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VOORWOORD

Het doet ons genoegen omvoor 2020weer een jaareditie te kunnenpubliceren van deze
bundel.

De Stichting voor de Jaarverslaggeving
In september 1981 is de Stichting voor de Jaarverslaggeving (SJ) opgericht door de
volgende organisaties:
- het Verbond van Nederlandse Ondernemingen (VNO);
- het Nederlands ChristelijkWerkgeversverbond (NCW);
- de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV);
- het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland (CNV);
- de Orde Nederlands Instituut van Registeraccountants (NIVRA)1.

Inmiddels hebben de volgende organisaties zich aangesloten bij het bestuur van de
stichting:
- de Vereniging van Beleggingsanalisten (VBA) – sinds 2001;
- de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten (NOvAA) – sinds

20021;
- de Koninklijke VerenigingMKB-Nederland (MKB) – sinds 2002;
- Eumedion – sinds 2006.

De Sociaal-Economische Raad (SER), de NBA en Eumedion dragen jaarlijks financieel bij
aan de SJ. Het doel van de Stichting is in de Statuten als volgt omschreven:

1. De Stichting heeft ten doel de kwaliteit en bruikbaarheid van de externe verslagge-
ving, inhetbijzondervande jaarrekening,binnenNederlanddoor rechtspersonenen
andere juridische entiteiten te bevorderen.

2. De kwaliteit van de externe verslaggeving is van belang voor gebruikers van
informatie. Gebruikers omvatten huidige en potentiële beleggers, werknemers,
geldschieters, leveranciers en andere handelscrediteuren, cliënten, toezichthouders,
overheden en hun instellingen alsmede het publiek.

3. De Stichting tracht dit doel te bereiken door:
a. het publiceren van (ontwerp-)richtlijnen en stellige uitspraken en aanbevelin-

gen inzake externe verslaggeving;
b. het gevraagd of ongevraagd adviseren van de overheid en van andere regel-

gevende instanties aangaande voorschriften inzake externe verslaggeving;
c. te participeren in internationale organisaties die zich bezig houden met het

bevorderen van de kwaliteit van of het ontwikkelen van standaarden ten
behoeve van de externe verslaggeving.

1. Per 1 januari 2013 zijn NIVRA en NOvAA opgegaan in de Nederlandse Beroepsorganisatie voor
Accountants (NBA).
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De Raad voor de Jaarverslaggeving
Als orgaan van de Stichting is ingesteld de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) die bij
uitsluiting van het bestuur belast is met het opstellen en het publiceren van de in de
doelomschrijving genoemde stellige uitspraken, aanbevelingen en adviezen.

De RJ is samengesteld uit representanten van organisaties representatief voor de
categorie van verschaffers, de gebruikers en de controleurs van informatie verschaft in de
externe verslaggeving, in het bijzonder in de jaarrekening van rechtspersonen of andere
juridische entiteiten. De benoeming van de leden van de RJ geschiedt door het bestuur op
voordracht van een benoemingscommissie. De onafhankelijke voorzitter van de RJ wordt
eveneens benoemd door het bestuur van de Stichting voor de Jaarverslaggeving.

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving
De Raad voor de Jaarverslaggeving publiceert Richtlijnen voor de jaarverslaggeving.
Daaraanvoorafgaandwordenontwerpengepubliceerd,waaropcommentaarkanworden
ingediend dat wordt meegewogen bij de vaststelling van de definitieve Richtlijn. De RJ
streeft ernaar zodanig inhoud te geven aan de (ontwerp-)Richtlijnen dat daarin een
antwoord kanworden gevonden op demeeste zich in de praktijk voordoende vragen.

Aldus vertrouwt deRJ erop de regels en normen voor jaarverslaggeving overzichtelijk
en toegankelijk temaken voor verschaffers, gebruikers en controleurs van jaarverslagge-
ving. Voor zoverhet gaat omwettelijke voorschriften zijn deze als zodanig aangeduid. De
Richtlijnenzijngebaseerdopdegeldendewettelijkeregeling,zoalsvoornamelijkvervat in
Titel 9 Boek 2 BW. De RJ pretendeert niet dat de (definitieve) Richtlijnen bindende kracht
hebben zoals de voorschriften van dewet. Het is uiteraard in laatste instantie de rechter,
die in elk aan zijn oordeel onderworpen geding zal bepalen welke normen voor de
desbetreffende jaarrekeningen in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden
beschouwd. Dit impliceert de eigen verantwoordelijkheid van de verslaggevende onder-
neming voor haar jaarrekening. DeRichtlijnen (en in het bijzonder de daarin opgenomen
stellige uitspraken) dragen in het algemeen bij aan het door de wet verlangde inzicht in
vermogen en resultaat. Dit houdt in dat verwacht mag worden dat van de (definitieve)
Richtlijnen slechts zalworden afgeweken, indiendaarvoor goede gronden zijn.DeRJ gaat
er verder van uit dat in zekere mate de ontwerp-Richtlijnen steun en richting aan de
praktijk van de verslaggeving zullen geven.

