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BTW-aangifte
Voor onze BTW-plichtige klanten: tegen 20 juli is de aangifte voor het tweede kwartaal 2015 in
te dienen. Om dit tijdig te kunnen doen, vragen wij spoedig (ten laatste tegen 10/07/2015) de
nodige documenten te bezorgen zodat wij op onze beurt u tijdig de betalingsinstructies
kunnen doorgeven.

Liquidatiereserve
Als er één gebied is waar er de laatste jaren veel is aan gesleuteld door de regering(en), dan
moet dat de roerende voorheffing (RV) zijn. Verhoging van RV op intrest van 15% naar 25%
(met de vreselijke tussenstap van 21%), verhoging van RV op bepaalde dividenden van 15%
naar 25%, verhoging van RV op liquidatiebonus van 10% naar 25%, ... Er mag gerust gesteld
worden dat de ‘spelregels’ totaal veranderd zijn. Het voorbeeld waar het grootste verschil
gemaakt wordt: vroeger adviseerden we iedereen om niet te overdrijven met dividenden (15%
of 25%) zodat er bij vereffening van een liquidatiebonus aan 10% kon geprofiteerd worden en
dat heeft nu dus geen enkele zin meer.
Net omdat de stijging van de RV op die liquidatiebonus zo hoog was, is er op dat moment
voorzien in een vrij ingewikkelde ‘vastklikoperatie’ waar enkele klanten dan ook gebruik van
hebben gemaakt. Die mogelijkheid is ondertussen van de baan dus die bespreken we hier
niet verder.
Wel nieuw ingevoerd is de ‘liquidatiereserve’ die kadert in hetzelfde thema. Kort samengevat
komt het erop neer dat wanneer de winst van het boekjaar nu al wordt gereserveerd (en dus
niet uitgekeerd als dividend) én er ook nu al 10% vennootschapsbelasting op wordt betaald
dan mag die reserve bij de uiteindelijke liquidatie belastingvrij opgenomen worden. Groot
nadeel is het risico dat er te veel betaald is wanneer die ‘liquidatiereserve’ in latere jaren wordt
aangetast door verliezen.
Interessant is dat het niet verboden wordt om de ‘liquidatiereserve’ toch uit te keren als
dividend vóór vereffening van de vennootschap. Uiteraard is er dan wel een bijkomende
heffing te betalen: 15% bij uitkering binnen de 5 jaar en 5% daarna. Met andere woorden:
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rekening houdende met een RV van 25% op dividenduitkering bij ‘oude’ vennootschappen is
het beter om de komende 5 jaar een liquidatiereserve aan te leggen (10%) en die na 5 jaar
op te nemen (extra 5%) dan binnen 5 jaar een dividend uit te keren (25%). Even nadenken
over een aanpassing van de dividendpolitiek is dus zeker aangewezen.
‘Nieuwe’
vennootschappen (eigenlijk eerder ‘nieuw kapitaal’ vanaf 1/07/2013) genieten dan weer van
het tarief van 15% bij dividenduitkering (mits bepaalde voorwaarden) waardoor voor hen deze
afweging wat moeilijker wordt.
Enkel de winst van het afgesloten boekjaar, en dus niet die van vorige boekjaren, mag besteed
worden aan deze liquidatiereserve. De afweging moet dus jaarlijks gebeuren en een eerste
keer voor het jaar 2014. Voor de winsten van de jaren 2012 en 2013 is in een overgangsregeling
voorzien waardoor die beslissing kan uitgesteld worden. De achterliggende reden is dat deze
jaren buiten de periode vielen die vatbaar was voor de ‘vastklikoperatie’ die we hiervoor
hebben aangehaald. De exacte voorwaarden van deze overgangsbepaling zijn nog niet
bekend op dit moment.
Belangrijk is dat de liquidatiereserve voorbehouden is voor kleine vennootschappen. Gezien
de complexiteit van deze materie is het onmogelijk om alle modaliteiten van de regeling te
behandelen in onze nieuwsbrief. Of het aan te raden is om er gebruik van te maken, hangt
voor een groot deel af van de toekomstplannen dus geven we hier ook bewust geen
algemeen advies mee.
We willen het belang van dit onderwerp echter niet onderschatten en daarom vragen wij om
ons zeker te contacteren als u hiervan gebruik wil maken of er meer info over wenst.
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