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Twee fiscale maatregelen uit de
Programmawet:
de invoering van een liquidatiereserve en de verhoging
van de beurstaks

Pascale Bergez
estate planner manager
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De Programmawet van 19
december 20141 bevat diverse
fiscale
maatregelen.
Onze
Patrimoniale Actualiteit van 20
oktober 2014 lichtte al enkele
maatregelen kort toe. In deze
editie staan we stil bij twee
concrete wijzigingen:
• de
invoering
van
een
liquidatiereserve voor kleine
vennootschappen;
• de verhoging van de beurstaks
voor bepaalde transacties.

Invoering van een liquidatiereserve voor
vennootschappen
Het regeerakkoord kondigde al aan het overgangsregime (tot
1/10/2014) voor liquidatieboni, ingevoerd door de vorige regering,
permanent te maken. Zo kunnen vennootschappen bestaande reserves
incorporeren in kapitaal tegen een heffing van 10%. In een tweede
fase, bij de liquidatie van de vennootschap, kunnen deze sommen dan
zonder bijkomende heffing uitgekeerd worden.
Door de Programmawet kunnen zgn. “kleine”2 vennootschappen jaarlijks
hun boekhoudkundige winst, nà afhouding van vennootschapsbelasting,
geheel of gedeeltelijk overboeken naar een nieuwe reserverekening op het
passief van de balans, de zg. liquidatiereserve. Bij aanleg van de reserve
geldt een afzonderlijke aanslag van 10%3. Wat zijn de concrete gevolgen:

Gepubliceerd in het Staatsblad van 29 december 2014.
'Kleine' vennootschappen zijn gedefinieerd in art. 15 Venn. W. Het betreft vennootschappen die in het laatste en voorlaatste afgesloten boekjaar, geen of slechts één van
de volgende criteria overschreden:
- jaargemiddelde personeelsbestand: 50.
Let wel: een vennootschap met gemiddeld meer dan 100 werknemers geldt altijd als 'groot', ongeachte wat zij op andere criteria doet.
- jaaromzet excl.: BTW 7.300.000 EUR
- balanstotaal: 3.650.000 EUR
Er is géén bijkomende crisisbelasting van 3% verschuldigd op de heffing van 10%.
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•
•

De uitkering van de liquidatiereserve ter gelegenheid van de
liquidatie van de vennootschap wordt belastingvrij.
Op de uitkering als dividend van de liquidatiereserve vóór
de liquidatie van de vennootschap, betaalt de vennootschap
wél een bijkomende belasting. Die bedraagt:

•
15%, bij uitkering van de reserve binnen de 5
		
jaar na de aanleg ervan. De belastingdruk op het
		
dividend bedraagt in totaal dus 25%: 10%
		
vennootschapsbelasting + 15% roerende
		
voorheffing. Die druk is vergelijkbaar met die op
		
een gewoon dividend waar u 25% roerende
		voorheffing betaalt.
•
		
		
		

5%, bij uitkering van de reserve na 5 jaar na de
aanleg ervan. In dit geval bedraagt de globale
belastingdruk dus 15%: 10% vennootschapsbelasting + 5% roerende voorheffing.

Op die manier krijgen KMOs, maar enkel zij, een bijkomende
mogelijkheid om dividenden uit te keren tegen een verminderd
belastingstarief. Om die reden draagt deze regeling ook wel de naam
‘VVPR ter-regime’5.
De periode van 5 jaar start vanaf de laatste dag van het belastbaar
tijdperk waarin de liquidatiereserve werd aangelegd. Concreet:
•
•
•

•
•

•
•
•
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een vennootschap heeft voor het boekjaar 2015 een winst
na belasting gerealiseerd van 100.000 EUR;
zij beslist die geheel over te boeken naar de
passiefrekening ‘liquidatiereserve’;
zij betaalt daarvoor een afzonderlijke aanslag van 10%. Die
mag ze niet afboeken van de liquidatiereserve; ze moet
daarvoor andere middelen aanspreken;
de 5-jaarsperiode loopt van 31/12/2015 t.e.m. 31/12/2020;
bij uitkering van de liquidatiereserve vóór 31/12/2020
betaalt de vennootschap een bijkomende roerende
voorheffing van 15%;
bij uitkering van de liquidatiereserve op of na 1/1/2021
wordt dat 5%;
er is geen bijkomend heffing bij uitkering van de reserve bij
liquidatie van de vennootschap.
keert de vennootschap maar een deel van haar
liquidatiereserves, aangelegd in verschillende belastbare
tijdperken, uit, dan gaat de berekening van de 5-jaarsperiode
uit van de oudste reserve. Die wordt in toepassing van de
FIFO-methode, geacht eerst te zijn aangetast.

