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  De FOD Financiën wil 
belastingplichtigen 
die ten onrechte 
een bijzondere 
liquidatiereserve 
hebben aangelegd, 
de kans geven via 
bezwaar de 
bijzondere aanslag 
terug te vorderen

WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF

JAARGANG 41 - ANTWERPEN X - P509537

N I E U W S B R I E F  O V E R  F I S C A L I T E I T

  Bijzondere liquidatiereserve

  Z
oals geweten, heeft de stijging van de roe-
rende voorheffing (RV) op liquidatieboni 
van 10 % naar (toen) 25 % met ingang van 

1 oktober 2014 heel wat reactie uitgelokt. Een en 
ander heeft er uiteindelijk toe geleid dat de wet-
gever vrij snel met overgangsmaatregelen op de 
proppen kwam. 
  
Eerst was er – parallel met de tariefverhoging – 
het tijdelijk stelsel van de   ‘interne vereffening’   
(art. 537 WIB 1992). Op grond daarvan konden 
bestaande reserves worden uitgekeerd en 
opnieuw ingebracht in kapitaal na toepassing 
van een verlaagde RV van 10 %. Een latere uitke-
ring van dit ‘nieuw’ kapitaal kan belastingvrij 
geschieden (trouwens zonder toepassing van de 
pro rata aanrekening op bepaalde belaste en 
belastingvrije reserves ingevolge art. 18, lid 2 e.v. 
WIB 1992; cf. art. 18, lid 2, aanhef WIB 1992); de 
vrijstelling geldt mits een wachttermijn van 4 jaar 
(kleine vennootschappen) of 8 jaar (grote ven-
nootschappen) in acht wordt genomen. Enkel de 
belaste reserves zoals deze ten laatste op 
31 maart 2013 waren goedgekeurd door de alge-
mene vergadering, kwamen in aanmerking voor 
de ‘interne vereffening’. 

De Programmawet van 19 december 2014 heeft 
vervolgens in een vorm van ‘permanente over-
gangsmaatregel’ voorzien, althans voor ‘kleine’ 
vennootschappen, via het stelsel van de   (gewone) 
liquidatiereserve  . Dat stelsel laat ‘kleine’ ven-
nootschappen vanaf aanslagjaar 2015 toe om het 

geheel of een deel van de (boekhoudkundige) 
winst van het boekjaar na vennootschapsbelas-
ting te reserveren op een aparte passiefrekening, 
de zogenaamde ‘liquidatiereserve’. Hierop is de 
vennootschap een afzonderlijke belasting van 
10 % verschuldigd. Bij vereffening van de ven-
nootschap kan de liquidatiebonus die wordt toe-
gerekend op de liquidatiereserve vrij van RV/
personenbelasting worden uitgekeerd. Keert de 
vennootschap de liquidatiereserve uit buiten het 
kader van een ontbinding/vereffening, dan is wel 
RV verschuldigd. Bij uitkering binnen vijf jaar na 
reservering bedroeg deze RV initieel 15 %; thans 
is dat 17 % of 20 % afhankelijk van het tijdstip 
waarop de reserve werd aangelegd. De RV 
bedraagt 5 % als ten minste vijf jaar verstreken 
zijn te rekenen vanaf de laatste dag van het 
boekjaar waarin de liquidatiereserve werd aange-
legd (art. 269, § 1, 8° WIB 1992;   Fisc  . 2017, 
nr. 1505, 4 en nr. 1522, 14).

Al snel werd het evenwel duidelijk dat bepaalde 
reserves tussen wal en schip vielen, aangezien 
de ‘interne vereffening’ enkel openstond voor 
de belaste reserves zoals deze ten laatste op   
31 maart 2013   waren goedgekeurd door de 
algemene vergadering (zie hoger), terwijl de 
gewone liquidatiereserve slechts aangelegd kon 
worden voor de boekhoudkundige winst na 
belasting   vanaf aanslagjaar 2015  . Dit betekent 
dat veel vennootschappen geen gebruik hebben 
kunnen maken van de ‘interne vereffening’ t.a.v. 
de reserves die zij voor het aanslagjaar 2013 had-
den aangelegd. Deze reserves waren immers in 

