De herinvesteringsreserve: een stappenplan voor art. 3.54 IB 2001
Mr. dr. R.H.C. Luja*
1. Inleiding
Artikel 3.54 Wet Inkomstenbelasting 2001 regelt de herinvesteringsreserve. Deze
regeling biedt aan IB-ondernemers en vennootschapsbelastingplichtigen1 de
mogelijkheid om eventuele boekwinsten op bedrijfsmiddelen te reserveren met het
oog op herinvesteringen, zonder dat in de tussenliggende tijd hoeft te worden
afgerekend over deze winsten.2 In deze bijdrage zal de vorming en de aanwending
van deze reserve op hoofdlijnen stapsgewijs worden besproken.
2. De hoofdregel
Zoals gezegd kunnen de boekwinsten bij vervreemding van bedrijfsmiddelen
gereserveerd worden op de fiscale balans.3 Hetzelfde geldt voor eventuele
vergoedingen van bijvoorbeeld verzekeraars wegens verlies of beschadiging van een
bedrijfsmiddel. Winst behaald bij het onttrekken van een bedrijfsmiddel kan niet
gereserveerd worden.4
De gevormde reserve dient te worden aangewend om de te activeren aanschaffingsof voortbrengingskosten van nieuwe bedrijfsmiddelen te verminderen, hetgeen dus
leidt tot een lagere balanswaardering van het nieuwe bedrijfsmiddel. Deze
vermindering mag slechts plaatsvinden bij die bedrijfsmiddelen die in het boekjaar
van vervreemding van het oude bedrijfsmiddel of de daarop volgende drie boekjaren
*
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Werkzaam als universitair docent bij de capaciteitsgroep Belastingrecht van de Universiteit
Maastricht en verbonden aan Loyens & Loeff. Deze bijdrage is een aangepaste versie van
een publicatie in het juridisch-economisch studentenblad FIRM. In deze versie zijn onderdelen
van het vraag- en antwoordbesluit inzake de herinvesteringsreserve van 6 maart 2003
verwerkt, wordt de vrijval na vervangingsinvesteringen en bij ontvoeging van een dochter uit
een fiscale eenheid besproken, en is het stappenplan op een andere wijze weergegeven.
Zie de schakelbepaling in artikel 8 lid 1 Vpb.
Vervreemding van vermogensrechten die ter belegging worden gehouden en de vervreeming
van bedrijfsmiddelen die naar hun aard in het jaar van aanschaf ineens worden afgeschreven
vallen hierbuiten. Zij worden niet als bedrijfsmiddel aangemerkt voor de toepassing van de
herinvesteringsreserve (art. 3.54 lid 7 IB). Zaken als voorraden worden ook elders in de IB niet
als bedrijfsmiddel aangemerkt; dit geldt hier dus onverminderd. (Zie o.a. Sillevis/Lugt, Cursus
Belastingrecht, onderdeel Inkomstenbelasting, 3.2.18.E.c.c.1.) Daarnaast wordt een
deelneming evenmin tot de bedrijfsmiddelen gerekend (art. 8 lid 10 Vpb).
Indien over een bedrijfsmiddel willekeurig is afgeschreven zal de boekwinst hoger uitvallen
dan indien van deze afschrijvingsfaciliteit niet gebruikt zou zijn. Vandaar dat het deel van de
boekwinst dat gereserveerd mag worden slechts het verschil betreft tussen de opbrengst en
de boekwaarde volgens de normale afschrijvingsmethode. Het versneld afgeschreven deel
van de boekwaarde komt dus niet in aanmerking, aldus art. 3.54 lid 8 IB.
Besluit van 6 maart 2003, CPP 2002/1330M, vraag 4. De motivering bij dit onderdeel van het
besluit laat echter te wensen over. Naar mijn mening staat bij een onttrekking de niet
daadwerkelijk ontvangen ‘betaling’ voor het bedrijfsmiddel niet voor herinvestering ter
beschikking. Indien de onderneming niets ontvangt, kan een feitelijk herinvesteringsvoornemen niet aannemelijk worden gemaakt. Om die reden is de vorming van een reserve
niet mogelijk; daarbij is niet van belang dat de onttrekking als zodanig tot de fiscale opbrengst
wordt gerekend.