De bundel Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen
In deze bundel zijn Richtlijnen opgenomen die specifiek gelden voor micro- en kleine
rechtspersonen (RJk-bundel). Voorhet begrip ‘micro’ zijndegroottecriteria aangehouden
van artikel 2:395a BW, voor het begrip ‘klein’ zijn de groottecriteria aangehouden van
artikel 2:396 BW. Bij het opstellen vandeze bundel is uitgegaan vandehuidigewettelijke
vrijstellingen voormicro- en kleine rechtspersonen.

Per 1 januari 2016 is de Europese richtlijn 2013/34/EU (EU richtlijn jaarrekening) in de
Nederlandsewet geïmplementeerd. Voor kleine rechtspersonenmag, op grond van deze
EU richtlijn jaarrekening, niet méér in de toelichting op te nemen informatie worden
voorgeschrevendandiedoordezeEUrichtlijn jaarrekeningisvereist.Omdezeredenheeft
de RJ besloten omde toelichtingsbepalingen in de afdelingenA enB van de RJk-bundel te
splitsen inwettelijk voorgeschreven toelichtingen en andere toelichtingen. De wettelijk
voorgeschreven toelichtingen zijn herkenbaar aan een referentie naar een wettelijke
bepalingineenalineaofdoorhetgebruikvanhetwoord ‘moeten’. Bij anderetoelichtingen
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wordt de formulering gebruikt dat de rechtspersoon ‘kan overwegen’ deze informatie te
verschaffen.

De Richtlijnen hebben uitsluitend betrekking op de opgemaakte jaarrekening, niet op
de deponeringsjaarrekening. In de Richtlijnen voor micro- en kleine rechtspersonen
wordt geen onderscheid gemaakt tussen vetgedrukte stellige uitspraken enerzijds en
aanbevelingen en toelichtingen anderzijds zoals in de bundel Richtlijnen voor grote en
middelgrote rechtspersonen(RJ-bundel).Uit deaardvande formuleringblijktof sprake is
van een verplichting, aanbeveling of toelichting.

Naar verwachting zal de grote meerderheid van de kleine rechtspersonen bij het
opmakenvande jaarrekeningkunnenvolstaanmetdezebundel. Inenkelezeer specifieke
gevallenwordt in de bundel verwezen naar de bundel Richtlijnen voor de jaarverslagge-
ving voor middelgrote en grote rechtspersonen.

Deze bundel Richtlijnen is van toepassing voor verslagjaren die aanvangen op of na
1 januari 2021, tenzij anders aangegeven.

Indeze jaareditie iseenaantalwijzigingenaangebracht,welkenaderwordentoegelicht in
het Tengeleidebij deze bundel. Vanzelfsprekendworden reacties en commentarenopde
(ontwerp-)Richtlijnen zeer aangemoedigd. Zij zullen betrokkenworden bij toekomstige
aanpassingen van de Richtlijnen en het definitief maken van ontwerp-Richtlijnen.

Ik hoop dat deze bundel opnieuw voorziet in de behoefte aan normen voor goede
verslaggeving voor kleine rechtspersonen.

Amsterdam, juli 2020

Raad voor de Jaarverslaggeving
prof. dr. P.A.M. Sampers RA
voorzitter
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TEN GELEIDE BIJ EDITIE 2020

Inleiding
Voor u ligt de editie 2020 van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en
kleine rechtspersonen (RJk-bundel). Deze editie is van toepassing voor verslagjaren die
aanvangen op of na 1 januari 2021.

Conformde vorige editie geldt dat in deze Richtlijnen demeest voorkomende onderwer-
pen en situaties voor kleine rechtspersonen worden behandeld. Voor bepaalde onder-
werpen of situaties wordt verwezen naar de RJ-bundel voor grote en middelgrote
rechtspersonen. Voor onderwerpen en situaties die niet expliciet dan wel door middel
van een verwijzing in de Richtlijnen zijn opgenomen moet de rechtspersoon zelf een
verwerkingswijze kiezen die relevante en betrouwbare verslaggeving oplevert voor de
besluitvorming van gebruikers van de jaarrekening. Hierbij moeten de algemene grond-
slagen voor waardering en resultaatbepaling mede in acht worden genomen.

Wijzigingen in editie 2020
Een verticale streep is in de kantlijn toegevoegd bij de alinea’s die ten opzichte van
jaareditie2019 inhoudelijk zijngewijzigd. Indiengeenverticale streep isgeplaatst, betreft
het geen nieuwe of inhoudelijk gewijzigde alinea.

In dit Ten geleide worden de wijzigingen die in editie 2020 zijn doorgevoerd kort
toegelicht. Dit wordt achtereenvolgens als volgt behandeld:
A. verwerking RJ-Uitingen in deze bundel;
B. wijzigingen per hoofdstuk.

A. Verwerking RJ-Uitingen in deze bundel

RJ-Uitingen zijn wijzigingen in de Richtlijnen, welke na publicatie in de eerstvolgende
jaareditie van de Richtlijnen zijn opgenomen. De RJ-Uitingenworden gepubliceerd op de
RJ-website. Na opname in de bundel hebben de RJ-Uitingen geen zelfstandige betekenis
meer.

