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Verlaagd tarief roerende voorheffing op dividenden voor KMO-vennootschappen 
Sedert 1 januari 2013 geldt bij de uitkering van dividenden het eenvormig tarief van 25% roerende 
voorheffing. Daarmee werd aan het vroegere gunstregime van de verlaagde roerende voorheffing van 21%  
(vóór 1 januari 2012 15%) voor bepaalde aandelen definitief een einde gesteld.  

In de loop van 2013 besliste de  regering opnieuw een verlaagde roerende voorheffing op dividenden van 
KMO’s in te voeren. Het tarief van de roerende voorheffing wordt daarbij geleidelijk verlaagd van 25% naar 
20% en uiteindelijk naar 15%. 

Het nieuwe gunstregime is van toepassing op dividenden voortkomend uit aandelen die vanaf 1 juli 2013 
werden uitgegeven ter gelegenheid van een kapitaalverhoging of bij de oprichting van een nieuwe 
vennootschap en nadat de aandelen een bepaalde periode in het bezit zijn van hun eigenaar. 

Zo bedraagt de roerende voorheffing: 
- 20% voor de dividenden die voortkomen uit de winstverdeling van het tweede boekjaar volgend op  

het boekjaar van de inbreng; 
- 15% voor de dividenden die voortkomen uit de winstverdeling van het derde boekjaar en volgende 

volgend op het boekjaar van de inbreng. 

Verder werden aan de verlaagde tarieven een hele reeks voorwaarden gekoppeld. Een dividend-uitkering komt 
pas in aanmerking voor de toepassing van de verlaagde tarieven voor zover: 

- de vennootschap die de dividenden uitkeert, kwalificeert als kleine vennootschap voor het belastbaar 
tijdperk waarin de kapitaalinbreng wordt gedaan; 

- de dividenden voortkomen uit nieuwe aandelen op naam; 
- de aandelen uitgegeven werden naar aanleiding van nieuwe inbrengen in geld vanaf 1 juli 

2013; 
- de nieuwe aandelen ononderbroken in volle eigendom blijven van de persoon die de  

kapitaalinbreng heeft verricht. Overdrachten in rechte lijn en tussen echtgenoten ingevolge 
erfopvolging of schenking worden hierbij niet beoogd; 

- het geplaatst kapitaal minstens 18.550,00 euro bedraagt ongeacht de rechtsvorm van de 
vennootschap en volstort is op het moment van de dividenduitkering. 

Om misbruiken te voorkomen werden een aantal specifieke misbruikbepalingen ingevoerd met name: 
- de inbreng in geld mag niet voortkomen van belaste reserves die werden uitgekeerd met  

toepassing van de verlaagde voorheffing van 10% (artikel 537 WIB 92) en onmiddellijk 
werden geïncorporeerd in kapitaal (zie hierover het artikel ‘Verhoging belastingtarief  liquidatieboni” 
in deze nieuwsbrief); 

- de inbreng in kapitaal komt enkel in aanmerking in de mate dat zij meer bedraagt dan de 
kapitaalverminderingen doorgevoerd vanaf 1 mei 2013. Er wordt ook rekening gehouden 
met kapitaalverminderingen in verbonden vennootschappen; 

- kapitaalverminderingen die nadien worden doorgevoerd, worden eerst aangerekend op het kapitaal dat 
recht geeft op het verlaagd tarief van de roerende voorheffing. 
 
 

Nieuwe BTW regels inzake facturatie 
De Europese richtlijn van juli 2010 voorziet in een aanpassing van de BTW-regels.  Deze richtlijn werd in ons 
BTW-wetboek opgenomen eind oktober 2012, om van kracht te gaan vanaf 1januari 2013.  Deze wet voorzag in 
een overgangsmaatregel tot eind 2013, die recent verlengd werd tot eind 2014. Dit betekent dat tot eind 2014 
zowel de oude als de nieuwe regels inzake BTW mogen toegepast worden. 

De voornaamste wijzigingen vatten we hierna samen :  

1. Tijdstip van opeisbaarheid van de BTW 
Het principe van opeisbaarheid is de voltooiing van de levering of de dienst of een ontvangen betaling.  Een 
factuur op zich maakt de BTW niet opeisbaar.  
Bij doorlopende diensten is de BTW opeisbaar bij het verstrijken van de periode waarop de afreke-ning 
betrekking heeft. 
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Voor dagontvangsten wordt het basisprincipe gevolgd : BTW opeisbaar bij betaling. 
2. Opeisbaarheid bij intracommunautaire transacties – is nu al van toepassing 

Bij intracommunautaire leveringen, verwervingen en diensten is de BTW opeisbaar bij uitreiken van een 
factuur en dit uiterlijk de 15de van de maand volgend op de maand van de levering of voltooiing van de 
dienst indien nog geen factuur werd uitgereikt.  Er is geen opeisbaarheid van de BTW bij facturering van een 
voorschot of de betaling ervan, wel bij uitreiking van een factuur voor het volledige bedrag, ook al heeft de 
levering of de dienst niet plaatsgevonden.  Indien de factuur niet werd uitgereikt de 15de van de maand, 
wordt de BTW opeisbaar bij levering of voltooiing van de dienst. 

