
 

 
Toch nog dividend uitkeren aan 15 procent? Is dat nog mogelijk? 

Inhoud 

De regering wil kapitaalverhogingen bij, en de oprichting van, kmo's aanmoedigen 

door een verlaagd tarief in de roerende voorheffing toe te staan voor de met de 

inbreng overeenstemmende dividenden. Het verlaagde tarief is echter maar van 

toepassing na twee jaar. Tot dan blijft in geval van dividenduitkering het tarief 25 %. 

Dividenden die verdeeld of toegekend worden bij de winstverdeling van het tweede 

boekjaar na de inbreng, worden belast aan 20 %. Vanaf het derde boekjaar wordt dat 

15 %. .................................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
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Wanneer weer dividenden tegen 15%? 

Wie nu het kapitaal van zijn vennootschap verhoogt, kan onder bepaalde 

voorwaarden opnieuw dividenden opnemen tegen 15% roerende voorheffing i.p.v. 

25%.  

Wie kan dit precies doen en waarmee moet u dan rekening houden? 

In welke vennootschappen mogelijk? 

Alleen in ‘kleine’.  

Het moet m.a.w. gaan om vennootschappen die de laatste twee boekjaren niet meer 

dan een van de volgende criteria overschreden hebben: 

o jaaromzet: € 7.300.000 excl. btw; 

o balanstotaal: € 3.650.000; 

o gemiddeld personeelsbestand: 50. 

 

Ook type vennootschap van belang!  

Het kan alleen in vennootschappen met een minimumkapitaal van € 18.550. Heeft u 

een (eenpersoons)-bvba of gaat het om een nv of een cvba, dan is er wat dat betreft 



 

alvast geen probleem. Voor vennootschappen zonder vereist minimumkapitaal, bv. 

een vof, vormt dit mogelijk wel een beletsel. 

En wat met VOF? 

. Gaat het bv. om zo’n vof, dan kan het toch als het kapitaal na de inbreng van vers 

geld toch minimaal € 18.550 bedraagt. 

Bestaande of nieuwe vennootschappen?  

Beide komen in aanmerking. Wel zal de concrete toepassing van de maatregel voor 

die laatste gemakkelijker zijn, gelet op de vereiste van een inbreng in geld sinds 1 juli 

2013. 

Inbreng vers geld vereist 

Alleen voor vers kapitaal.  

Alleen het kapitaal dat nieuw ingebracht werd in de vennootschap na 1 juli 2013 kan 

recht geven op een dividend tegen 15% roerende voorheffing. Voor nieuwe 

vennootschappen opgericht na 1 juli 2013 is dat dus het volledige kapitaal, voor de 

andere daarentegen zal dat slechts een gedeelte zijn. 

Let op! Vereist is ook dat het kapitaal volstort is bij het uitkeren van het dividend. 

Oud kapitaal blijft sowieso 25%?  

Jawel. Heeft uw bvba een kapitaal van € 20.000 en pompt u er nu € 10.000 extra 

kapitaal in, dan zal een dividend sowieso voor 2/3 belast worden tegen 25%. Alleen 

dat nieuwe kapitaal kan dus recht geven op het lagere tarief van 15%. 

Opmerking! Eerst een kapitaalsvermindering doen om het kapitaal dan weer te 

verhogen, werkt niet! 

Let op ! Het kapitaal dat voortkomt uit het vastklikken van de winsten uit het 

verleden – die andere begrotingsmaatregel – tegen 10% komt ook niet in 

aanmerking. 

Vervolgens voldoende lang wachten! 

Niet onmiddellijk dus.  

Het 15%-tarief zal inderdaad pas van toepassing zijn voor de dividenden die ten 

vroegste het derde jaar na de inbreng van geld uitgekeerd worden.  

Doet u nu in 2013 nog een kapitaalsverhoging, dan geldt het 15%-tarief ten vroegste 

in 2016. 

Let op! Het moet dan wel gaan om een dividend ten laste van dat derde boekjaar. 

Voor een dividend in 2016 ten laste van boekjaar 2015 zal het 15%-tarief dus nog 

niet van toepassing zijn. Pas een dividend ten laste van boekjaar 2016 zal het 

verlaagd tarief van 15% genieten. In de praktijk zal dat dus doorgaans pas het geval 
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zijn op de algemene vergadering van 2017. 