Het uitbrengen van een RJ-Uiting is bedoeld ter verduidelijking of interpretatie van
bestaande Richtlijnen danwel voorwijzigingen daarvan. De RJ beoogt hiermee adequaat
te kunnen reageren op vragen vanuit het maatschappelijk verkeer.

Indezebundel zijn alle relevante van toepassingzijndeRJ-Uitingenverwerkt, namelijk de
RJ-Uitingen 2019-13, 2019-14, 2019-15, 2020-1, 2020-4 en 2020-9, met inachtneming
vaneventueelbinnengekomencommentaar.DitwordtnaderuiteengezetinB.Wijzigingen
per hoofdstuk.Hierondervolgteennadere toelichting inzakeRJ-Uiting2019-15 ‘Ontwerp-
Richtlijnen voor de verslaggeving van opbrengsten’.

Benadrukt wordt dat enkele RJ-Uitingen niet zijn verwerkt in deze bundel, omdat deze
geen invloed hebben (gehad) op de inhoud van deze bundel maar bijvoorbeeld nadere
uitleg bevatten.
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Dit betreffen:
RJ-Uiting 2018-7: ‘Overwegingen ten aanzien van de verwerkingswijze cryptocurrencies
in de jaarrekening’;
RJ-Uiting 2019-17: ‘Overwegingen bij de invloed van de IBOR-reform op hedge-accoun-
ting’;
RJ-Uiting 2020-5: ‘Impact coronavirus op de jaarverslaggeving 2019’;
RJ-Uiting 2020-6: ‘Voorbeeldteksten impact coronavirus op de jaarverslaggeving 2019’;
RJ-Uiting 2020-7: ‘Tijdelijkewet COVID-19 Justitie en Veiligheid;
RJ-Uiting 2020-8: ‘Impact fiscale coronareserve op de jaarverslaggeving 2019’.

De laatstgenoemdevierRJ-Uitingengevennadereduidingvoordeverslaggevingspraktijk
vanwege de (mogelijke) impact van het coronavirus en/of gerelateerde overheidsmaat-
regelen, maar bevatten geen (nieuwe) Richtlijnen.

RJ-Uiting 2019-15: ‘Ontwerp-Richtlijnen voor de verslaggeving van opbrengsten’
In november 2019 is RJ-Uiting 2019-15 ‘Ontwerp-Richtlijnen voor de verslaggeving van
opbrengsten’ gepubliceerd. Vanwege het grote (toekomstige) belang voor de verslagge-
vingspraktijk is besloten de inhoud van deze RJ-Uiting 2019-15, alsmede de daarin
opgenomenvoorgesteldeontwerp-hoofdstukkenB5 ‘Vorderingenenoverlopendeactiva’
en B13 ‘Winst-en-verliesrekening’, tevens integraal op te nemen in deze bundel. De
ontvangen commentaren op deze voorstellen, die naar verwachting van kracht zullen
worden voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2022, zijn momenteel in
behandeling. Naar verwachting zullen voor jaareinde 2020, na verwerking commentaar,
deze ontwerp-hoofdstukken definitief worden gemaakt middels een RJ-Uiting.

Hieronder gaat het Ten geleide behorend bij deze RJ-Uiting 2019-15 en bijbehorende bijlage:

De RJ heeft geconstateerd dat in de praktijk behoefte is aan nadere guidance over de
manier waarop opbrengsten worden verantwoord onder de Richtlijnen voor de jaar-
verslaggeving. In de analyse hoe de RJ het beste aan deze behoefte tegemoet kan komen
heeftdeRJderecenteffectiefgewordenbepalingen in IFRS15 ‘Revenue fromContractswith
Customers’ meegenomen. Na uitgebreide analyse heeft de RJ geconcludeerd dat het
volledig overnemen van de bepalingen van IFRS 15 in de richtlijnen niet wenselijk is
vanwege dedoelgroep vande richtlijnen in combinatiemet dedaarmee samenhangende
implementatiekosten. Derhalve heeft de RJ besloten tot het voorstellen van specifieke
wijzigingen in de huidige richtlijnen voor opbrengstverantwoording en deze richtlijnen
aan te vullenmet nadere uitleg en voorbeelden.

Opdeze basis heeft deRJ nuontwerp-Richtlijnen opgesteld voor de verslaggeving van
opbrengsten, hoofdstuk B13 ‘Winst-en-verliesrekening’ enparagraaf B5.3 ‘Onderhanden
projecten’.DeRJheefterbewustvoorgekozenzoveelalsmogelijkdebestaanderichtlijnen
in stand te houden en deze aan te vullen met meer specifieke guidance en voorbeelden.
Deze benaderingmaakt het inzichtelijk wat de precieze wijzigingen ten opzichte van de
huidige richtlijnen zijn. Om de implementatie van de wijzigingen die mogelijk voortko-
men uit de aangepaste guidance te vereenvoudigen, stelt de RJ voor toe te staan dat de
wijzigingen die toezien op verwerking van opbrengsten alleen hoeven te worden
toegepast op overeenkomsten aangegaan of gewijzigd op of na de voorgestelde ingangs-
datum of de desbetreffende ingangsdatum bij eerdere toepassing (prospectief).
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De RJ benadrukt dat bij de interpretatie van de voorgestelde ontwerp-Richtlijnen de
bepalingen van IFRS 15, inclusief nadere guidance voor de toepassing van IFRS 15, niet
leidend zijn.

