
 

Hogere rv veilig ontwijken? 

Zoals u weet, wordt de rv op zgn. liquidatieboni verhoogd van 10% naar 

25%. Het wetsontwerp voorziet echter een legale uitwijkmogelijkheid. 

Welke? 

Hoe ‘ontsnappen’? De liquidatiebonus is kort gezegd het vermogen van 

de vennootschap (min het gestort kapitaal) dat bij de vereffening aan de 

aandeelhouders uitgekeerd wordt.  

Daarop moet er 10% rv betaald worden, maar vanaf 01.10.2014 wordt dat 

25%. U kunt aan die verhoging ontsnappen door vóór 01.10.2014 uw 

vennootschap te vereffenen en 10% te betalen op uw al opgebouwde 

reserves.  

U kunt echter ook uw bestaande reserves ‘omzetten’ in kapitaal door deze 

uit te keren als dividend en dat dividend weer in te brengen als kapitaal. Op 

dat dividend betaalt u ‘slechts’ 10% rv i.p.v. de ‘normale’ 25%.  

Dat ‘nieuwe’ kapitaal kunt u dan na in principe vier jaar belastingvrij uit uw 

vennootschap halen. 

Enkel reserves einde boekjaar 2011?  

Een van de voorwaarden die het wetsontwerp voorziet is nl. dat het moet 

gaan om een toekenning als dividend van de belaste reserves, zoals deze 

ten laatste op 31.03.2013 goedgekeurd zijn door de algemene vergadering. 

Let op! In de praktijk betekent dat voor veel vennootschappen (o.a. voor 

die waarvan het boekjaar samenvalt met een kalenderjaar) de reserves zoals 

deze bestonden op het einde van boekjaar 2011! De algemene vergadering 

die de jaarrekening met betrekking tot boekjaar 2012 goedkeurt, vindt bij 

veel kmo’s nl. pas plaats in mei of juni 2013. Vergis u dus niet, want u 

betaalt op de te veel ‘omgezette’ reserves 25% i.p.v. 10%. 

Omzetting in 2013! Het bedrag waarmee de belaste reserves verminderd 

zijn, moet nl. in het kapitaal opgenomen zijn tijdens het laatste boekjaar dat 

afsluit vóór 01.10.2014. Voor veel vennootschappen is dat dus boekjaar 

2013, dat afgesloten wordt op 31.12.2013 (tenzij het niet gelijkloopt met het 

kalenderjaar). Die ‘omzetting’ kan sinds 01.07.2013. 

Let op! Wijzigingen aan het boekjaar na 01.05.2013 hebben geen 

uitwerking ten aanzien van het verlaagd tarief van 10%. 

Tip. Hoewel die omzetting van reserves in kapitaal beschouwd wordt als een 

dividend, verliest u toch niet het recht op het verlaagd tarief in de 

vennootschapsbelasting indien u daardoor meer dan 13% van het gestort 

kapitaal (begin boekjaar) als dividend uitkeert (art. 215 WIB). 

U kunt de reserves zoals deze (voor de meeste vennootschappen) 
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bestonden op het einde van boekjaar 2011 ‘omzetten’ in (later belastingvrij 

uitkeerbaar) kapitaal. Op het ‘omgezette’ stuk betaalt u slechts 10%. 
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