Fiscaalvriendelijk geld uit vennootschap halen met de nieuwe
liquidatiereserve!
De federale overheid heeft een programmawet van 19 december 2014 gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad van 29 december 2014. De wet bevat een gunstige fiscale maatregel voor
KMO’s, de zgn liquidatiereserve. De nieuwe reserve laat toe om onder bepaalde
voorwaarden geld uit de vennootschap te halen tegen een lager belastingtarief. Hierna een
woordje uitleg.
De winst na belasting blijft in het vermogen van de vennootschap tenzij beslist wordt tot een
dividenduitkering aan de aandeelhouder(s). Indien de aandeelhouder een natuurlijke persoon
is, dan is het dividendinkomen in principe belastbaar aan 25%. De belasting wordt door de
vennootschap ingehouden via de zgn roerende voorheffing. De voorheffing is de
eindbelasting waardoor de aandeelhouder het dividendinkomen niet moet aangeven in zijn
belastingaangifte in de personenbelasting.
Op de regel dat een dividendinkomen voor een aandeelhouder natuurlijke persoon belastbaar
is aan 25% bestaan uitzonderingen. Zo kunnen aandelen op naam die sinds 1 juli 2013 zijn
uitgegeven in het kader van een nieuw opgerichte vennootschap of in het kader van een
kapitaalverhoging, onder bepaalde voorwaarden recht geven op een dividendinkomen dat
belastbaar is aan 20% of zelfs 15%.
Met de programmawet van 19 december 2014 bestaat er nu een bijkomend nieuw fiscaal
regime waarbij KMO vennootschappen jaarlijks hun winst (na vennootschapsbelasting), deels
of volledig, kunnen toewijzen aan een zgn. ‘liquidatiereserve’. Dit kan echter niet zomaar: bij
de aanleg van zo’n liquidatiereserve is een belasting van 10% van het gereserveerde bedrag
verschuldigd.
Wanneer bij latere vereffening van de vennootschap de liquidatiereserve wordt uitgekeerd aan
de aandeelhouders, worden zij hierop niet meer getaxeerd. De heffing van 10% bij aanleg van
de reserve maakt dan immers onmiddellijk de eindheffing uit. Anderzijds kan men de
liquidatiereserve ook aanwenden als dividendpolitiek. Wanneer men de liquidatiereserve
vroegtijdig uitkeert (dus voor de vereffening van de vennootschap) aan de aandeelhouders
onder de vorm van een dividend, betaalt men daarvoor een prijs: bij een uitkering binnen de 5
jaar, is een roerende voorheffing verschuldigd van 15% (waardoor de nominale belastingdruk
in totaal 10 % + 15 % bedraagt); bij een uitkering ná 5 jaar, is een roerende voorheffing
verschuldigd van 5% (waardoor de nominale belastingdruk in totaal 10 % + 5 % bedraagt).

In de oorspronkelijke wettekst wordt er melding gemaakt dat deze regeling ingaat vanaf
aanslagjaar 2015 waarbij enkel de winst na belasting van aanslagjaar 2015 aan de
liquidatiereserve kan worden toegewezen.
In een recente persmededelingen na de begrotingscontrole werd er echter melding gemaakt
dat ook de winsten van aanslagjaren 2013 en 2014 nog meegenomen kunnen worden. Hier is
op moment van schrijven nog geen verdere duidelijkheid over, dus wordt nog vervolgd.
Conclusie: Door de invoering van de liquidatiereserve is het dus, zoals in het pré Di Rupo
tijdperk, terug mogelijk reserves uit te keren tegen 10% bij vereffening of 15% bij
dividenduitkering mits naleving sperperiode.

