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Verkoop aandelen in een vennootschap
toch belast in België?
Toekomstige
meerwaardebelasting?
Zoals u ongetwijfeld weet, is een van
de grote voordelen voor in België
woonachtige ondernemers/aandeelhouders dat de meerwaarde van de
eigen aandelen bij verkoop, onder
voorwaarden, onbelast blijft. Daarbij
maakt het niet uit of de aandelen direct
of indirect (via een vennootschap)
gehouden worden.
Belgisch formateur Elio Di Rupo heeft
echter op 4 juli 2011 een formatienota
gepresenteerd waarin hij voorstelt
onder andere dit voordeel weg te
nemen. Dit heeft in België voor de
nodige opschudding gezorgd! Graag
informeren wij u wat nu precies de
gevolgen zijn indien het voorstel van Di
Rupo gevolgd wordt.
Personenbelasting
Voor de situatie waarin u als ondernemer/aandeelhouder de aandelen in de
vennootschap rechtstreeks houdt, en
de meerwaarde bij verkoop dus aan u
in privé toekomt, is in de nota het volgende voorgesteld.
- Bij verkoop van aandelen binnen
een termijn van acht jaar na hun
aanschaffing is de meerwaarde
belast met 25%. Di Rupo wenst
hiermee aan te sluiten bij de belastingvoet voor dividenden.
- Bij verkoop van aandelen binnen
een termijn van één jaar na hun aanschaffing is de meerwaarde belast
met 50%. Di Rupo wenst beleggingen met een speculatief karakter
zwaarder te belasten.
- Bij verkoop van aandelen na acht
jaar na hun aanschaffing blijft de
meerwaarde onbelast. Er lijkt in dit
geval nog altijd voldaan te moeten
worden aan de voorwaarden die

momenteel reeds gelden voor onbelaste verkoop. Een van de voorwaarden is bijvoorbeeld dat sprake
moet zijn van normaal vermogensbeheer.
Vennootschapsbelasting
Voor de situatie waarin u als ondernemer/aandeelhouder de aandelen in de
vennootschap via een andere vennootschap houdt, en de meerwaarde
bij verkoop dus aan de andere vennootschap toekomt, is in de nota het
volgende voorgesteld.
- De vrijstelling van meerwaarden zal
verlopen volgens dezelfde voorwaarden als die voor dividenden.
Dat betekent het volgende.
- Indien de verkopende vennootschap minimaal 10% van de aandelen houdt in de te verkopen vennootschap, zal 95% van de meerwaarde vrijgesteld zijn. In dat geval
wordt dus 5% van de meerwaarde
belast tegen een tarief van maximaal 33,99%.

- Indien de verkopende vennootschap minder dan 10% van de aandelen houdt in de te verkopen vennootschap, zal de gehele meerwaarde belast zijn tegen een tarief van
maximaal 33,99%.
Hoe heet wordt de soep gegeten?
Op dit moment is het nog maar de
vraag of de meerwaardebelasting
daadwerkelijk ingevoerd zal worden en
of in dat geval het voorstel van Di
Rupo gevolgd wordt. Het antwoord op
deze vragen zal in ieder geval op zich
laten wachten tot het moment dat een
nieuw kabinet gevormd is. Toch achten wij het zinvol reeds nu deze mogelijke wijziging onder uw aandacht te
brengen. Mogelijk wenst u reeds nu de
mogelijkheden te laten beoordelen om
belasting te besparen indien het voorstel daadwerkelijk wordt omgezet in
wetgeving.
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