België: stijging belasting op liquidatie-uitkering van 10% naar 25%
Toekomstige liquidatie
Onder de huidige Belgische wetgeving kan de aandeelhouder bij liquidatie van diens
Belgische vennootschap de reserves uitkeren tegen een belastingheffing van 10%. Dit is
aanzienlijk lager dan de 25% heffing welke verschuldigd is over dividenduitkeringen.
Tot 31 december 2001 was de liquidatie-uitkering onbelast. In 2002 voerde de Belgische
regering een roerende voorheffing in van 10% op de verkrijgings- en vereffeningsuitkeringen.
Op dit moment ziet het er sterk naar uit dat de belasting op liquidatie-uitkeringen op enige
termijn verhoogd zal worden van 10% naar 25%. De verwachte ingangsdatum van de
tariefsverhoging is oktober 2014.
Voor ondernemingen die voornemens zijn te stoppen met hun activiteiten is het derhalve aan
te bevelen hun stopzetting nu reeds aan te vangen, zodat zij de liquidatie-uitkering nog
kunnen ontvangen tegen 10% in plaats van het toekomstige percentage van 25%.
Voorbeeld ontwikkeling belastingdruk op liquidatie-uitkeringen
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Het blijft echter vooralsnog afwachten hoe de Belgische wetgever de aangekondigde
maatregel gaat concretiseren. Wellicht dat er tevens een gunstregeling ingevoerd wordt
waarbij bepaalde reserves omgezet kunnen worden in kapitaal en dat hiervoor het lagere tarief
van 10% van toepassing blijft. Het voordeel voor de belastingdienst is dat er direct 10% wordt
geïncasseerd.
Daarnaast zullen er hoogstwaarschijnlijk antimisbruikbepalingen in het leven worden
geroepen ten einde te voorkomen dat ondernemers hun vennootschap liquideren om nog
gebruik te kunnen maken van het lage tarief van 10% en vervolgens een nieuwe onderneming
opstarten.
Toekomstige meerwaarde
• Een van de voordelen voor in België woonachtige ondernemers c.q. aandeelhouders is
dat de meerwaarde welke gerealiseerd wordt bij de verkoop van eigen aandelen onder
voorwaarden onbelast is. Hierbij maakt het niet uit of de aandelen direct (in privé) of

indirect (via een vennootschap) worden gehouden. Hoewel Di Rupo al eens een
proefballon heeft opgelaten om aan deze onbelaste meerwaarde-realisatie een einde te
maken, blijft deze mogelijkheid intact.
•
Conclusie
Naar verwachting zal de belastingheffing over liquidatie-uitkeringen met 15% toenemen tot
een percentage van 25%. Het is zinvol als aandeelhouder van een vennootschap om de
wijziging voor uw situatie te beoordelen en mogelijk uw toekomstplannen hierop aan te
passen.
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