit 1941. 

Bij de beantwoording van de vraag in hoeverre de ouder 
kinderaftrek kan genieten, moet onder meer worden uitge-
gaan van de fiscale inkomens van ouder en kind. Dit verdient 
bijzondere aandacht in die gevallen waarin door de werking 
van artikel 5, tweede lid, van het ontwerp inkomstenbestand-
delen waarvan de ouder het wettelijk vruchtgenot heeft, aan 
het kind worden toegerekend. Gedacht kan hierbij worden aan 
studiebeurzen aan minderjarige kinderen toegekend en aan 
arbeidsinkomsten door thuiswonende, minderjarige kinderen 
genoten. Aangezien in deze gevallen de inkomsten, fiscaal ge-
zien, die van het kind zijn, kan niet worden gezegd dat zij door 
de ouder voor het onderhoud van het kind worden besteed. 

In het ontwerp vindt men niet terug de bepaling van 
artikel 47, derde lid, van het Besluit 1941 betreffende fixatie 
van de aftrek voor bepaalde kinderen op een bepaalde inko-
mensaftrek. Deze bepaling, die voor de loonbelasting niet kan 
worden gemist in verband met de aanpassing van die belasting 
aan de sociale wetgeving, werd ook in het Besluit 1941 opge-
nomen om op dit punt een verschil tussen inkomsten- en loon-
belasting te vermijden. Intussen is gebleken, dat deze regeling 
aan de vlotte berekening van de aanslagen in de inkomstenbe-
lasting in de weg staat en dat daarom het bedoelde verschil, als 
kleinste van twee kwaden, nog de voorkeur verdient. Weliswaar 
wordt door het vervallen van de bepaling een in sommige ge-
deelten van de tariefschaal door haar veroorzaakte verlichting 
van inkomstenbelasting teruggenomen, doch deze verlichting is 
slechts van kleine omvang en werd destijds veeleer aanvaard 
dan beoogd. Voor de zeer velen in de inkomenscategorie be-
neden f 6 900 voor wie de loonbelasting eindheffing is, heeft 
de thans voorgestelde wijziging zelfs generlei betekenis. 

Het komt de ondergetekende wenselijk voor de reeds in het 
Besluit 1941 voorkomende regeling waarbij ook buitenlandse 
belastingplichtigen, op voorwaarde van wederkerigheid, in aan-
merking komen voor kinderaftrek, te handhaven. Anders dan 
bij de bestaande regeling, wordt bij het verlenen van kinder-
aftrek door de Mogendheid, welker nationaliteit de buitenlandse 
belastingplichtige bezit, het bestaan van de vereiste wederkerig-
heid niet aangenomen; het voorgestelde artikel 47, vijfde lid, 
bepaalt dat de eis van wederkerigheid slechts kan worden ver-
vuld door het verlenen van kinderaftrek aan hen die binnen 
het Rijk wonen door liet andere deel van het Koninkrijk of de 
andere Mogendheid, waar de buitenlandse belastingplichtige 
zijn woonplaats heeft. Naar het oordeel van de ondergetekende 
dient een uitbreiding van de gevallen waarin de wederkerigheid 
geacht kan worden aanwezig te zijn, een regeling te vinden in 
de overeenkomsten en de verdragen welke op het stuk van 
belastingen met andere delen van het Koninkrijk of met 
vreemde Mogendheden worden gesloten. 
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Opgemerkt wordt dut anders dan bij het Besluit 1941 voor 
het genieten van kinderaftrek alleen beslissend is de toestand 
bij het einde van het kalenderjaar of bij het einde van de 
belastingplicht van de ouder. 

Aangaande het gebruik van het woord jaar in het eerste lid, 
onder letter c zij verwezen naar de toelichting op artikel 45, 
derde en vierde lid. 

Artikel 48. Dit artikel behandelt de gevallen waarin be-
paalde bedragen aan de volledige werking van de progressie 
in het tarief worden onttrokken, en behelst een regeling op 
het voetspoor van artikel 48 van hel Besluit 1941. Waarom de 
daarin bedoelde bedragen zulk een behandeling ondervinden, is 
reeds hiervóór, in de toelichting bij artikel 3, uiteengezet. Uit 
hetgeen aldaar is medegedeeld blijkt tevens, dat deze regeling 
alleen zin heeft en geschreven is voor bedragen van a-perio-
diekc aard; niets zou duidelijker met de strekking van deze re-
gcling in strijd kunnen zijn dan haar uit te breiden tot bedragen 
van periodiek karakter, een standpunt dat reeds geruime tijd 
door het hoogste rechtscollege wordt ingenomen. 

