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Inflatie en fiscale winst

MR. DR. C. BRUIJSTEN EN DR. F.J. ELSWEIER1

1 Inleiding

Inflatie is momenteel een veelgehoorde term. Maar wat 
is inflatie en welke fiscale gevolgen heeft inflatie voor 
de ondernemer? Zijn er op fiscaal gebied mogelijkheden 
om de nadelige gevolgen van inflatie te ondervangen? 
Wat doet de fiscale wetgever tegen inflatie en wat leert 
eerder onderzoek naar een inflatieneutrale belasting-
heffing? Deze vragen komen aan bod in deze bijdrage. 
Wij beperken ons daarbij voornamelijk tot de fiscale 
winstberekening. 

In onderdeel 2 beschrijven wij eerst in algemene zin 
wat bedoeld wordt met inflatie. In onderdeel 3 geven 
wij een algemeen beeld van wat inflatie betekent voor 
de fiscale winstberekening,2 verliesverrekening en op 
welke wijze de fiscale wetgever rekening houdt met in-
flatie. In onderdeel 4 analyseren wij vervolgens wat de 
fiscale gevolgen van inflatie kunnen zijn voor diverse 
activa en passiva. In onderdeel 5 gaan wij in op in het 
verleden verricht onderzoek naar een inflatieneutrale 
belastingheffing en (inmiddels weer afgeschafte) maat-
regelen tegen de fiscale gevolgen van inflatie. In onder-
deel 6 sluiten wij onze bijdrage af en werpen wij een 
blik op de mogelijkheden voor de toekomst. 

2 Wat is inflatie?

Met inflatie wordt over het algemeen een langdurige 
stijging van het algemene prijspeil van goederen en 
diensten bedoeld,3 of anders geformuleerd, inflatie is 
een proces van voortdurende daling van de koopkracht 

van geld. Er zijn echter verschillende (economische) de-
finities en vormen van inflatie.4 

In Europa houdt de Europese Centrale Bank (ECB) de in-
flatie en mate van prijsstabiliteit bij. De ECB geeft aan 
dat inflatie optreedt als er sprake van een algemene 
stijging van de prijzen van goederen en diensten, niet 
alleen van individuele producten. Dat betekent dat je 
vandaag minder kunt kopen voor één euro dan gisteren. 
Met andere woorden: door inflatie wordt de munt in de 
loop van de tijd minder waard.5 De ECB meet de con-
sumptieprijsinflatie in de Europese landen aan de 
hand van de geharmoniseerde consumptieprijsindex 
(Harmonised Index of Consumer Prices – HICP). Alle 
landen van de Europese Unie hanteren dezelfde metho-
de, waardoor de gegevens van de diverse landen met el-
kaar kunnen worden vergeleken.

Bijna alle landen in het eurogebied kennen naast de HICP 
ook een nationale consumentenprijsindex (CPI). In Ne-
derland wordt deze index bijgehouden door het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens het CBS is infla-
tie als economisch begrip de gemiddelde prijsstijging van 
de goederen en diensten die consumenten kopen. Infla-
tie leidt tot geldontwaarding, wat wil zeggen dat er voor 
eenzelfde bedrag minder kan worden aangeschaft.6

De CPI bevat cijfers over het prijsverloop van een pak-
ket goederen en diensten dat een gemiddeld Nederlands 
huishouden aanschaft. Het belangrijkste verschil tussen 
de nationale CPI en de Europese HICP is de samenstel-
ling van het pakket goederen en diensten waarop beide 
indices gebaseerd zijn.7 

1  Beiden werkzaam voor Bureau Vaktechniek bij EY Belasting-

adviseurs. Elsweier is tevens universitair docent en onderzoe-

ker bij het Fiscaal Instituut van Tilburg University.

2  In deze bijdrage gaan wij niet in op de gevolgen van inflatie 

voor inkomen, vermogen of bijvoorbeeld specifiek voor pensi-

oenen.

3  Zie ook E. Deweirdt & A. Van Poeck, Monetaire theorie en po-

litiek, Leuven/Apeldoorn: Garant 1997, p. 157. Zij spreken 

over een situatie van algemene prijsstijgingen met een min 

of meer langdurig karakter. 

4  Zie bijvoorbeeld H.J. Hofstra, Inflatieneutrale belastinghef-

fing, Rapport uitgebracht aan de Minister van Financiën de-

cember 1977, Den Haag: Staatsuitgeverij 1978, p. 15-22 en 

A. Heertje, ‘Inflatie en belastingheffing’, WFR 1978/405.

5  Europese Centrale Bank, ‘Wat is inflatie?’, https://www.ecb.

europa.eu/ecb/educational/hicp/html/index.nl.html.

6  L. Peeters, ‘Wat is inflatie?’, Centraal Bureau voor de 

 Statistiek, 14 mei 2013. 

7  Zie ook Centraal Bureau voor de Statistiek,  

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/ 

begrippen/geharmoniseerde-consumentenprijsindex--hicp--.
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pen doorgaans wordt opgevat als het verschil tussen de 
opbrengst en de (historische) kostprijs. Als na afl oop 
van het jaar waarin binnen de normale bedrijfsuitoefe-
ning verschillende transacties hebben plaatsgevonden 
alle winst zou worden uitgekeerd (aan de aandeelhou-
ders en aan de fi scus in de vorm van inkomstenbelas-
ting of vennootschapsbelasting), dan zou, gemeten in 
euro’s, het resterende vermogen aan het einde van het 
jaar gelijk moeten zijn aan het vermogen aan het begin 
van het jaar. Maar als sprake is van infl atie en de ver-
kochte zaken weer moeten worden aangevuld, dan leidt 
dat tot een tekort. Met dit effect van infl atie wordt bij 
de nominalistische winstopvatting geen rekening ge-
houden. Het nadeel van dit stelsel is dat meer wordt be-
last dan enkel de koopkrachttoename.

Bij een realistische winstopvatting staat de instandhou-
ding van de koopkracht van het ondernemingsvermogen 
centraal. Deze winstopvatting is in Duitsland tot ontwik-
keling gekomen in de periode tussen de eerste en tweede 
wereldoorlog waarin sprake was van een zeer hoge infl a-
tie. Bij de realistische winstopvatting wordt, kort gezegd,  
aangesloten bij de nominalistische winstopvatting, maar 
vindt een correctie plaats aan de hand van een prijsin-
dexcijfer.13 Daarbij zijn verschillende varianten moge-
lijk.14 De kerngedachte achter elk van die varianten is dat 
de euro aan het einde van het boekjaar niet dezelfde 
koopkracht heeft als de euro aan het begin van het boek-
jaar. Het gaat dan om de vraag hoeveel geld uit de onder-
neming kan worden gehaald zonder de reële waarde van 
het eigen vermogen aan te tasten, waarbij die reële waar-
de wordt bepaald aan de hand van een prijsindexcijfer.15

In de huidige fi scale winstberekening is de realistische 
winstopvatting niet terug te vinden. 

Bij een substantialistische winstopvatting staat de in-
standhouding van het goederenkapitaal (substantie) 
centraal. Prijsstijgingen van duurzame productiemidde-
len en voorraden blijven buiten de winst omdat die no-
dig zijn om het goederenkapitaal aan te vullen. Binnen 
deze winstopvatting komen we ook de vervangingswaar-
deleer tegen.16 Ook de vervangingswaardeleer is tot ont-

Over het algemeen wordt aangenomen dat een infl atie 
van rond de 2% normaal is.8 De Nederlandsche Bank 
(DNB) verwacht echter een infl atie van 6,7% over heel 
2022.9 Dat is ruim het dubbele van de infl atie van afge-
lopen jaar. Een dergelijk hoog percentage is sinds 1981 
niet meer voorgekomen. De inschatting van het CBS is 
overigens lager; het CBS rekent op 5,2% infl atie.10 Het 
CBS heeft zeer recent nog wel gemeld dat de infl atie in 
Nederland volgens de Europees HICP in maart 11,9% 
was.11 De oorzaak ligt onder andere in de coronacrisis, 
de oorlog in Oekraïne en de daarmee samenhangende 
problemen in de internationale distributie en op de 
grondstoffen- en energiemarkten. Hoelang de infl atie 
zal aanhouden kan niemand met zekerheid zeggen. 

