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Wet op de vennootschapsbelasting 1960 

BIJLAGE BIJ DE 
NADERE MEMORIE VAN ANTWOORD 

Nr. 23 

Voorontwerp Besluit 

Artikel 1. 1. Als beleggingsinstelling worden aangemerkt 
binnen het Rijk gevestigde naamloze vennootschappen en 
fondsen voor gemene rekening welker doel en feitelijke werk-
zaamheid bestaan in het beleggen van vermogen uitsluitend of 
nagenoeg uitsluitend in effecten, onroerend goed en hypothe-
caire schuldvorderingen en welke lichamen voldoen aan de 
volgende voorwaarden: 

a. de te beleggen middelen, voor zover zij het vermogen 
van het lichaam te boven gaan, zijn slechts verkregen door het 
aangaan van schulden verzekerd door hypotheek op onroerend 
goed van het lichaam tot ten hoogste zestig percent van de 
boekwaarde van het onroerend goed; 

b. het op de voet van artikel 7 bepaalde gedeelte van de 
winst wordt niet later dan in de achtste maand na afloop van 
het jaar ter beschikking gesteld van aandeelhouders en houders 
van bewijzen van deelgerechtigdheid; 

c. het belang bij het lichaam berust niet door tussenkomst 
van niet binnen het Rijk gevestigde fondsen voor gemene 
rekening en vennootschappen welker kapitaal geheel of ten 
dele in aandelen is verdeeld, voor een vierde gedeelte of meer 
bij binnen het Rijk wonende natuurlijke personen en gevestigde 
lichamen; 

d. het belang bij het lichaam berust niet voor een vierde 
gedeelte of meer bij een niet binnen het Rijk wonende natuur-
lijk persoon of gevestigd fonds voor gemene rekening dan wel 
een vennootschap welker kapitaal geheel of ten dele in aan-
delen is verdeeld. 

2. Onze Minister kan in bijzondere gevallen onder door 
hem te stellen voorwaarden afwijkingen toestaan van het be-
paalde in het eerste lid. 

Artikel 2. 1. Bij het bepalen van de winst van een be-
leggingsinstelling vinden artikel 10, derde lid, artikel 11 en 
artikel 44è, tweede lid, van de Wet op de inkomstenbelasting 
1964 (Stb. 519) geen toepassing. 

2. Ten aanzien van een beleggingsinstelling is het bepaalde 
in artikel 446, eerste lid, van de Wet op de inkomstenbelasting 
1964 mede van toepassing in geval van uitreiking van aandelen 
of bewijzen van deelgerechtigdheid door een lichaam dat voor 
de heffing van de vennootschapsbelasting niet wordt aange-
merkt als beleggingsinstelling. 

Artikel 3. 1. Beleggingsinstellingen kunnen een koersver-
schillenreserve vormen. Bij het bepalen van de winst kan het in 
het jaar berekende voordelige saldo van de koerswinsten en 
koersverliezen op effecten geheel of ten dele worden gereser-
veerd tot ten hoogste het belastbare bedrag, berekend zonder 
toevoeging aan de reserve. Uit de koersverschillenreserve wordt, 
voor zover mogelijk, achtereenvolgens aan de winst toegevoegd: 

a. een bedrag gelijk aan het in het jaar berekende nadelige 
saldo van de koerswinsten en koersverliezen op effecten; 

b. een bedrag gelijk aan de negatieve uitkomst waartoe de 
berekening van de belastbare winst zou leiden na de toevoeging 
daaraan van de in artikel 4 bedoelde afrondingsreserve. 

beleggingsinstellingen 

2. Overtreft de koersverschillenreserve bij het einde van 
een jaar het vermogen, verminderd met het gestorte kapitaal 
dan wel hetgeen op bewijzen van deelgerechtigdheid is ge-
stort, met de overige toelaatbare reserves en met de over het 
jaar vast te stellen uitdelingen van winst, dan wel de boek-
waarde van het bezit aan effecten, dan wordt het meerdere 
aan de winst van het jaar toegevoegd. 

3. Bij het bepalen van de winst wordt een redelijk aandeel 
in de kosten die met het beheer van de effectenportefeuille 
verband houden in mindering op de koersverschillenreserve 
gebracht. 

