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Algemeen
Vooru ligtdenieuweeditievandeRichtlijnenvoorde jaarverslaggevingvoorgroteenmid-
delgrote rechtspersonen. Editie 2018 is van toepassing voor verslagjarendie aanvangenop
of na 1 januari 2019. Voor ontwerp-Richtlijnen die in deze editie definitief zijn geworden,
geldt eveneens de ingangsdatum 1 januari 2019, tenzij anders is aangegeven. Eerdere toe-
passingwordt aanbevolen, tenzij in deRichtlijn anders is vermeld (zie ookRichtlijn100 In-
leiding, alinea 206).

Leeswijzer
In de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving wordt onderscheid gemaakt tussen (vet ge-
drukte) stellige uitspraken en aanbevelingen. Dit houdt in dat aan de in vetgedrukte tekst
weergegeven stellige uitspraken een extra gewicht is toe te kennen.

Terverduidelijking vanhetonderscheid tussenontwerp-Richtlijnenen (definitieve)Richt-
lijnen zijn de alinea’s met de status van ontwerp-Richtlijn herkenbaar aan de opmaak in
diapositief (wit tegen zwarte achtergrond).

Een verticale streep is in de kantlijn toegevoegdbij de alinea’s die ten opzichte van de jaar-
editie2017zijngewijzigd.DitbetreftookwijzigingenindedefinitieveRichtlijntenopzichte
vandemiddelseenRJ-Uitinguitgebrachteontwerp-Richtlijn. Indienhoofdstukkenofpara-
grafen met de status van ontwerp-Richtlijn in de vorige editie zijn omgezet in definitieve
Richtlijnen, is tevens een verticale streep gezet, ongeacht of de tekst in de Richtlijn afwijkt
van die in de ontwerp-Richtlijn. Indien geen verticale streep is geplaatst, betreft het geen
nieuwe en/of gewijzigde alinea.

Dewetteksten opgenomen in deze bundel zijn gebaseerd op de stand van zaken per 1 juli
2018.

Wijzigingen in editie 2018
InditTengeleidewordendewijzigingentoegelichtdie indezeeditiezijndoorgevoerd.Deze
toelichting is gestructureerdnaar vier soortenwijzigingen. Alvorens in te gaanopdewijzi-
gingenvolgtnueersteenkorte toelichtingopdealgemeneachtergrondvandevier soorten
wijzigingen:

A. Verwerking RJ-Uitingen in deze bundel
RJ-Uitingenzijnwijzigingen indeRichtlijnen,welkenapublicatie indeeerstvolgende jaar-
editie van de Richtlijnen zijn opgenomen. De RJ-Uitingenworden gepubliceerd op de RJ-
website.Naopname indebundelhebbendeRJ-Uitingengeenzelfstandigebetekenismeer.

Het uitbrengen van een RJ-Uiting is bedoeld ter verduidelijking of interpretatie van be-
staande Richtlijnen danwel voor wijzigingen daarvan. De RJ beoogt hiermee adequaat te
kunnen reageren op vragen vanuit hetmaatschappelijk verkeer.
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In deze bundel zijn alle RJ-Uitingenverwerkt,met inachtneming van eventueel binnenge-
komencommentaar.DitTengeleidegeefteenkorteuitlegvandeinhoudvandebetreffende
RJ-Uiting en dewijze van verwerking in deze jaareditie.

B. Ontwerp-Richtlijnen die zijn omgezet in Richtlijnen
Eenwijziging of nieuwonderwerp in een Richtlijn kan eerst als ontwerp-Richtlijnworden
gepubliceerd. In principe worden deze ontwerp-Richtlijnen in de eerstvolgende bundel
omgezet in Richtlijnen. Daarbij wordt eventueel binnengekomen commentaar meegeno-
men bij de verwerking. Alle binnengekomen commentaren zijn besprokenmaar hebben,
alles overwegende, niet altijd geleid tot een ander oordeel.

