HEFFING OP VERiJOGSrySAJIIWAS.

A.Principes.
Is.Terverkrijgingvandenoodigemiddelenvcorde schatkist iseenheffingopde
vermogensaanwas gedurende de oorlogbillijkerte achtendaneenheffingophet
totalevermogen opeenbepaaldtijdstip nadenoorlog.
2e.Bijdeheffingopvermogensaanwas ishetbillijkrekeningtehoudenmetde
oorzaak vandevermogensaam/as.
3e.Bijdewaardeering vanhetvermogensactivum grond,verdient het overweging
omdekostenfactor grondgebruik (pachtrelatief teverlagen.)
B.UITVOERING.
Ie.Vormogensaanwaskan zijnveroorzaakt:
a.langslegaleweg.
Ie.erflatingenschenking.
2e.waardestijgingvanvermogensbestanddeelen.
3e.toelaatbarewinstenuitbedrijf enberoep envrachtenvanvermogen.
b. 1angsillegaleweg.
verkregenwinstenuitbedrijf enberoep enverkoop vanvermogensbestanddeelen.
2e.Davermogensaanwas tengevolge vanerflatingen schenkingisreeds belast door
desuccessiebelasting.Srishierbinnenhetfamilieverbandgezien, slechts
sprake vanverschuivingvanvermogen.Deze categoriekomt o.i.nietvoor
heffingopvermogensaanwas inaanmerking.
Het spreektvanzelf.dathotvererfde ofgeschonkenvermogenwelmoetworden
getoetst op aanwasuit andoreoorzakendanverervingenschenkingindeperiode
voordeoverdrachtvanafhetbeginvanden oorlog.Op deze aanwasmoet natuurlijk
welheffingwordentoegepast.
3e.Vermogensaanwas tengevolge vanwaardestijgingvanvermogensbestanddeelenkomt
m.i.inprincipe geheelvoorwegheffinginaanmerking.
Devermogensbestanddeelenmoetenwordengewaardeerd ingeld.Hierbijmagnietuit
het oogwordenverlorendatdekoopkracht vandaguldenin1945ongeveerdehelft
bedraagt"randeguldenin1940.Bijdeverraogensaanwaswordt alleengelet opde
nominale aanwas inguldens.Iemandv/iensvermogeninrealiasteektendatin
natura-in-!1945evengroot isalsin1940,zalduswel eenaanmerkelijkevermogensaanwaskunnenhebbenendezedusgeheelmoetenafstaanaandefiscus.Hierin
steektgeenonbillijkheid.Immersdeeigenaarvannominaalvermogen (obligaties)
heeft reeds zijnheffing (enookvoor100$)betaald indevormvande4«j>reo±«ti«»
vandegulden,waarmede dedepreciatie vannominale vermogensbestanddeelen
uitoraaardinprincipe (dusafgezienvanveranderingeninderentevoet)gelijke
tredhoudt.Eenheffingopvermogensaanwas innominalen zinovereentijdperk,
waarinhotprijspeilbelangrijkisgestegenisdusookreedseenkapitaalheffing.Bijeenstijgingvanhetprijspeilmet gemiddeld 50pet. (watwel alseen
minimummagwordenbeschouwd)zoudusbijvollodigewegheffing1/3vanhet
reëelevermogenwordenverloren.
4®.Tusschenlegaalenillegaalverworvenvermogensaanwasuithoofde vanuitoefeningvanberoep ofbedrijf zalterdegerekeningmoetenworden gehoudenom
steuntegevenaandebeoefeningvandegoedemoraal.UitdeOverheidsmaatregelen opditgebiedmoetblijken,dat zijdeeerste groepwaardeert ende
laatstegroepverafschuwt.Voorhetillegaalverworvenvermogeniseenheffingvan100$of.zelfseenheffingvan lCöfo gecombineerd meteenflinkeboete©p
zijnplaats»Zoumenovenweidelegaalverworvenvermogensaanwasvoor100$
wegheffen,danbogaatmeneengroote onbillijkheidenbovendien zouhetvertrouwenindeleidingvandeOverheid opeconomisch gebied ernstigwordengeschokt.Indenlandbouwis"b.v.gedurende de oorlogsjarendevereeuwvanaardappelenensuikerbietensterkaangemoedigd doorrelatiefhoogereprijzendan
voordegranen.Diegenen,diedoordezehoogereprijzenverlokt demoeilijkhedenenrisico'svanuitbreidingvande aardappel-ensuikerbietenteelt hebben
aanvaardendaardoorhoogerewinstenhebbenverkregen,zoudentenslotte
bedrogenui-tkemen,indiennubijeenheffing opvermogensaanwas deovergespaardebclooningvandeze extrainspanning geheelwerdweggenomen.
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Eendergelijkebelastingpolitiek zouverlammendv/erkenopdeondernemingslust
indenlandbouw.
Onze conclusie iss
a.Si©e
elegaal
verworven
legaal
verwo: vermogensaanwasvooreengedeelte "belast,b.v.50}£
overdegeheeie linieofvolgenseennaardegroottevandevermogensaanwasinabsolutebedragenprogressief verloopende schaalvanb.v. 2^>f0