3. Voorschotten 
De facturering van een voorschot maakt de BTW niet opeisbaar.   Het is slechts bij betaling van dat 
voorschot dat de BTW doorgestort moet worden aan de staat.  Op dat ogenblik is het aangewezen om een 
factuur op te stellen.  Hierdoor wordt ook de BTW aftrekbaar bij de klant. 
Indien bij levering of diensten een tussentijdse factuur gemaakt wordt dient dit aanzien te worden als een 
voorschotfactuur en is de BTW slechts opeisbaar bij de levering van het goed of de voltooiing van de dienst 
of bij betaling van deze tussentijdse factuur. 
Voor de aftrekbaarheid bij de klant is er echter een ‘conforme’ factuur vereist waarbij de datum / reden van 
opeisbaarheid van de BTW vermeld dient te staan.   

4. Online aan- of verkopen lichten we toe aan de hand van een voorbeeld.  Een Belgische uitgeverij stuurt een 
factuur op 24 juni 2013 voor een online elektronische bestelling van een boek aan een Belgisch BTW-
plichtige.  De klant betaalt op 29 juni en krijgt op 5 juli 2013 zijn log-in en paswoord om het boek te 
downloaden.  De BTW is opeisbaar in hoofde van de leverancier op 29 juni 2013, bij betaling.  De klant kan 
de aftrek slechts toepassen als hij beschikt over een ‘conforme factuur’, met vermelding van de datum van 
het belastbaar feit. 

5. Uitreikingstermijn van de factuur is uiterlijk de 15de van de maand volgend op de opeisbaarheid van de 
BTW. 

6. Vermeldingen op de factuur 
- Datum van belastbaar feit of incassering van de prijs die de BTW opeisbaar maakt, 
- Bij verlegging van heffing volstaat de vermelding : ‘BTW verlegd’; 
- Bij self-billing vermelding : ‘Factuur uitgereikt door de afnemer’; 
- Bij vrijstelling van BTW : enkel reden van vrijstelling vermelden (niet meer te verwijzen naar het juiste 

artikel); 
- De vermelding ‘Factuur’ hoeft niet, een factuur is elk document of bericht op papier of elektro-nisch, dat 

voldoet aan de voorwaarden vastgesteld in het wetboek en de uitvoeringsbesluiten. 
7. Factureringsverplichting: bij self-billing blijft een voorafgaandelijk akkoord vereist. 

De verlenging van de overgangsmaatregel tot eind 2014 is er gekomen omdat al deze wijzigingen heel wat 
aanpassingen zullen vragen op vlak van boekhoudkundige verwerking en/of software. 
 
 
Verhoging belastingtarief liquidatieboni 
Ingevolge de programmawet van 28 juni 2013 wordt het tarief op de liquidatieboni vanaf 1 oktober 2014 
opgetrokken van 10% naar 25%. Of eenvoudiger gesteld, bij de vereffening van uw vennootschap na 1 oktober 
2014 zal op hetgeen u ontvangt bovenop het gestort kapitaal 25% roerende voorheffing verschuldigd zijn in 
plaats van momenteel 10%. Uit vrees dat ingevolge deze maatregel vele bedrijfsleiders hun (KMO) 
vennootschappen vóór 1 oktober 2014 zouden vereffenen heeft men een overgangsmaatregel ingevoerd, die 
ondertussen omschreven wordt als “de interne vereffening” of “het vastklikken van de belaste reserves”. Deze 
overgangsmaatregel komt er op neer dat de belaste reserves en overgedragen winst zoals die goedgekeurd waren 
door de algemene vergadering ten laatste op 31 maart 2013 in de toekomst kunnen uitgekeerd worden aan het 
huidige tarief van 10%, voor zover deze belaste reserves nu worden uitgekeerd als dividenden, waarbij de 
roerende voorheffing van 10% onmiddellijk wordt voldaan en waarbij het nettodividend “onmiddellijk” wordt 
geïncorporeerd in het maatschappelijk kapitaal. Bij een latere kapitaalvermindering (zie verder) of bij de latere 
liquidatie van de vennootschap kunnen deze in het maatschappelijk kapitaal opgenomen dividenden belastingvrij 
worden uitgekeerd. Dit komt er op neer dat de aandeelhouders nu 10% betalen om in de toekomst 15% te 
besparen. Voor KMO- 
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vennootschappen (artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen) moet u wel een sperperiode van 4 jaar 
respecteren (8 jaar bij niet KMO-vennootschappen) om geen bijkomende belastingheffing te krijgen bij een 
eventuele latere kapitaalvermindering. Concreet betekent dit dat wanneer een KMO-vennootschap na het 
“vastklikken van de belaste reserves” tot een kapitaalvermindering zou overgaan binnen de 4 jaar na de 
kapitaalverhoging, er een bijkomende heffing is van : 

- 15% bij kapitaalvermindering binnen de eerste twee jaar; 
- 10% bij kapitaalvermindering gedurende het derde jaar; 
- 5% bij kapitaalvermindering gedurende het vierde jaar. 