De RJ faciliteert sinds de implementatie van IFRS 15 in 2018 dat rechtspersonen die de
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving toepassen, voor de verslaggeving van opbrengsten
en gerelateerde kosten optioneel IFRS 15 integraal kunnen toepassen. Deze faciliteit blijft
onveranderd van toepassing in de ontwerp-Richtlijnen (zie onder andere alinea 101avan
RJ 270). De RJ stelt voor de wijzigingen van kracht te latenworden voor verslagjaren die
aanvangen op of na 1 januari 2022.

Onderstaand worden de door de RJ voorgestelde wijzigingen nader toegelicht. In de
bijlage vandit Ten geleide zijn tabellen opgenomenmet daarin een overzicht van dedoor
de RJ voorgesteldewijzigingen.

Afzonderlijk te identificeren componenten
(ontwerpalinea 101b van hoofdstuk B13)
In de huidige paragraaf B5.3 Onderhanden projecten is opgenomen dat in bepaalde
gevallenhetnoodzakelijk isomhethoofdstuktoetepassenopafzonderlijkte identificeren
componenten van een overeenkomst, of een groep van overeenkomsten, teneinde de
economische realiteit van een overeenkomst of een groep van overeenkomstenweer te
geven. Voorgesteldwordt om deze bepaling ook in hoofdstuk B13Winst-en-verliesreke-
ning op te nemen.

Variabele vergoedingen
(ontwerpalinea 103 van hoofdstuk B13 en ontwerpalinea 306 van paragraaf B5.3)
De huidige richtlijnen bevatten geen specifieke bepalingen voor de verwerking van
variabele vergoedingen als de omvang ervan betrouwbaar kan worden bepaald. De RJ
stelt voor dat de omvang van een te verwerken variabele vergoedingwordt bepaald door
een beste schatting te maken rekening houdende met een redelijke mate van voorzich-
tigheid. Hiermee beoogt de RJ te voorkomen dat opbrengsten worden verantwoord die
later weer moetenworden teruggenomen.

Presentatie van onderhanden projecten in de winst-en-verliesrekening
(ontwerpalinea 317 van paragraaf B5.3)
Onder de huidige richtlijnen worden de projectopbrengsten als netto-omzet of als
wijziging in onderhandenprojecten in dewinst-en-verliesrekening gepresenteerd, zolang
eenprojectnogniet is voltooid.DeRJ stelt vooromniet langer toe te staandat gerealiseerde
projectopbrengsten als wijziging in onderhanden projecten worden gepresenteerd. De RJ
verwacht dat door dit voorstel een beter inzicht wordt gegeven in de projectopbrengsten
en de vergelijkbaarheid van jaarrekeningen wordt verbeterd. Volledigheidshalve bena-
drukken wij dat de post ‘Wijziging in voorraden gereed product en onderhanden werk’
zoals opgenomen in het Besluit modellen jaarrekening geen betrekking heeft op onder-
handen projecten binnen het toepassingsgebied van paragraaf B5.3. Deze post heeft
betrekking op voorraden binnen het toepassingsgebied van paragraaf B4.1.

Presentatie van onderhanden projecten in de balans
(ontwerpalinea 323 van paragraaf B5.3)
De huidige richtlijnen bieden de mogelijkheid om het saldo van alle onderhanden
projecten als één totaal in de balans te presenteren. De RJ acht deze presentatiewijze
niet langer aanvaardbaar, omdat deze presentatiewijze onvoldoende inzicht geeft in de
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balansposities en niet in lijn ismet de algemene bepalingen ten aanzien van het salderen
van balansposten. Indien het saldo van een onderhanden project:
- een debetstand vertoont, wordt het netto-bedrag verwerkt als een actief; en
- een creditstand vertoont, wordt het netto-bedrag verwerkt als een verplichting.

Bijlage bij Ten geleide

Voorgestelde wijzigingen in RJk-bundel

Onderwerp Huidige richtlijnen Ontwerp-Richtlijnen Ontwerp-
alinea’s

Afzonderlijk te
identificeren
componenten

In de huidige paragraaf
B5.3 Onderhandenprojec-
ten is opgenomen dat in
bepaalde gevallen het
noodzakelijk is om het
hoofdstuk toe te passen op
afzonderlijk te identificeren
componenten van een
overeenkomst, of een groep
van overeenkomsten, ten-
einde de economische rea-
liteit van een overeenkomst
of een groep van overeen-
komstenweer te geven. Een
vergelijkbare bepaling om
afzonderlijke te identifice-
ren componenten te onder-
scheiden, is niet
opgenomen in B13Winst-
en-verliesrekening.

