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Liquidatieboni:
administratieve commentaar en
verlenging van de maatregel !

Op 10 juli signaleerden wij
in het kader van de nieuwe
fiscale
maatregelen
in
het
begrotingsakkoord 2013 o.a. de
verhoging van het tarief van
de roerende voorheffing op
liquidatieboni.

Van 10% naar 25%
De Programmawet van 28 juni 2013
verhoogt het tarief van de roerende
voorheffing
op
liquidatieboni,
verleend of toegekend vanaf 1 oktober 2014, van 10% naar 25%.
Parallel aan deze maaregel voorziet dezelfde Programmawet een
overgangsregeling om vennootschappen die niet geliquideerd
worden, te laten genieten van het verlaagde tarief van 10%
roerende voorheffing op hun belaste reserves zoals die bestaan op
31 maart 2013.
Stefan Ladon
estate planner
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Daarvoor gelden specifieke voorwaarden:
de reserves moeten uitgekeerd worden als dividend;
● de aandeelhouders moeten vervolgens deze dividenden onmiddellijk
gebruiken om het maatschappelijk kapitaal van de betreffende
vennootschap te verhogen en dat voor minstens een bepaalde
termijn;
● de incorporatie in het kapitaal moet afgerond zijn uiterlijk de laatste
dag van het boekjaar dat afsluit voor 1 oktober 2014.
●

Eerste commentaar van de fiscale administratie
m.b.t. het overgangsregime
De fiscale administratie heeft een eerste commentaar uitgebracht
betreffende het overgangsregime dat aan vennootschappen de
mogelijkheid geeft om hun belaste reserves te incorporeren in kapitaal
tegen het huidige tarief van 10% roerende voorheffing.
In de circulaire1 van de fiscale administratie m.b.t. deze bijzonder
complexe overgangsregeling belichten we hieronder de belangrijkste
trefwoorden.

Circulaire nr. Ci.RH. 233/629.295 van 1 oktober 2013
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belaste reserves
De administratie preciseert vooreerst het begrip ‘belaste reserves’ door
te verwijzen naar de fiscale invulling en niet naar de boekhoudkundige
invulling.
Het betreft de reserves die kunnen worden uitgekeerd aan de
aandeelhouders of vennoten (boekhoudkundige “beschikbare
reserves”, de rubriek ‘overgedragen winst’, een vermindering van het
“maatschappelijk kapitaal (of van een uitgiftepremie)” door opname
van de ‘belaste reserves’ die voorheen in het kapitaal (of in de
uitgiftepremies) werden opgenomen.
Worden evenwel niet beoogd: de belastbare voorzieningen, de
onzichtbare reserves, …
De wet beoogt inzonderheid de belaste reserves “zoals deze ten
laatste op 31.3.2013 zijn goedgekeurd door de AV.”
De administratie bevestigt dat het bijgevolg mogelijk is “dat de
gegevens van de balans waarmee rekening moet gehouden worden,
verband houden met de resultatenrekening over het jaar 2011.
Een voorbeeld: een vennootschap sluit haar balans af op 31.12. De
jaarrekening wordt goedgekeurd door een AV in mei.
In dit geval is de laatste AV die aan 1.4.2013 voorafgaat, de AV van
mei 2012 die betrekking heeft op het boekjaar 2011.”
datum van verrichting
De wet vereist dat het belastbaar dividend in het kapitaal van de
uitkerende vennootschap moet ingebracht worden in het kader van
een kapitaalverhoging die
● 
ten vroegste op 1.7.2013 wordt verricht en;
● 
ten laatste wordt verricht in de loop van het laatste belastbaar
tijdperk dat uiterlijk 30.9.2014 wordt afgesloten.
De administratie preciseert: “de datum van de verrichting is de datum
van de authentieke akte van de verhoging van het maatschappelijk
kapitaal”.
De toekenning van het dividend enerzijds en de kapitaalverhoging
anderzijds hoeven niet binnen hetzelfde belastbaar tijdperk te
gebeuren. Wel vereist is dat de inbreng in het kapitaal moet gebeuren
in een welbepaald boekjaar, t.t.z. het laatste belastbaar tijdperk dat
uiterlijk 30.9.2014 wordt afgesloten.
Voor een vennootschap die haar jaarrekening afsluit op 31.12, moeten
zowel de toekenning van het dividend en de inbreng in kapitaal
gebeuren tussen 1.7.2013 en 31.12.2013.
In het geval van een vennootschap die haar boekhouding afsluit op
30.9 zal de kapitaalverhoging in principe moeten gebeuren tussen
1.10.2013 en 30.9.2014.”