Er is indit Tengeleide eenoverzicht opgenomenvande inRichtlijnenomgezette ontwerp-
Richtlijnen.Daarbij is toegelichtofdeontwerp-Richtlijngewijzigddanwelongewijzigdde-
finitief is geworden. Indiendeontwerp-Richtlijn gewijzigddefinitief is geworden, is toege-
licht wat de eventuele wijziging ten opzichte van de gepubliceerde ontwerp-Richtlijn
betreft.

De in deze jaareditie in Richtlijnen omgezette ontwerp-Richtlijnen zijn van toepassing
voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2019.

C. Overige aanpassingen
In dit Ten geleide zijn de overige aanpassingen kort toegelicht.

D. Nieuwe ontwerp-Richtlijnen
Naast de ontwerp-Richtlijnen die zijn omgezet in definitieve Richtlijnen, zoals eerder toe-
gelicht bij punt B, zijn er in deze editie tevens nieuwe ontwerp-Richtlijnen opgenomen. In
dit Ten geleideworden deze nieuwe ontwerp-Richtlijnen kort toegelicht.

A. Verwerking RJ-Uitingen in deze bundel

RJ-Uiting 2017-10 ‘Bijlage bij hoofdstuk 400 ‘Bestuursverslag’- schematische weergave van
diverse besluiten voor de inhoud van het bestuursverslag
Indiversewettelijkebesluitenzoalsopgenomeninalinea201vanhoofdstuk400 ‘Bestuurs-
verslag’ zijn aanvullende bepalingen opgenomen voor de inhoud van het bestuursverslag.
Ofdezeaanvullendebepalingenvan toepassing zijn is afhankelijk vandedaarin genoemde
criteria. Als handreiking voor de toepassing van deze besluiten is in november 2017 RJ-
Uiting 2017-10 gepubliceerdmet als bijlage bij hoofdstuk 400 een stroomschema en tabel
waarin de bepalingenvanvoornoemde besluiten schematisch zijnweergegeven. Deze bij-
lage is in januari2018definitief gewordenenopgenomen inhoofdstuk400 indezeRJ-bun-
del editie 2018.

RJ-Uiting 2017-11 ‘Ontwerp-richtlijn 611 Premiepensioeninstellingen’
In november 2017 is met RJ-Uiting 2017-11 een nieuw hoofdstuk 611 ‘Premiepensioenin-
stellingen’ gepubliceerd. Na bespreking van ontvangen commentaar is hoofdstuk 611 in
januari 2018 definitief geworden en ingegaan voor boekjaren die aangevangen zijn op of
na 1 januari 2018. Dit hoofdstuk 611 is opgenomen in deze RJ-bundel editie 2018.
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RJ-Uiting 2017-12 ‘Ontwerp-richtlijn 645 Toegelaten instellingen volkshuisvesting’
Zie hieronder bij RJ-Uiting 2018-2.

RJ-Uiting 2017-13 ‘Ontwerp-richtlijn 640 (en RJk C1 (Kleine)) Organisaties-zonder-
winststreven en Ontwerp-richtlijn 650 (en RJk C2 (Kleine)) Fondsenwervende organisaties’
In de RJ-bundel editie 2017 zijn de gewijzigde hoofdstukken 640 Organisaties-zonder-
winststrevenen650Fondsenwervendeorganisatiesopgenomen.Naaraanleidingvanont-
vangenvragenuit depraktijk is RJ-Uiting 2017-13 gepubliceerdwaarin enkelewijzigingen
zijn doorgevoerd in de betreffende hoofdstukken die zijn opgenomen in deze RJ-bundel
editie 2018.

RJ-Uiting 2017-14 ‘Ontwerp-Richtlijn met relevante aandachtspunten voor informatie over
beloningsverhoudingen als bedoeld in de Nederlandse Corporate Governance Code (bpb
3.4.1. sub iv)’
Indecember2017 isRJ-Uiting2017-14gepubliceerdwaarinnieuwealinea’s 108en109aan
hoofdstuk405 ‘Verslagvancommissarissen’zijn toegevoegdmet relevante aandachtspun-
ten voor het verschaffen van toelichting op de beloningsverhoudingen als bedoeld in de
Nederlandse Corporate Governance Code. Deze zijn opgenomen in hoofdstuk 405 in deze
RJ-bundel editie 2018.

