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Uw brief d.d. 9 juli 1987 inzake de verwerking van de vennootschaps-
belasting in de jaarrekening (net name die van 1986) van Rabobank Wijk bij
Duurstede vraagt (nog) om een beantwoording nijnerzijds.

De omstandigheden van een (gelukkig korte) ziekte, vakantie, en het feit
dat nijn activiteiÊen uit hoofde van mijn functie in de Raad van Toezicht
in mijn vrije tijd noeten plaatsvinden zijn de verklaring voor mijn
wellicht trage afhandeling.

ZoaIs u bekend had ik de heer Huiskanp om toelichting gevraagd terzake van
het waarom vaÍ] het verr,serken van vennootschapsbelasting buiten de winst- en
verliesrekening om ten laste dan we1 ten gunste van de V.A.R. en tevens
naar de aard van de in 1986 aldus verwerkÈe bedragen.

De door u in uw brief uitgesproken verwachting dat u met uw korte uitleg
mijn vraag voldoende zou hebben beantwoord moet ik helaas teleurstellen.
I"lijns inziens schiet uw uitleg tekort en is zelfs onjuist.

Inderdaad heeft u gelijk met uw stelling dat aan de banken de nogelijkheid
wordt geboden om de mutaties in de Voorziening Algenene Risi-cors niet
rechtstreeks te laten zien, doch ongelijk als hiervan de suggestie zou
moeten uitgaan dat dit een privilege van de banken is. De wetgeving (i.c.
BW 2 titel 8) gebiedt geen enkele (in artikel 360 aangegeven) rechtspersoon
om mutaties in voorzieningen aan te geven. Derhalve kan dit nlet de reden
zijn vaarom de V.A.R. wordt geboekt op de thans bij nij bekende víjze,

Terecht wordt in de winst- en verliesrekening de belastlnglast berekend
over het commerciële resultaat, rekening houdend met vrijgesÈelde bestand-
delen.

Echter het - wel bestaande - privilege van banken om de V.A.R. en de
voorziening voor latente belastingverplichtingen niet in de balans
zichtbaar te hoeven maken door opneming van de saldi onder "Crediteuren",
betekent nog niet dat vermenging van deze voorzieningen gewenst en/of
toelaatbaar is. Vermenging is niet nodig - vanwege het toegestane
onziehtbare opnemen - doch ook ongewenst; vermenging belemmert een goede
beoordeling door voor de jaarrekening direct verantv/oordelijken, zoals
besluur en Raad van Toezicht.
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Vermenging bevordert. zeLfs het maken van fouËen bij het opmaken van de
jaarrekening, hetgeen gebeurd is ten aanzien van de jaarrekening 1986 van
I^Iijk bij Duurstede. Het maken van fouEen wordt bovendien bevorderd door het
gebruik moeten maken van de bijlagen bíj het interne financië1e verslag.
Met narne is dit het geval net bijlage 9c, die beslist geen schoonheidsprijs
verdient.

Uw opnerking dat de dotatie V.A.R. in de jaarrekening als bedrijfs-
econonische last wordt beschouwd is op zíet:ze1-f juist doch voegt geen
waarde toe. A1le in de jaarrekening opgenomen lasten zijn bedrijfs-
economische lasten.

Uw volgende opmerking inzake verschillen tussen de werkelijke
vennootschapsbelasting en de bedrijfseconomische vennootschapsbelasting is
op zijn minst ongelukkig geformuleerd. A1le in de jaarrekening opgenomen
vennootschapsbelasting is flet zo "werkelijk" als "bedrijfseconomisch". Ik
neem aan dat u hiermee wilt aangeven dat er verschillen zijn tussen
bedrijfseconomische en fiscale winstbepaling. Ik verbaas me er dan wel over
dat aan het besÈaan van deze verschillen onvoldoende gevolgen worden
toegekend. ZoaLs u weet zijn juist deze verschillen de reden van een
belastinglatentie. Een goede bepaling van de belastinglatentie is echter
achterwege gebleven.

Ik moge u erop wijzen dat er ten aanzien van de mutaties op het vrije
gedeelte van de V.A.R. - tenminste tot en met het jaar en de aangifte 1985
- geen verschil is tussen commereiële en fiscale winstbepaling. Uiteraard
mag hier ook geen verschil tussen zíjn, anders zou de "Rabo-egalisatie-
truc" - door nij zo fel bestreden - in fiscale zLn geen uitwerking hebben.
ak zíe dan ook geen enkele aanleiding tot de boeking van f 89.995 (34rI7" x
de toevoeging aan het vrije gedeelte van de V.A.R. ad f.263.916 volgens
de inniddels achterhaalde eerste versie van de jaarrekening 1986). Indien
deze boeking al juist zou zijrt dan had dit bedrag niet gedebiteerd moeten
worden op de V.A.R. doeh op de belastinglatentie!

