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De staatssecretaris van Financiën heeft een wetsvoorstel ingediend voor de aanpassing van de 

verliesverrekening in de vennootschapsbelasting. Deze aanpassing gaat volgens het voorstel in op 1 

januari 2022 en bestaat uit twee wijzigingen: 

1. Verliezen worden in tijd onbeperkt voorwaarts verrekenbaar. Sinds 2019 gold voor voorwaartse 

verliesverrekening een termijn van zes jaar. De termijn van achterwaartse verliesverrekening wordt 

niet gewijzigd en blijft een jaar; en 

2. Voor zover de winst meer bedraagt dan € 1 miljoen is de winst tot maximaal 50% verrekenbaar. 

Dus in het geval van een winst van € 5 miljoen, kan maximaal € 3 miljoen (€ 1 miljoen + 50% van 

€ 4 miljoen) verrekend worden.     

 

In het wetsvoorstel is geen overgangsrecht opgenomen. Dit betekent dat de nieuwe 

verliesverrekeningsregels ook van toepassing zijn op verliezen die ultimo 2021 nog beschikbaar zijn.  

 

Voor bedrijven met een substantiële verliespositie betekent het voorgaande dat winsten boven de € 1 

miljoen feitelijk voor 50% zullen worden belast. Dit heeft gevolgen voor de belastinglatentie welke 

mogelijk voor een deel zal moeten vrijvallen in de jaarrekening met alle gevolgen van dien. Vanuit een 

tax accounting perspectief zullen bedrijven hier rekening mee moeten houden en tevens moeten kijken 

naar mogelijkheden tot ‘verliesoptimalisatie’. Jouw CROP adviseur kan je helpen om een en ander 

inzichtelijk te maken.   

 

Samenloop met de nieuwe regelgeving en overige bepalingen nog onduidelijk 

In het wetsvoorstel is slechts voor enkele bepalingen de samenloop tussen dit voorstel en de bestaande 

regeling geregeld, zoals voor latente liquidatieverliezen bij voeging in de fiscale eenheid. Echter de 

samenloop met enkele andere regelingen wordt niet genoemd. Robert Honing en fiscalist bij CROP 

signaleert een aantal onduidelijkheden die nadelig kunnen uitpakken.  

 

Dit betreft bijvoorbeeld de kwijtscheldingswinstvrijstelling. De zakelijke kwijtschelding van schulden is 

slechts vrijgesteld voor zover het voordeel meer bedraagt dan de beschikbare verrekenbare verliezen. 

Door de beperking in het bedrag dat verrekend kan worden, kan een zakelijke kwijtschelding hierdoor 

leiden tot belastingheffing, aangezien er in voorkomende gevallen wel verliezen beschikbaar zijn, maar 

deze niet geheel verrekend kunnen worden. 

 

Daarnaast lijkt het ook onredelijk om deze beperking te laten gelden bij winsten die ontstaan doordat de 

belastingplicht eindigt, bijvoorbeeld door emigratie of liquidatie. Naar de toekomst toe is er namelijk geen 

verrekenpotentieel meer. Ook is er nog niks geregeld over de volgorde van verliesverrekening bij 

voorvoegingsverliezen of bij de opwaardering van activa bij handel in verlieslichamen. 
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Het wordt niet nodig geacht om soortgelijke wijzigingen door te voeren voor de verliesverrekening van 

box 1 en box 2 in de Wet op de Inkomstenbelasting, omdat het aantal belastingplichtigen met verliezen 

van meer dan € 1 miljoen beperkt is in de inkomstenbelasting. 

Voor de exacte gevolgen van de aanpassing op jouw fiscale positie en belastinglatentie kun je contact 

opnemen met je contactpersoon bij CROP. 

 

Guido van Aarle 

Partner Tax 

gvanaarle@crop.nl 
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Tax Consultant 

mroelofs@crop.nl 
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Partner Tax 
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Tax Consultant 

rhoning@crop.nl 
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