3 Infl atie en ons huidige belastingstelsel 

Wordt er in ons huidige belastingstelsel rekening ge-
houden met infl atie? Omdat de focus van onze bijdrage 
ligt op de winstsfeer, bespreken we hieronder eerst en-
kele winstopvattingen in relatie tot infl atie. Verder 
gaan wij in dit onderdeel in op verliesverrekening en de 
in de wet opgenomen infl atiecorrectiemechanismen en 
bijstellingsregelingen. 

3.1 Verschillende winstopvatting

In de bedrijfseconomie onderscheiden we de nominalis-
tische winstopvatting, de substantialistische winstop-
vatting en de realistische winstopvatting.12

Bij een nominalistische winstopvatting staat de in-
standhouding van de onderneming gemeten in geld cen-
traal. Het nominalistische stelsel (ook wel bekend als 
het euro-is-euro-stelsel) ligt grotendeels ten grondslag 
aan de fi scale winstberekening, waar de winst bij verko-

8  Zie DNB, Belang en betekenis van infl atie in het eurogebied, 

Occasional Studies 14-3, 2016, p. 11.

9  DNB, Inleiding van de persconferentie ter gelegenheid van de 

presentatie van het Jaarverslag DNB 2021, 17 maart 2022, 

https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/inleiding-van-de- 

persconferentie-ter-gelegenheid-van-de-presentatie-van-het-

jaarverslag-dnb-2021/.

10  Centraal Planbureau, Centraal Economisch Plan 2022, 

 https://www.cpb.nl/sites/default/fi les/omnidownload/ 

Centraal-Economisch-Plan-CEP-2022.pdf. 

11  Geharmoniseerde consumentenprijsindex 11,9 procent hoger 

in maart, 1 april 2022, https://www.cbs.nl/nl-nl/

nieuws/2022/13/geharmoniseerde-consumentenprijsindex-

11-9-procent-hoger-in-maart.

12  Zie ook D.A.M. Meeles, ‘Enkele fi scale en bedrijfseconomische 

aspecten van het rapport Hofstra’, WFR 1978/411, onderdeel 

5.

13  Zie ook J.Ch. Caanen & E.N. Kertzman, ‘Infl atieneutrale be-

lastingheffi ng van ondernemingen’, WFR 1991/1229 en 

 J. Ch. Caanen, Fiscale winst en infl atie, Deventer: Kluwer 

1993, p. 10-11.

14  Zie ook C. van Dam (red.), Encyclopedie van de bedrijfseco-

nomie, Deventer: Kluwer 1984, p. 1088-1089. 

15  Zie ook J.Ch. Caanen & E.N. Kertzman, ‘Infl atieneutrale be-

lastingheffi ng van ondernemingen’, WFR 1991/1229, onder-

deel 2.

16  Voor een analyse van eerder geopperde bezwaren tegen toe-

passing van de vervangingswaardeleer in de fi scaliteit, zie 

C.P.A. Bakker, ‘De fi scus en de infl atie’, WFR 1969/517.
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wikkeling gekomen in Duitsland en in de periode tussen 
de eerste en tweede wereldoorlog, en via de Nederland-
se bedrijfseconoom Limperg overgewaaid naar Neder-
land. Bij de vervangingswaardeleer worden de kosten 
zoals afschrijving en kostprijs van de verkochte goede-
ren niet bepaald op basis van de historische kostprijs, 
maar op basis van het actuele prijspeil, dat wil zeggen 
het prijspeil op het moment dat de omzet wordt be-
haald. Het gevolg daarvan is dat voor zover sprake is 
van prijsstijgingen, deze prijsstijgingen niet in de winst 
tot uitdrukking komen. In plaats daarvan worden infla-
tiewinsten “gereserveerd” om de verbruikte of verkoch-
te goederen te vervangen.17 Dat gedeelte van de winst 
zou dan niet mogen worden uitgekeerd, niet aan de 
aandeelhouders en ook niet aan de fiscus in de vorm 
van inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. 

Als we uitgaan van de vermogensvergelijking, dan be-
staat de winst bij de substantialistische winstopvatting 
niet uit het verschil tussen het eindvermogen en het 
beginvermogen,18 maar uit het eindvermogen minus het 
beginvermogen minus de in het betreffende jaar door 
inflatie ontstane waardeaangroei van de activa. Die 
waardeaangroei leidt er namelijk niet toe dat de hoe-
veelheid van de activa is toegenomen. Het onttrekken 
van die waardeaangroei aan de onderneming zou de 
continuïteit van de onderneming in gevaar brengen. In 
het huidige stelsel vinden we de substantialistische 
winstopvatting alleen terug bij de waardering van voor-
raden (zie onderdeel 4.3). Daarmee kunnen we conclu-
deren dat het fiscale winstbepalingssysteem slechts zeer 
beperkt is ingericht op de gevolgen van inflatie.

In onderdeel 4 zullen we ten aanzien van een aantal ba-
lansposten bekijken in hoeverre de inflatie daadwerke-
lijk doorwerkt naar de fiscale winstberekening. 

3.2 Verliesverrekening

Inflatie kan ook gevolgen hebben voor het optimaal be-
nutten van de verliesverrekening. In de inkomstenbe-
lasting kan een ondernemer verliezen drie jaar achter-
waarts verrekenen en negen jaar voorwaarts. In de 
vennootschapsbelasting geldt er per 1 januari 2022 een 
verliesverrekeningstemporisering. Verliezen kunnen één 
jaar achterwaarts en onbeperkt voorwaarts worden ver-
rekend met inachtneming van de regel dat de winst van 

enig jaar tot € 1 miljoen volledig verrekenbaar is en 
daarboven tot 50% van de winst.19

In ons huidige belastingstelsel wordt bij de verliesverre-
kening geen rekening gehouden met inflatie. Uitgaande 
van een jaarlijkse inflatie betekent dit dat een onderne-
ming gebaat is bij het zo snel mogelijk kunnen verreke-
nen van verliezen. Hoe langer verliesverrekening niet 
mogelijk is, des te minder de verliezen in koopkracht 
waard zijn. 

Wij geven een voorbeeld ter illustratie. Stel een onder-
nemer heeft een verrekenbaar verlies van € 100.000. De 
(langdurige) jaarlijkse inflatie bedraagt 5% en het VPB-
tarief 25%. Wanneer het verlies wordt verrekend, levert 
dat een VPB-voordeel op van € 25.000. Maar een verre-
kenbaar verlies van € 100.000 uit jaar 1 dat in jaar 2 
wordt verrekend, levert in jaar 2 een in koopkracht ge-
meten voordeel op van € 25.000 / 1,051 = € 23.810. Als 
het verlies pas na vijf jaar wordt verrekend, is dat voor-
deel € 25.000 / 1,055 = 19.588.20 Naarmate de onderne-
mer langer moet wachten voordat hij zijn verlies kan 
verrekenen, wordt de koopkracht van het VPB-voordeel 
dus lager. Ofwel: de ondernemer kan steeds minder 
spullen kopen van de € 25.000 die hij overhoudt aan de 
verliesverrekening.21 

Een onderneming heeft dus wat betreft koopkracht 
meer baat bij ruime achterwaartse verliesverrekenings-
mogelijkheden. Wat dat betreft is de ondernemer in de 
inkomstenbelasting dankzij de ruime drie jaar achter-
waartse verliesverrekening beter af dan een vennoot-
schap in de vennootschapsbelasting. Daarnaast zorgt de 
verliesverrekeningstemporisering in de vennootschaps-
belasting er voor dat een vennootschap minder snel ver-
liezen kan verrekenen. Bij inflatie zorgt de temporise-
ring dus voor (nog) minder toekomstige koopkracht van 
de nog onverrekende verliezen.

3.3 Inflatiecorrectie en bijstellingsregelingen

Zoals al opgemerkt houdt de fiscale wetgever in ons hui-
dige fiscale stelsel bij de winstbepaling en verliesverre-
kening in principe geen rekening met inflatie. Wel geldt 
er voor een aantal andere bepalingen een jaarlijkse aan-

17  Zie ook A. Brouwer, M. Hoogendoorn & J. van Brenkelen, 

‘Waardering tegen actuele waarde, waaronder toepassing van 

actuele kostprijs’, MAB 2017/11-12/02, par. 2 en K. Camffer-

man, ‘Schoonheidsgebreken in de leer van de actuele kost-

prijs’, MAB 2016/11/03, par. 2.

18 Gecorrigeerd met stortingen en onttrekkingen.

19  Voor een uitgebreide uiteenzetting van de verliesverreke-

ningsregels zie F.J. Elsweier, ‘Verliezen in de VPB’, 

TFO 2021/176.1.