Op welke inbreng?
De verlaagde aanslagvoet van de roerende voorheffing zal van
toepassing zijn op de dividenden die onmiddellijk worden aangewend
voor de volstorting van een inbreng in kapitaal van de uitkerende
vennootschap.
De fiscale administratie preciseert dat de inbreng ten minste gelijk
moet zijn aan het verkregen bedrag. Bedoeld is dus het gedecreteerde
dividend, verminderd met de roerende voorheffing die aan de bron
wordt ingehouden. Dat criterium moet worden bekeken per aandeel
dat dividenden oplevert.
Indien een aandeelhouder beslist om slechts een deel van zijn
dividenden aan te wenden voor de kapitaalverhoging, zal hij in
voorkomend geval een inhouding aan de bron ondergaan:
● 
tegen de roerende voorheffing van 25% voor een gedeelte van het
ontvangen dividend (aandelen waarvan de dividenden niet worden
aangewend voor de kapitaalverhoging); en
● 
tegen de verlaagde roerende voorheffing van 10% voor het overige
gedeelte (aandelen waarvan de dividenden volledig worden
aangewend voor de kapitaalverhoging).
Inbreng in natura
De administratie neemt de twijfel weg over de mogelijkheid om de
inbreng in natura te doen (inbreng van het vorderingsrecht op het
dividend). Ze bevestigt deze mogelijkheid uitdrukkelijk: de inbreng kan
gebeuren in natura of in geld, met inachtneming van de voorwaarden
die ter zake voorzien zijn in het Wetboek van vennootschappen.
Inbreng in geld
In het geval van een inbreng in geld vereist de wet ‘een onmiddellijke
opname’ van het verkregen bedrag (per aandeel) in het kapitaal.
Volgens de administratie impliceert dit dat “de inbreng volledig
moet volstort zijn, en dit zonder verwijl, rekening houdend met de
uitdrukkelijke bepalingen inzake het vennootschapsrecht.”
Welke aanslagvoet?
De hoogte van de aanslagvoet van de roerende voorheffing - 10% of
de gewone aanslagvoet - moet in principe wordt vastgesteld binnen
de 15 dagen na de datum van toekenning of betaalbaarstelling van
het dividend. De vennootschap beschikt over die termijn om zijn
verplichtingen te voldoen op het vlak van aangifte en storting aan de
Schatkist van de voormelde voorheffing.
“De toepassing van de roerende voorheffing tegen de verlaagde
aanslagvoet van 10% wordt niettemin bepaald door een toekomstige
gebeurtenis waarvan de realisatie eventueel kan gebeuren op een
datum die valt na het verstrijken van de voormelde termijn. In die
omstandigheden is het aangewezen dat de uitkerende vennootschap

ondertussen over een bewijskrachtig element beschikt aangaande
de beslissing van de aandeelhouder om het ‘verkregen bedrag’
voortkomende van het toegekende dividend afkomstig van de belaste
reserves, geheel of gedeeltelijk aan te wenden voor de volstorting
van een inbreng in kapitaal (…)” zoals bijvoorbeeld, de uitdrukkelijke
vermelding naar aanleiding van de AV die beslist over de toekenning
van het bedoelde dividend.
Maar ook:
“Indien die inbreng in kapitaal uiteindelijk niet plaatsvindt, zal de
vennootschap als schuldenares van het dividend een aanvullende
roerende voorheffing van 15% verschuldigd zijn (verschil tussen de
gewone aanslagvoet van 25% en de verlaagde aanslagvoet van 10%)
verhoogd met nalatigheidsinteresten.”