worden aangeschaft.5 De ondernemer is – als hoofdregel – verplicht om de
herinvesteringsreserve bij de eerstvolgende investering in een bedrijfsmiddel aan te
wenden.6
Om misverstanden te voorkomen dient te worden benadrukt dat de post
‘herinvesteringsreserve’ op de fiscale balans eigenlijk een totaalsom is van diverse
afzonderlijke reserves. Er is niet één reserve; telkens als de boekwinst bij de
vervreemding van een bedrijfsmiddel gereserveerd wordt, dan wordt daarmee een
nieuwe reserve gecreëerd. Worden bijvoorbeeld een pand en een auto vervreemd in
één boekjaar, dan ontstaan in dat jaar twee afzonderlijke herinvesteringsreserves. Dit
is van belang omdat ieder van deze reserves op zich getoetst moet worden aan de
onderstaande uitzonderingsregels. De ondernemer is niet verplicht een
herinvesteringsreserve te vormen; hij mag dit bij iedere vervreemding van een
bedrijfsmiddel afzonderlijk bepalen.
3. De uitzonderingen
Op de eerdergenoemde hoofdregel bestaan een aantal uitzonderingen:
3.1. De boekwaarde-eis
De gereserveerde boekwinst die behaald is op het oude bedrijfsmiddel kan worden
geïnvesteerd in één of meer andere bedrijfsmiddelen. Het is niet toegestaan om de
reserve in mindering te brengen op nieuwe bedrijfsmiddelen indien de gezamenlijke
boekwaarde van de nieuwe bedrijfsmiddelen lager is dan de boekwaarde van het
oude bedrijfsmiddel.7
Een voorbeeld:
Ondernemer X verkoopt een machine met een boekwaarde van € 5.000 voor € 6.000.
De boekwinst van € 1.000 wordt gereserveerd. Datzelfde jaar wordt een machine
opgekocht uit de inboedel van een failliete concurrent voor € 4.000. Nu de waarde
van deze ‘nieuwe’ machine lager is dan de waarde van de oude machine kan de
reserve hierop niet worden afgeboekt. Stel nu dat X een jaar later een faxapparaat
aanschaft voor € 1.500. De gezamenlijke waarde van de vervangende
bedrijfsmiddelen is daarmee € 5.500, zodat op de boekwaarde van de fax € 500 in
mindering kan worden gebracht. Daardoor resteert een reserve van € 500.

Indien meerdere herinvesteringsreserves bestaan dan heeft iedere reserve zijn eigen
boekwaarde-eis. Dit verdient bijzondere aandacht:
BV Y heeft een reserve van € 8.000 afkomstig van de vervreemding van een auto
(boekwaarde € 4.000) in 2001 en een reserve van € 2.000 afkomstig van de
vervreemding van een kopieermachine (boekwaarde € 7.000) in 2002. In 2003 wordt
achtereenvolgens aangeschaft: een computer (€ 4.000), een dienstbrommer (€
3.000) en een nieuwe kopieermachine (€ 5.000). Voor de auto komen in principe drie
bedrijfsmiddelen in de plaats die tezamen een boekwaarde hebben van € 12.000.
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Zie art. 3.54 lid 1 IB.
Voor wat betreft de term ‘bedrijfsmiddelen’, zie noot 2.
Zie art. 3.54 lid 2 IB.
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Hierop kan de volledige reserve van de auto worden afgeboekt. Deze
bedrijfsmiddelen zouden dan op de eindbalans samen te boek staan voor € 4.000
(afgezien van afschrijving). Dit heeft tot gevolg dat de reserve van de kopieermachine
niet gebruikt kan worden nu met deze resterende boekwaarde niet aan de
boekwaarde-eis van de tweede reserve kan worden voldaan (€ 7.000). Desondanks
kan de nieuwe kopieermachine voor een bedrag van minder dan € 7.000 op de
balans komen te staan, nu voor de afboeking van de eerste reserve op die machine
slechts de daarbij behorende boekwaarde-eis geldt (€ 4.000) waaraan de drie
aangeschafte bedrijfsmiddelen tezamen voldoen.