20  Voor alle duidelijkheid: we berekenen hier niet de contante 

waarde aan de hand van de rentevoet, maar de koopkracht 

van de euro aan de hand van het inflatiecijfer.

21  Wij abstraheren van een eventueel rentenadeel omdat de on-

dernemer langer moet wachten voordat hij de “verrekenings-

cheque” kan innen bij de Belastingdienst.
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de inkomstenbelasting waarnaar art. 10.1 lid 1 Wet IB 
2001 verwijst:
– Aftrekbeperking (art. 3.15 lid 1 Wet IB 2001)
–  Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (art. 3.41 Wet IB 

2001)
– Energie-investeringsaftrek (art. 3.42 Wet IB 2001)
– Desinvesteringsbijtelling (art. 3.47 Wet IB 2001)
– Toevoegingen oudedagsreserve (art. 3.68 Wet IB 2001)
–  Aftrek speur- en ontwikkelingswerk (art. 3.77 Wet IB 

2001)

De infl atiecorrectie wordt toegepast door de betreffende 
bedragen te vermenigvuldigen met de tabelcorrectiefactor 
en vervolgens de nodige afronding aan te brengen. Zo 
heeft bijvoorbeeld een belastingplichtige in 2021 tot een 
bedrag van € 328.721 recht op kleinschaligheidsinveste-
ringsaftrek. Dit bedrag is in 2022 door een infl atiecorrec-
tie van 1,3% verhoogd naar € 332.994 (art. 3.41 Wet IB 
2001). Dit betekent dat de fi scale wetgever – met deze 
correctie – veronderstelt dat in koopkracht gemeten het-
zelfde bedrag aan investeringsaftrek wordt verkregen.

De tabelcorrectiefactor staat in art. 10.2 Wet IB 2001 om-
schreven als de verhouding van het gemiddelde van de 
prijsindexcijfers van de achttiende tot en met de zevende 
aan het kalenderjaar voorafgaande maand, tot het gemid-
delde van de prijsindexcijfers van de dertigste tot en met 
de negentiende aan het kalenderjaar voorafgaande 
maand. De prijsindexcijfers zijn de cijfers uit de CPI Alle 
Huishoudens (zie ook onderdeel 2), afgeleid van het CBS. 

Wat ons opvalt is dat er geen sprake is van een overall- 
indexering in de totale belastingwetgeving.28 Afgevraagd 
kan worden of ook niet andere bepalingen geïndexeerd 
zouden moeten worden.29 Het lijkt inconsequent dat bij-
voorbeeld de zelfstandigenaftrek, de reiskostenvergoe-
ding,30 de drempel van € 1 miljoen in de earningsstrip-

passing vanwege infl atie.22 De infl atiecorrectie wordt 
toegepast aan het begin van het kalenderjaar op een 
aantal in de wet aangewezen bedragen en strekt ertoe 
die bedragen reëel constant te houden. Hiermee wordt 
voorkomen dat infl atie bij een progressieve belasting 
effectief tot een tariefsverhoging leidt. Per wet is aan-
gegeven op welke bedragen de jaarlijkse indexatie van 
toepassing is. Voorbeelden van bedragen die in beginsel 
jaarlijks worden aangepast zijn de schijfl engtes en de 
heffi ngskortingen in de loon- en inkomstenbelasting. 
De aanpassing van de bedragen aan het begin van een 
kalenderjaar gebeurt jaarlijks bij ministeriële regeling, 
de zogenoemde bijstellingsregeling, aan het einde van 
het voorafgaande kalenderjaar. Er is een bijstellingsre-
geling directe belastingen23 en een bijstellingsregeling 
indirecte belastingen.24

In de inkomstenbelasting is de wettelijke basis voor de 
infl atiecorrectie opgenomen in afdeling 10.1 Wet IB 
2001.25 In art. 10.1 lid 1 Wet IB 2001 worden de bepa-
lingen in de inkomstenbelasting genoemd, waarvan de 
vermelde bedragen aan het begin van ieder kalenderjaar 
worden vervangen door andere. De bepaling is ontleend 
aan art. 66b lid 1 Wet IB 196426 en is ingevoerd in 1972. 
De regeling beperkte zich toen tot een bijstelling van 
alleen het tarief (de bedragen van de tarieftabel).27 In-
middels zijn er naast het tarief heel wat bepalingen 
bijgekomen waarbij de bedragen in beginsel jaarlijks 
worden aangepast. In 2022 gaat het – voor zover rele-
vant in de winstsfeer – om de volgende bepalingen in 

22  Daarnaast heeft het kabinet recentelijk afzonderlijke maat-

regelen getroffen om mensen met lage en middeninkomens 

tegemoet te komen voor de stijgende energieprijzen en de 

aanhoudende infl atie (Kamerbrief aanvullende koopkracht-

maatregelen 2022, 11 maart 2022, referentienummer 2022-

0000074083).

23  De laatst gepubliceerde bijstellingsregeling directe belastin-

gen 2022 dateert van 28 december 2021, Stcrt. 2021, 48308.

24  De laatst gepubliceerde bijstellingsregeling accijns, belasting 

van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelas-

ting, belastingen op milieugrondslag en de Provinciewet 

2022 (Bijstellingsregeling indirecte belastingen en de Provin-

ciewet) dateert van 28 december 2021, Stcrt. 2021, 48131. 

25  En in art. 10bis.12 Wet IB 2001. In de vennootschapsbelas-

ting wordt alleen via art. 10 lid 4 Wet VPB 1969 een infl atie-

correctie toegepast.

26  Wet van 23 april 1971, Stb. 1971, 259. Zie Vakstudie Inkom-

stenbelasting 1964, art. 66b, onderdeel 1.

27  Zie ook het voorontwerp voor een wettelijke regeling tot jaar-

lijkse bijstelling van het tarief van de inkomsten- en de loon-

belasting van 9 mei 1969 gepubliceerd in WFR 1969/497. 

Hierin zijn enkele (toenmalige) voor- en nadelen van een 

jaarlijkse bijstelling benoemd.

28  Zie hierover ook L.G.M. Stevens, Inkomstenbelasting 2001, 

Deventer: Wolters Kluwer 2020, par. 60.

29  Bij het ontwerp van de bijstellingsregeling in 1969 kwam die 

vraag al naar voren. Zie C.P.A. Bakker, ‘Het voorontwerp van 

een regeling tot jaarlijkse bijstelling van het tarief van de 

inkomsten- en loonbelasting’, WFR 1969/557. 

30  Het bedrag van € 0,19 per kilometer is sinds 2006 niet meer 

geïndexeerd. In het regeerakkoord van 15 december 2021 is 

opgenomen dat de reiskostenvergoeding per 1 januari 2024 

stapsgewijs wordt verhoogd. Op aandringen van diverse par-

tijen is de Staatssecretaris van Financiën aan het inventari-

seren of dit ook versneld (nog dit jaar of per 1 januari 2023) 

kan worden gedaan. Zie de Inventarisatielijst Informatiever-

zoek koopkrachtpakket 2022, bijlage bij de brief van de Mi-

nister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Minister van 

Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen en de Minister en 

Staatssecretaris van Financiën van 29 maart 2022 aan de 

Tweede Kamer. 
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pingmaatregel en de eerste-schijfgrens van het VPB-tarief 
niet jaarlijks standaard worden gecorrigeerd voor inflatie.

Bij de bepalingen die in beginsel wel jaarlijks worden ge-
corrigeerd, is het overigens ook inconsequent dat de 
overheid om budgettaire redenen er meerdere keren voor 
heeft gekozen om toch niet te indexeren. Een voorbeeld 
daarvan is de uitschakeling van art. 10.1 Wet IB 2001 in 
het Belastingplan 201331 en het Belastingplan 2014.32 
Daarnaast is bijvoorbeeld de grens van de hoogste tarief-
schijf in de inkomstenbelasting in 2019, 2020 en 2021 
niet geïndexeerd.33 Wij zijn het met Van Schendel eens 
dat dit kan leiden tot sluipende en stiekeme (en wellicht 
onrechtvaardigde) belastingverhogingen.34 

Wat ons verder opvalt, is dat de inflatiecorrectie achter-
af plaatsvindt. Anders geformuleerd betekent dit dat er 
bij de fiscale winstberekening in 2022 niet met de hui-
dige of toekomstige inflatie rekening wordt gehouden, 
maar dat de inflatie uit het verleden wordt doorbere-
kend bij de in de wet genoemde bedragen. Per 1 januari 
2022 is de tabelcorrectiefactor 1,013, corresponderend 
met 1,3% inflatie. Pas in 2023 en 2024 wordt er voor de 
desbetreffende bepalingen rekening gehouden met de 
(stijgende) inflatie van dit jaar.35 Wij zien echter niet in 
hoe dat anders zou moeten. Een inflatiecorrectie op ba-
sis van verwachte inflatie houdt in dat er achteraf een 
correctie plaats zou moeten vinden als de verwachting 
niet juist bleek te zijn. Dat zou het belastingsysteem 
nog ingewikkelder maken.