In hoofdstuk B13 is een
vergelijkbare bepaling
opgenomen.

B13.101b

Variabele
vergoedingen

Geen specifieke
bepalingen.

De omvang van een te ver-
werken variabele vergoeding
wordt bepaald door een
beste schatting te maken
rekening houdendmet een
redelijke mate van voorzich-
tigheid.

B13.103
B5.306

Presentatie van
onderhanden
projecten in de
winst-en-
verliesrekening

De projectopbrengsten
worden als netto-omzet of
als wijziging in onderhan-
den projecten in dewinst-
en-verliesrekening gepre-
senteerd,zolangeenproject
nog niet is voltooid.

Projectopbrengstenworden
als netto-omzet gepresen-
teerd.

B5.317
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Onderwerp Huidige richtlijnen Ontwerp-Richtlijnen Ontwerp-
alinea’s

Presentatie van
onderhanden
projecten in de
balans

De mogelijkheid om het
saldo van alle onderhan-
den projecten als één
totaal te presenteren in
de balans.

Indien het saldo van een on-
derhanden project:
- een debetstand vertoont,

wordt het netto-bedrag
verwerktals eenactief; en

- een creditstand vertoont,
wordt het netto-bedrag
verwerktals eenverplich-
ting.

B5.323

B. Wijzigingen per hoofdstuk

A2 Verwerking en waardering
In hoofdstuk A2 ‘Verwerking en waardering’ is de definitie van materieel belang toege-
voegd. Door deze toevoeging is alinea A3.303 van hoofdstuk A3 ‘Stelselwijzigingen,
schattingswijzigingen en foutherstel’ eveneens aangepast.

B2.1 Immateriële vaste activa
Inoktober2019 isRJ-Uiting2019-14 ‘Materiëlevasteactiva’ (overgangsbepalingen ‘kosten
vangrootonderhoud’)’gepubliceerd,waarmeeinhoofdstukB2.1 ‘Materiëlevasteactiva’ in
alinea B2.133c een nieuwe overgangsbepaling is opgenomen. Deze overgangsbepaling
maakt het mogelijk om een overgang van ‘kosten van groot onderhoud via een voorzie-
ning’ naar ‘kosten van groot onderhoud in de boekwaarde van het actief’ in afwijking van
hoofdstuk A3.1 ‘Stelselwijzigingen’ te verwerken.

De achtergrond van deze overgangsbepaling is dat diverse rechtspersonen willen
overgaan van het stelsel van het vormen van een voorziening voor groot onderhoud naar
het stelsel van verwerken van de kosten van groot onderhoud als onderdeel van de
boekwaarde van het actief. Afhankelijk van de situatie ervaren deze rechtspersonen
complexiteit om deze stelselwijziging conform hoofdstuk A3.1 ‘Stelselwijzigingen’ te
verwerken. Om de overgang naar het verwerken van de kosten van groot onderhoud in
de boekwaarde van het actief te vereenvoudigen is deze additionele overgangsbepaling
opgenomen. Eenvoorbeeld vande toepassingvandeovergangsbepaling is toegevoegd in
de RJ-bundel aan hoofdstuk 212Materiële vaste activa in de bijlage onder G.

Naar analogie van deze overgangsbepaling is de overgangsbepaling in alinea B2.133a
eveneens aangepast.

B2.2 Vastgoedbeleggingen
Inmaart 2020 is RJ-Uiting 2020-4 ‘Ontwerp-alinea’s RJ 213 ‘Vastgoedbeleggingen’, RJ 275
‘Op aandelen gebaseerde betalingen’, RJ 290 ‘Financiële instrumenten’ en RJ 360 ‘Het
kasstroomoverzicht’’gepubliceerd.Naaraanleidingvanhetevaluerenvanniet-wettelijke
opties in de Richtlijnen zijn een tweetal aanpassingen in dit hoofdstuk doorgevoerd.

In hoofdstuk B2.2 ‘Vastgoedbeleggingen’ wordt in alinea B2.214 verwezen naar de RJ-
bundel hoofdstuk 213 ‘Vastgoedbeleggingen’ voor de verwerking enwaardering van een
gebruiksrecht ineenonroerendezaakdatbij een lesseealsoperationele leaseclassificeert.
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De mogelijkheid om een gebruiksrecht in een onroerende zaak dat bij een lessee als
operationele lease classificeert (bijvoorbeeld grond in erfpacht) door de lessee te verant-
woorden als een vastgoedbelegging, zoals vermeld in alinea 213.102 in de RJ-bundel, is
geëvalueerd. Daaruit volgt dat deze alternatieve verwerkingswijze behouden blijft. Het
was mogelijk om deze alternatieve verwerkingswijze per gebruiksrecht toe te passen,
maar deze optie is vervallen omdat het consistent toepassen van een verwerkingswijze
voor gelijksoortige activa zorgt voor betere vergelijkbaarheid van jaarrekeningen. Een
eventuele stelselwijziging dient overeenkomstig hoofdstuk A3.1 ‘Stelselwijzigingen’ te
worden verwerkt.