RJ-Uiting 2017-15 ‘Kerncijfers en kengetallen in de jaarrekening, het bestuursverslag en
overige informatie bij de jaarstukken’
In december 2017 is RJ-Uiting 2017-15 gepubliceerd met bepalingen in hoofdstuk 430
‘Kerncijfers, kengetallenenmeerjarenoverzichten’overhetgebruikvankerncijfers enken-
getallendie inde jaarrekening, hetbestuursverslagen inoverige informatiebij de jaarstuk-
ken zijn opgenomen. Hoofdstuk 430 heeft niet alleen betrekking op kerncijfers en
kengetallen indevormvaneenmeerjarenoverzicht,kerncijfersomvattenookzogenoemde
alternatieve prestatiemaatstaven. Kerncijfers en kengetallen in jaarstukken die niet direct
uit de jaarrekening zijn af te leiden dienen duidelijk te worden omschreven en toegelicht
(waaronder de definitie, berekeningswijze en, voor zover mogelijk, een cijfermatige aan-
sluitingmetposten inde jaarrekening) enmogennietmetmeernadrukwordengepresen-
teerd dan kerncijfers en kengetallen die wel direct uit de jaarrekening kunnen worden
afgeleid.

RJ-Uiting 2017-16 Richtlijn 290 Financiële instrumenten ‘mogelijkheid om bijzondere
waardeverminderingen te verantwoorden op basis van te verwachten kredietverliezen
conform IFRS 9 Financiële instrumenten’
In juli 2017 isRJ-Uiting2017-7gepubliceerdnaaraanleidingvandemogelijkegevolgenvan
IFRS9 ‘Financiële instrumenten’. Innavolging daarvan is indecember 2017RJ-Uiting 2017-
16 gepubliceerd waarin bekend is gemaakt dat vanaf verslagjaren aangevangen op of na
1 januari 2018 de mogelijkheid bestaat om bijzondere waardeverminderingen conform
IFRS 9 (expected credit lossmodel) te verantwoorden op basis van te verwachten krediet-
verliezen. Als gevolg hiervan zijn alinea’s 101,1015 t/m 1017 van hoofdstuk 290 ‘Financiële
instrumenten’ aangepast in deze RJ-bundel editie 2018.
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RJ-Uiting 2018-1 ontwerp-Richtlijn 100.107a ‘verduidelijkingen van de verwerking van te
verwachten kredietverliezen (expected credit loss) in de enkelvoudige jaarrekening bij
toepassing van combinatie 3’
In januari 2018 is RJ-Uiting 2018-1 gepubliceerd waarin in alinea 107a van hoofdstuk 100
‘Inleiding’eenverduidelijkingisopgenomenvoordeverwerkingvanverwachtekredietver-
liezen (expectedcredit loss) indeenkelvoudige jaarrekeningbij toepassingvancombinatie
3. Op grond van IFRS 9moet bij dewaardering van leningen envorderingen rekeningwor-
den gehoudenmet te verwachten kredietverliezen (expected credit loss). In de geconsoli-
deerde jaarrekening worden te verwachten kredietverliezen inzake leningen en
vorderingen op geconsolideerde deelnemingen geëlimineerd. Voor de enkelvoudige jaar-
rekeningwaarindewaarderingsgrondslagenvandegeconsolideerde jaarrekeningworden
gebruiktgeldtdatookvoorleningenenvorderingenopdegeconsolideerdedeelneming.De
eliminatie kanworden verwerkt in de boekwaarde van de deelnemingen of in de boek-
waarde van de leningen en vorderingen. In het laatste geval blijven de te verwachten kre-
dietverliezen per saldo buiten de verwerking in de enkelvoudige jaarrekening. In het
algemeen leidt dit niet tot een verschil tussen enkelvoudig en geconsolideerd vermogen
en resultaat.