Ter voorkoming van misbruik zal de belastingplichtige slechts 
kunnen verzoeken het totaal van alle onder de werking van 
de regeling vallende bestanddelen van het belastbare inkomen 
naar het bijzondere tarief te belasten; niet langer zal het hem 
dus vrij staan naar eigen willekeur sommige dier bestand-
delen wel en andere niet aan de werking van het normale tarief 
te onttrekken. 

Ten einde niet al te zeer in kleinigheden te vervallen en daar-
door de uitvoering van de wet moeilijker te maken dan ver-
antwoord is, is de draagwijdte van deze regeling beperkt tot 
bijzondere inkomsten die in totaal een bedrag van f 1 000 over-
schrijden. De toepassing van het bijzondere tarief op inkom-
sten die gezamenlijk dit bedrag niet te boven gaan, zou in het 
overgrote deel van de gevallen niet tot een financieel voordeel 
van betekenis leiden. 

Dnar het in het eerste lid, letter c, aangehaalde artikel 27 
alleen betrekking heeft op „zuivere inkomsten" in de zin van 
Afdeling 3 van Hoofdstuk II, was het nodig onder letter a 
van dit eerste lid, een afzonderlijke bepaling op te nemen voor 
bedragen, die als winst uit onderneming moeten worden be-
schouwd. Er wordt op gewezen dat de winst die ontstaat door 
opheffing van reserves bedoeld in de artikelen 13 en 14 deel 
uitmaakt van de winst in het eerste lid, onder a, omschreven, 
indien de opheffing van die reserves door de staking van de 
onderneming dan wel door de gedeeltelijke overdracht of li-
quidatie van de onderneming wordt veroorzaakt. 

In tegenstelling tot hetgeen is bepaald bij artikel 20, juncto 
artikel 48 van het Besluit 1941, zal in geval van staking door 
liquidatie of overdracht, toepassing van het bijzonder tarief, 
bedoeld in de eerste twee leden van dit artikel, niet buiten ge-
sloten zijn voor winsten die op de voorraden worden behaald; 
dergelijke winsten toch hangen zo nauw samen met de verdere 
overdrachts- of liquidatiewinst, dat zij daarvan in de regel niet 
of nauwelijks naar goede maatstaven kunnen worden losge-
maakt. 

Het percentage naar hetwelk de in deze regeling bedoelde bij-
zondere inkomsten worden belast, zal niet langer uitsluitend af-
hankelijk zijn van het overige inkomen dat de belastingplichtige 
geniet in het jaar, waarin die bijzondere inkomensbestanddelen 
worden verworven. Een gemiddelde gegrond op de laatste drie 
voorafgaande jaren komt de ondergetekende verkieselijker 
voor daar dan het toeval een geringere rol speelt en misbruik 
wordt geremd. Mede om deze reden worden voor de berekening 
van de belastingvoet, zoals uit de bewoordingen van het tweede 
lid blijkt, de inkomens van iemand die in die periode zowel 
binnenlands als buitenlands belastingplichtig is geweest, samen-
gevoegd. Voorts is overwogen dat, vooral in het geval van 
jtaking, overdracht of liquidatie van een onderneming of een 
gedeelte daarvan, deze gewichtige gebeurtenissen veelal reeds 
enige tijd te voren grote invloed op de bedrijfsvoering en daar-
door op de „normale" winsten kunnen hebben. 

Artikel 49. Het eerste lid van dit artikel opent de mogelijk-
hcid van toepassing van een tot 20% gereduceerd tarief voor 
voordelen als bedoeld zijn in artikel 25, eerste lid, alsmede 
voor een aanvullend dividend in contanten dat met het oog op 
de over die voordelen verschuldigde inkomstenbelasting wordt 
verstrekt. In § 3 van deze memorie zijn reeds de beweegredenen 
naar voren gebracht welke er toe hebben geleid de onderhavige 
regeling voor te stellen. De werkingssfeer van de nieuwe rege-
ling alsmede de voorwaarden voor de toepasselijkheid van het 
gereduceerde tarief welke zijn opgenomen in het derde lid 
komen materieel vrijwel overeen met de voorziening van de 
Wet op de herkapitalisatie 1957. De toelichting op dit artikel 
kan zich dan ook in hoofdzaak bepalen tot een bespreking 
van de verschilpunten met de laatstgenoemde regeling. 