Artikel 4. Beleggingsinstellingen kunnen ter afronding van 
de uitdelingen een afrondingsreserve vormen. De reserve be-
draagt, behoudens het bepaalde in artikel 5, eerste lid, ingeval 
de beleggingsinstelling een naamloze vennootschap is, ten 
hoogste één percent van het nominaal gestorte kapitaal bij het 
einde van het jaar en ingeval zij een fonds voor gemene reke-
ning is, ten hoogste één percent van hetgeen is gestort op de 
bewijzen van deelgerechtigdheid die bij het einde van het jaar 
in omloop zijn, doch niet meer dan vijftig cent per enkelvoudig 
bewijs. Daarbij wordt het aantal andere dan enkelvoudige be-
wijzen van deelgerechtigdheid herleid tot een daarmede over-
eenstemmend aantal enkelvoudige bewijzen. Indien en voor 
zover de berekening van de belastbare winst tot een negatief 
bedrag zou leiden, wordt de reserve aan de winst toegevoegd. 

Artikel 5. 1. Indien afwijking van de aangifte van een 
beleggingsinstelling zou moeten leiden tot verhoging van het 
aangegeven belastbare bedrag wordt in plaats van het ge-
deelte van die verhoging dat overeenkomt met het bedrag waar-
mede de op de voet van artikel 1, eerste lid, letter b, te ver-
richten uitdelingen de over het jaar verrichte uitdelingen te 
boven gaat, een bedrag gelijk aan dat gedeelte met inacht-
neming van artikel 3 achtereenvolgens toegevoegd aan de 
koersverschillenreserve en de afrondingsreserve. Indien de 
toevoeging aan de afrondingsreserve deze doet uitgaan boven 
het in artikel 4 bepaalde maximum wordt het meerdere, voor 
zover nodig, toegevoegd aan de winst van het jaar waarin de 
in artikel 6, eerste lid, bedoelde beschikking onherroepelijk is 
komen vast te staan. 

2. Indien afwijking van de aangifte van een beleggings-
instelling zou moeten leiden tot verlaging van het aangegeven 
belastbare bedrag wordt, voor zover mogelijk, in plaats daar-
van tot het bedrag van de verlaging, een bedrag aan de winst 
toegevoegd uit achtereenvolgens de afrondingsreserve en de 
koersverschillenreserve. 

Artikel 6. 1. De inspecteur stelt jaarlijks de bedragen van 
de toevoeging aan of de vermindering van de koersverschillen-
reserve en de afrondingsreserve bij beschikking vast. 

2. Indien enig feit grond oplevert voor het vermoeden dat 
een toevoeging of een vermindering tot een onjuist bedrag is 
vastgesteld, kan de inspecteur de beschikking bij uitspraak 
herzien. Een feit dat de inspecteur bekend was of redelijker-
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wijs bekend had kunnen zijn, kan geen grond voor herziening 
opleveren. De bevoegdheid tot herziening vervalt door verloop 
van vijf jaren na de vaststelling van de beschikking. 

Artikel 7. 1. Het in artikel 1, eerste lid, letter b, bedoeld 
gedeelte van de winst is de voor uitdeling beschikbare winst 
verminderd met de te verrekenen uitdelingstekorten. 

2. Voor de toepassing van dit artikel wordt de voor uit-
deling beschikbare winst gevormd door de belastbare winst van 
het jaar te verminderen met de bedragen van: 

a. de aan commissarissen toegekende beloningen voor zo-
ver deze niet in aftrek zijn gekomen; 

b. de niet aftrekbare giften; 
c. het aan de winst toegevoegde gedeelte van de onbelaste 

reserve, als bedoeld is in artikel 3 van de Wet Belastingher-
ziening 1950 (Stb. K 423); 

d. de belasting welke verschuldigd is indien op grond van 
artikel 29, eerste lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 
1960, artikel 69, tweede lid, van de Wet op de inkomstenbe-
lasting 1964 overeenkomstige toepassing vindt. 

Een uitdelingstekort wordt gevormd door hetzij het verlies 
van een jaar vermeerderd met de onder de letters a, b, c en d 
bedoelde bedragen, hetzij het negatieve bedrag waartoe de 
berekening van de voor uitdeling beschikbare winst mocht 
leiden. 

3. Een uitdelingstekort wordt verrekend met de voor uit-
deling beschikbare winst van de zes volgende jaren. De ver-
rekening geschiedt in de volgorde waarin de uitdelingstekorten 
zijn ontstaan en de voor uitdeling beschikbare winsten zijn ge-
maakt. 