   Bijzondere liquidatiereserve :     10 % 
heffi ng terugvorderen     via bezwaar     ?    
    Alle vennootschappen die voor de aanslagjaren 2012, 2013 of 2014 een bijzondere liqui-

datiereserve hebben aangelegd met betaling van de bijzondere aanslag van 10 %, 

kregen eind juli jl. een brief toegestuurd vanwege de FOD Financiën met als hoofding 

“Kennisgeving van inning van de belasting op een andere wijze dan per kohier – bijzondere 

liquidatiereserve 2012-2014”. De bedoeling lijkt te zijn belastingplichtigen die mogelijker-

wijs ten onrechte een bijzondere liquidatiereserve hebben aangelegd, de kans te geven om 

via een bezwaarschrift de 10 % bijzondere aanslag alsnog terug te vorderen.  
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De brief van de FOD 
heeft ook als doel de 

fiscale bezwaar-
termijn van  

6 maanden te  
laten starten

zeer veel gevallen (nog) niet ‘ten laatste op 31 
maart 2013’ door de algemene vergadering goed-
gekeurd. En t.a.v. reserves aangelegd voor het 
aanslagjaar 2014 was bovendien in geen bijzon-
dere regeling voorzien. Om hieraan te verhelpen, 
heeft de Programmawet van 10 augustus 2015 
het stelsel van de liquidatiereserve uitgebreid 
naar de aanslagjaren 2013 en 2014 (Fisc. 2015, 
nr. 1440, 4). Die uitbreiding staat inmiddels 
bekend als de ‘bijzondere liquidatiereserve’ (art. 
541 WIB 1992).

Nadien bleek dat KMO-vennootschappen met een 
gebroken boekjaar dat eindigde in de laatste 
maanden van 2012 (verbonden aan aanslagjaar 
2012) in sommige gevallen ook tussen wal en 
schip vielen; indien hun jaarvergadering later viel 
dan 31 maart 2013, grepen ze naast het stelsel van 
de interne vereffening, terwijl zij voor de reserves 
van dat boekjaar evenmin een beroep konden 
doen op de bijzondere liquidatiereserve (want dat  
stelsel gold enkel voor reserves aangelegd voor 
de aanslagjaren 2013 en 2014). Het Grondwettelijk 
Hof en vervolgens de wetgever kwamen deze 
vennootschappen tegemoet : de wet van 25 de- 
cember 2017 heeft het stelsel van de bijzondere 
liquidatiereserve uitgebreid tot vennootschappen 
die niet per kalenderjaar boekhouden en waarvan 
de belaste reserves van het aanslagjaar 2012, gelet 
op de datum van de algemene vergadering, niet 
in aanmerking kwamen voor de interne vereffe-
ning van artikel 537 WIB 1992 (art. 541, § 2/1 WIB 
1992; Fisc. 2017, nr. 1547, 1).

Kortom, het stelsel van de ‘bijzondere liquidatie-
reserve’ komt eigenlijk neer op de toepassing 
voor de aanslagjaren 2012, 2013 en 2014 van het 
stelsel van de ‘gewone liquidatiereserve’, zoals 
dat geldt sinds aanslagjaar 2015. Wat wil zeggen 
dat ook het ‘bijzonder stelsel’ onderworpen is 
aan de voorwaarde dat tijdig een bijzondere aan-
slag van 10 % wordt betaald.

Kenmerkend voor de bijzondere liquidatiereser-
ves is wel dat deze bijzondere aanslag spontaan 
moest worden betaald, samen met het indienen 
van een bijzondere aangifte. Bij de gewone liqui-
datiereserve is dat anders : zij wordt langs de 
aangifte vennootschapsbelasting verwerkt en de 
afzonderlijke aanslag van 10 % (art. 219quater 
WIB 1992) wordt samen met de aanslag in de 
vennootschapsbelasting ingekohierd.