3.2. De vervangingseis
Vóór 2001 was het noodzakelijk dat het vervangende bedrijfsmiddel eenzelfde
functie vervulde als het oude bedrijfsmiddel. Dit is – als hoofdregel – niet langer
vereist. Echter bij bepaalde bedrijfsmiddelen wordt deze eis nog steeds gesteld. Het
gaat daarbij om bedrijfsmiddelen waarop niet wordt afgeschreven (zoals grond) of
bedrijfsmiddelen waarop in meer dan 10 jaren pleegt te worden afgeschreven (zoals
de meeste bedrijfspanden en enkele immateriële activa zoals patenten).8 Dit zijn de
zgn. ‘duurzame bedrijfsmiddelen’. Bij de aankoop van een dergelijk bedrijfsmiddel
mag bij de activering ervan slechts een herinvesteringsreserve worden afgeboekt die
is gevormd bij de vervreemding van een bedrijfsmiddel met eenzelfde economische
functie.9 Dit is bijvoorbeeld het geval als een oud kantoorpand door een nieuw
kantoorpand wordt vervangen met als doel de activiteiten uit het oude pand naar dat
pand over te plaatsen.10 Indien de overheid vervreemding van het oude bedrijfsmiddelen heeft afgedwongen (denk aan onteigening, verplichtte ruilverkaveling van
landbouwgronden, e.d.) dan geldt een soepelere regeling.11
3.3 Niet-chronologische afboeking
De hoofdregel is dat een herinvesteringsreserve zo snel als mogelijk dient te worden
aangewend, in principe bij de eerstvolgende aanschaf van een bedrijfsmiddel. Hierop
bestaat echter een uitzondering. In het geval de reserve is gevormd bij de
vervreemding van een bedrijfsmiddel waarop niet of in meer dan 10 jaren pleegt te
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Het is niet van belang of de ondernemer in kwestie al dan niet in meer dan 10 jaren afschrijft
over een specifiek bedrijfsmiddel, maar wel of het gebruikelijk is om niet of in meer dan 10
jaren af te schrijven. Daarbij zal bijvoorbeeld gekeken worden naar de gewoonte binnen een
bepaalde sector.
Zie art. 3.54 lid 4 IB.
Het zou hier zelfs een tweetal nieuwe panden kunnen betreffen waarin de oude activiteiten
worden ondergebracht. Betreft het echter een vergroting van de huisvestingscapaciteit dan is
– ten dele – geen sprake van een vervangende investering maar van een uitbreidingsinvestering. De herinvesteringsreserve mag in dat geval slechts op het vervangende deel van
de investering worden aangewend. Zie Sillevis/Lugt, Cursus Belastingrecht, onderdeel
Inkomstenbelasting, 3.2.25.C.d.
Tenzij het bedrijfsmiddel is vervreemd als gevolg van overheidsingrijpen (zoals onteigening).
Van belang is dat op een nieuw bedrijfsmiddel met een afschrijvingstermijn van meer dan 10
jaren (zoals een pand) ieder herinvesteringsreserve mag worden aangewend die gevormd is
bij de door de overheid afgedwongen vervreemding van een bedrijfsmiddel. (Art. 3.54 lid 9.)
Bij nieuwe bedrijfsmiddelen waarop niet wordt afgeschreven (zoals grond), geldt dit slechts
voor reserves die gevormd zijn door de gedwongen vervreemding van een bedrijfsmiddel
waarop eveneens niet wordt afgeschreven. (Art. 3.54 lid 10 IB.)

3

© 2004 (versie 3) – Mr. dr. R.H.C. Luja

worden afgeschreven, dan mag de afboeking van die reserve worden uitgesteld
totdat een bedrijfsmiddel wordt aangeschaft dat eenzelfde functie vervult.12
Stel een reserve vloeit voort uit de vervreemding van een fabriekshal. Indien daarna
achtereenvolgens een kantoorpand, een auto en een fabriekshal worden gekocht is
aanwending pas bij de aankoop van het laatstgenoemde bedrijfsmiddel verplicht.13

