
 

 

LIQUIDATIERESERVE 

Uitbreiding liquidatiereserve naar winst van 2012 en 2013! 

Bij de begrotingscontrole werd beslist dat kmo’s hun winst van 2012 en 
2013 toch ook nog als liquidatiereserve zouden kunnen boeken! Op basis 
van de ontwerp-wettekst daarover blijkt nu hoe het een en ander concreet 
moet gebeuren... 

Liquidatiereserve uitgebreid 

Is op zich al een cadeau. Absoluut! De liquidatiereserve (art. 184quater 
WIB 92) komt er immers kortweg op neer dat u, door nu 10% belasting te 
betalen op uw winst na belasting, later bij de vereffening van uw 
vennootschap géén extra belasting meer betaalt op het bedrag dat uw kmo 
doorheen de jaren als zgn. liquidatiereserve aangelegd heeft. U vermijdt 
dus zo om op het einde van de rit 25% roerende voorheffing te betalen op 
de zgn. liquidatiebonus. Bovendien kunt u die liquidatiereserves, na een 
wachtperiode van vijf jaar, als dividend uitkeren tegen minder dan 25%. 

Nu komt er nog een strik rond. De initiële wet stelt immers dat het 
aanleggen van een liquidatiereserve voor het eerst mogelijk is vanaf 
aanslagjaar 2015. Loopt uw boekjaar gelijk met het kalenderjaar, dan is dat 
dus voor het eerst nu, voor de winsten van het voorbije boekjaar 2014. 
Naar aanleiding van de recente begrotingscontrole werd echter beslist dat 
ook uw winsten van boekjaar 2012 (aanslagjaar 2013) en 2013 (aanslagjaar 
2014) gebruikt mogen worden om zo’n liquidatiereserve aan te leggen! 

Wat betekent dat concreet? 

Dezelfde basisprincipes. Zo is bv. de ‘bijzondere’ liquidatiereserve voor 
winsten van 2012 en 2013 ook alleen maar mogelijk voor kmo-
vennootschappen (art. 15 W.Venn.) . Ook het aanleggen zelf is identiek: de 
boekhoudkundige winst na belasting wordt geheel of gedeeltelijk 
overgeboekt naar een afzonderlijke rekening van het passief, waarvoor dan 
de zgn. onaantastbaarheidsvoorwaarde geldt. 

Opmerking . Het is geen probleem als uw vennootschap op dit moment 
geen kmo is. Zolang zij maar een kmo was voor boekjaar 2012 en/of 2013... 

Let op! De bijzondere liquidatiereserve voor 2012 en/of 2013 aanleggen, 
kan maar in de mate waarin de winst van 2012 en 2013 – bij het begin van 
het belastbare tijdperk waarin de bijzondere liquidatiereserve aangelegd 
wordt – nog steeds deel uitmaakt van de reserves van uw vennootschap. 

Wat zou er dan anders zijn? De 10%-aanslag wordt, naar verluidt, niet 
mee ‘ingekohierd’ met de aanslag vennootschapsbelasting. U moet die 
afzonderlijk betalen aan uw ontvangkantoor via een specifiek 
aangifteformulier dat nog in de maak is. Die aangifte moet u dan ook 
toevoegen bij uw aangifte vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 
waarin u de bijzondere liquidatiereserve aanlegt. 

Hoe zit het met de ‘timing’? Voor vennootschappen wier boekjaar 
gelijkloopt met het kalenderjaar, moet het bijgaande tijdsschema gevolgd 



 

worden. Voor de bijzondere reserve van het boekjaar 2012 heeft u m.a.w. 
nog tijd tot 30.11.2015 om de 10%-aanslag te betalen en tot 31.12.2015 
om de boeking te doen. 

Tip. Dat uw jaarvergadering over 2014 dus eventueel al gepasseerd is, is 
geen probleem. 

 

 

 

 

Winsten gekoppeld aan 

boekjaar 2012 boekjaar 2013 

deadline betaling 
10% 

30.11.2015 30.11.2016 

deadline bijzondere 
aangifte 

tijdstip waarop de 
aanslag betaald wordt 

tijdstip waarop de 
aanslag betaald wordt 

deadline boeking 
liquidatiereserve 

31.12.2015 31.12.2016 

start sperperiode 
(vijf jaar) 

31.12.2015 31.12.2016 

De basisregels voor de gewone liquidatiereserve zouden ook gelden voor de 
bijzondere liquidatiereserve voor winsten van de boekjaren 2012 en 2013. 
Voor de aanleg van die bijzondere liquidatiereserve heeft u nog even de tijd, 
nl. nog tot 30.11.2015 voor de winst van 2012 en tot 30.11.2016 voor die 
van 2013. 

  

 

 



 
 
 

 



 



 
 
 
 