Wat bij een te snel dividend?  

Dan betaalt u méér... Het eerste boekjaar na de inbreng betaalt u op een dividend 

immers nog het gewone tarief van 25%. Een dividend ten laste van het tweede 

boekjaar na de inbreng kost u nog 20%. 

Voorbeeld  

Stel, het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december en de algemene vergadering 

(AV) die de dividenden toekent, valt een half jaar na de afsluiting van het boekjaar. 

Wie onmiddellijk vanaf 1 juli 2013 gebruik maakt van de mogelijkheid om het kapitaal 

te verhogen moet dus tot midden 2016 wachten om gebruik te kunnen maken van 

het tarief van 20 %. Vanaf midden 2017 profiteert men van het laagste tarief van 

15 %. Uiteengezet ziet de situatie er als volgt uit:  

- Op 1 juli 2013 (boekjaar 2013) verricht men de inbreng. De AV beslist in juni 2014 

tot de uitgifte van de eerste dividenden, welke onderhevig zullen zijn aan een RV van 

25 %. Dit is het 'boekjaar van de inbreng'.  

- In juni 2015 beslist de AV om ook voor het boekjaar 2014 dividenden uit te keren. 

Ook deze dividenden zullen onderhevig zijn aan een RV van 25 %. Dit is het 'eerste 

boekjaar na de inbreng'.  

- In juni 2016 beslist de AV om tevens voor boekjaar 2015 dividenden uit te keren. 

Gezien we ons hier bevinden in het 'tweede boekjaar na de inbreng' zullen deze 

dividenden deze keer slechts onderhevig zijn aan een RV van 20 %.  

- Wanneer tenslotte in juni 2017 wordt beslist om dividenden voor het boekjaar 2016 

uit te keren zullen deze onderworpen zijn aan een RV van 15 %. We bevinden ons 

hier immers in het 'derde boekjaar na de inbreng'.  

Beperkingen 

• Een belangrijke beperking is dat de nieuw gecreëerde aandelen niet 

overgedragen mogen worden.  

Alleen de oorspronkelijke investeerder krijgt dus het fiscale voordeel voor 

zijn dividenden. Hierop worden wel een aantal uitzonderingen gemaakt.  

Zo worden overdrachten aan kinderen of tussen echtgenoten ingevolge een 

erfopvolging of schenking niet aangemerkt als een overdracht welke de 

toepassing van het gunstregime teniet doen.  

Ook fiscaal neutrale fusies, splitsingen of ermee gelijkgestelde verrichtingen 

worden behandeld alsof er geen overdracht heeft plaatsgevonden. Voor 

schenkingen, of testamentaire of contractuele erfopvolgingen die niet 

gelijkluidend zijn aan de wettelijke erfopvolging wordt wel vereist dat de 

volle eigendom behouden blijft bij één en dezelfde persoon.  

• Verder moeten de nieuwe aandelen ook in volle eigendom gehouden 
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worden. Wanneer deze echter in naakte eigendom of vruchtgebruik worden 

verkregen ingevolge een wettelijke erfopvolging, een erfopvolging met 

gelijkaardige gevolgen of een ascendentenverdeling die geen afbreuk doet 

aan het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot, blijft het gunsttarief 

van toepassing op de dividenden.  

• Ook mogen de inbrengen in geld niet voortkomen uit een verdeling van 

belaste reserves. Deze regel werd in de Programmawet ingevoerd om 

cumulatie van gunstregimes te vermijden. De invoering van een nieuw 

artikel 537 WIB 92 voorziet immers in een gunstregime voor de uitkering van 

belaste reserves.  

• Tenslotte geldt het gunsttarief niet voor liquidatieboni.  

samenvatting 

Het 15%-tarief geldt alleen als en in de mate waarin er vers geld ingebracht wordt. 

Alleen voor nieuwe vennootschappen is dat dus voor het volledige dividend, voor zij 

die reeds bestonden vóór 1 juli 2013 zal een dividend sowieso nog deels tegen 25% 

belast worden. Verder moet u sowieso minstens drie jaar wachten. 
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