Gold reeds onder de Wet op de herkapitalisatie 1957 de 
faciliteit niet voor aandeelhouders die aan de vennootschaps-
bclasting zijn onderworpen, de ontworpen nieuwe regeling sluit 
de voorziening meer in het algemeen uit voor alle bonusuitkc-
ringen op aandelen die deel uitmaken van een ondernemings-
vermogen, dus ook van vermogen van een persoonlijke onder-
neming. Hieraan ligt de gedachte ten grondslag dat het einddoel 
van de hcrkapitalisatiefaciliteit is de financiële structuur van 
het nationale productieapparaat te helpen verstevigen met bc-
sparingen uit de particuliere sector. Overigens dient te worden 
bedacht dat de faciliteit voor aandeelhouders-ondernemers van 
weinig of geen belang is in verband met het gebruik aandelen 
in de ondernemingssfeer op hun aanschaffingsprijs te waar-
deren. Hierbij zij aangetekend dat ingeval een afwijkend 
waarderingssysteem voor aandelen in het algemeen wordt ge-
volgd het de ondernemer vrij zal staan om — in aansluiting 
aan de bestaande fiscale praktijk — uitsluitend voor herkapi-
talisatiebonussen een ander waarderingssysteem te kiezen, bij 
voorbeeld dat naar de aanschaffingsprijs. 

Wat betreft de voorwaarden voor de toepasselijkheid van 
het herkapitalisatietarief welke zijn opgenomen in het derde lid, 
letter o, en letter b, 2° en 3°, zij er op gewezen dat de termijn 
binnen welke een formele kapitaalsteruggave of inkoop van 
eigen aandelen een beletsel vormt voor faciliëring van de her-
kapitalisatie thans — in overeenstemming met het permanente 
karakter van de voorgestelde regeling — is gesteld op tien 
jaren. Het pendant van deze bepaling, het voorschrift dat op 
de verleende faciliteit wordt teruggekomen voor zover de 
kapitaalsvergroting binnen tien jaren wordt gevolgd door een 
kapitaalsteruggave of inkoop van eigen aandelen, vindt zijn 
plaats in het ontwerp van de wet inzake de nieuwe vennoot-
schapsbelasting. Hierbij is er van uitgegaan dat de belasting-
vermindering bij herkapitalisatie een bijzondere faciliteit is en 
ook dient te blijven. De ondergetekende meent derhalve dat 
kan worden volstaan met de faciliteit eenmaal per tien jaren 
te verlenen. Een daartoe strekkende bepaling is opgenomen 
onder 4° van letter b van het derde lid. In dit verband dient 
er op te worden gewezen dat krachtens artikel 67 ook na een 
herkapitalisatie op de voet van de wettelijke regeling van 1957 
een termijn van tien jaren in acht genomen zal moeten worden. 

Een nieuwe voorwaarde voor faciliëring van een herkapitali-
satie is gesteld in het derde lid, letter b, 1 °, van het onder-
havige artikel. In een permanente regeling voor herkapitalisatie 
is het noodzakelijk te voorkomen dat de normale dividenden 
kunstmatig worden beperkt, teneinde de aldus ingehouden winst 
periodiek tegen het gereduceerde tarief te kunnen uitdelen. De 
faciliteit zal daarom alleen worden verleend, indien in de aan 
de herkapitalisatie voorafgaande tien jaren een redelijk bedrag 
aan dividend — hetzij in contanten, hetzij niet-gefacilieerd in 
aandelen — is uitgekeerd. In de voorgestelde bepaling is daartoe 
het voorschrift opgenomen dat de faciliteit slechts geldt, indien 
in de tien aan de kapitaalsvergroting voorafgaande jaren divi-
den is uitgekeerd tot tenminste een bedrag gelijk aan het 
dubbele van de kapitaalsvergroting. Bij herkapitalisatie met 
25 pet., 50 pet. of 100 pet. komt deze eis neer op een ge-
middeld dividend in die jaren van onderscheidenlijk 5 pet., 10 
pet. en 20 pet. In dit verband wordt er voorts de aandacht op 
gevestigd dat de nieuwe regeling de faciliteit niet meer uitsluit 
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voor herkapitalisaties welke het kapitaal doen uitgaan boven 
80 pet. van het fiscale zuivere vermogen. 