Verlenging van de maatregel
U merkt dat het overgangsregime een aantal formele voorwaarden
vereist:
 lgemene vergadering;
a
notariële akte kapitaalverhoging;
● 
eventuele tussenkomst van een bedrijfsrevisor voor de waardering
van de inbreng in natura …)

Daarom heeft de fiscale administratie recent beslist uitstel te verlenen
tot 31/03/2014 voor de vennootschappen die hun jaarrekening
afsluiten vanaf 1.10.2013 tot en met 30.3.2014.
Volgende voorwaarden moeten dan voldaan worden:
● 
de toekenning of betaalbaarstelling van het dividend moet worden
verricht uiterlijk 31.12.2013 of de laatste dag van het boekjaar dat
wordt afgesloten vanaf 1.1.2014 tot en met 30.3.2014. Binnen de 15
dagen dient de uitkerende vennootschap de roerende voorheffing te
betalen aan de Schatkist;
● 
uiterlijk op de datum van toekenning of betaalbaarstelling
van het dividend verbindt de vennootschap er zich toe om de
kapitaalsverhoging uit te voeren. De aandeelhouders die de verlaagde
RV wensen te verkrijgen, zullen zich op hun beurt verbinden om
minimaal het verkregen bedrag van het dividend in het kapitaal in te
brengen. Het bewijs van de verbintenis kan worden geleverd aan de
hand van een geheel van gewichtige en overeenstemmende feiten
zoals bijv. een schriftelijke verklaring door de partijen, de storting
van de in te brengen gelden op een bijzondere rekening conform het
vennootschapsrecht, enz.
● 
de kapitaalsverhoging en de inbreng moeten vervolgens uiterlijk
31.3.2014 geformaliseerd worden.

●
●

Bovendien moet dat alles gebeuren binnen een zeer kort tijdsbestek.
De wet vereist immers dat de kapitaalverhoging wordt verricht
“tijdens het laatste belastbaar tijdperk dat ten laatste voor 1 oktober
2014 wordt afgesloten”.
Vennootschappen die hun jaarrekening afsluiten op 31.12, moeten
dus de inbreng in kapitaal realiseren voor 31 december 13. Dat is
bijzonder snel.
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Toegegeven: de bijkomende termijn is niet erg ruim maar zal toch enig
soelaas bieden aan alle professionele partijen die de verschillende
formaliteiten moeten realiseren.

Wenst u meer informatie over onderwerpen die aan bod
komen in de Patrimoniale Actualiteit? Uw private banker
en zijn medewerkers op het vlak van Estate planning zijn u
graag van dienst.
Wenst u op de hoogte te blijven van de laatste fiscale
wijzigingen? Schrijf u nu gratis in op onze Private Banking
Alerts via www.bnpparibasfortis.be/alerts

Addendum dd 13.11.2013 bij de circulaire nr CI. RH.233/629.295

De inlichtingen en meningen opgenomen in onderhavige brief zijn toelichtingen met een louter informatief karakter. Zij kunnen in geen geval beschouwd worden als adviezen
of aanbevelingen van fiscale, juridische of andere aard. Zij houden geen rekening met uw persoonlijke situatie.
Wij verzoeken u dan ook uw raadsman te contacteren vooraleer enige beslissing te nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks gebaseerd is op de inlichtingen vervat in deze
brief.
Deze Algemene Bankvoorwaarden vormen het algemene kader van de conventionele relatie tussen BNP Paribas Fortis NV (kredietinstelling met maatschappelijke zetel
gevestigd is in 1000 Brussel, Warandeberg 3 - B.T.W. BE 0403.199.702 - RPR Brussel, onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14,
1000 Brussel en de controle inzake beleggers- en consumentenberscherming van de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel
en ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA nr. 25879 A, hierna “de Bank”) en haar klanten.
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