Bedrijfsmiddelen brengen soms met zich dat al vóór de vervreemding aan de
herinvestering uitvoering wordt gegeven. Zo zal een ondernemer vaak eerst een
nieuw bedrijfspand aanschaffen om zijn onderneming daarin onder te brengen
voordat hij zijn oude pand verkoopt. Het is bij duurzame bedrijfsmiddelen toegestaan
om de later gevormde herinvesteringsreserve in mindering te brengen op de
boekwaarde van het reeds aangeschafte bedrijfsmiddel, ook indien de
‘her’investering reeds in een eerder boekjaar heeft plaatsgevonden.
Dit geldt niet voor een herinvesteringsreserve die afkomstig is van een
bedrijfsmiddelen waarop binnen maximaal 10 jaar wordt afgeschreven (de zgn. ‘nietduurzame’ bedrijfsmiddelen). Bij deze bedrijfsmiddelen kan een herinvesteringsreserve slechts worden aangewend bij een herinvestering in hetzelfde boekjaar of in
latere boekjaren. In dit geval is tevens van een ‘her’investering sprake indien een
nieuw bedrijfsmiddel wordt aangeschaft voordat het oude bedrijfsmiddel wordt
vervreemd, mits dit in het boekjaar van vervreemding gebeurt.14
Een voorbeeld:
Ondernemer Z schaft een nieuwe bestelbus aan omdat de oude bestelbus bijna de
geest opgeeft. Schaft hij de nieuwe bus in december 2001 aan terwijl de oude bus
pas in februari 2002 wordt verkocht, dan kan de eventuele herinvesteringsreserve die
ontstaat bij die verkoop niet in mindering komen op de aanschafwaarde van de
nieuwe bus.15 Indien de nieuwe bus in januari 2002 zou zijn aangeschaft, dan kan de
herinvesteringsreserve wel aangewend worden.