RJ-Uiting 2018-2 ‘Richtlijn 645 Toegelaten instellingen volkshuisvesting’
In november 2017 is RJ-Uiting 2017-12 ‘ontwerp-Richtlijn 645 Toegelaten instelling volks-
huisvesting’gepubliceerden in februari2018 isnaverwerkingvanontvangencommentaar
RJ-Uiting2018-2 gepubliceerdmet het aldus aangepaste hoofdstuk645 ‘Toegelaten instel-
lingen volkshuisvesting’ dat is opgenomen in deze RJ-bundel editie 2018.

RJ-Uiting 2018-3 ‘De verwerking van leases volgens IFRS 16 onder de Richtlijnen voor de
jaarverslaggeving’
Inmaart 2018 is RJ-Uiting 2018-3 gepubliceerd, waarin de RJ bekendmaakte het voornemen
te hebben om het gebruik van IFRS 16 in hoofdstuk 292 ‘Leasing’ mogelijk te maken voor
rechtspersonen die de RJ-bundel toepassen. Deze IFRS 16, die in 2016 is uitgebracht door
de IASB en in 2017 is goedgekeurd door de Europese Unie, is van toepassing op verslagjaren
die aanvangen op of na 1 januari 2019. In juni 2018 heeft de RJ besloten om in alinea 292.101
op te nemen dat het toegestaan is om, in de plaats van de bepalingen in hoofdstuk 292, de
van toepassing zijnde bepalingen van IFRS 16 te hanterenmits sprake is van een integrale en
consistente toepassing daarvan. Tevens heeft de RJ aangekondigd de mogelijke invloed van
IFRS 16 op hoofdstuk 292 ‘Leasing’ te onderzoeken, waarbij onder meer aandacht is voor de
bepalingen over de beoordeling of een overeenkomst al dan niet een lease bevat en over in
de toelichting op te nemen informatie. De RJ verwacht in het najaar van 2018 een RJ-Uiting
met tekstvoorstellen voor aanpassingen in hoofdstuk 292 te kunnen publiceren.

RJ-Uiting 2018-4 ‘Nadere guidance verslag raad van commissarissen op basis van de
Nederlandse Corporate Governance Code’
Inmei 2018 is RJ-Uiting 2018-4 gepubliceerd. Volgens deNederlands Corporate Governance
Code legt de raad van commissarissen in een verslag verantwoording af over het uitgeoe-
fende toezicht. De ontwerp-alinea’s 105 tot en met 105i van hoofdstuk 405 ‘Verslag raad
van commissarissen’ bevatten een opsomming van desbetreffende best practice bepalingen
van de Code. Waar relevant is per best practice bepaling beschreven op welke wijze invul-
ling zou kunnen worden gegeven aan de desbetreffende bepaling.
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RJ-Uiting 2018-5 ‘Richtlijnen inzake de verwerking van kosten van groot onderhoud’
In juli2018 isRJ-Uiting2018-5gepubliceerdmetverduidelijkingvandeovergangsbepaling
verwerkingswijze kostenvangroot onderhoud. Zie hieronder onder ‘C.Overige aanpassin-
gen’.

B. Ontwerp-Richtlijnen die zijn omgezet in Richtlijnen

Richtlijn 212 Materiële vaste activa
In hoofdstuk 212 ‘Materiële vaste activa’ is alinea 445, waarin demogelijkheid is vervallen
omkostenvangrootonderhoudindewinst-en-verliesrekeningteverwerken,definitiefge-
worden. In alinea 805 is een overgangsbepaling opgenomenwaarbij is aangegevendat af-
hankelijk van welke nieuwe methode wordt gekozen de stelselwijziging als gevolg van
dezewijziging retrospectief danwel prospectief wordt verwerkt. Zie ook hieronder onder
‘C. Overige aanpassingen’.

Richtlijn 254 Schulden
In hoofdstuk 254 ‘Schulden’ zijn de alinea’s 104, 306, 408 en 408a definitief geworden. Te-
vens zijn alinea 908 van hoofdstuk 290 ‘Financiële instrumenten’ en alinea 209 van hoofd-
stuk 292 ‘Leasing’ definitief geworden.

Richtlijn 270 De winst-en-verliesrekening
In hoofdstuk 270 ‘Dewinst-en-verliesrekening’ zijn de alinea’s 404 en 405a definitief ge-
worden.

