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Aandacht voor de afgewaardeerde vordering 
 

Door de coronacrisis komt het vaker voor dat vorderingen op groepsvennootschappen niet meer 

volwaardig zijn. Als de vordering zakelijk is, komt een afwaardering op zo’n vordering vaak ten laste van 

de fiscale winst. Daardoor kan de pijn van het verlies deels verzacht worden. Wel moet rekening worden 

gehouden met een aantal specifieke antimisbruikbepalingen uit de Wet op de vennootschapsbelasting. 

Deze bepalingen kunnen leiden tot het terugnemen van de afwaardering en het moeten betalen van 

vennootschapsbelasting. De regelingen zijn complex en door de brede werking vallen sommige situaties 

er sneller onder dan verwacht. Het is dus van groot belang goed na te gaan of er een 

antimisbruikbepaling wordt getriggerd om nadelige financiële consequenties te vermijden. Zeker bij een 

aantal specifieke gebeurtenissen, zoals een herstructurering, het vormen van een fiscale eenheid en/of 

een overdracht van de ten laste van de fiscale winst afgewaardeerde vordering. 

 

1. Overdracht afgewaardeerde vordering – herstructurering  

Artikel 13b ziet specifiek op afgewaardeerde vorderingen op deelnemingen, waarop de 

deelnemingsvrijstelling van toepassing is. Het artikel bestrijdt een aantal situaties, waarin een latere 

opwaardering van de vordering als gevolg van verbeterde resultaten van de deelneming buiten de 

Nederlandse heffing zou kunnen blijven, terwijl deze wel ten laste van de Nederlandse belaste winst is 

afgewaardeerd. Dit kan worden gerealiseerd door de afgewaardeerde vordering over te brengen naar 

het vermogen van een buitenlandse vennootschap. Hierdoor vindt het ‘vollopen’ van de vordering buiten 

Nederland plaats en leidt de opwaardering niet tot een corresponderende heffing in Nederland. Artikel 

13b bepaalt dat de schuldeiser het bedrag van de afwaardering van een vordering op een deelneming 

(zowel een deelneming van de schuldenaar als die van een verbonden lichaam/groepsmaatschappij), 

die ten laste van de in Nederland belastbare winst is afgewaardeerd, tot de winst moet rekenen als de 

afgewaardeerde vordering: 

 

- wordt vervreemd aan een met de belastingplichtige verbonden (tenminste één derde belang) 

lichaam of verbonden natuurlijk persoon; of 

 

- wordt overgebracht naar het vermogen van een buiten Nederland gedreven onderneming. 

 

Ook wanneer (een gedeelte van) de onderneming van de schuldenaar wordt verkocht kan tegen de 

werking van artikel 13b worden aangelopen.  

 

LET OP! 

Met de term ‘afwaardering’ wordt elke waardering onder de nominale waarde bedoeld. Hierdoor vallen 

ook situaties waarin de afwaardering het gevolg is van koersresultaten of het achterwege blijven van de 
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aangroei van de contante waarde van een renteloze vordering, onder de toepassing van de 

antimisbruikwetgeving.  

De impact van artikel 13b is aanzienlijk. Artikel 13b kan zelfs leiden tot een dubbele heffing.  Op het 

moment van vervreemden (of overbrengen) zal als gevolg van artikel 13b de vervreemding (dan wel 

overbrenging) bij de vervreemder leiden tot belastingheffing.  Bij een eventuele toekomstige 

waardestijging van de vordering, is deze stijging bij de verkrijger dan weer belast.  

 

2. Omzetten van de vordering in eigen vermogen 

In artikel 13ba is geregeld dat ook het omzetten of prijsgeven van een afgewaardeerde vordering binnen 

concernverband leidt tot verplichte winstneming. Hiervan is sprake als een vordering op een 

groepsmaatschappij is afgewaardeerd ten laste van de in Nederland belastbare winst en wordt omgezet 

in eigen vermogen, door bijvoorbeeld de vordering in te brengen tegen uitreiking van aandelen. Op die 

manier wordt de dochtermaatschappij nu  gefinancierd door eigen vermogen i.p.v. vreemd vermogen. 

Waardeveranderingen vallen hiermee onder de werking van de deelnemingsvrijstelling. Bij een 

verbetering van de resultaten van de schuldenaar zou zonder deze antimisbruikbepaling, de 

waardeaangroei vaak onbelast zijn als gevolg van de toepassing van de deelnemingsvrijstelling.  