4 Fiscale gevolgen van inflatie 

In dit onderdeel analyseren wij ten aanzien van een 
aantal balansposten in hoeverre de inflatie daadwerke-
lijk doorwerkt naar de fiscale winstberekening.36  

4.1 Bedrijfsmiddelen

Voor bedrijfsmiddelen geldt het nominalistische stelsel. 
Bij de aanschaf of voortbrenging van bedrijfsmiddelen 
wordt de kostprijs geactiveerd, inclusief de kosten van 
het gebruiksklaar maken en de kosten van achterstallig 
onderhoud.37 Daarna dient een jaarlijkse waardering 
plaats te vinden. Bedrijfsmiddelen worden doorgaans 
gewaardeerd op (historische) kostprijs minus afschrij-
ving38 of (historische) kostprijs minus afschrijving of 
lagere bedrijfswaarde.39 Een waardering op werkelijke 
waarde komt in de praktijk nauwelijks voor en omdat de 
Hoge Raad zich hier nog niet expliciet over heeft uitge-
laten, is het ook onduidelijk of een dergelijke waarde-
ringsmethode in overeenstemming is met goed koop-
mansgebruik.40 Maar stel dat een bedrijfsmiddel 
inderdaad wordt gewaardeerd op werkelijke waarde, dan 
leidt inflatie ertoe dat een opwaardering plaats moet 
vinden en dat de (ongerealiseerde) boekwinst aan het 
resultaat wordt toegevoegd. Wij kunnen ons voorstellen 
dat een waardering op werkelijke waarde bij een ver-
wachte langdurige inflatie minder voordelig is. 

Over het algemeen maakt de jaarlijkse afschrijving on-
derdeel uit van het waarderingsstelsel. Ook dan kan in-
flatie invloed hebben op de waardering. Waar techni-
sche en/of economische slijtage ertoe leiden dat een 
bedrijfsmiddel minder waard wordt, kan inflatie ertoe 
leiden dat datzelfde bedrijfsmiddel meer waard wordt. 
Dat laatste merken we in de restwaarde. 

Bij de berekening van de jaarlijkse afschrijving moet re-
kening worden gehouden met de restwaarde aan het 
einde van de gebruiksduur. Inflatie kan ertoe leiden dat 

31  Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013, 

Stb. 2012, 321, art. XVIII. 

32  Wet van 18 december 2013 tot wijziging van enkele belas-

tingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014), 

Stb. 2013, 565, art. XXXIV.

33  Wet van 19 december 2018 tot wijziging van enkele belas-

tingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2019), 

Stb. 2018, 504, art. II, onderdeel I, onder 2 en art. IV. De 

opbrengst van deze maatregel heeft het mede mogelijk ge-

maakt om het tweeschijvenstelsel in te voeren (Kamerstuk-

ken II 2018/19, 35026, nr. 3, p. 7).

34  Th.J.M. van Schendel, ‘Het indexeringsspook’, WFR 2014/218.

35  Voor het kalenderjaar 2023 wordt de inflatie in de periode 

juli 2021 tot en met juli 2022 afgezet tegen de inflatie in de 

periode juni 2020 tot en met juni 2021.

36  Volledigheidshalve merken wij op dat dit overzicht niet uitput-

tend is en dat niet alle mogelijke fiscale gevolgen van inflatie 

voor de diverse activa en passiva besproken kunnen worden. 

37  HR 19 november 1958, 13693, BNB 1959/6; HR 13 december 

1961, 14681, BNB 1962/48; HR 30 oktober 1963, 15103, 

BNB 1964/2 en HR 20 oktober 1971, 16587, BNB 1971/236.

38  Waarbij goed koopmansgebruik in bepaalde gevallen een af-

waardering naar lagere bedrijfswaarde voorschrijft (zie 

HR 17 april 1991, 27074, BNB 1991/165).

39  Zie HR 15 februari 1956, 12649, BNB 1956/102 en HR 11 de-

cember 1985, 23159, BNB 1987/187.

40  Hier botsen het realiteitsbeginsel (uitgaan van de werkelijke 

waarde) aan de ene kant en het realisatie- en voorzichtig-

heidsbeginsel aan de andere kant (nog geen winst nemen die 

nog niet gerealiseerd is). Zie ook C. Bruijsten, ‘Herwaarde-

ring van bedrijfsmiddelen om verliesverdamping te voorko-

men’, WFR 2017/184, onderdeel 5.1 en C. Bruijsten, ‘Waarde-

ren van bedrijfsmiddelen’, TFO 2019/165.2, par. 2.3.2. 

Volgens A-G Wattel volgt uit oude rechtspraak dat goed koop-

mansgebruik een belastingplichtige ondernemer toestaat, al 

is het ongebruikelijk, om ervoor te kiezen zijn bedrijfsmidde-

len te waarderen op de waarde in het economische verkeer op 

balansdatum (conclusie A-G Wattel bij HR 11 december 2020, 

19/03169, BNB 2021/25, par. 4.5).
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maar de vervangingswaarde de grondslag vormt voor de 
jaarlijkse afschrijving), is fi scaal dus niet aan de orde.46

Infl atie kan er ten slotte ook toe leiden dat de afschrij-
ving van gebouwen vanwege de afschrijvingsbeperking 
van art. 3.30a Wet IB 2001 verder wordt beperkt. Voor 
gebouwen is de afschrijving beperkt door de bodem-
waarde. De bodemwaarde is 50% of 100% van de WOZ-
waarde. Een stijging van de WOZ-waarde als gevolg van 
prijsstijgingen in de vastgoedmarkt leidt tot een hogere 
bodemwaarde en vermindert daarmee de afschrijvings-
ruimte voor gebouwen. 

4.2 Herinvesteringsreserve

Bij vervreemding van een bedrijfsmiddel wordt het ver-
schil tussen de opbrengst en de boekwaarde tot het re-
sultaat gerekend. Ook hier geldt de nominalistische 
winstopvatting. Het is niet zo dat met het oog op een 
vervanging de infl atiewinst buiten de belastinggrond-
slag mag worden gehouden. Dat zou in de praktijk ook 
lastig zijn omdat (behalve bij vrijwel identieke bedrijfs-
middelen) moeilijk is vast te stellen of bij een vervan-
gingsinvestering een prijsstijging het gevolg is van in-
fl atie, of wordt veroorzaakt door een kwaliteitsverschil 
tussen de betreffende bedrijfsmiddelen. Hoogstens zou 
dit bij benadering kunnen worden vastgesteld aan de 
hand van een prijsindexcijfer (bij voorkeur dan ook ge-
differentieerd voor het betreffende soort zaken). 

Bij toepassing van de herinvesteringsreserve kan de 
boekwinst die wordt behaald bij de vervreemding van 
een bedrijfsmiddel worden gereserveerd en later worden 
afgeboekt van de investering in één of meerdere andere 
bedrijfsmiddelen (art. 3.54 lid 1 Wet IB 2001).47 Daar-
mee kan dan ook een eventuele schijnwinst als gevolg 
van infl atie (vooralsnog) buiten de heffi ng worden ge-
houden. In zoverre kan worden betoogd dat de herin-
vesteringsreserve substantialistische trekjes heeft.48

Maar omdat aan het fi scale totaalwinstbegrip het euro-

de restwaarde naar boven moet worden bijgesteld. Goed 
koopmansgebruik vereist echter niet dat de afschrijvin-
gen doorlopend worden aangepast aan veranderingen 
van de restwaarde. Maar de restwaarde moet wel worden 
aangepast bij een aanmerkelijke waardeverandering die 
redelijkerwijs als blijvend (duurzaam) kan worden be-
schouwd.41 De restwaarde moet worden geschat. Goed 
koopmansgebruik vereist niet dat bij de bepaling van de 
restwaarde rekening wordt gehouden met bijvoorbeeld 
ten gevolge van te verwachten infl atie wellicht waar-
schijnlijke, maar nog niet zekere toekomstige waarde-
stijgingen van het bedrijfsmiddel.42 Met een verwachte 
toekomstige infl atie hoeft dus geen rekening te worden 
gehouden. Overigens hoeft sowieso geen rekening te 
worden gehouden met een stijging van de restwaarde, 
ook niet als gevolg van infl atie, als deze bij het einde 
van de gebruiksduur niet zal worden gerealiseerd (bij-
voorbeeld omdat geen verkoop van het bedrijfsmiddel 
plaats zal vinden).43