Richtlijn 272 Belastingen naar de winst
Naar aanleiding van ontvangen commentaar zijn in hoofdstuk 272 ‘Belastingen naar de
winst’ diverse alinea’s verduidelijkt, zie hieronder onder ‘C. Overige aanpassingen’, dan
wel opnieuw als ontwerp-alinea opgenomen, zie hieronder onder ‘D. Nieuwe ontwerp-
Richtlijnen’.

Richtlijn 655 Zorginstellingen
Inhoofdstuk655 ‘Zorginstellingen’ is in alinea304verduidelijktonderwelkevoorwaarden
saldering van vorderingen en schulden dient plaats te vinden. In alinea 514 zijn naar aan-
leidingvanontvangencommentaarverduidelijkingendoorgevoerd, zie hieronderonder ‘C
Overige aanpassingen’.

C. Overige aanpassingen

Richtlijn 110 Doelstellingen en uitgangspunten en Richtlijn 240 Eigen vermogen
Tenbehoevevandeconsistentiemetbetrekking tothetopnemenvanvergelijkendecijfers in
verloopoverzichten zijn redactionele wijzigingen doorgevoerd in diverse hoofdstukken. In
alinea 110.127 is de algemene bepaling over het opnemen van vergelijkende cijfers bij ver-
loopoverzichten verduidelijkt. Vergelijkende cijfers zijn slechts in een beperkt aantal geval-
lenverplicht.Daarnaast zijn twee inhoudelijkewijzigingendoorgevoerd.Ditbetreft inalinea
240.237debepalingdathetverloopoverzichteigenvermogentevensdevergelijkendecijfers
over het voorgaande jaar dient te bevatten. In alinea 271.324 is de verplichting omvergelij-
kende cijfers op te nemen in het verloopoverzicht pensioenvoorziening vervallen.
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Richtlijn 212 Materiële vaste activa
Inhoofdstuk212 ‘Materiëlevasteactiva’ is alinea448van toepassingalsdegrondslagkeuze
is gemaakt, zoals in alinea 445 is beschreven, dat kosten van groot onderhoud in de boek-
waardevanhetactiefverwerktmogenworden. Inderichtlijn(RJ-bundeleditie2017)waren
inalinea448tweemogelijkhedenopgenomentenaanzienvanhetmomentvanstartenvan
afschrijvingen (‘componentenbenadering’), namelijk (1) vanaf het moment van verwer-
king van het actief of (2) pas vanaf het moment dat groot onderhoud wordt gepleegd. De
tweede mogelijkheid is vervallen. Afschrijving van de te vervangen bestanddelen dient
plaatst te vinden over het gebruikspatroon en/of de gebruiksduur van het bestanddeel en
nietoverhetgebruikspatroonen/of gebruiksduurvanhetmaterieelvastactiefwaardatbe-
standdeel onderdeel van uitmaakt. De RJ is vanmening dat dit tijdstip van aanvang van de
componentenmethode voor verwerken van groot onderhoud tot een beter inzicht in het
resultaat en vermogen van een rechtspersoon leidt. In alinea 806 van hoofdstuk 212 is
een overgangsbepaling opgenomenwaarin is bepaald dat deze stelselwijziging, in afwij-
king van hoofdstuk 140 ‘Stelselwijzigingen’, prospectief verwerkt mag worden. Dit houdt
indatderichtlijnvantoepassingzalwordenopnieuweactivaennietopreedsvoor1januari
2019 verwerkte (bestanddelen van) activa.

Richtlijn 213 Vastgoedbeleggingen
Naaraanleidingvaneenontvangencommentaar is inhoofdstuk213 ‘Vastgoedbeleggingen’
alinea 601 geherformuleerd, waarbij het principe is benadrukt dat een herclassificatie van
ofnaarvastgoedbeleggingenslechtsplaatsvindtopgrondvaneendaadwerkelijkewijziging
vanhetgebruik, ennietslechtsopgrondvaneenveranderdeintentievanderechtspersoon.
Despecifiekesituatieswaarbij ereenaanwijzing isvaneenwijzigingvanhetgebruikzijnnu
als voorbeelden opgenomen. In voorbeeld d van alinea 601 is verder verduidelijkt dat het
gaat om het tijdstip van aangaan van een operationeel leasecontract.