 

Bij prijsgeven van de vordering kan de winstneming overigens achterwege blijven als belasting wordt 

geheven over het voordeel dat de schuldenaar realiseert en deze belasting een naar Nederlandse 

begrippen reële heffing betreft. Stel dat een moedermaatschappij een vordering van € 100.000 op haar 

deelneming afwaardeert naar € 40.000 en vervolgens om zakelijke redenen € 60.000 kwijtscheldt, dan 

zal de deelneming kwijtscheldingswinstvrijstelling claimen. Als de deelneming € 15.000 aan verliezen 

bezit, zal de deelneming een kwijtscheldingswinstvrijstelling claimen van € 45.000. Voor de 

moedermaatschappij geldt dat in dit geval in beginsel een heffing zal plaatsvinden over € 45.000, 

namelijk het bedrag waarover de deelneming kwijtscheldingswinstvrijstelling heeft geclaimd. 

 

Artikel 13ba biedt de mogelijkheid de winstneming als gevolg van het prijsgeven of omzetten uit te 

stellen door het vormen van een opwaarderingsreserve. De belastingheffing zal dan pas plaatsvinden op 

het moment dat dat de waarde van de deelneming stijgt. Jaarlijks moet het bedrag van de waardestijging 

van de deelneming – op basis van de waarde in het economisch verkeer – worden toegevoegd aan de 

winst. Dit brengt met zich mee dat ook bijvoorbeeld eventuele valutakoerswijzigingen kunnen resulteren 

in een belaste vrijval van de opwaarderingsreserve. Vorming van een opwaarderingsreserve zorgt wel 

voor extra administratieve lasten, omdat jaarlijks de deelneming gewaardeerd moet worden. 

 

Op het moment dat de belastingplichtige de deelneming verkoopt of er geen sprake meer is van een 

deelneming, omdat het belang daalt onder de 5%, valt de opwaarderingsreserve onbelast vrij. Daarbij 

zal in beginsel wel getoetst moeten worden of de verkoopopbrengst (waarde in het economisch verkeer) 

hoger was dan de waarde in het economisch verkeer van de deelneming ten tijde van het vormen van 

de opwaarderingsreserve. Een eventuele gerealiseerde winst zal alsnog tot belastingheffing leiden. 
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De impact van artikel 13ba is beperkter dan die van artikel 13b, omdat er geen dubbele belastingheffing 

optreedt, maar uitsluitend belastingheffing optreedt als na het omzetten of prijsgeven de deelneming 

weer in waarde stijgt. Dit is in beginsel gelijk aan de situatie dat de vordering niet zou zijn omgezet of 

prijsgegeven. Dan zou namelijk de vordering ook weer in waarde stijgen als de deelneming in waarde 

zou stijgen.  

 

3. Aangaan fiscale eenheid 

Ook bij het aangaan van een fiscale eenheid moet extra aandacht worden besteed aan de 

afgewaardeerde vordering. Op basis van artikel 15ab lid 6 dient de vordering namelijk onmiddellijk 

voorafgaand aan het aangaan van een fiscale eenheid te worden gewaardeerd op de bedrijfswaarde of, 

indien lager, de nominale waarde.  De schuld bij de deelneming wordt in dat geval op hetzelfde bedrag 

gewaardeerd. Dat leidt tot een belastingheffing bij de deelneming, aangezien de schuld over het 

algemeen op de nominale waarde zal zijn gewaardeerd. 

 

Als bijvoorbeeld de moedermaatschappij in het verleden een vordering van € 1.000.000 op de 

deelneming heeft afgewaardeerd tot de bedrijfswaarde van € 400.000, dan heeft het aangaan van de 

fiscale eenheid tot gevolg dat een bedrag van € 600.000 bij de deelneming in de belastingheffing wordt 

betrokken. Dit geldt ook als de vordering is overgenomen van een derde. Dit vergt dus extra aandacht 

als naast de aandelen in een vennootschap ook een vordering op de vennootschap is overgenomen en 

het de intentie is om een fiscale eenheid aan te gaan. 

 

In bepaalde gevallen zal er een samenloop zijn van de artikelen 13b, 13ba en/of 15ab lid 6. Afhankelijk 

van het al dan niet aanwezig zijn van compensabele verliezen, kan het nemen van de winst zodanig 

gestuurd worden, dat de winst tot uitdrukking komt bij de vennootschap waar het ‘gewenst’ is.  

 

Advies 

Het gaat vaak om grote bedragen en het is achteraf over het algemeen niet mogelijk om de overdracht 

of omzetting van een vordering of vorming van een fiscale eenheid ongedaan te maken. Daarom is het 

belangrijk om vooraf fiscaal advies in te winnen. 