De bij het vierde lid aan de Minister van Financiën verleende 
bevoegdheid afwijkingen toe te staan van de voorwaarden van 
het derde lid is voor zoveel niet binnen het Rijk gevestigde 
lichamen betreft reeds besproken in § 2 van deze memorie. 
Voor de binnen het Rijk gevestigde lichamen komt die bevoegd-
hcid eensdeels overeen met die, welke ook reeds in de Wet op 
de hcrkapitalisatie 1957 was opgenomen, zulks teneinde te 
voorkomen dat relatief onbelangrijke kapitaalsteruggavcn en 
inkopen van eigen aandelen in de weg zouden staan aan een 
faciliëring van een op die handelingen volgende doch daarmede 
niet samenhangende kapitaalsvergroting. Anderdeels echter kan 
de Minister ook afwijking toestaan van de voorwaarde, dat de 
kapitaalsvergroting tenminste 25 pet. moet bedragen. Deze 
mogelijkheid is geopend om te kunnen voorkomen, dat de aan-
wezigheid van b.v. preferent kapitaal, dat niet op de normale 
voet in de herkapitalisatie deelt, deze eis voor bepaalde lichamen 
onevenredig zou verzwaren. Daar bij een permanente regeling 
rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid de 
kapitaalsstructuur van nog op te richten lichamen in thans nog 
niet bekende of gebruikelijke vormen te gieten, is er de voor-
keur aan gegeven deze gevallen indivdueel te bezien, hetgeen in 
zoverre een afwijking van het systeem van de Wet op de her-
kapitalisatie 1957 betekent. 

Het tweede lid van het onderhavige artikel bepaalt thans 
explicite, dat het gereduceerde tarief ook toepassing kan vinden 
bij uitreiking van bonuaandelen aan houders van winstbewijzen 
en op het in verband daarmede verstrekte aanvullende dividend 
in contanten. 

Het laatste lid bevat tenslotte een procedure-regeling. Daarin 
is met betrekking tot binnen het Rijk gevestigde lichamen de 
voor alle aandeelhouders bindende beantwoording van de vraag 
of er een herkapitalisatie in de zin van dit artikel aanwezig is, 
opgedragen aan de inspecteur belast met de aanslagregeling 
voor de vennootschapsbelasting. Diens beschikking terzake 
wordt verkregen op een door het lichaam vóór de kapitaals-
vergroting in te dienen verzoek, welke beschikking vatbaar is 
voor beroep op grond van de Algemene wet. 

Zij nog opgemerkt, dat ook in dit voorschrift „jaar" wordt 
opgevat in de zin van een tijdvak van twaalf maanden; verwezen 
wordt naar de toelichting op het derde en vierde lid van 
artikel 45. 

Artikel 50. De bepaling van het eerste lid heeft tot gevolg, 
dat Hoofdstuk III van de Algemene wet toepassing zal vinden. 

Artikel 51. Ten aanzien van de verrekening van de loon-
belasting wijkt het ontwerp in zoverre af van artikel 53 van 
het Besluit 1941, dat het verschil in behandeling tussen inge-
houden en nagevorderde loonbelasting vervalt. In beide geval-
len wordt volgens artikel 51 van het ontwerp de loonbelasting 
verrekend naarmate het loon waarop de ingehouden of na-
geheven loonbelasting betrekking heeft, deel gaat uitmaken 
van het onzuivere inkomen. Deze wijziging, die in opzet en 
redactie een vereenvoudiging betekent, zal in materieel opzicht 
nauwelijks gevolgen hebben. 

In een enkel geval kan twijfel bestaan over de vraag, of 
bepaalde opbrengsten die aan de dividendbelasting werden 
onderworpen, in het onzuivere inkomen van de belasting-
plichtige zijn begrepen. Dit kan zich met name in de winst-
sfeer voordoen met betrekking tot bonusaandelen, indien het 
stelsel van aandelenwaardering in het jaar van ontvangst van 
de bonusaandelen niet tot het berekenen van winst leidt. In dit 
geval brengt de strekking van de bepaling mede, dat de ver-
rekening van de dividendbelasting plaats vindt met de aanslag 
over hei jaar waarin de opbrengst ter beschikking van de be-
lastingplichtige wordt gesteld. 