Richtlijn 214 Financiële vaste activa
In alinea 312 van hoofdstuk ‘Financiële vaste activa’ is de term kapitaalbelang vervangen
doorde termbelangomaante sluitenbij debepalingenvan IFRS3 ‘BusinessCombinations’.
Tevens is voor de definitie van een business combination verwezen naar IFRS 3.

Richtlijn 240 Eigen vermogen
In hoofdstuk 240 ‘Eigen vermogen’ zijn de alinea’s 224b en 227b verduidelijkt. De aanpas-
sing inalinea227b iseengevolgvanIFRS9en isdaarmeenietvanbelangvoorentiteitendie
(nog) IAS 39 toepassen.

Richtlijn 272 Belastingen naar de winst
DeRJheeftbeslotenomdiversealinea’s inhoofdstuk272 ‘Belastingennaardewinst’ te ver-
duidelijken. De belangrijkste wijzigingen in hoofdstuk 272 betreffen de volgende:
- de alinea’s 403a, 501 en 506 van hoofdstuk 272 gericht op de verwerking van de fiscale
gevolgen uit hoofde van een verplichting tot uitkering van dividend zijn verduidelijkt. De
verduidelijking heeft betrekking op de verwerking van de fiscale gevolgen uit hoofde van
een verplichting tot uitkering van dividend, dat rechtstreeks in het eigen vermogenwordt
verwerkt indien het dividend ook rechtstreeks in het eigen vermogenwordt verwerkt;
- alinea 405 uit hoofdstuk 272 heeft betrekking op dewaardering van latenties tegen con-
tantewaardeenisverduidelijkt.Bijdeberekeningvandecontantewaardedientrekeningte
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worden gehoudenmet de levensduur van de activa enpassivawaarop de latenties betrek-
king hebben, tenzij het zeerwaarschijnlijk is dat voor het betreffende actief of passief geen
fiscale afwikkeling gedurendede levensduur vanhet actief plaats zal vinden. In een derge-
lijkesituatiedientrekeningtewordengehoudenmetdefiscaleafwikkelinggebaseerdopde
voorgenomenwijze van realisatie na afloop van de levensduur. Hiervan kan bijvoorbeeld
sprakezijnbij sloop-enherbouwvanactivametdezelfdeaarddanwelverkoopenaanschaf
van activamet eenzelfde economische functie ingeval van een herinvesteringsreserve.

Richtlijn 655 Zorginstellingen
Hoofdstuk655 ‘Zorginstellingen’ isgeactualiseerdeninovereenstemminggebrachtmetde
wijzigingenindeRegelingverslaggevingWTZi.Debelangrijkstewijzigingbetreftdemoge-
lijkheid voormicrozorginstellingen om een vereenvoudigde balans en resultatenrekening
op te stellen. Verder is naar aanleiding van een ontvangen commentaar alinea 514 verdui-
delijkt. Zorginstellingendiewordengedreven inderechtsvormvaneen stichtingof vereni-
gingendie éénofmeerondernemingen instandhoudendie inhethandelsregistermoeten
worden ingeschreven, vallen op grondvan artikel 2:360 lid 3 BW, laatste volzin, niet onder
dewerking vanTitel 9 Boek 2 BW. Zij stellen op grond van deRegeling verslaggevingWTZi
een jaarrekening op die gelijkwaardig is aan een jaarrekening als bedoeld in Titel 9 Boek 2
BWenmakendeze openbaar. Voor rechtspersonen die niet op grond van artikel 2:360 BW
onderdewerkingvanTitel9Boek2BWvallen,verdienthetdesalnietteminsterkeaanbeve-
lingeenbestuursverslagop te stellen in overeenstemmingmet artikel 2:391 BWenhoofd-
stuk 400 ‘Bestuursverslag’. Rechtspersonen die op grond van artikel 2:360 BWonder de
werking vanTitel 9 Boek 2 BWvallen dienenwel een bestuursverslag op temaken in over-
eenstemmingmet artikel 2:391 BWen hoofdstuk 400 ‘Bestuursverslag’.