Volgens de Hoge Raad hebben afschrijvingen ten doel 
lasten die worden opgeroepen door de aanschaffi ng van 
zaken die voor het drijven van een onderneming worden 
gebruikt, te spreiden over de jaren waarin dat gebruik 
plaatsvindt.44 De focus ligt dus op de spreiding van de 
investeringskosten. Bovendien bedraagt de grondslag 
voor de afschrijving op grond van art. 3.30 lid 1 Wet IB 
2001 maximaal de aanschaf- of voortbrengingskosten. 
Daarmee lijkt het uitgesloten om de (hogere) vervan-
gingswaarde van een bedrijfsmiddel als grondslag te ge-
bruiken voor de afschrijving.45 Een substantialistische 
winstbepaling waarbij bij de afschrijving rekening wordt 
gehouden met een hogere vervangingswaarde, en daar-
mee met infl atie (waarbij niet de historische kostprijs 

41  HR 2 januari 1958, 13379, BNB 1958/56 en HR 10 augustus 

2007, 41283, BNB 2007/302.

42  HR 10 augustus 2007, 39548, BNB 2007/300 en 

HR 10  augustus 2007, 41283, BNB 1997/302.

43  HR 26 juni 1963, 14991, BNB 1963/266B; HR 10 augustus 

2007, 39548, BNB 2007/300 en HR 10 augustus 2007, 

41283, BNB 1997/302.

44  HR 1 april 2005, 38973, BNB 2005/208 en HR 10 augustus 

2007, 41283, BNB 1997/302. Zie in gelijke zin ook J. Door-

nebal, ‘Afschrijving van tot het ondernemingsvermogen beho-

rende onroerende zaken’, in: In de Fiscale Vuurlinie (Aarde-

ma-bundel), Deventer: Kluwer 2003, p. 64.

45  Bij de fi scale winstberekening is het idee van fondsvorming 

ten behoeve van een toekomstige investering in vastgoed dus 

niet aan de orde. Dit kan ook worden afgeleid uit HR 2 janu-

ari 1958, 13379, BNB 1958/56. Zie ook G.T.K. Meussen, ‘VPB 

2007 en de voorgestelde aanpassingen van het regime inzake 

afschrijving onroerende zaken’, MBB 2005/06/02, par. 5.

46  Zie ook O.C.R. Marres, H. Vermeulen & C. Wisman (red.), 

Hoofdzaken belastingrecht, Den Haag: Boom Juridisch 2022, 

p. 120; W.J.H. Antonisse, NDFR deel inkomstenbelasting, 

art. 3.30; Fiscale encyclopedie De Vakstudie, Deel inkomsten-

belasting, art. 3.30, aant. 1.4 en P.H.J. Essers, Cursus Belas-

tingrecht, Deel inkomstenbelasting, par. IB.3.2.18.E.g en 

IB.3.2.19.A.d1.

47  De ruilarresten blijven hier buiten beschouwing, maar daar-

voor geldt in grote lijnen hetzelfde.

48  Zie ook T.J.C. Spijkervet, ‘Infl atieneutrale winstberekening’, 

in: Vermogensvorming onder belastingdruk, Deventer: Kluwer 

1989, par. 89.
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is-euro-principe ten grondslag ligt, wordt die schijn-
winst uiteindelijk toch een keer in de heffing betrok-
ken.

4.3 Voorraad

Bij voorraadwaardering onderscheiden we nominalisti-
sche en substantialistische waarderingsmethoden. Bij 
een nominalistische voorraadwaardering staat de voor-
raad in “geld” centraal. Bij een substantialistische voor-
raadwaardering staat daarentegen de voorraad in “goe-
deren” centraal. Het is dan niet de voorraad gemeten in 
geld die in stand moet worden gehouden, maar de voor-
raad gemeten in goederen. In tijden van prijsstijgingen 
zal na verkoop van de voorraad de kostprijs van de ver-
vangende voorraad (nieuwe inkopen om de voorraad aan 
te vullen) hoger zijn dan de kostprijs van de verkochte 
voorraad. Een deel van de boekwinst moet dan worden 
aangewend om de voorraad aan te vullen en is zo be-
zien in feite schijnwinst. 

Wij lichten dit toe aan de hand van een voorbeeld. Stel 
een onderneming verkoopt tuinstoelen. De onderneming 
heeft 500 tuinstoelen van dezelfde soort op voorraad, 
die zijn ingekocht voor € 40 per stuk. De tuinstoelen 
worden verkocht voor € 100 per stuk. De winst is een-
voudig te berekenen:

Opbrengst 500 × € 100 =  € 50.000
Kostprijs 500 × € 40 =  € 20.000
Winst   € 30.000 

Om de onderneming draaiende te houden, moet de on-
derneming nieuwe tuinstoelen inkopen. Stel dat de in-
flatie 5% bedraagt. Het aanvullen van de voorraad kost 
dan 500 x € 42 = € 21.000 in plaats van € 20.000. De 
winst van € 30.000 is dan voor een deel schijnwinst om-
dat daarvan € 1000 in de nieuwe voorraad moet worden 
gestoken. 

Bij blijvende prijsstijgingen (op de inkoopmarkt van de 
ondernemer) bieden de substantialistische voorraad-
waarderingsmethoden (tot op zekere hoogte) de moge-
lijkheid om die schijnwinst buiten de belastingheffing 
te houden. De gedachte is dat winstneming pas aan de 
orde komt indien en voor zover de verkoopopbrengst 
niet nodig is om de voorraad aan te vullen.

We kennen twee substantialistische waarderingsmetho-
den die fiscaal zijn toegestaan. Ten eerste is dat het 
last-in-first-out (LIFO)-stelsel. Daarbij worden de laatst 
ingekochte goederen49 geacht het eerst te worden ver-

kocht. Daarnaast kennen we het ijzerenvoorraadstelsel. 
Bij dat stelsel wordt de ‘normale’ voorraad voor een vas-
te basisprijs op de balans opgenomen.50 

Zowel het LIFO-stelsel als het ijzerenvoorraadstelsel zijn 
in overeenstemming met goed koopmansgebruik. In de 
commerciële jaarrekening zijn deze voorraadwaarde-
ringsmethoden echter niet (meer) toegestaan omdat ze 
onvoldoende inzicht geven in de werkelijke waarde van 
de voorraad. In de fiscale literatuur wordt daarom de 
vraag gesteld of fiscaal nog wel plaats is voor substanti-
alistische voorraadwaarderingsmethoden, en dan in het 
bijzonder het ijzerenvoorraadstelsel.51 Maar vooralsnog 
is er geen belemmering voor de toepassing van deze 
waarderingsstelsels. 

De Hoge Raad heeft ten aanzien van het ijzerenvoor-
raadstelsel expliciet aangegeven dat dit stelsel zijn doel 
en rechtvaardiging vindt in de wens om bij een oplo-
pend prijspeil de bij de verkoop van de voorraad verkre-
gen opbrengst, voor zover deze moet worden besteed 
om de voorraad aan te vullen en aldus de onderneming 
op het bestaande peil te kunnen handhaven, voor de 
winstberekening buiten aanmerking te doen blijven.52 
Volgens de Hoge Raad is het ijzerenvoorraadstelsel ge-
richt op de instandhouding van een duurzaam aan het 
bedrijf gebonden voorraad goederen (dus gemeten in 
goederen en niet in geld) en strekt om het door die 
goederen vertegenwoordigde, wisselende geldbedrag als 
factor bij de winstberekening uit te schakelen.53

Het ijzerenvoorraadstelsel kan alleen worden toegepast 
bij zaken die naar hun aard soortgelijk, althans soort-
verwant zijn.54 Het gaat dan om zaken met dezelfde 

49  In het geval van inflatie hebben de laatst ingekochte goede-

ren de hoogste inkoopprijs.

50  Voor een nadere uitwerking van dit waarderingsstelsel, zie 

o.a. A.C.P. Bobeldijk en D.T.C. Tol, ‘Het ijzerenvoorraadstel-

sel: verleden, heden en toekomst’, WFR 2020/154 en 

J.M. van der Heijden, Fiscale voorraadwaardering, Deventer: 

Wolters Kluwer 2021.