In vergelijking met het vroegere overgangsregime voor de
liquidatieboni, is de nieuwe maatregel een stuk beperkter. Immers:
1)

ze geldt alleen voor winst van het boekjaar. Er is niets
voorzien voor de reserves die de vennootschap,
gebruikmakend van het overgangsregime, niet in haar
kapitaal opnam of niet kón opnemen5;

2)

enkel KMO’s kunnen er gebruik van maken.

De Raad Van State stipte in haar advies bij het ontwerp het ontbreken
aan van een deugdelijke verantwoording voor de discriminatie die het
ontwerp in het leven roept tussen kleine en ‘grote’ vennootschappen.
De regering acht een verschillendebehandeling evenwel voldoende
verantwoord om volgende motieven:
•
•

het vinden van de nodige financiering is cruciaal maar
moeilijk bij kleine ondernemingen;
daardoor zijn maatregelen ter versterking van het eigen
vermogen zeer belangrijk bij deze groep van kleine
ondernemingen.6

De vormvoorwaarden zijn eenvoudiger dan onder het vroegere
overgangsregime voor de liquidatiebonus. Dat vereiste immers
alle formaliteiten van een kapitaalverhoging: beslissing Algemene
Vergadering voor notaris; inbreng verslag revisor bij een inbreng in
natura, enz…
De nieuwe regeling vereist enkel dat de vennootschap het bedrag voor
de liquidatiereserve overboekt naar een afzonderlijke passiefrekening.
Die mag verder niet tot grondslag dienen voor enige beloning of
toekenning. Bovendien moet de vennootschap elk jaar een opgave
voegen bij haar fiscale aangifte. De minister van Financië moet het
model daarvoor nog vastleggen.
De nieuwe maatregel treedt in werking vanaf het aanslagjaar 2015,
voor wat betreft de toepassing van de vennootschapsbelasting.
Vennootschappen die hun boekhouding per kalenderjaar voeren,
kunnen dus reeds een liquidatiereserve aanleggen met de winst van
het boekjaar (belastbaar tijdperk 2014). Voor de toepassing van de
roerende voorheffing geldt als datum van inwerkingtreding: 1 januari
2015.

De vorige regering voerde de 'VVPR bis'-regeling in. Zo konden nieuw uitgegeven aandelen ten gevolge van een inbreng van nieuw kapitaal in de vennootschap onder
strenge voorwaarden, recht geven op dividenden die tegen een verlaagde roerende voorheffing van resp. 20% (voor dividenden uitgekeerd vanaf het 2e boekjaar nà dat
van de inbreng) en 15% (voor uitkeringen vanaf het 3e boekjaar na dat van de inbreng) belast worden.
Dit laatste geldt met name voor de reserves aangetoond door een jaarrekening die werd goedgekeurd na 31 maart 2013. Deze laatste konden immers niet in toepassing
van de overgangsmaatregel geïncorporeerd worden in het kapitaal van de vennootschap. Voor vennootschappen die hun boekhouding per kalenderjaar voeren, komt dit
concreet neer op de belaste reserves en boekhoudkundige winst van 2012 en 2013.
Mem.V. Toel., Gedr. St. Kamer, Sessie 2014-2015, 0672/001, p.13-14.
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Verhoging beurstaks op bepaalde transacties

Type beursverrichting

Tarief van toepassing tot en met
31/12/2014

Huidig tarief met ingang van 1/1/2015

0,09% geplafonneerd tot 650 EUR

0,09% geplafonneerd tot 650 EUR

Verkoop, aankoop van
kapitalisatieaandelen uitgegeven door een
beleggingsvennootschap

1% geplafonneerd tot 1.500 EUR

1,32% geplafonneerd tot 2.000 EUR

Inkoop van eigen kapitalisatieaandelen
uitgegeven door een
beleggingsvennootschap

1% geplafonneerd tot 1.500 EUR

1,32% geplafonneerd tot 2.000 EUR

0,25% geplafonneerd tot 740 EUR

0,27% geplafonneerd tot 800 EUR

Verkoop, aankoop van effecten van de
openbare schuld, obligaties, rechten
van deelneming in beleggingsfondsen,
aandelencertificaten,
aandelen uitgegeven door een
beleggingsvennootschap

Verkoop, aankoop van alle andere effecten
dan hierboven geviseerd

V.U.: Ann Moenaert, BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3 - 1000 Brussel - 028465486602 • Photo header : © Ross Woodhall/Cultura/GraphicObsession

Sinds 1 januari 2015 zijn er een aantal hogere tarieven voor
beurstransacties. Een samenvattende tabel:

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

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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