Indien meerdere herinvesteringsreserves aanwezig zijn, dan ligt het voor de hand dat
de oudste reserve als eerste aangewend moet worden. Besluit de ondernemer de
reserve niet aan te wenden daar waar hij een keuze heeft (zie onderdeel 3.2), dan
komt de op één na oudste reserve aan bod en zo verder.
4. Verplichte vrijval van de reserve
Op het moment dat de ondernemer (of de vennootschap) niet langer het voornemen
heeft nieuwe investeringen te doen, dient de reserve vrij te vallen.16 Dit is uiterlijk bij
staking van de onderneming.17
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Voor wat betreft het ‘plegen af te schrijven’, zie noot 8.
Aannemende dat de fabriekshal dezelfde functie vervult en dat daarnaast aan alle overige
voorwaarden wordt voldaan.
Zie de goedkeuring in het Besluit van 6 maart 2003, CPP2002/1330M, vraag 2.
Natuurlijk kan wel een reeds eerder bestaande reserve op de nieuwe bus in mindering worden
gebracht (voorzover toegestaan), bijvoorbeeld wanneer in 2001 een computer met boekwinst
is verkocht.
Zie art. 3.54 lid 1 IB.
Indien een bedrijf door de overheid wordt onteigend, heeft dit staking van de objectieve
onderneming tot gevolg. De winst behaald bij onteigening (het deel van de vergoeding door
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Ook indien de reserve niet binnen een periode van drie boekjaren na het boekjaar
van vervreemding van het oude bedrijfsmiddel is aangewend dient deze vrij te
vallen.18 Deze periode kan worden verlengd indien dit uit de aard van het
bedrijfsmiddel voortvloeit (denk aan het laten bouwen van nieuwe vliegtuigen,
waarvoor enkele jaren levertijd geldt) of indien reeds uitvoering is gegeven aan de
aanschaf of de voortbrenging van een ander bedrijfsmiddel, waarbij vertraging is
opgelopen als gevolg van bijzondere omstandigheden die in de regel buiten de
invloedssfeer van de ondernemer liggen.19
Ik ben van mening dat een reserve afkomstig van een duurzaam bedrijfsmiddel niet
noodzakelijkerwijs dient vrij te vallen wanneer na het doen van een vervangende
investering door toedoen van de boekwaarde-eis nog een bedrag in de reserve
resteert. In de literatuur gaan stemmen op dat dit wel het geval dient te zijn.20
Aangezien het als hoofdregel toegestaan is om een reserve afkomstig van een
duurzaam bedrijfsmiddel af te boeken op een niet-duurzaam bedrijfsmiddel, ben ik
van mening dat een eventueel restant van de reserve na een vervanging niet hoeft
vrij te vallen, zolang het voornemen tot het (tijdig) doen van een herinvestering in
niet-duurzame bedrijfsmiddelen aanwezig is. Nu vervanging reeds heeft
plaatsgevonden zal de reserve in dat geval – naar doel en strekking van de wet –
dienen te worden afgeboekt bij de eerstvolgende herinvestering; van een keuze kan
dan geen sprake meer zijn. Ik merk ter volledigheid op dat een voornemen tot
investering in volgende duurzame bedrijfsmiddelen niet het in stand laten van de
resterende reserve kan rechtvaardigen, nu vervanging reeds heeft plaatsgevonden.
Een voorbeeld:
Ondernemer B verkoopt een van zijn beide kantoorpanden. De daarmee behaalde
boekwinst van € 120.000 wordt gereserveerd; de boekwaarde van het vervreemde
pand was € 200.000. In het daaropvolgende jaar wordt een kantoorpand aangeschaft
voor € 300.000 dat dient ter vervanging van het oude pand. Daarop komt de reserve
voor € 100.000 in mindering door toepassing van de boekwaarde-eis. De resterende
€ 20.000 kan m.i. worden gehandhaafd indien het voornemen bestaat om binnen de
driejaarstermijn een volgende investering te doen in bijvoorbeeld een bestelauto,
waarop de reserve dan verplicht in mindering komt.
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de overheid dat de boekwaarde van het bedrijf overtreft) leidt evenwel niet tot stakingswinst
indien deze binnen 12 maanden na de staking (in principe het moment van onteigening) wordt
geherinvesteerd, ook al betreft het dan een andere objectieve onderneming omdat de oude
ondernemingsactiviteit niet meer mocht worden uitgeoefend (al dan niet op de oude lokatie).
Zie art. 3.64 IB. Deze termijn kan worden verlengd indien de aard van het aan te schaffen
bedrijfsmiddel dit vereist of bij bijzondere omstandigheden, voor zover reeds uitvoering is
gegeven aan de herinvestering (zie hierna).
Zie art. 3.54 lid 5 IB.
Denk bij ‘het uitvoering geven’ aan het bezig zijn met het zelf fabriceren van nieuwe
bedrijfsmiddelen, het opvragen van offertes, het aanvragen van vergunningen voor gebruik
van bedrijfsmiddelen e.d.
Noch de wettekst noch de parlementaire geschiedenis bieden uitsluitsel over de vraag of een
kwalificerende vervangingsinvestering dient te leiden tot vrijval van de resterende reserve. In
Sillevis/Lugt, Cursus Belastingrecht, onderdeel Inkomstenbelasting, 3.2.25.C.c3, wordt gesteld
dat de reserve in een dergelijke situatie wel dient vrij te vallen, maar mogelijk is dit antwoord
ingegeven door het feit dat na de vervangingsinvestering in de aldaar geschetste casus geen
verdere investeringen volgen. Hetzelfde geldt voor een opmerking daaromtrent in het Besluit
van 6 maart 2003, CPP2002/1330M, vraag 3.
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Binnen de vennootschapsbelasting (Vpb) speelt nog een rol dat bij een wijziging in
het belang in een belastingplichtige van 30% of meer sinds het ontstaan van een
herinvesterings-reserve, de reserve verplicht vrijvalt tenzij de bezittingen van de
belastingplichtige in de laatste drie maanden voorafgaande aan de belangenwijziging
voor niet meer dan de helft uit beleggingen bestonden.21 Deze toets dient waar nodig
voor iedere reserve afzonderlijk te worden toegepast.
Tot slot wil ik voor wat betreft de Vpb nog wijzen op de verplichte (al dan niet
gedeeltelijke) vrijval van de reserve in het geval een dochtermaatschappij ontvoegd
wordt uit een fiscale eenheid. Vrijval dient plaats te vinden voor zover het bedrag van
de reserve lager zou zijn geweest wanneer er tussen de moedermaatschappij en de
dochtermaatschappij geen fiscale eenheid zou hebben bestaan. Stel dat binnen de
fiscale eenheid een herinvesteringsreserve is gevormd bij de verkoop van een pand
door de dochtermaatschappij. Op het niveau van de fiscale eenheid bestaat het
voornemen tot herinvesteren van dat bedrag. In het geval dit voornemen niet bij de
desbetreffende dochter bestaat maar bijvoorbeeld bij de moedermaatschappij, dan
kan zich de situatie voordoen dat na het ontbreken van de fiscale eenheid de dochter
een reserve heeft zonder een herinvesteringsvoornemen te hebben. De reserve zou
daardoor verplicht vrijvallen (zie hierboven) bij de dochter na ontvoeging, maar in dit
specifieke geval valt de vrijval alsnog binnen het resultaat van de fiscale eenheid.22
5. Conclusie: een stappenplan
In deze korte bijdrage is getracht de relatie tussen de diverse voorwaarden voor het
vormen en aanwenden van een herinvesteringsreserve op hoofdlijnen te verduidelijken.23 De herinvesteringsreserve is geen eenvoudige regeling, maar op zich
zijn alle voorwaarden duidelijk in de wettekst weergegeven. De regeling vereist dat
de hoofdregel en de uitzonderingen stap voor stap worden nagelopen, bij iedere
‘her’investering en voor iedere reserve afzonderlijk. Alleen de samenhang tussen de
diverse voorwaarden is niet altijd op voorhand duidelijk; het stappenplan hierna geeft
daarvan een illustratie. Hierin is nogmaals kort weergegeven of de herinvesteringsreserve (al dan niet verplicht) in mindering moet komen bij de activering van nieuwe
bedrijfsmiddelen. De volgorde van de stappen berust deels op een keuze van de
auteur; de verplichte vrijval komt in het stappenplan niet aan de orde.
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Art. 15e lid 1 Vpb. De belangenwijziging kan het gevolg zijn van één of meerdere transacties.
Wijzigingen in het aandelenbelang die een gevolg zijn van een wijziging krachtens erfrecht of
huwelijksvermogensrecht blijven buiten beschouwing, evenals aandelenoverdrachten aan
aandeelhouders die aan het begin van het jaar waarin de reserve is gevormd reeds een
belang van tenminste éénderde in de belastingplichtige hadden. (Art. 15e lid 2 Vpb.) De
reserve hoeft niet vrij te vallen indien de belastingplichtige van de wijziging redelijkerwijs niet
op de hoogte kon zijn voor zover de omvang daarvan gebruikelijk is; denk daarbij aan een
beursgenoteerde NV. (Art. 15e lid 3 Vpb.) Voor de toepassing van deze regeling wordt onder
‘beleggingen’ mede verstaan liquide middelen en onroerende zaken die aan anderen dan aan
de belastingplichtige of met hem verbonden lichamen (in de zin van art. 10a lid 4) ter
beschikking worden gesteld. (Art. 15e lid 4 Vpb.)
Art. 15aj lid 1 Vpb.
Voor een gedetailleerde bespreking van de regeling verwijs ik naar Sillevis/Lugt, Cursus
Belastingrecht, onderdeel Inkomstenbelasting, 3.2.25.C. Ook het deel over de ruilarresten,
3.2.16. B.c, is daarbij van belang nu deze in beperkte mate een alternatief kunnen bieden
indien niet aan alle voorwaarden voor de herinvesteringsreserve wordt voldaan.
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Uitgangspunt [Artikel 3.54 lid 1 IB]
Een bedrijfsmiddel wordt met boekwinst
vervreemd.24 Er is een voornemen tot
herinvestering.25