51  Zie onder andere A.C.P. Bobeldijk & D.T.C. Tol, ‘Het ijzeren-

voorraadstelsel: verleden, heden en toekomst’, 

WFR 2020/154. De Commissie GKG en IFRS geeft er de voor-

keur aan om het LIFO-stelsel en het ijzerenvoorraadstelsel 

fiscaal toe te blijven staan (Goed koopmansgebruik Quo Va-

dis?, Rapport van de Commissie GKG en IFRS, Vereniging voor 

Belastingwetenschap 2015, p. 65).

52  HR 19 januari 1955, 12017, BNB 1955/67; HR 7 maart 1956, 

12623, BNB 1956/121; HR 12 februari 1958, 13389, 

BNB 1958/90; HR 5 september 1979, 19081, BNB 1980/215 

en HR 10 april 2009, 42916, BNB 2009/271. 

53 HR 20 april 1966, 15548, BNB 1966/150.

54  HR 7 maart 1956, 12623, BNB 1956/121; HR 14 november 

1956, 12818, BNB 1957/1; HR 18 december 1957, 13337, 

BNB 1958/65; HR 12 februari 1958, 13389, BNB 1958/90 en 

HR 28 januari 1959, 13756, BNB 1959/104.
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ninggevers daarop zullen anticiperen en een hogere 
rente zullen verlangen. De rente stijgt dan.59  

De gehele rente, ongeacht hoe deze is opgebouwd, 
wordt bij de fi scale winstberekening als bate in aanmer-
king genomen.60 Schot heeft eerder al opgemerkt dat 
dat deel van de rente dat een compensatie vormt voor 
de te verwachten koopkrachtdaling in feite geen inko-
men is, maar uitsluitend een schadeloosstelling voor 
vermogensverlies. Volgens Schot is het daarom onbegrij-
pelijk dat de rentevergoeding in volle omvang als te be-
lasten inkomen wordt aangemerkt.61 Vanuit substantia-
listisch perspectief is dat inderdaad onbegrijpelijk. Maar 
dat neemt niet weg dat het tot op heden de realiteit is 
dat de gehele rente fi scaal als bate in aanmerking wordt 
genomen. 

Bij een vordering met een variabele rente zal een daling 
van de reële waarde van de hoofdsom als gevolg van in-
fl atie – tot op zekere hoogte – worden gecompenseerd 
door een stijging van de rente.62 Hier zit dus deels een 
compensatie in voor de infl atie. Maar omdat de rente 
tot de belastbare winst wordt gerekend, vloeit een deel 
van die “infl atiecorrectie” weg naar de staat. Bij een 
vastrentende vordering wordt een daling van de reële 
waarde van de hoofdsom van een vordering niet gecom-
penseerd, tenzij de daadwerkelijke infl atie voldoende 
was ingeprijsd in de overeengekomen vaste rente. 

Als we kijken naar de verschillende componenten waar-
uit de rente bestaat, dan kan een valutaverlies aanlei-
ding zijn om een afwaarderingsverlies te nemen.63 Ook 
een manifestatie van het debiteurenrisico vanwege sol-
vabiliteitsproblemen bij de leningnemer kan een aanlei-
ding zijn om een afwaarderingsverlies te nemen. Goed 
koopmansgebruik biedt echter niet de mogelijkheid om 
een vordering af te waarderen als de reële waarde van 
de vordering is gedaald als gevolg van geldontwaarding. 

Ook obligaties (vorderingen) zijn gevoelig voor infl atie. 
Vooral langlopende obligaties. Dat is echter anders bij 

kwaliteits- en prijsklassen,55 bijvoorbeeld grondstoffen 
die dooreen leverbaar zijn.56 Dat betekent dat een on-
dernemer die het ijzerenvoorraadstelsel wil toepassen 
bij niet soortgelijke zaken, een splitsing moet aanbren-
gen en verschillende normale (ijzeren) voorraden moet 
vaststellen waarop het ijzerenvoorraadstelsel wordt toe-
gepast. 

Fiscaal moet bij de waardering een bestendige gedrags-
lijn worden gevolgd. Een overstap naar een substantia-
listische waarderingsmethode is een stelselwijziging en 
daarmee een afwijking van de bestendige gedragslijn. 
De overstap is echter toegestaan als geen incidenteel 
fi scaal voordeel wordt beoogd. 

Als een substantialistische waarderingsmethode voor 
langere tijd wordt gebruikt, staat de fi scale voorraad na 
verloop van tijd voor een relatief lage “oude” inkoop-
prijs op de balans. De stille reserve die dan in de voor-
raad schuilgaat, zal uiteindelijk toch een keer als belas-
te winst in aanmerking moeten worden genomen. Een 
substantialistische waarderingsmethode leidt dus tot 
uitstel van belastingheffi ng, maar niet tot afstel. Net 
zoals wij hierboven bij de herinvesteringsreserve hebben 
opgemerkt, zien we ook hier het effect van het feit dat 
aan het fi scale totaalwinstbegrip uiteindelijk het euro-
is-euro-principe ten grondslag ligt.

4.4 Deelnemingen

Fiscaal worden deelnemingen in beginsel gewaardeerd 
op historische kostprijs. Infl atie heeft doorgaans geen 
gevolgen voor de resultaten uit een deelneming vanwe-
ge toepassing van de deelnemingsvrijstelling.57

4.5 Vorderingen

Vorderingen kunnen een vaste of variabele rente hebben 
(of een combinatie). De rente bestaat doorgaans uit een 
aantal componenten: een vergoeding voor het ter be-
schikking stellen van het geld (een vergoeding voor uit-
gestelde consumptie door de leninggever), compensatie 
voor een eventueel valutarisico, compensatie voor het 
risico van geldontwaarding van de hoofdsom (infl atie), 
compensatie voor een debiteurenrisico en een vergoe-
ding voor de administratieve kosten van de leningge-
ver.58 Dat impliceert dat bij een (verwachte) infl atie le-

55 HR 28 januari 1959, 13756, BNB 1959/104.

56 HR 13 oktober 1999, 33570, BNB 2000/20.

57  De liquidatieverliesregeling laten wij hier buiten beschou-

wing.

58  Voor zover de ‘markt’ het mogelijk maakt om met al deze 

componenten rekening te houden. 

59  In theorie betekent een hogere rente overigens dat er minder 

zal worden geïnvesteerd en geconsumeerd, dat de vraag naar 

goederen afneemt en daarmee de prijzen (en dus de infl atie) 

weer dalen. 

60 Uitgaande van een zakelijke rente.

61  W.A. Schot, ‘Fiscus, infl atie en jaarwinst’, WFR 1974/804.

62  De toename van de rente is minder sterk dan de toename 

van de infl atie, waardoor de gerealiseerde reële rente af-

neemt. Dat is althans een effect dat volgens Deweirdt en Van 

Poeck in het verleden is waargenomen (E. Deweirdt & A. Van 

Poeck, Monetaire theorie en politiek, Leuven/Apeldoorn: Ga-

rant 1997, p. 190).

63  Bij een waardering tegen valutakoers per balansdatum. Zie 

HR 23 januari 2004, 37893, BNB 2004/214.
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zogenoemde inflatiegerelateerde obligaties (indexlenin-
gen). Bij dergelijke obligaties wordt de rente verhoogd 
wanneer de inflatie stijgt. Ook kan het zijn dat de 
hoofdsom stijgt. Hiermee wordt beoogd om de koop-
kracht van het totaal aan uitbetalingen (rente en 
hoofdsom) in stand te houden (naast de “normale” ver-
goeding voor het ter beschikking stellen van het geld). 
Overigens is deze “verzekeringspremie” voor inflatiestij-
gingen wel ingeprijsd in de rente, waardoor de basisren-
te lager zal uitvallen dan bij een niet-inflatiegerelateer-
de obligatie. Bij inflatiegerelateerde obligaties wordt 
een verhoging van de rente en een toename van de 
hoofdsom tot de fiscale winst gerekend, zonder reke-
ning te houden met het feit dat sprake is van een ver-
goeding voor koopkrachtverlies. 

