
 

Het doel van deze nieuwsbrief is studenten aanvullende 
informatie te geven bij de module Fiscale Jaarrekening van 
de opleiding SPD 

Fiscale jaarrekening - Tips & Trics 

1. Ijzeren voorraadstelsel en minimum-

waarderingsregel 

In het boek Fiscale Jaarrekening wordt bij de waardering 
van het surplus bij het ijzeren voorraadstelsel gesteld dat 
deze wordt gewaardeerd volgens het fifo-stelsel met 
toepassing van de minimumwaarderingsregel. Met deze 
minimumwaarderingsregel wordt bedoeld dat het surplus 
wordt gewaardeerd tegen de laatste betaalde inkoopprijs of 
de lagere inkoopprijs op balansdatum. 

In dit nummer 

1 Minimumwaarderingsregel 

2 Herinvesteringsreserve 
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2. Herinvesteringsreserve (HIR) verwerken in 

fiscale jaarrekening 

In het boek Fiscale Jaarrekening wordt aangegeven dat 
zowel over de toevoeging aan de HIR als over de 
onttrekking aan de HIR geen belastingheffing 
plaatsvindt. De wijze van verwerking in de fiscale 
jaarrekening vindt dan als volgt plaats: 
 

Fiscale balans 1 januari jaar 1 

Vaste 
activa 

100 Fiscaal 
vermogen 

100 

    
 
Gebeurtenissen in jaar 1: 

 Verkoop activa begin jaar 1 voor 150 

 Boekwinst toevoegen aan HIR 
De volgende journaalposten worden gemaakt: 
 
Liquide middelen 150  
Aan Vaste activa  100 
Aan Boekwinst verkoop activa  50 
+   
Fiscaal vrij vermogen 50  
Aan HIR (onderdeel fiscaal 
vermogen) 

 50 
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Fiscale balans 31 december jaar 1 

Vaste 
activa 

0 Fiscaal 
vermogen 

150 

Liquide 
middelen 

150   

 
Vermogensvergelijking jaar 1: 
Fiscaal eindvermogen 150 
Fiscaal beginvermogen 100 

Vermogensverschil = fiscale winstberekening 50 
Mutatie fiscale reserves:  

Toevoeging HIR -50 

Belastbaar inkomen = belastbaar bedrag 0 
 
Gebeurtenissen in jaar 2: 

 Aankoop activa eind jaar 2 voor 150 

 HIR in mindering op aankoop 
De volgende journaalposten worden gemaakt: 
 
Vaste activa (150 – 50) 100  
Onttrekking HIR (W&V) 50  
Aan Liquide middelen  150 
+   
HIR (onderdeel fiscaal vermogen) 50  
Aan Fiscaal vrij vermogen  50 
   

Fiscale balans 31 december jaar 2 

Vaste 
activa 

100 Fiscaal 
vermogen 

100 

Liquide 
middelen 

0   

 
Vermogensvergelijking jaar 2: 
Fiscaal eindvermogen 100 
Fiscaal beginvermogen 150 

Vermogensverschil = fiscale winstberekening -50 
Mutatie fiscale reserves:  

Onttrekking HIR 50 

Belastbaar inkomen = belastbaar bedrag 0 

 

Conclusie: 

 Zowel in jaar 1 als in jaar 2 wordt geen belasting 
betaald over de toevoeging en de onttrekking HIR. 

 Zowel de boekwinst verkoop activa als de 
onttrekking HIR wordt in de fiscale winst-en-
verliesrekening opgenomen. 
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