tot75$.
b. deillegaalverworvenvermogensaanwaswordt inprincipe geheelweggenomen
eventueelmet opleggingvanextra-boete.
5e.Voor denlandbouwachtenwijhetuitvoerbaar omperlandbouwgebied enbedrijfstypenormenvast te stellen,die aangevenwelkvermogensaanwasgedurende de
oorlogsjarenoplegalewijze hebbenplaatsgevonden.
Alle vermogensaanwas,diebeneden desenormenblijftwordt danverondersteld
legalevermogensaanwas te zijnenhiervoor geldthet lage tarief,tenzij
deOverheidkanbewijzen,dat erineenbijzonder geval sprake isvanillegale
vermogensaanwas.
Allevermogensaanwas,diebovendezenormenuitgaatwordtverondersteldop
illegalewijze te zijnverkregen,tenzijdebelanghebbende aannemelijkkan
maken,datditniethet gevalis.
Ovdeze'wijzebehoeft nietelkebelastingbetaler afzonderlijkworden onderzocht opillegalevermogensaanwas.Alleendegrensgevallenmoetennaderworden
bekeken.
6e.Voorhet constateerenvandevermogensaanwas ishetnoodzakelijk optwee
tijdstippenhetvermogentewaardeGren.
Höüdt-mén_'zichstrikt aandenduurvandenoorlogdan zullende tijdstippen
moetenzijnMei 1940-Hei1945« Het tijdstip 1"eikomtvoordenlandbouw,
inverbandmetbalansdatavandeboekhouding goedvanpas.Evenwelkanniet
v/ordenontkend,datreedsinhetmobilisatiejaar1939/'40belangrijke winsten
zijngemaakt,terwijlhet tijdstip van1lïei1945waarschijnlijktevroegis
omgeoriënteerdte zijnoverdewaardederverschillende vermogensbestanddeelen.
Inverbandmethet feit,dathetbelastingjaarvoordovermogensbelastingop
1 Januariaanvangt,iserwaarschijnlijkveelvoor.te zeggendeperiodeto
nemen1Januari1940-31December1945.
7e.Dewaardeeringvandevermogensbestanddeelenzalm.i.inprincipebehooren
plaatstevindentegenreproductiewaarde alsmaximum enverkoopwaarde (eventueelbedrijfswaarde)alsminimum.
Hetgaatniet aanb.v.voor huizenverschillende prijzen aantehouden alnaar
hettijdstip vanbouwen.Bijdeverkoopprijzen,zoowel alsdehuren zalmen
zichmoetenbaseerenophettoekomstigekostenpeilvandebouwnijverheid.Ook
ishetniet juist tewaardeerenvolgensmarktprijzen alsdezeliggenbovende
reproductiewaarde,zooalsb.v.momenteelhet gevalisbijrundvee,drtvoor
vrijehandelinaanmerkingkomt. Dezeprijzenhebbendoorhetkleine aanbod
endegrootevraaggeendoorslaggevende beteekenis.
8e.Dewaardeeringvandegrondverdient afzonderlijk aandacht.Sederthet tijdstipdatinNederland geengrondmeerwordt "geproduceerd" zondorbelangrijke
Overheidssubsidies kanergeensprakemeer zijnvanhetbaseerenvan degrondprijzenopde ontginningskostenvanlandbouwgrond.
Basisvoordewaardeering vandegrondisdenetto-opbrengst vande grond,die
menheteenvoudigstkanaangevendoorvandepacht deeigenaarslastenafte
trekken.Depachthangt echter afvandegeldopbrengst dergewassenendedaarvooruitgeschotenkosten.Ondanksdegestegenrentabiliteit vanden landbouw
indeoorlogsjarenvergelekenmetvoorden oorlogishetpachtpeil tochgehandhaafddoordwingende bepalingenvanhoogerhand ophet vooroorlogsche
Klroau.
Doverbeteringvanderentabiliteitwaskennelijkbedoeldvoordeactieve
factorindeproductie -de ondernemer-ennietvoordepassieve factor-de
grondeigenaar.Hetprijspeil derlandbouwproducten zalvermoedelijk naden
oorlogbelangrijkmoetendalenomgeentegroote spanningtekrijgentusschen
improt-enbinnenlandscheprijzenvoorhetzelfdeproduct.

-3Eieromverdienthet danookaanbevelinghetpaohtpeilnoœinaalnietto
verhoogen.Inwerkelijkheid zalditdusbijeenverdubbelingv^.nhet door—
eneeprijspeilneerkomen opeenhalveering vandepacht.Heiatiefwordtdus
depacht alskostenfactorbinder,belangrijk.Yoordenlandbouwinsijngeheel
envoordegeheeieITe
der
landscheeconomie isditeen belangrijk feit.
Voordengrondeigenaarmaakthet geenverschil ofzijneigendomnominaaldezelfdewaarde houdt alsvoordenoorlogendusgeenveTEogensaanwasvertoont,dan
weldewaardevandengrond overeenkomstig destijgingvanhetdoorsnoeprijspeilwordtverdubbeld (alsgevolgvandaverdubbelingvande pacht), terwijlde
helftvandezenieuwewaarde alsvermogensaanwasindeschatkist -oetwo:dergestort.
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