Eveneens rnisleidend en onjuist is het om het (vermeende) voordeel, opkomend
uit de "aanwending" van de verrekenbare verliezen, niet toe Ëe rekenen aan
de post "Belastingen" in de winst- en verliesrekening, maar direct toe te
voegen aan de V.A.R. Verwerking op deze wijze heeft als consequenÈie dat de
post "Toevoeging Voorziening voor Algemene Risieor s" lager zal uitvallen
dan zonder het "douceurtje" van de fiscaal verrekenbare verliezen. Met
andere woorden: het voordeel van f. 67.447 l:ad op de post "Belastingen" in
plaats van op de post "Toevoeging Voorziening voor Algemene Risicots"
verwerkt dienen Ee worden. Ik moge u er overigens op wijzen dat de stand
van de verrekenbare verliezen volgens de aangifte 1985 te hoog berekend is
tot een bedrag van f 139,307. De oorzaak hiervan is het ten onrechte
tweemaal in aanmerking nemen van de post "te betalen omslagen
vereveningsregelingen" als verplichting in de fiscale balans. Deze fout had
door uw dienst geconstateerd kunnen worden door een goed uitgevoerde
controle op de hoogËe van de belastinglatentie!
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gok valt te constaEeren dat de overboekingen van belastinglatentie naar
belastingschuld (en ongekeerd) uit hoofde van overige verschlllen tussen
commerciële en fiscale winstbepaLing (zoals beLreffende gebouwen,

inventaris, assuranËieportefeuille, effecten en vut-verplichtingen)
achterwege is gebleven. Zonder het besLaan van verrekenbare fiscale
verliezen is dit op zíchzelf niet rampzalig (imners het totaal van
belastingschuld en belastinglatentie blijfr correct, slechts de opdeling is
dan onjuist), doch in de situatie van l.Iijk bij Duurstede bestaan er juist
we1 verrekenbare fiscale verliezen.
Het feit van het bestaan van de diverse verschillen zou kunnen betekenen
dat het voordeel uif het opkomen van de vordering uit hoofde van de fiscaal
verrekenbare verliezen lot een te hoog bedrag in aanmerking is genomen.

Uw volgende opnerking "Indien de vennoo!schapsbelasting niet via de

rekening V.A.R. wordt geleid bestaat de nogelijkheid om op eenvoudige wijze
uit te rekenen hoe hoog de mutatie op de V.A.R. in het afgelopen jaar is
geweest" raakt kant noch wal. Immers in de balans worden èn V.A.R. àn

belastingschuld èn latent.e belastingverplichtingen onzichtbaar onder
"Crediteuren" opgenomen. In de winst- en verliesrekening wordt de

belastinglast (terecht) berekend over het resultaat nà toevoeging aan de
V.A.R.; juist a1s dit niet zou geschieden (dus over het resultaat voor
toevoeging aan de V.A.R. ) zou het door u gesignaleerde gevaar zich
voordoen! Uw opmerking is derhalve onjuist.

Uw opmerking inzake het schaden van het vertroul,ren in de bank zou ik willen
beantwoorden met de opnerkingen dat êén en ander geen aanleiding rnag zijn
tot verminking van de cijfers van het interne financiële verslag en tot
valsheid in geschrifte in de jaarrekening.

Vanwege genoemde verminking is een Van Toepassingsverklaring Verevenings-
regeling V.A.R. tot. een verkeerd bedrag afgegeven.

Ik kan nij niet aan de indruk onttrekken dat naar aanleiding van de
aangifre 1986 niet onaanzienlijke correctieboekingen mel betrekking Ëot de
belastingpositie te verlsachten zijn.

Overigens heb ik mij verbaasd over het feit dat de na de eerste
vaststelling in de jaarrekening aangebrachte wijziging (het negatieve vrije
gedeelte van de V.A.R. steeg uiteindelijk naar f 836.454) geen wijzigingen
in de belastingboekingen tot gevolg had.
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Ul.r korte uitleg vroeg om een meer uitgebreide reactie, hetgeen een
indicatie rnoge zijn dat één en ander gecompliceerder in elkaar steekt dan u
wellicht vermoedde.

Hoogachtend,

*--(

Drs. L.W. Verhoef

C.c.: de heer W.J.H. Draisma, hoofd Accountantsdienst
MoreÈ & Linperg
Bestuur van Coóperatieve Rabobank B.A. te llijk bij Duurstede
Directie, Í-dem
Raad van Toezicht, iden.