De belastingplichtige kiest ervoor een
herinvesteringsreserve (HIR) te vormen.

Stap 1(a) [Artikel 3.54 lid 5 IB]
Wordt binnen drie boekjaren na het
boekjaar waarin de HIR is gevormd een
nieuw bedrijfsmiddel aangeschaft?
Stap 1(b) [Artikel 3.54 lid 5 IB]
Vereist de aard van het bedrijfsmiddel
een langere termijn dan drie boekjaren
voor herinvestering?
Stap 1(c) [Artikel 3.54 lid 5 IB]
Hebben zich, na het begin van de
uitvoering van de herinvestering,
bijzondere omstandigheden voorgedaan
waardoor de investering is vertraagd?

9 Ga naar stap 2(a).

Stap 2(a) [Artikel 3.54 lid 4 IB]
Is het gebruikelijk om op het nieuw
aangeschafte bedrijfsmiddel af te
schrijven?26
Stap 2(b) [Artikel 3.54 lid 4 IB]
Vloeit de reserve voort uit de
vervreemding van een bedrijfsmiddel
waarop normaliter niet of in meer dan 10
jaren wordt afgeschreven?
Stap 2(c) [Artikel 3.54 lid 4 IB]
Heeft het vervangende bedrijfsmiddel
eenzelfde economische functie als het
oude bedrijfsmiddel?
Stap 2(d) [Artikel 3.54 lid 10 IB]
Vloeit de reserve voort uit de
vervreemding als gevolg van
overheidsingrijpen (onteigening) van een
bedrijfsmiddel waarop niet wordt
afgeschreven?

9 Ga naar stap 3(a).

24
25
26

8 Ga naar stap 1(b).
9 De HIR mag gedurende deze termijn in
stand blijven. Ga naar stap 2(a).
8 Ga naar stap 1(c).
9 Ga naar stap 2(a).
8 De HIR valt uiterlijk in het derde
boekjaar na het boekjaar waarin deze
is gevormd vrij in de winst.

