
 

23.11.2017: Anticiperen op lager VPB-tarief. 

Het nieuwe kabinet gaat de tarieven in de vennootschapsbelasting verlagen in de komende jaren. De 
tarieven zijn nu 20% voor winsten tot € 200.000 en 25% voor winsten boven de € 200.000.  
Het is de bedoeling om het tarief in drie stappen (jaren 2019, 2020 en 2021) terug te brengen naar 
16% en 21% in 2021. Het opstapje van € 200.000 blijft bestaan.  
 

Ondernemers kunnen nu al gaan anticiperen op de verlaging van de tarieven. Dit kan door kosten 
naar voren te halen en deze uiterlijk in 2019 te presenteren. Dit kan door kosten daadwerkelijk te 
maken of het vormen van een voorziening (later uitgeven). 
 

Door het vormen van een voorziening (sinds het Baksteenarrest) kunnen in 2017-2019 al kosten ten 
laste van de winst worden gebracht. Kosten waarvan de uitgaven pas plaatsvinden in de toekomst. 
 
Er komen bij dit anticiperen via een voorziening twee liquiditeitsvoordelen aan de orde: 

 Aftrek nu tegen een hoger VPB-belastingtarief. 
 Uitstel van VPB-heffing. 

 
 
Opmerking BM: 
 
Een voordeel van het vormen van een voorziening is dat je kosten kunt spreiden over verschillende 
jaren. Op grond van het Baksteenarrest uit 1998 moet een voorziening aan de volgende eisen 
voldoen: 

1. De oorsprong van de uitgaven ligt in feiten en omstandigheden die zich voorafgaand aan de 
balansdatum hebben voorgedaan (oorsprongseis, denk aan slijtage ten behoeve van het 
vormen van een voorziening groot onderhoud); 

2. De toekomstige uitgaven kunnen worden toegerekend aan de periode tot en met de 
balansdatum (toerekeningseis); 

3. Er bestaat een redelijke mate van zekerheid dat de uitgaven zich zullen voordoen 
(zekerheidseis); 

4. Volgens de belastingdienst moet de voorziening gewaardeerd worden op contante waarde. 
 
Het gaat om de feiten. De belastingdienst kan de feiten controleren. Het vormen van een voorziening 
voor regulier onderhoud is niet mogelijk.  
Er moet sprake zijn van een substantiële afwijking in het normale uitgavenpatroon van de 
onderhoudsuitgaven in andere jaren om op grond van goedkoopmansgebruik een voorziening te 
kunnen vormen. 

 