4.6 Schulden

Ook schulden kunnen een vaste of een variabele rente 
hebben (of een combinatie). Bij een schuld met een va-
riabele rente is het effect omgekeerd ten opzichte van 
vorderingen met een variabele rente: een daling van de 
reële waarde van de hoofdsom als gevolg van inflatie is 
op zich voordelig voor de schuldenaar, maar wordt – tot 
op zekere hoogte – gecompenseerd door een stijging 
van de verschuldigde rente.64 En ook hier geldt spiegel-
beeldig ten opzichte van vorderingen dat bij een vast-
rentende schuld een daling van de reële waarde van de 
hoofdsom van de schuld niet wordt gecompenseerd 
(hetgeen voordelig is voor de schuldenaar), tenzij de 
daadwerkelijke inflatie voldoende was ingeprijsd in de 
overeengekomen vaste rente.

4.7 Voorzieningen 

Als aan de criteria van het Baksteenarrest65 is voldaan, 
kan een voorziening worden gevormd voor toekomstige 
uitgaven. De toekomstige uitgaven zijn meestal niet 
exact vast te stellen en zullen in veel gevallen worden 
geschat. 

De schatting moet plaatsvinden op het moment van do-
tatie aan de voorziening, naar het prijspeil per ultimo 
boekjaar. Daarbij mag geen rekening worden gehouden 
met loon- en prijsstijgingen die zich na het boekjaar 
voordoen (art. 3.26 lid 1 Wet IB 2001). Zo is destijds tij-
dens de parlementaire behandeling opgemerkt dat in 
een jaar een zogenoemde onderhouds- of surveyreserve 
kan worden gevormd tot ten hoogste het bedrag dat op 
basis van het loon- en prijspeil van het betreffende jaar 

voor dat onderhoud verschuldigd zou zijn geworden.66 
Loon- en prijsstijgingen mogen pas in aanmerking wor-
den genomen in het jaar waarin deze daadwerkelijk op-
treden (art. 3.26 lid 2 Wet IB 2001). 

De achtergrond van deze bepaling is dat een verant-
woorde inschatting van de omvang en de duur van in-
flatie en welvaartstoename onmogelijk is. Bovendien 
was het volgens de Staatssecretaris van Financiën een 
algemeen bekend feit, dat prognoses omtrent de mate 
van toekomstige inflatie achteraf veelal niet in overeen-
stemming blijken te zijn met de werkelijkheid.67

4.8 Lopende contracten

Inflatie kan er ook toe leiden dat langlopende contrac-
ten minder winstgevend of zelfs verlieslatend worden. 
In dat laatste geval is het naar ons idee mogelijk om 
een voorziening te vormen.68 Dat speelt vooral bij con-
tracten waarbij vooraf een vaste prijs is afgesproken.69 
In dat geval loopt de ondernemer het risico dat de met 
het contract gepaard gaande kosten vanwege inflatie 
hoger worden dan vooraf is begroot, vooral als in de 
overeenkomst geen prijsclausule is opgenomen waarin 
rekening wordt gehouden met inflatoire elementen. 
Denk bijvoorbeeld aan een aanneemcontract voor de 
bouw van een pand tegen een vaste prijs terwijl de in-
koopprijzen van bouwmaterialen alsmaar stijgen. 

In het algemeen geldt dat geen voorziening mag worden 
gevormd voor toekomstige verliezen. Maar als een con-
tract wordt afgesloten waarvan op voorhand al duidelijk 
is dat het contract verliesgevend is, dan mag een voor-
ziening worden gevormd voor toekomstige uitgaven 
voor zover deze uitgaan boven de opbrengst.70 De voor-
ziening wordt dan niet gevormd voor een verlies, maar 
voor die toekomstige uitgaven. Het verlies is enkel de 
aanleiding om die uitgaven naar voren te halen. 

In het verlengde daarvan lijkt het ons niet meer dan re-
delijk om ook een voorziening te vormen als gedurende 
de looptijd van het contract71 blijkt dat het contract 
vanwege door inflatie oplopende kosten verliesgevend 
wordt. Het surplus aan kosten kan dan niet meer wor-
den gematcht met opbrengsten. In dat geval kunnen die 

64  De renteaftrekbeperkingen laten wij hier buiten beschou-

wing. 

65 HR 26 augustus 1998, 33417, BNB 1998/409. 

66 Kamerstukken II 1974/75, 13004, nr. 5, p. 2.

67 Kamerstukken II 1973/74, 13004, nr. 3, p. 4-5.

68  Zie ook A.O. Lubbers, ‘De behandeling van nutteloze uitgaven 

in het kader van de fiscale jaarwinstbepaling’, 

WFR 2011/400, onderdeel 4.

69 Dus niet: kostprijs plus winstopslag.

70  HR 22 december 1993, 29230, BNB 1994/121 en HR 26 fe-

bruari 1997, 32096, BNB 1997/145.

71 Vergelijk HR 25 juni 2010, 08/03864, BNB 2010/273.
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Hofstra nam in zijn rapport de totaalwinst als uitgangs-
punt. In het rapport werd gesteld dat de winst niet meer 
(nominalistisch) in guldens moest worden gemeten, 
maar in koopkracht (een realistische infl atieneutrale 
winstberekening). Volgens Hofstra vormen maatregelen 
zoals vervroegde afschrijving, investeringsaftrek, de ver-
vangingsreserve (nu herinvesteringsreserve), zelfstandi-
genaftrek en oudedagsreserve) weliswaar een niet te 
verwaarlozen tegenwicht tegen de belastbaarheid van 
infl atoire schijnwinsten, maar zijn dergelijke maatrege-
len geen defi nitieve oplossing voor (structurele) infl atie. 
De voorkeur van Hofstra gaat uit naar een eenvoudige 
algemeen toepasbare oplossing voor de koopkrachthand-
having: ‘Slechts een principiële, rechtstreeks op het in-
fl atieverschijnsel toegespitste, en voor alle ondernemers 
geldende, regeling kan aan het algemene karakter van 
de infl atie recht doen wedervaren.’77

Om te voorkomen dat de gevolgen van de infl atiecorrec-
tie eerst bij het einde van een onderneming zichtbaar 
zouden zijn, zou elk jaar een herrekening dienen plaats 
te vinden van het beginvermogen verhoogd met het in-
fl atiecijfer.78 Als basis voor de berekening van het infl a-
tiecijfer voor de koopkrachthandhaving zou het CPI 
moeten worden genomen.

Vooruitlopend op de besluitvorming over het Rapport 
Hofstra werd in de winstsfeer voor het jaar 1978 een 
tweetal tijdelijke maatregelen genomen. Deze betroffen 
een algemene winstaftrek (3% van de winst) en een bij-
zondere winstaftrek (1,4% van het ondernemingsvermo-
gen). 

Het voorstel van Hofstra werd uiteindelijk nooit door de 
regering overgenomen. Wel werden op 1 januari 1981 de 
zogenoemde vermogens- en voorraadaftrek ingevoerd.79

kosten naar ons idee op basis van het voorzichtigheids-
beginsel in aanmerking worden genomen zodra duide-
lijk wordt dat het contract verlieslatend wordt.72 Dat is 
niet anders als sprake is van een onderhanden werk73

met een vaste overeengekomen vergoeding.74 Maar ook 
hier geldt dat geen rekening mag worden gehouden met 
toekomstige loon- en prijsstijgingen (art. 3.26 lid 1 Wet 
IB 2001). Een ondernemer die wil nagaan of sprake is 
van een verlieslatend contract waarvoor een voorzie-
ning kan worden gevormd, zal die beoordeling moeten 
maken aan de hand van de toekomstige uitgaven naar 
het prijspeil ultimo boekjaar. 

5 Onderzoek infl atieneutrale belasting-
heffi ng en afgeschafte maatregelen 

Het huidige vrijwel geheel nominalistische fi scale winst-
systeem leidt ertoe dat er bij het vaststelling van de fi s-
cale winst nauwelijks rekening wordt gehouden met in-
fl atie. Of dit niet anders zou moeten en/of kunnen is 
onder meer in de jaren zeventig en tachtig uitgebreid 
onderzocht. 

5.1 Rapport Hofstra: Infl atieneutrale 
 belastingheffi ng

In maart 1975 werd door het Ministerie van Financiën 
aan Hofstra de opdracht verleend om een studie te ver-
richten naar de wenselijkheid van en de praktische mo-
gelijkheden tot een herziening van de belastingheffi ng 
in verband met de infl atie.75 Dit leidde in december 
1977 tot het rapport ‘Infl atieneutrale belastingheffi ng’.76

72  Zie ook P.F. Goes, De fi scaal aftrekbare passiva, Deventer: 

Kluwer 2000, p. 189-191.

73  Met voortschrijdende winstneming op basis van art. 3.29b 

Wet IB 2001.