Artikel 53, eerste lid, 4°, van het Besluit 1941 is niet in het 
ontwerp overgenomen, omdat een uitdrukkelijke bepaling als in 
het aldaar genoemde artikel 59, eerste lid, 1°, niet in het ont-
werp voorkomt. 

Voor het overige is de verrekening van voorheffingen en 
voorlopige aanslagen geregeld in Hoofdstuk III van de Alge-
mene wet. 

Artikel 52. De inhoud van dit artikel 11 ontkend aan arti-
kel 54 van het Besluit 1941. Overneming van het bepaalde oodef 
1° van het tweede lid van laatstgenoemd artikel kan achterwege 
blijven, nu de aan de ouder toegerekende inkomensbestanddelen 
van een kind blijkens artikel 5, derde lid, van net ontwerp van 
het belastbare inkomen van die ouder deel uitmaken en niet 
slechts, zoals artikel 43 van het Besluit 1941 bepaalt, daar wor-
den bijgevoegd. 

Voorts acht de ondergetekende het wenselijk een verruiming 
te geven aan h.-t bedrag van niet aan loonbelasting onderwor-
pen inkomensbestanddelen van f 200 en dit bedrag te brengen 
op f 300. In aansluiting hieraan is eveneens bij artikel 53 van 
het ontwerp het bedrag van f 200, genoemd in artikel 55, eerste 
hd, onder 2°, van het Besluit 1941, verhoogd tot f300. 

Het begrip inkomsten in de zinsnede „aan inhouding van 
loonbelasting onderworpen inkomsten" moet worden verstaan 
in de zin van artikel 19 van het ontwerp; bedoeld zijn derhalve 
de bruto-inkomstcn. Dit is een soortgelijke interpretatie als de 
rechtspraak aan dezelfde bewoordingen in artikel 54 van het 
Besluit 1941 heeft gegeven. Ook aan de woorden „andere be-
standdelcn" behoort een zelfde betekenis te worden toegekend 
als bij het Besluit 1941. Zij zien op winst en het zuivere bedrag 
van de inkomsten die niet aan de inhouding van loonbelasting 
zijn onderworpen. 

Artikel 53. Artikel 53 van het ontwerp komt overeen met 
artikel 55 van het Besluit 1941, behoudens de aanpassing van 
zijn bewoordingen aan de andere artikelen van het ontwerp en 
de terminologie van het ontwerp van de Wet op de loonbelasting 
1958. Voorts zijn in dit artikel opgenomen de bepalingen van 
artikel 25 van de Uitvocringsresolutie Inkomstenbelasting 1953. 
Het slot van letter a van het eerste lid voorziet in het geval dat 
man en vrouw van dezelfde inhoudingsplichtige inkomsten 
genieten. 

Artikel 54. De bijzondere aansprakelijkheid van de ge-
huwde vrouw voor de ten name van haar man verschuldigde 
belasting wordt bepaald naar het bedrag dat zij verschuldigd 
zou zijn, indien zij zelf voor haar inkomensbestanddelen zou 
worden aangeslagen. Hoewel uit een theoretisch oogpunt een 
aansprakelijkheid naar evenredigheid verdedigbaar is, doch een 
zuivere formulering daarvan uitermate gecompliceerd zou wor-
den, geeft de ondergetekende aan de voorgestelde regeling, die 
een aanmerkelijke vereenvoudiging betekent en in de praktijk 
zeer wel zal voldoen, de voorkeur. Deze regeling past ook in de 
opzet van het ontwerp, waarbij de man fiscaalrechtelijk voor 
de echtgenoten optreedt. De aansprakelijkheid van het kind, 
die op dezelfde wijze als in het Besluit 1941 is geregeld, is 
eveneens in het artikel opgenomen, nu beide regelingen gelijk 
van vorm zijn. 

Artikel 55. De bevoegdheid tot het treffen van aanvullende 
voorzieningen is in het Besluit 1941 deels over verschillende 
artikelen verspreid, deels opgenomen in artikel 59. Voor zover 
de aldaar genoemde bevoegdheden niet in het ontwerp achter-
wege kunnen blijven (hetzij omdat ze in verband met van het 
Besluit 1941 afwijkende bepalingen behoren te vervallen, hetzij 
omdat ze zijn opgenomen in de Algemene wet), is de volgende 
gedragslijn in acht genomen. De bevoegdheden welke aan de 
Minister worden toegekend, zijn telkens opgenomen ter plaatse 
waar het onderwerp wordt geregeld op hetwelk zij betrekking 
hebben. De bevoegdheden welke door de Kroon worden voor-
behouden, zijn gezamenlijk opgenomen in Hoofdstuk VII (arti-
kelen 55 en 56.) Een enkele door de Kroon voorbehouden be-
voegdheid is echter uit hoofde van haar transitoir karakter, 
ondergebracht in artikel 61 van Hoofdstuk VIII (üvergangs- en 
slotbepalingen). 