In alinea B2.206 is een alternatievemogelijkheid toegevoegd voor het bepalen van de
herwaarderingsreserve voor op actuelewaardegewaardeerdevastgoedbeleggingen (wel
of geen rekening houden met cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen).
Hiermee is deze bepaling consistent met alinea 213.504 van hoofdstuk 213 ‘Vastgoed-
beleggingen’ in de RJ-bundel.

B3 Financiële Vaste Activa
Hoofdstuk B3 ‘Financiële vaste activa en consolidatie’ verwijst in alinea B3.202, voor de
verwerking van fusies en overnames in de geconsolideerde jaarrekening en voor de
verwerking van een activa/passiva-transactie in de vennootschappelijke en geconsoli-
deerde jaarrekening, naar hoofdstuk 216 ‘Fusies en overnames’ in de RJ-bundel. In alinea
216.101 van hoofdstuk 216 ‘Fusies en overnames’ is verduidelijkt dat dit hoofdstuk van
toepassing is op fusies en overnames waarbij sprake is van de verkrijging van een
geïntegreerd geheel van activiteiten, activa en/of verplichtingen dat in staat is tot het
genereren van opbrengsten. Tevens is verduidelijkt op welke wijze de verkregen identi-
ficeerbare activa en/of verplichtingen worden verwerkt indien daar geen sprake van is.
Bovenstaande wijzigingen hebben ook geleid tot een tekstuele aanpassing in alinea
216.602.

B5 Vorderingen en overlopende activa
ZoalsuiteengezetonderA.VerwerkingRJ-Uitingen indezebundel isbeslotende inhoudvan
RJ-Uiting 2019-15, met het daarin opgenomen voorgestelde ontwerp-hoofdstuk B5
‘Vorderingen en overlopende activa’, tevens integraal op te nemen in deze bundel. De
ontvangen commentaren op deze voorstellen, die naar verwachting van kracht zullen
worden voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2022, zijn momenteel in
behandeling. Naar verwachting zal voor jaareinde 2020, na verwerking commentaar, dit
hoofdstuk definitief worden gemaaktmiddels een RJ-Uiting.

B9 Verplichtingen/Schulden
Alinea B9.104 van hoofdstuk B9 ‘Verplichtingen/schulden’ is in lijn gebracht met de
overige bepalingen in dit hoofdstuk (en de RJ-bundel) om een schuld als langlopend
dan wel kortlopend te rubriceren indien na balansdatum, maar voor het moment van
opmaken van de jaarrekening, de schuldenaar gebruikt heeft gemaakt van de bevoegd-
heid tot vervroegde aflossing. Indien de vervroegde aflossing heeft plaatsgevonden dan
weldevervroegdeaflossing isovereengekomenishet toegestaandeschuldalskortlopend
te rubriceren.

B13 Winst-en-verliesrekening
ZoalsuiteengezetonderA.VerwerkingRJ-Uitingen indezebundel isbeslotende inhoudvan
RJ-Uiting 2019-15, met het daarin opgenomen voorgestelde ontwerp-hoofdstuk B13
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‘Winst-en-verliesrekening’, tevens integraal op te nemen in deze bundel. De ontvangen
commentaren op deze voorstellen, die naar verwachting van kracht zullenworden voor
verslagjarendie aanvangenopof na 1 januari 2022, zijnmomenteel in behandeling. Naar
verwachtingzalvoor jaareinde2020, naverwerkingcommentaar, dit hoofdstukdefinitief
worden gemaakt middels een RJ-Uiting.

D3 Handreiking Fiscale Waarderingsgrondslagen
In januari 2020 is in RJ-Uiting 2020-1 “Ontwerp-Handreiking D3 ‘Handreiking bij de
toepassing van fiscale waarderingsgrondslagen’ (kleine en microrechtspersonen)” een
voorstel gepubliceerd om deze Handreiking aan te passen. De voorgestelde wijzigingen
hebben met name betrekking op het explicieter maken en verduidelijken van het
uitgangspunt van de Handreiking (aansluiting met de aangifte vennootschapsbelasting)
en het geven van ‘guidance’ aan de gebruiker van de Handreiking. Daarnaast is er één
verduidelijkinggemaaktwelkebetrekkingheeftopdekostenegalisatiereserve (“KER”). In
juni 2020 is RJ-Uiting 2020-9 gepubliceerd waarin de ontvangen commentaren op RJ-
Uiting 2020-1 zijn verwerkt. Hiermee zijn de voorgestelde aanpassingen, zoals gepubli-
ceerd in Uiting 2020-1, definitief gemaakt met inachtneming van enkele beperkte
tekstuele aanpassingen. Mede vanuit de ontvangen commentaren bleek de behoefte om
enkele uitgangspunten van de Handreiking nader te belichten.