74  Zie ook A.O. Lubbers in zijn noot bij HR 13 oktober 2006, 

42602, BNB 2007/100 en C. Bruijsten, ‘Winst- en verliesne-

ming bij onderhanden werk’, NTFR-A 2013/15.

75  Overigens was al in een eerder stadium, in 1972 door de Ver-

eniging voor Belastingwetenschap een commissie geïnstal-

leerd die onderzoek heeft gedaan naar infl atie en belasting-

heffi ng. Zie het Rapport van de Commissie ter bestudering 

van de relatie tussen infl atie en belastingheffi ng, Geschriften 

van de Vereniging voor Belastingwetenschap nr. 145, Deven-

ter: Kluwer 1977. 

76  Zie voor nadere uiteenzettingen en commentaar op het Hof-

stra-rapport onder andere Kamerstukken II 1979/80, 14932, 

nr. 1; Kamerstukken II 1979/80, 14932, nr. 4, Bijlage A; 

‘Hoofdlijnen van het rapport-Hofstra over infl atieneutrale be-

lastingheffi ng’, WFR 1978/236; D. Juch, ‘De infl atiecorrectie 

en concerns in nationale en internationale verhoudingen’, 

WFR 1978/435; D.A.M. Meeles, ‘Enkele fi scale en

  bedrijfseconomische aspecten van het rapport-Hofstra’, WFR 

1978/411; W. Eizenga & G. van der Linde, ‘Enige opmerkin-

gen over infl atie en belastingheffi ng in de particuliere sec-

tor’, WFR 1978/465.

77  H.J. Hofstra, Infl atieneutrale belastingheffi ng, Rapport uitge-

bracht aan de Minister van Financiën december 1977, Den 

Haag: Staatsuitgeverij 1978, p. 82-83.

78  In gelijke zin P.H.J. Essers, ‘Toekomstige ontwikkelingen op 

het terrein van de IB-ondernemer’, TFO 2021/173.2, par. 3.1.

79  Wet van 24 juni 1981, Stb. 1981, 387. Naast een voorraad- 

en vermogensaftrek werd er ook een rente- en dividendvrij-

stelling ingevoerd. Stevens merkt onzes inziens terecht op 

dat dit met een infl atieneutrale belastingheffi ng niet veel te 

maken had, aangezien de omvang van de vrijstelling in geen 

enkele relatie stond tot het feitelijk geleden koopkrachtver-

lies op het rente- of dividendverschaffende vermogen 

(L.G.M. Stevens, Inkomstenbelasting 2001, Deventer: Wolters 

Kluwer 2020, par. 61).
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5.2 Vermogens- en voorraadaftrek

De vermogens- en voorraadaftrek hadden ten doel de 
uitkomsten van een inflatieneutrale belastingheffing 
ten aanzien van de winst te benaderen. De vermogens-
aftrek en de voorraadaftrek werden als fictieve en extra-
comptabele correctieposten van het fiscale winstbegrip 
ingebouwd in de heffingsgrondslag.80 

Voorraadaftrek werd alleen verleend voor naar een no-
minalistisch stelsel gewaardeerde voorraden. De doel-
stelling van de voorraadaftrek was het verkrijgen van 
een globaal evenwicht met het resultaat bij goederen 
gewaardeerd volgens een substantialistisch waarderings-
stelsel. De aftrek was daarom ook niet van toepassing 
wanneer het ijzerenvoorraadstelsel of het LIFO-stelsel 
werd gehanteerd. De correctie vond plaats door de jaar-
winst te verminderen met een percentage van de boek-
waarde van de bij het begin van het boekjaar aanwezige 
voorraden.81

Met de vermogensaftrek werd beoogd de gevolgen van 
de inflatie te beperken en via deze weg de eigenvermo-
genspositie van het bedrijfsleven te versterken.82 De 
vermogensaftrek was vergelijkbaar met de hiervoor ge-
noemde bijzondere winstaftrek. Vermogensaftrek werd 
verleend over het eigen vermogen van de onderneming 
bij het begin van het boekjaar verminderd met het be-
drag van de eventuele fiscale reserves. Ter vermijding 
van samenloop met vrijstellingen, reeds bestaande 
maatregelen ter bestrijding van de gevolgen van de in-
flatie en met de voorraadaftrek, diende een aantal cor-
recties op het eigen vermogen te worden toegepast.83

De voorraadaftrek werd per 1 oktober 1986 weer afge-
schaft. De voorraadaftrek als afzonderlijke aftrek was 
eigenlijk alleen effectief voor zover het met vreemd ver-
mogen gefinancierde voorraden betrof. Bij met vreemd 
vermogen gefinancierde voorraden deden zich echter 
geen schijnwinsten ten gevolge van de inflatie voor, 
waardoor het bestaansrecht vanuit inflatieperspectief 

niet echt aanwezig was.84 De vermogensaftrek werd per 
dezelfde datum verlaagd van 4 naar 1% van het aan het 
begin van het boekjaar aanwezige eigen fiscale vermo-
gen.85 De verlaging van de vermogensaftrek was geba-
seerd op het teruglopen van het inflatiepeil.86 De ver-
mogensaftrek bleef uiteindelijk tot 1998 bestaan.87 

6 Afsluiting

In deze bijdrage zijn wij ingegaan op enkele fiscale ge-
volgen van inflatie voor de fiscale winstberekening. Bij 
de fiscale winstberekening wordt vrijwel geheel uitge-
gaan van de nominalistische winstopvatting (euro-is-
euro-stelsel). In ons huidige fiscale stelsel houdt de fis-
cale wetgever bij de winstbepaling en verliesverrekening 
dus in principe geen rekening met inflatie. Wel geldt er 
voor een aantal andere incidentele bepalingen een jaar-
lijkse aanpassing vanwege inflatie (bijstellingsregelin-
gen). Daarnaast heeft de Hoge Raad bij de voorraad-
waardering een substantialistische benadering 
toegestaan. 

De discussie of in het fiscale stelsel niet meer rekening 
zou moeten houden met inflatie zal door de stijgende 
inflatie dit jaar en wellicht de komende jaren weer op-
bloeien. Het lijkt ons zinvol dat er serieus wordt nage-
dacht over het effect van een oplopende inflatie op het 
belastingstelsel. Vanuit het oogpunt van de draag-
krachtgedachte en de bedrijfscontinuïteit is er veel te 
zeggen voor een inflatieneutrale belastingheffing zoals 
voorgesteld door Hofstra in 1977. Vanuit een budgettair 
en uitvoeringstechnisch perspectief verwachten wij ech-
ter niet dat ons fiscale stelsel op korte termijn inflatie-
neutraler zal worden gemaakt. 

80  L.G.M. Stevens, Inkomstenbelasting 2001, Deventer: Wolters 

Kluwer 2020, par. 61.

81  Kamerstukken II 1980/81, 16539, nr. 3, p. 16. Het percenta-

ge werd in de loop der jaren geleidelijk verhoogd van 2,25% 

naar 3,25% naar uiteindelijk 4%. Zie F.H. Lugt & W.A. Ver-

meend, Voorraad- en vermogensaftrek (Fiscale Monografieën 

nr. 38), Deventer: Kluwer 1985, par. 1.3.

82 Kamerstukken II 1980/81, 16539, nr. 3, p. 13.

83 Kamerstukken II 1985/86, 19559, nr. 3, p. 2.

84  Kamerstukken II 1985/86, 19559, nr. 3, p. 3. Daarnaast be-

stond het vermoeden dat er misbruik van de voorraadaftrek 

kon worden gemaakt. 

85  J.C. Caanen, ‘Tien jaar inflatieneutrale belastingheffing door 

middel van vermogensaftrek en voorraadaftrek: een kwanti-

tatieve benadering’, WFR 1988/1213.

86 Kamerstukken II 1985/86, 19559, nr. 3, p. 3.

87  Nadien is de suggestie een vermogensaftrek in te voeren nog 

een aantal keren voorbij gekomen (bijvoorbeeld in het rap-

port Continuïteit en Vernieuwing van de Commissie Van 

Weeghel, 2010, p. 86 e.v.), al moet dat meer worden bezien 

in het licht van de gelijke behandeling van vreemd vermogen 

en eigen vermogen en niet zozeer als inflatiecorrectiemaatre-

gel. Zie ook het rapport van het Ministerie van Financiën 

over de fiscale behandeling van eigen vermogen en vreemd 

vermogen van 13 september 2021, V-N 2021/43.11. 
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