Artikel 55 nu bevat een algemeen voorbehoud van de 
Kroon tot het geven van in het kader der wet passende nadere 
regelen ter aanvulling van in de wet geregelde onderwerpen. 
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i i ist wordt een tweetal nader te regelen onderwerpen 
met name aangeduid om twijfel af te snijden of de draag* 
wijdte van die algemene bevoegdheid zich ook tot deze aanvul-
lingen uitstrekt. Ier verduidelijking moge het volgende dienen. 

(i. Zoals iceds in het algemene gedeelte van de/e memorie 
(§ 3) is uiteengezet, heelt de ondergetekende aanleiding ge-
vonden een regeling voor te stellen, die ten doel heeft de pro-

te matigen in de gevallen waarin sterk wisselende in-
komens worden genoten. 

Het verlenen van de teruggaaf brengt geen wijziging in 
de aanslagen die over de herrekeningspcriode zijn opgelegd, al 
geschiedt de berekening er van aan de hand van de elementen 
van deze aanslagen. De vastgestelde omvang van de bestand-
delen van het inkomen, waaronder begrepen de buitengewone 
lasten en aftrekbare giften, ondergaat daarbij dus geen ver-
andering. 

Indien tengevolge van het opleggen van navorderingsaan-
slagen of het verlenen van verminderingen op aanslagen wijzi-
ging komt in een of meer van de bedragen die de grondslag 
vormen voor de herrekening, wordt de teruggaaf herzien in 
dier voege dat een aanvullende teruggaaf wordt verleend dan 
wel navordering van belasting plaats vindt. 

De laatste zinsnede van de tekst van letter <; beoogt onder 
meer de mogelijkheid open te laten bij het uitwerken van de 
regeling in geval van samenloop rekening te houden met de 
bepalingen van de verliescompensatie en het bijzonder tarief, 
die immers in beginsel evenzeer als de voorgestelde regeling 
een matiging van de tariefsprogressie bij ongelijkmatig vloeien-
de inkomens ten doel hebben. 

Om navordering mogelijk te maken in gevallen waarin een 
te hoge teruggaaf is verleend, wordt voorgesteld in artikel 16 
van de Algemene wet het woord teruggaaf in te voegen. Vcr-
wezen moge hiervoor worden naar artikel 69 van het ontwerp. 

b. Met het oog op de lijzondere eisen welke de heffing van 
de inkomstenbelasting stelt, kan ten aanzien van het verstrek-
ken van gegevens ten behoeve van de belastingheffing van 
derden niet worden volslaan met de in artikel 49 van de Alge-
mene wet aan ondernemers en bepaalde organisaties en licha-
men opgelegde verplichting tot het verstrekken van inzage van 
boeken en bescheiden. Reeds thans bestaan dan ook verder-
gaande verplichtingen, zoals kan blijken uit de artikelen 28 
tot en met 32 van de Uitvoeringsresolutie Inkomstenbelasting 
1953 (Sun. 1953. 30). 

Artikel 56. Dit artikel sta.it in nauw verband met artikel 
5, 'letter <;. van het ontwerp van de Wet op de vennootschaps-
belasting 1958. Wanneer, zoals herhaaldelijk het geval is. de 
instandhouding en exploitatie van een landgoed geschiedt door 
een daartoe opgerichte naamloze vennootschap, geven de beide 
artikelen de gelegenheid om als het ware door deze vennoot-
schap heen te zien. 

Artikel 57. De bepalingen van dit artikel zijn ontleend aan 
en komen materieel overeen met artikel 4 van de Wet Belas-
tingher/iening 1950. 