8 Ga naar stap 2(b).
9 Ga naar stap 2(c).
8 De HIR mag op het nieuwe bedrijfsmiddel niet worden aangewend.
9 Ga naar stap 6.
8 Ga naar stap 2(d).
9 Ga naar stap 6.
8 De HIR mag op het nieuwe bedrijfsmiddel niet worden aangewend.

Lees bedrijfsmiddel mede in de zin van art. 3.54 lid 7 IB en art. 8 lid 10 Vpb en vervreemding
mede in de zin van art. 3.54 lid 6 IB.
Zodra het voornemen tot herinvesteren vervalt dient de reserve vrij te vallen. In dit stappenplan word ervan uitgegaan dat dit voornemen steeds aanwezig is.
In dit stappenplan wordt ervan uitgegaan dat er slechts één vervangend bedrijfsmiddel is.
Natuurlijk kan een herinvestering van de boekwinst ook in meerdere bedrijfsmiddelen
plaatsvinden. In dat geval dient per vervangend bedrijfsmiddel het stappenplan te worden
doorlopen. Bij de stappen 5 en 6 over de boekwaardebepaling dient dan evenwel met de in
aanmerking komende bedrijfsmiddelen tezamen rekening te worden gehouden.
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Stap 3(a) [Artikel 3.54 lid 4 IB]
Is het gebruikelijk om op het nieuw
aangeschafte bedrijfsmiddel in meer dan
10 jaren af te schrijven?
Stap 3(b) [Artikel 3.54 lid 4 IB]
Vloeit de reserve voort uit de
vervreemding van een bedrijfsmiddel
waarop normaliter niet of in meer dan 10
jaren wordt afgeschreven?
Stap 3(c) [Artikel 3.54 lid 4 IB]
Heeft het vervangende bedrijfsmiddel
eenzelfde economische functie als het
oude bedrijfsmiddel?
Stap 3(d) [Artikel 3.54 lid 9 IB]
Vloeit de reserve voort uit de
vervreemding als gevolg van
overheidsingrijpen (onteigening) van een
bedrijfsmiddel?

9 Ga naar stap 3(b).

Stap 4(a) [Artikel 3.54 lid 3 IB]
Vloeit de reserve voort uit de
vervreemding van een bedrijfsmiddel
waarop normaliter niet of in meer dan 10
jaren wordt afgeschreven?
Stap 4(b) [Artikel 3.54 lid 3 IB]
Heeft het vervangende bedrijfsmiddel
eenzelfde economische functie als het
oude bedrijfsmiddel?

9 Ga naar stap 4(b).

Stap 5 [Artikel 3.54 lid 2 IB]
Is de aanschafwaarde van het nieuwe
bedrijfsmiddel – tezamen met de waarde
van eerdere herinvesteringen die
meetellen voor de desbetreffende HIR –
hoger dan de boekwaarde van het oude
bedrijfsmiddel?

9De HIR mag in mindering worden
gebracht op de boekwaarde van het
vervangende bedrijfsmiddel, voor
zover de resterende boekwaarde niet
lager is dan die van het vervreemde
bedrijfsmiddel.

8 Ga naar stap 4(a).
9 Ga naar stap 3(c).
8 Ga naar stap 3(d).
9 Ga naar stap 6.
8 Ga naar stap 3(d).
9 Ga naar stap 6.
8 De HIR mag op het nieuwe bedrijfsmiddel niet worden aangewend.

8 Ga naar stap 6.
9 Ga naar stap 6.
8 Ga naar stap 5.

8 De HIR mag op het nieuwe bedrijfsmiddel niet worden aangewend.
9De HIR komt in mindering op de
boekwaarde van het vervangende
bedrijfsmiddel, voor zover de
resterende boekwaarde niet lager is
dan die van het vervreemde
bedrijfsmiddel.
8 De HIR mag op het nieuwe bedrijfsmiddel niet worden aangewend.

Stap 6 [Artikel 3.54 lid 2 IB]
Is de aanschafwaarde van het nieuwe
bedrijfsmiddel – tezamen met de waarde
van eerdere herinvesteringen die
meetellen voor de desbetreffende HIR –
hoger dan de boekwaarde van het oude
bedrijfsmiddel?
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