Redactionele aanpassingen
Er zijn diverse redactionele aanpassingen doorgevoerd.

D. Nieuwe ontwerp-Richtlijnen

Richtlijn 213 Vastgoedbeleggingen
Naar aanleiding van een ontvangen commentaar wordt in hoofdstuk 213 ‘Vastgoedbeleg-
gingen’voorgestelddebepaling inparagraaf 4 ‘Uitgavenna eerste verwerking’ te beperken
tot een verwijzing naar de algemene criteria voor activering.

Richtlijn 240 Eigen vermogen
Naar aanleiding van een ontvangen commentaar over de classificatie van eigen envreemd
vermogenwordt in hoofdstuk 240 ‘Eigen vermogen’ in ontwerp-alinea’s 207 en 208 voor-
gesteld ombij de classificatie van eigen envreemdvermogen in de enkelvoudige jaarreke-
ning naast de juridische vorm ook een classificatie op grond van de economische realiteit
toe te staan.Onderdehuidigebepalingenkaneen rechtspersoondiegeengeconsolideerde
jaarrekeningopstelt slechts de juridische vormvande financieringsinstrumentenweerge-
ven inde jaarrekening.Datwordtals te striktgezien.Doormiddelvandezewijzigingwordt
ook in die situatie demogelijkheid geboden te kiezen voor de economische realiteit.
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Richtlijn 272 Belastingen naar de winst
De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft besloten om diverse alinea’s in hoofdstuk 272
‘Belastingen naar de winst’ te wijzigen. De belangrijkste wijzigingen in hoofdstuk 272
betreffen:

In alinea 402a hoofdstuk 272 en alinea 110.129 is dewijze van verwerking, waardering en
toelichtingvaneenonzekerebelastingpositieopgenomen.Eenonzekerebelastingpositie is
een belastingpositiewaarbij het onzeker is of de fiscale autoriteiten deze positie zullen ac-
cepteren op grond van de vigerende fiscalewetgeving.
De voorwaarden voor saldering van latente belastingvorderingen en -verplichtingen zoals
opgenomen in alinea 272.607 zijn vereenvoudigd. Belangrijkste wijziging is dat voor het
salderenvan latenties simultaneafwikkelinggeenvereistemeer is.De rechtspersoondient
bijelktijdelijkverschileenlatentebelastingvorderingtesalderenmeteenlatentebelasting-
verplichting indienderechtspersooneen in rechte afdwingbaar rechtheeft omdezebelas-
tingvordering en -verplichting te verrekenen op het moment dat de latente belastingen
acuut zoudenzijngewordenen indienzij betrekkinghebbenopbelastingnaardewinstge-
heven door dezelfde belastingautoriteit op dezelfde belastbare rechtspersoon of fiscale
eenheid. De alinea’s 272.605 en 272.606 zijn tekstueel in lijn gebracht naar aanleiding
van deze aanpassingmaar niet inhoudelijk gewijzigd.

Commentaar
DeRaadvoordeJaarverslaggeving(RJ)nodigtuit tothet inzendenvanreactiesencommen-
taren op de ontwerp-Richtlijnen. Deze reacties en commentaren ziet de RJ graag uiterlijk
1december 2018– bij voorkeur per e-mail via secretariaat@rjnet.nl– tegemoet. Voor ove-
rige reacties en commentaren geldt geen uiterste inzendtermijn.

Reactiesencommentarenzulleninaanmerkingwordengenomenbijhetvaststellenres-
pectievelijk wijzigen van definitieve Richtlijnen. Zeworden door de RJ als openbare infor-
matie behandeld en op de RJ-website gepubliceerd, tenzij door de respondent is
aangegeven dat het commentaar geheel of gedeeltelijk moet worden aangemerkt als ver-
trouwelijk.

Contactgegevens secretariaat:
Antonio Vivaldistraat 2-8
1083 HPAmsterdam
telefoon: +31(0)20-3010391
e-mail: secretariaat@rjnet.nl
website: www.rjnet.nl
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