Het voorschrift, vervat in de eerste zin van het tweede lid, 
zou reeds gedekt worden door de artikelen 15 en 16 van het 
ontwerp: artikel 4 van de Wet Belastingherziening 1950 vol-
staat dan ook met verwijzing naar het in zoverre met deze 
artikelen overeenkomende artikel 7, tweede lid, van het Besluit 
1941. Ter bevordering van een goed overzicht is echter dit 
voorschrift, in overeenstemming met zijn transitoire aard, als 
zelfstandige bepaling opgenomen onder de overgangs- en slot-
bepalingen. 

De ondergetekende wijst er op dat toepassing van het derde 
lid van artikel 15 of toepassing van artikel 17 niet verhinderen 
dat de onbelaste reserve aan de winst moet worden toegevoegd. 

De vraag of en in welke gevallen de winst die ontstaat door 
verplichte opheffing van de onbelaste reserve in aanmerking 
komt om te worden belast naar het bijzonder tarief, vindt haar 
beantwoording in artikel 48, terwijl het derde lid van artikel 57 
voorschrijft naar welke maatstaf belasting dient te worden ge-
heven in geval van vrijwillige opheffing van de onbelaste 
reserve. 

Artikel 58. Zoals in S 2 van de/e memorie is uiteengezet, 
worden de waardeveranderingen van tot een landbouwbedrijf 
behorende onroerende goederen niet langer van de winst uit-
gezonderd. Het onderhavige artikel beoogt de waardeverande-
ringen, voor zover de/e onder het Besluit 1941 zouden zijn 
vrijgesteld, in de toekomst buiten de winst te houden door een 
waardesprong toe te staan bij de aanvang van het eerste 
kalenderjaar — of. zo de winst ingevolge artikel 18 per boek-
jaar wordt berekend, bij de aanvang van het eerste boekjaar — 
waarover de winst volgens deze wet wordt bepaald. De ver-
hoging van de boekwaarde heeft ten gevolge, dat de afschrij-
ving, voor zover deze mogelijk is, op het verhoogde bedrag kan 
worden afgestemd. 

Op grond van het tweede lid wordt de grootte van de waar-
desprong, indien de belastingplichtige tot een verhoging van 
de boekwaarde overgaat, in een beschikking van de inspecteur 
vastgelegd. Tegen deze beschikking staan de gebruikelijke 
rechtsmiddelen open. 

Artikelen 59 en 60. De onderhavige bepalingen zijn reeds 
toegelicht bij de artikelen 10 en 11. 

Artikel 61. Ten aanzien van de in het eerste lid vervatte 
bepaling zij verwezen naar de toelichting op artikel 18. 

De wijziging die het ontworpen artikel 18 brengt in de 
toerekening van de per boekjaar bepaalde winsten aan een 
kalenderjaar, zou tot gevolg kunnen hebben, dat winst die 
reeds op de voet van het Besluit 1941 aan een bepaald kalen-
derjaar is toegerekend en als zodanig belast, volgens de 
nieuwe bcpaiingen als winst van een later kalenderjaar nog-
maals (en dan op de voet van deze nieuwe bepalingen) belast 
zou worden. Het ontworpen tweede lid van artikel 61 biedt 
de mogelijkheid ter voorkoming van zodanige dubbele belas-
tingheffing voorzieningen te treffen. 

Artikel 62. Evenals in artikel 8. tweede 'lid, van de Uit-
'.oeringsresolutie Inkomstenbelasting 1953 bestaat de moge-
lijkheid op de in dit artikel bedoelde uitkeringen het bijzondere 
tarief van artikel 48 toe te passen. 

Artikel 63. Artikel 60, vijfde lid. van het Hesluit 1941 is 
hier materieel ongewijzigd overgenomen. 

Artikel 64. De ondergetekende verwijst ter toelichting 
naar hetgeen is opgemerkt bij artikel 39 van dit ontwerp. 

Artikel 65. Verwezen zij naar de toelichting op artikel 43. 

Artikel 66. Daar geen wijziging WOLU voorgesteld in de 
thans geldende tarieven, verdient het de voorkeur de bestaande 
tabel voor deze wet van toepassing te verklaren. 

Artikel 67. Verwezen / i | naar de toelichting op artikel 49. 

Artikel 68. Het verstrekken van inlichtingen aan bestuur-
ders en ambtenaren van kerkgenootschappen is thans geregeld 
bii artikel 107 van de Wet op de Inkomstenbelasting 1914, dat 
tot dus verre van kracht is gebleven ingevolge artikel 57, eerste 
lid. van het Besluit 1941, en bij artikel 33 van de Uitvoerings-
resolutie Inkomstenbelasting 1953 {Stcrt. 30). 