4. Voor de toepassing van artikel 1, eerste lid, letter b, 
wordt de uitreiking uit de winst van aandelen tot de nominale 
waarde en van bewijzen van deelgerechtigdheid tot hetgeen 
geldt als storting op de bewijzen aangemerkt als het ter be-
schikking stellen van winst. Bijschrijving uit de winst op aan-
delen wordt met uitreiking van aandelen en bestemming van 
winst tot storting op reeds uitgegeven bewijzen van deelgerech-
tigdheid met uitreiking van zodanige bewijzen gelijkgesteld. 

Artikel 8. Ten aanzien van beleggingsinstellingen bedraagt 
de vennootschapsbelasting nul percent van het belastbare be-
drag. De vorige volzin vindt geen toepassing met betrekking 
tot het aan de winst toegevoegde gedeelte van de onbelaste 
reserve als bedoeld is in artikel 3 van de Wet Belastingherzie-
ning 1950. 

Artikel 9. 1. Een naamloze vennootschap of een fonds 
voor gemene rekening wordt uitsluitend met ingang van een 
jaar als beleggingsinstelling aangemerkt doch, ingeval het twee-
de lid van toepassing is, niet eerder dan met ingang van het 
jaar volgend op dat waarin aan het bepaalde in dat lid is vol-
daan. 

2. Aan het einde van het jaar, voorafgaande aan dat met 
ingang waarvan een naamloze vennootschap of een fonds voor 
gemene rekening als beleggingsinstelling wordt aangemerkt, 
worden: 

a. de effecten en de onroerende goederen te boek gesteld 
voor de waarde welke daaraan in het economische verkeer 
kan worden toegekend; 

b. de reserves als bedoeld zijn in de artikelen 13 en 14 van 
de Wet op de inkomstenbelasting 1964 opgenomen in de winst; 

c. de verminderingen en de bijtellingen ingevolge artikel 11, 
eerste en tweede lid, van de Wet op de inkomstenbelasting 
1964 voor het geheel in aanmerking genomen. 

3. Ingeval een beleggingsinstelling in een jaar niet langer 
voldoet aan het bepaalde in artikel 1 wordt het lichaam reeds 
met ingang van dat jaar niet meer als beleggingsinstelling aan-
gemerkt met dien verstande, dat, ingeval niet wordt voldaan 
aan het bepaalde in artikel 1, letter b, het lichaam niet meer 

als beleggingsinstelling wordt aangemerkt met ingang van het 
jaar waarop de voor uitdeling beschikbare winst betrekking 
heeft. De bij het begin van het jaar aanwezige koersverschillen-
reserve en afrondingsreserve worden opgenomen in de winst 
van het jaar. 

Artikel 10. 1. Een beleggingsinstelling is gehouden volgens 
door Onze Minister te stellen regelen aan de inspecteur op-
gave te verstrekken van gegevens welke van belang kunnen zijn 
voor de in artikel 63a van de Wet op de inkomstenbelasting 
1964 en de in artikel 24a van de Wet op de vennootschaps-
belasting 1960 bedoelde vermindering van belasting. 

2. De beleggingsinstelling die niet voldoet aan de verplich-
ting haar bij het eerste lid opgelegd, wordt gestraft met een 
geldboete van ten hoogste vijfduizend gulden. 

Artikel 11. 1. Ten aanzien van effecten-beleggingsmaat-
schappijen en algemene beleggingsmaatschappijen in de zin 
van de Beschikking Beleggingsmaatschappijen (Stcrt. 1947, 
249) wordt bij het bepalen van de winst van het jaar 
waarover voor het laatst belasting wordt geheven krach-
tens het Besluit op de Vennootschapsbelasting 1942 (Verord.bl. 
51), de waarde van de effecten per fonds niet hoger gesteld 
dan de gemiddelde kostprijs van het fonds, dan wel de waarde 
welke daaraan in het economische verkeer kan worden toe-
gekend, zo deze lager is. 

2. De koersverschillenreserve in de zin van artikel 2 van 
de Beschikking Beleggingsmaatschappijen wordt bij de aanvang 
van het jaar waarover voor het eerst belasting wordt geheven 
krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1960 omge-
vormd tot een onbelaste reserve als is bedoeld in artikel 3 van 
de Wet Belastingsherziening 1950 of aan een zodanige reeds 
bestaande reserve toegevoegd. 