Handreiking betreft geen richtlijn
De RJ heeft de Handreikingen D3 waar nodig, op basis van voorgaande, herzien, waarbij
termen als ‘moeten’ en ‘dienen’ zijn voorkomen (voor zover wet- of regelgeving geen
invulling geeft), omdat slechts sprake is van eenpraktijkhandreiking. Het is derhalve niet
verplicht, tenzij voorgeschrevendoorwet-of regelgeving,dezeHandreikingD3tevolgen.

Uitgangspunt is waardering in de aangifte vennootschapsbelasting
BenadruktwordtdatdeHandreikinghetuitgangspuntheeftdateen jaarrekeningvolgens
fiscale waarderingsgrondslagen zoveel als mogelijk de verwerking in de aangifte ven-
nootschapsbelasting volgt. Omdeze redenbevat deHandreiking geen limitatieve uiteen-
zettingvanallemogelijke fiscaleverwerkingsmethodenenbehandeltdeHandreikingniet
de invulling van de fiscalewaarderingsgrondslagen zelf.

Inzicht in het vermogen en resultaat bij toepassing van fiscale grondslagen
Het gebruik van fiscale waarderingsgrondslagen kan leiden tot een afwijking van de
waardering volgens commerciële waarderingsgrondslagen. Op basis van de van toepas-
singzijndefiscaleregelgevingkanbijvoorbeeldeenafwaarderingfiscaalmogelijknietof in
een veel later stadiumworden verantwoord dan het geval zou zijn bij waardering tegen
commerciële waarderingsgrondslagen. In dat kader bepaalt het Besluit fiscale waarde-
ringsgrondslagen in artikel 3 lid 1 dat deze afwijking (mits van belang voor het inzicht in
hetvermogen) indetoelichtingwordtvermeld.Aanpassingnaardewaarderingzoalsdeze
zou gelden op basis van commerciële grondslagen is derhalve niet noodzakelijk.

Negatieve deelneming
De Handreiking geeft de mogelijkheid om een negatieve deelneming binnen de fiscale
eenheidalspassiefpostindejaarrekeningteverantwoorden,bijvoorbeeldals ‘voorziening
deelneming’, ongeacht het bestaan van een verplichting tot aanzuivering van dit tekort.
Op grond van de EU richtlijn jaarrekening (2013/34/EU)mag voor kleine rechtspersonen
nietméér in de toelichting op te nemen informatieworden voorgeschreven dan die door
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deze EU richtlijn jaarrekening is vereist. Derhalve bevat de Handreiking geen voorstel tot
het toelichten van het al dan niet bestaan van een verplichting tot aanzuivering van het
tekort. Het is uiteraard wel mogelijk om deze informatie vrijwillig in de toelichting op te
nemen.

Redactionele wijzigingen
Onder meer op grond van ontvangen commentaar zijn in diverse alinea’s in deze RJk-
bundel redactionelewijzigingen doorgevoerd.

In de hoofdstukken B1 ‘Immateriële vaste activa’ (alinea B1.104), B2.1 ‘Materiële vaste
activa’ (alineaB2.105) enB2.2 ‘Vastgoedbeleggingen’ (alineaB2.203) zijndeverwerkings-
criteriavoor activa opuniformewijze geformuleerd. In hoofdstukB4.1 ‘Voorraden’ zijnde
verwerkingscriteria toegevoegd (alinea B4.102a).

Commentaar
De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) nodigt uit tot het inzenden van reacties en
commentaren op deze editie Richtlijnen voor micro- en kleine rechtspersonen. Deze
reacties en commentaren ziet de RJ graag uiterlijk 1 december 2020 – bij voorkeur per
e-mail via secretariaat@rjnet.nl – tegemoet. Voor overige reacties en commentaren geldt
geen uiterste inzendtermijn.

Reacties en commentaren zullen in aanmerking worden genomen door de RJ. Deze
worden door de RJ als openbare informatie behandeld en op de RJ-website gepubliceerd,
tenzij door respondenten is aangegeven dat het commentaar geheel of gedeeltelijkmoet
worden aangemerkt als vertrouwelijk.

Contactgegevens secretariaat:
Antonio Vivaldistraat 2
1083 HPAmsterdam
telefoon: +31 (0)20-3010391
e-mail: secretariaat@rjnet.nl
website: www.rjnet.nl
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M1 MICRORECHTSPERSONEN

DezeRichtlijnM1(aangepast2020)vervangtRichtlijnM1(aangepast in2019)en isvankracht
voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2021.

M1.1 Algemene uiteenzettingen

Inleiding en toepassingsgebied
101 Deze richtlijn heeft betrekking op microrechtspersonen. Onder een micro-
rechtspersoon wordt verstaan een rechtspersoon die voldoet aan de criteria in artikel
2:395a lid 1 en 2 BW.

Artikel 2:395a BW:
1. De leden 3 tot enmet 6 gelden voor een rechtspersoon die op twee opeenvolgende balansdata, zonder

onderbreking nadien op twee opeenvolgende balansdata, heeft voldaan aan twee of drie van de
volgende vereisten:
a. de waarde van de activa volgens de balans met toelichting bedraagt, op de grondslag van

verkrijgings- en vervaardigingsprijs, niet meer dan € 350 000;
b. de netto-omzet over het boekjaar bedraagt niet meer dan € 700 000;
c. het gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar bedraagtminder dan 10.