De geheimhoudingsplicht van de bedoelde bestuurders en 
ambtenaren wordt tot dusverre omschreven in artikel 102 van 
de Wet op de Inkomstenbelasting 1914 en beschermd door de 
strafbepaling van artikel 120 dier wet. De/e artikelen zijn van 
kracht gebleven, onderscheidenlijk ingevolge artikel 57 en ar-
tikel 58 van het Besluit 1941. Nu al deze artikelen door het in 
werking treden van de ontworpen wet zullen vervallen en de 
geheimhoudingsplicht van deze bestuurders en ambtenaren niet 
met zekerheid kan worden ontleend aan de algemene bepa-
lingcn omtrent de geheimhouding van artikel 70 van de Alge-
mene wet, is het nodig, althans wenselijk, een zelfstandige norm 
in het leven te roepen. Deze zal worden gesanctionneerd door 
het nieuw ontworpen artikel 272 van het Wetboek van Straf-
recht, voorcesteld in het wetsontwerp Gedrukte Stukken 1952— 
1953 — 3030. 

http://sta.it
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Ariikrl f>«. Yerwc/ci i / I J M.I.H hting op .utikel 53, 

inik.l 70, De bepalingen van dtl BitUwl in.-ngcn geen 
tnaterlüle wijzigingen modi »tü rfa MM dmverre van krach) 

ren irtiki *n 114 en 11 ^ i au i ,< üe Inl 
lastinj 191 t. D.i.n er echter geen reden is. vijuie van 
d e n bepalingen ie beperken t > > i de inkonwtenbelaiting 
gelijk. |cn gelden irouwem voor de vcrmogcmbela*ting 

W.HI I ! .o.'igcslcld /e op Ie nemen in de wet v.in 11 nul 
1845 (.S//>. ZZ). welke \IMII alle directe: belaaüa 

Artikel 71. De toerekening van ile opbrengst der kohier-
beiaslingen is geregeld in de artikelen 2') en 20a van de ( omp-
tabiliteitswct 1927 i.Slb. 259). De/e regeling heelt als ujtgangs-
punt het belastingjaar, een begrip dat in de nieuwe ontwerpen 
niet voorkomt. Aangezien het naar het oordeel van de onder* 
getekende niet wenselijk is in het systeem van de Comptabili-
tcitswet — hangende het onderzoek van de op 27 juni 1956 
geïnstalleerde commissie tot voorbereiding van de herziening 
dezer wet — incidentele wijzigingen aan te brengen, wordt in 
dit artikel voorgesteld de Comptabiliteitswet aan te vullen. 
Deze aanvulling geeft aan het begrip belastingjaar met belrek-
king tot de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting en 
de vermogensbelasting een inhoud, welke de tot nu toe geiden-
de regels voor toerekening van de opbrengst van deze middelen 
aan een dienstjaar ongewijzigd laat. 

Artikrl 72. '" lil 
king Irti ili m i i.n waartoe 

lljl hi ld ' i > i' ' 'Hg v i m 
li 'i v ui da lid van ai ui f-,i haiding 

Ikheid van hal Iwltirl l ' ' tI en 
de Mnvaflf Van dl wording dei nieuwe regeling, levens /al 
aldui worden voorkomen, dal een lacune ontttMl In die /m, 

kl«J« bcla»tingplichtig*n dan wel bepaalde inkomens 
ol inkomensbestanddelen aan da toepassing van beide rege 

i n ippen, 
Hel vijlde en zesde lid VM dn ; üikel zijn reeds toegelicht 

bij de ailikelen 10 Cfl I 1. 
Ili'i lul \an artikel 72 heelt de strekking te voor* 

rrekenbare verliezen over jaren welke nog onder 
de vigeur v in het Besluit 1941 vallen, indien zij geheel 
ol ten dele eerst onder de werking van de nieuwe regeling 
moet :n worden verrekend, op grond van — en in ovcreenstem-
miin; met - de nieuwe bepalingen zouden moeten worden 
herzien. 

Ten slotte voorziet het achtste lid in het geval, waarin ter 
berekening van de bclastingvoet van het bijzondere tarief van 
artikel 48 dient te worden teruggegrepen op tijdvakken die 
vóór het in werking treden van de wet zijn geëindigd. 

De Minister van Financiën, 
HOFSTRA. 


