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‘ Voorkom Verdamping niet 
Verrekende Verliezen’

Zware economische tijden kenmerken de achterliggende jaren. 
Sommige bedrijven hebben hierdoor verliezen geleden die nog 
niet gecompenseerd zijn met winsten. Dit jaar komt daar nog 
een maatregel met betrekking tot de verliesverrekening uit 2007 
bovenop die extra pijn kan gaan doen.

door gerCo Van der Spek

Wanneer uw onderneming in een bepaald jaar 
verliezen maakt, zijn deze verliezen verrekenbaar 
met eerdere of latere jaren. Deze verliesverrekening 
vermindert de belasting over het winstjaar waar-
mee de verliezen verrekend worden. In 2007 zijn de 
regels voor verliesverrekening strenger geworden. 
In dat jaar is de wet werken aan winst aangenomen. 
Onderdeel van deze wet was een tariefsverlaging 
in de vennootschapsbelasting naar maximaal 25,5 
procent (2011: 25 procent). Ter compensatie van 
deze tariefsverlaging zijn verschillende wijzigin-
gen doorgevoerd die tot gevolg hebben dat over 
meer winst belasting betaald moet worden. Zo zijn 
bijvoorbeeld de afschrijvingsmogelijkheden op 
gewone bedrijfsmiddelen en op onroerende zaken 
beperkt, maar ook de verliesverrekening is deels aan 
banden gelegd. 

Verrekenbare verliezen zijn volgens de hoofdregel 
negen jaar voorwaarts en één jaar achterwaarts ver-
rekenbaar. Verliezen die ontstaan zijn in de periode 
vóór 1 januari 2003 zijn op grond van de overgangs-
regeling verrekenbaar met de winsten tot en met 
2011. Er van uitgaande dat reeds van achterwaartse 
verliesverrekening gebruik is gemaakt. Wanneer 
binnen uw onderneming nog verrekenbare verliezen 
aanwezig zijn uit de periode van vóór 1 januari 2003, 
dient u die dit jaar te benutten. Lukt dit niet, en 
neemt u ook geen andere maatregelen, dan zullen 
de verliezen uit die periode verdampen. Gevolg is 
dat u over komende winsten direct belasting moet 
gaan betalen. 

crisismaatregel
Overigens is door de regering een crisismaatregel 
in het leven geroepen die tijdelijk toestaat dat de 
verliezen drie jaar achterwaarts verrekend mogen 
worden. In dat geval is de voorwaartse verliesver-
rekening beperkt tot zes jaar. Effectief heeft u hier-
door een jaar minder verliesverrekening. Toch kon 

het tot 2009 de moeite waard zijn om de verliezen 
van 2009 te verrekenen met de winsten van 2006 
gezien het tariefverschil in deze jaren.

Voor de ondernemingen die nog verrekenbare 
verliezen hebben van vóór 1 januari 2003 geldt 
daarom dat zij dit jaar maatregelen dienen te nemen 
om deze verliezen te behouden voor de toekomst. 
Dat ondernemers maatregelen nemen om verlies-
verdamping te voorkomen, is geen probleem mits 
het binnen de kaders van de wet en rechtspraak 
gebeurt. Minister de Jager heeft dit aangegeven 
toen hij nog staatssecretaris was. Het moet daarbij 
wel gaan om eigen verliezen en niet om gekochte 
verliezen. 

Binnen de kaders van de wet en rechtspraak zijn, 
afhankelijk van de specifieke situatie, mogelijkheden 
om uw onderneming zodanig te herstructureren dat 
verliesverdamping wordt voorkomen. Dit kan gerea-
liseerd worden door zogenoemde verliesverjonging.

Mocht u nog niet verrekende verliezen hebben bin-
nen uw onderneming, dan adviseren wij u om dit jaar 
nog maatregelen te nemen om verliesverdamping 
te voorkomen. Doe dit tijdig! Het kan namelijk nodig 
zijn om deze maatregelen via uw notaris te effectu-
eren en afhankelijk van de te volgen procedure kan 
dat al snel drie maanden in beslag nemen. n
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