2. Voordetoepassingvan lid1wordenmeegetelddewaardevandeactiva,denetto-omzetenhetgetalder
werknemersvangroepsmaatschappijen,die indeconsolidatiezoudenmoetenwordenbetrokkenalsde
rechtspersoon een geconsolideerde jaarrekening zou moeten opmaken. Dit geldt niet, indien de
rechtspersoon artikel 408 toepast.

Indien een rechtspersoon voldoet aan bovengenoemde criteria, dan mag hij het micro-
regime van artikel 2:395a BW toepassen.

102 Het microregime is niet van toepassing op beleggingsmaatschappijen, maat-
schappijen voor collectieve belegging in effecten, participatieondernemingen en organi-
saties van openbaar belang (artikel 2:398 BW).

103 Demicrorechtspersoon kan de groepsvrijstelling van artikel 2:403 BW toepas-
sen, mits hij aan alle voorwaarden voldoet.

104 Een microrechtspersoon kan ervoor kiezen in zijn jaarrekening gebruik te
makenvan fiscalewaarderingsgrondslagen,mits dezeworden toegepast voor alle posten
(artikel 2:395a lid 7BW).Dit hoofdstuk is geschrevenvoorde situatiedat demicrorechts-
persoon geen fiscalewaarderingsgrondslagen toepast.

Als bijlage bij de Richtlijnen in deze bundel is onder D3.2 de Handreiking bij de
toepassing van fiscale waarderingsgrondslagen opgenomen. In de handreiking wordt
ingegaan op de bijzonderheden bij de toepassing van fiscale waarderingsgrondslagen in
de jaarrekening door eenmicrorechtspersoon.
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Toepassing van de groottecriteria
105 Voor de bepaling of een rechtspersoon als microrechtspersoon kwalificeert,

worden de groottecriteria op geconsolideerde basis toegepast. Dit houdt in dat
dewaarde van de activa, de netto-omzet en het gemiddeld aantal werknemers
overhet boekjaarmoetenwordenmeegeteld vangroepsmaatschappijendie de
rechtspersoonzouconsolideren indienhij eengeconsolideerde jaarrekeningop
zou moeten maken. Dit geldt niet indien de rechtspersoon een tussenhoud-
stermaatschappij isdiegebruikmaaktvandeconsolidatievrijstellingvanartikel
2:408 BW.

106 De algemene vergadering heeft de bevoegdheid om uiterlijk zes maanden na
aanvangvanhet boekjaar te besluitendat devrijstellingenopgrondvandegrootte vande
rechtspersoon niet zullenworden toegepast (artikel 2:398 lid 2 BW).

107 Doordat rechtspersonen gedurende twee opeenvolgende balansdata aan de
groottecriteria moeten voldoen, wordt een veelvuldige wisseling van regime voorkomen.
Het incidenteel, gedurendeéénboekjaar, voldoenaandecriteriavaneenander regime leidt
niet tot eenwijziging van het toe te passen regime. Heeft een rechtspersoon zich eenmaal
gekwalificeerd als microrechtspersoon, dan is dit regime slechts dan niet langer van
toepassing indien hij in twee opeenvolgende jaren niet aan de criteria voor microrechts-
persoon voldoet. Het micro-regime is dan niet langer van toepassing in het tweede jaar.

In het onderstaande is een voorbeeld uitgewerkt dat de regeling illustreert.

Voldoet aan criteria voor: Moet voldoen aan verplichtingen voor:

Jaar 1 micro micro

Jaar 2 klein micro

Jaar 3 klein klein

Jaar 4 middelgroot klein

Jaar 5 middelgroot middelgroot

Jaar 6 micro middelgroot

Jaar 7 micro micro

Jaar 8 middelgroot micro

Jaar 9 klein klein

108 Een rechtspersoon bepaalt in het eerste jaar na oprichting het van toepassing
zijnde regime op basis van de omvangcriteria over alleen dat eerste boekjaar. Voor het
tweede boekjaar is hetzelfde regime van toepassing als voor het eerste boekjaar (artikel
2:398 lid 1 BW).

109 Een personal holding kan alleen of samen met andere rechtspersonen een
belang houden in een of meer onderliggende vennootschappen. Onder een personal
holding wordt verstaan een rechtspersoon, waarvan de aandelen volledig en direct in
handenzijnvaneennatuurlijkpersoon(eneventueelanderenatuurlijkepersonendiemet
deze natuurlijke persoon nauw in (familie)relatie staan), die de privébelangen van deze
natuurlijke persoon waarborgt en structureert. Een dergelijke personal holding die de

26

M1.1 Hoofdstuk M1 / Microrechtspersonen


	Fm
	Part 1
	Part 2
	Part 3
	Part 4
	Part 5
	Part 6
	REGISTER_WETSARTIKELEN
	ONDERWERPENREGISTER