De termijn van één, twee, drie of vier jaar wordt gerekend vanaf de dag van het verlijden van de notariële akte 
met betrekking tot de kapitaalverhoging. 
Tot op heden is het niet duidelijk of die bijkomende heffing ook van toepassing is wanneer de KMO-
vennootschap binnen deze termijnen zou liquideren. In de huidige stand van de wetgeving zou dit niet het geval 
zijn.  
Oorspronkelijk was voorzien dat voor vennootschappen die boekhouden per kalenderjaar de uitkering van 
reserves en de incorporatie van het dividend in het maatschappelijk kapitaal moest gebeuren vóór 31 december 
2013. Gezien de krappe tijdspanne heeft men uiteindelijk gesteld dat in bovenvermeld geval (boekjaar gelijk aan 
kalenderjaar) de dividenduitkering weliswaar nog steeds moet gebeuren vóór 31 december 2013, maar de 
notariële akte met betrekking tot de kapitaalverhoging pas moet verleden worden uiterlijk vóór 31 maart 2014. 
Verder is er ook nog voorzien in een specifieke antimisbruikbepaling voor vennootschappen die in het verleden 
(de vijf boekjaren, voorafgaand aan het jaar van de dividenduitkering aan 10%) “normale” dividenden (inclusief 
superdividenden) hebben uitgekeerd. Voor zover zij voor het boekjaar waarbij de dividenduitkering gebeurt aan 
10%, geen gewone dividenduitkering doen (belastbaar aan 25%) die minstens het gemiddelde is van de 
dividenduitkering tijdens de vijf voorafgaande boekjaren, een bijzondere aanslag zal gevestigd worden voor het 
aanslagjaar waarin de dividenduitkering aan 10% gebeurd is, à rato van 15% op hetgeen te weinig is uitgekeerd 
aan 25%. Het gemiddelde van de “normale’ dividenduitkering van de vijf voorafgaande boekjaren wordt 
berekend als volgt : 

Totaal van de dividenduitkering van de vijf voorgaande boekjaren   
        x 100%              
 Totaal van de te bestemmen winst van de vijf voorafgaande boekjaren    

Gezien het feit dat, om al dan niet gebruik te maken van de overgangsmaatregel, afhankelijk is van vele factoren, 
hebben wij geopteerd om  al onze klanten die eventueel in aanmerking komen, persoonlijk te contacteren. Mocht 
u nog niets vernomen hebben van ons en u denkt toch in aanmerking te komen of indien u bijkomende vragen 
hebt omtrent deze (toch drastische) maatregelen, gelieve ons dan ook te contacteren. 
 
 
Dienstencheques : financiële en fiscale wijzigingen 

De prijs van de dienstencheques stijgt vanaf 1 januari 2014 van € 8,50 per cheque naar € 9,00 per cheque voor de 
eerste 400 aangekochte cheques, en van € 9,50 per cheque naar € 10,00 per cheque voor de volgende 100 
aangekochte cheques.  Dit aantal maximum aan te kopen cheques geldt per belastingplichtige.  Per gezin kunnen 
dus 800 dienstencheques aangekocht worden aan € 9,00 en 200 dienstencheques aan € 10,00 per cheque.  De 
dienstencheques aangekocht of omgeruild tussen 1 september 2013 en 31 december 2013 zijn geldig tot en met 
30 april 2014.  Ze kunnen ook tot die datum worden terugbetaald. 
U hebt dus de mogelijkheid tot 31 december 2013 nog een voorraad  cheques aan te kopen (betaling moet vóór 
31 december 2013 op de rekening van Sodexo toekomen) die u tot 30 april 2014 kunt gebruiken. 
Het bedrag dat u voor dienstencheques betaalt, geeft recht op een belastingvermindering van 30%. Voor uitgaven 
gedaan vóór 1 juli 2013 is het aftrekbare bedrag (per belastingplichtige) beperkt tot € 2.720,00.  Vanaf 1 juli 2013 
is het aftrekbare bedrag beperkt tot € 1.380,00 per belastingplichtige, waarbij reeds rekening wordt gehouden met 
de gedane aankopen van vóór 1 juli 2013. Vermits de beperking van de aftrek geldt per belastingplichtige, is het 
aangewezen dat bij gehuwden en wettelijk samenwonenden beide partners een dienstencheque- overeenkomst 
afsluiten zodat beide partners maximaal van de belastingvermindering kunnen genieten.                        

 