3. De inspecteur stelt het bedrag dat in de onbelaste reserve 
wordt opgenomen bij beschikking vast. Ingeval de in het tweede 
!id genoemde reserve wordt omgevormd tot een onbelaste re-
serve wordt bij de beschikking tevens vastgesteld het vermogen 
van de maatschappij, verminderd met de toelaatbare reserves, 
een en ander op het in dat lid bedoelde tijdstip. Voor het be-
palen van het vermogen op dat tijdstip worden mede als schul-
den aangemerkt de bij het bepalen van de winst niet in aftrek 
komende uitdelingen en daarmede gelijkgestelde betalingen die 
na dat tijdstip plaatsvinden, doch betrekking hebben op jaren 
welke op dat tijdstip reeds waren geëindigd. 

4. Indien enig feit grond oplevert voor het vermoeden dat 
het in de onbelaste reserve opgenomen bedrag of het op de voet 
van het derde lid verminderde vermogen te laag is vastgesteld 
kan de inspecteur de beschikking bij uitspraak herzien. Artikel 
6, tweede lid, tweede en derde volzin, is van toepassing. 

5. Ingeval het derde lid, tweede volzin, toepassing heeft ge-
vonden, treedt met betrekking tot een onbelaste reserve als be-
doeld is in artikel 3 van de Wet Belastingherziening 1950 het 
in het tweede lid bedoelde tijdstip in de plaats van de in artikel 
69, vierde lid, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 ge-
noemde aanvang van het kalenderjaar 1950 of van het boekjaar 
waartoe 1 januari 1950 behoort. 

6. Hetgeen in artikel 9, tweede lid, letter a, is bepaald met 
betrekking tot effecten vindt geen toepassing ten aanzien van 
de in het eerste lid bedoelde maatschappijen ingeval zij met 
ingang van het jaar waarover voor het eerst belasting wordt ge-
heven krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1960 als 
beleggingsinstelling worden aangemerkt. 

7. Een algemene beleggingsmaatschappij in de zin van ar-
tikel 1, vierde lid, van de Beschikking Beleggingsmaatschap-
pijen die krachtens een op grond van artikel 5 daarvan ge-
nomen beschikking wordt geacht te zijn gesplitst in een moeder-
maatschappij en een dochtermaatschappij kan op daartoe strek-
kend, schriftelijk aan Onze Minister gericht verzoek en onder 
door hem te stellen voorwaarden, de aan de dochtermaatschap-
pij toegerekende vermogensbestanddelen binnen twee jaren na 
het in werking treden van de Wet op de vennootschapsbelas-
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ting 1960 inbrengen in een op te richten naamloze vennoot-
schap tegen uitreiking van aandelen in deze vennootschap zon-
der dat ter zake vennootschapsbelasting, registratierecht, schen-
kingsrecht of omzetbelasting is verschuldigd. Voor de toepas-
sing van de Wet op de vennootschapsbelasting 1960 worden de 
oprichting van deze naamloze vennootschap en de inbreng van 
die vermogensbestanddelen geacht te hebben plaatsgevonden bij 
de aanvang van het jaar waarover voor het eerst belasting wordt 
geheven krachtens die wet. 

8. Hetgeen in artikel 9, tweede lid, letters a en b, is bepaald, 
vindt met betrekking tot onroerende goederen geen toepassing 
ten aanzien van een binnen het Rijk gevestigde naamloze ven-
nootschap welker feitelijke werkzaamheid sedert 1 januari 1942 
bestaat in het beleggen van vermogen uitsluitend of nagenoeg 
uitsluitend in onroerende goederen en waarvan alle of nagenoeg 

alle aandelen sedert dat tijdstip onafgebroken eigendom zijn 
geweest van natuurlijke personen of hun rechtsopvolgers krach-
tens erfrecht, huwelijksvermogensrecht of schenking, ingeval 
de vennootschap met ingang van het jaar waarover voor het 
eerst belasting wordt geheven krachtens de Wet op de vennoot-
schapsbelasting 1960 als beleggingsinstelling wordt aangemerkt. 
Bij het bepalen van de winst van de beleggingsinstelling vindt 
artikel 72 van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 geen toe-
passing. 

Artikel 12. 1. Dit besluit treedt in werking op het tijdstip 
waarop de Wet op de vennootschapsbelasting 1960 in werking 
treedt. 

2. Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit beleg-
gingsinstellingen. 