Kennisgeving van inning van de belasting
In de loop van de afgelopen maand juli ontvin-
gen alle vennootschappen die voor de aanslag- 
jaren 2012, 2013 en/of 2014 een bijzondere liqui-
datiereserve hebben aangelegd, zoals gezegd, 
een schrijven vanwege de FOD Financiën, ge- 
titeld “Kennisgeving van inning van de belasting 
op een andere wijze dan per kohier”. In het 
schrijven wordt gesteld “dat de bijzondere bijdra-

gen die u in het kader van de liquidatiereserve 
hebt betaald voor de aanslagjaren 2012, 2013 en 
2014 een belasting vormen. Die bijdragen zullen 
we aanvaarden als een regelmatige betaling, ten-
minste als we de liquidatiereserve niet hebben 
verworpen”. 

Vervolgens wordt per aanslagjaar het bedrag ver-
meld dat de vennootschap als bijzondere bijdra-
ge heeft betaald. Daaraan voegt de FOD toe dat 
de bijdrage die binnen de termijn vermeld in arti-
kel 541 WIB 1992 is betaald “voor een bedrag 
dat gelijk is aan het bedrag dat is opgenomen in 
de desbetreffende bijzondere aangifte definitief 
verworven [is] door de Belgische staat, indien 
aan alle voorwaarden is voldaan”.

Verder stelt het schrijven het volgende : 

“Niet cumulatief voldaan aan alle voorwaarden 
om een liquidatiereserve te bekomen ? U kunt de 
(gedeeltelijke) terugbetaling van de betaalde (en 
niet verworpen) bijzondere bijdrage bekomen, 
door een bezwaarschrift in te dienen :

● Vermeldt duidelijk de redenen waarom u de 
(gedeeltelijke) terugbetaling wilt bekomen.
● Dat moet u ten laatste doen binnen de 6 maan-
den [te rekenen van de derde werkdag volgend 
op de datum van verzending van dit bericht, dat 
wordt beschouwd als een ‘kennisgeving van 
inning van de belasting op een andere wijze dan 
per kohier’].
● Bij de adviseur-generaal, centrumdirecteur, 
bevoegd op 1 januari van het aanslagjaar waar-
aan de bijzondere aanslag is verbonden.

Deze kennisgeving belet ons echter niet om later 
de voorwaarden [van artikel 541 WIB 1992] te 
onderzoeken en, indien nodig, de aangegeven 
bijzondere liquidatiereserve (gedeeltelijk) te ver-
werpen in de vennootschapsbelasting”.

Doel van het schrijven
Zoals gezegd, werd de bijzondere bijdrage van 
10 % niet bij wege van inkohiering gevestigd en 
heeft zij dus niet het voorwerp uitgemaakt van 
een aanslagbiljet. Voormeld schrijven heeft dan 
ook in de eerste plaats tot doel de belasting-
plichtige een ‘kennisgeving van inning van de 
belasting op een andere wijze dan per kohier’ te 
bezorgen, zodat duidelijk is welke bedragen de 
Administratie heeft geïnd als regelmatige betaling 
van de bijzondere bijdrage. 

Dit brengt ons onmiddellijk bij het tweede doel 
van het schrijven, met name het laten starten van 
de fiscale bezwaartermijn van 6 maanden. Aan-
gezien de bijzondere liquidatiereserves met 
terugwerkende kracht werden ingevoerd, kon de 
bijzondere aanslag niet meer (samen met de ven-
nootschapsbelasting) worden ingekohierd en 
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Gelet op de gevolgen 
van een gebrek aan 
(tijdig) bezwaar, lijkt 
het aan te raden de 
aangelegde 
bijzondere 
liquidatiereserve nog 
eens grondig te 
toetsen aan de 
voorwaarden

moesten de betrokken vennootschappen deze 
aanslagen spontaan betalen samen met het indie-
nen van een bijzondere aangifte.

Bij afwezigheid van aanslagbiljet en zonder ken-
nisgeving van inning zou de fiscale bezwaarter-
mijn van 6 maanden in principe niet starten en 
zouden belastingplichtigen zich kunnen baseren 
op de algemene verjaringsregels van het burger-
lijk recht die voorzien in een verjaringstermijn 
van tien jaar voor persoonlijke rechtsvorderin-
gen. Vermits de Administratie wou vermijden dat 
ze gedurende een dergelijk lange termijn zou 
worden geconfronteerd met vorderingen tot 
teruggave, was de kennisgeving van inning 
meteen ook als startschot bedoeld voor de fiscale 
bezwaartermijn van 6 maanden. 

Bezwaarschriften moeten immers op straffe van 
verval worden ingediend binnen een termijn van 
zes maanden te rekenen van de derde werkdag 
volgend op de datum van verzending van het 
aanslagbiljet, dan wel de datum van de kennis- 
geving van de aanslag of van de inning van de 
belastingen op een andere wijze dan per kohier 
(art. 371, eerste lid WIB 1992). Luidens de admi-
nistratieve commentaar betekent de term ‘inning’ 
“de daad van de Administratie die bestaat in de 
ontvangst van de belasting, aanvaard als regel-
matige betaling en voor het door haar aangeno-
men bedrag” (Com. IB 92, nr. 371/30). Hiermee 
wou de wetgever elk onderscheid vermijden tus-
sen kohierbelastingen en belastingen die op een 
andere wijze dan per kohier worden geïnd. In 
beide gevallen vangt de bezwaartermijn slechts 
aan vanaf de datum waarop de Administratie het 
haar verschuldigde bedrag laat kennen.

Concreet betekent dit, wat de bijzondere liquida-
tiereserves betreft, dat de bezwaartermijn van  
6 maanden begint te lopen vanaf de derde werk-
dag na de verzendingsdatum van de brief. In 
principe zal er dus tot ergens in januari 2021 tijd 
zijn om bezwaar in te dienen, teneinde de geïnde 
bijzondere aanslagen geheel of gedeeltelijk 
terugbetaald te krijgen.

Wanneer kan of moet bezwaar worden 
ingediend ?
Wanneer kan de terugbetaling van de bijzondere 
aanslag worden gevraagd ? De wet zegt immers 
uitdrukkelijk dat de 10 %-heffing betaald in het 
kader van de bijzondere liquidatiereserve “defi-
nitief door de Staat verworven” is en “niet 
[wordt] verrekend met de vennootschapsbelas-
ting” (alsook dat eventuele overschotten “niet 
terugbetaalbaar” zijn); (art. 541, § 4, in fine WIB 
1992). Hieruit kan worden afgeleid dat de aanleg 
van een bijzondere liquidatiereserve en de beta-
ling van de daartoe vereiste 10 %-heffing, onher-
roepelijk zijn (Fisc. 2016, nr. 1464, 6). 

Het schrijven van de FOD Financiën bevestigt dit, 
daar waar de FOD stelt dat de heffing die de ven-
nootschap heeft betaald “definitief verworven is 
door de Belgische staat, indien aan alle voor-
waarden [opgesomd in artikel 541 WIB 1992] is 
voldaan” (eigen cursivering). Indien deze voor-
waarden effectief zijn nageleefd, is de bijzondere 
liquidatiereserve correct aangelegd en is de 10 % 
bijzondere aanslag dus definitief verworven door 
de FOD Financiën. Een bezwaar is dan niet aan 
de orde. Dit belet de Administratie echter niet om 
bij uitkering alsnog de voorwaarden te toetsen.

Een en ander betekent dat het geen zin heeft 
bezwaar in te dienen omdat de bijzondere liqui-
datiereserve haar fiscaal nut heeft verloren (bv. 
omdat de aandelen van de betrokken vennoot-
schap nu in handen zijn van een andere ‘ven-
nootschap’ – en dus niet langer in handen van 
een natuurlijk persoon – voor wie de eventuele 
RV niet de eindbelasting is). De opportuniteits-
keuze voor een liquidatiereserve is namelijk defi-
nitief.

Mocht echter thans blijken dat een (of meerdere) 
van de voorwaarden in artikel 541 WIB 1992 niet 
is (zijn) vervuld, dan bestaat – blijkens het schrij-
ven van de FOD Financiën – wel de mogelijk-
heid om in de komende maanden bezwaar in te 
dienen teneinde de bijzondere heffing van 10 % 
alsnog terugbetaald te krijgen. Wordt het be- 
zwaar toegestaan, dan kan de 10 % bijzondere 
aanslag dus worden gerecupereerd, maar dan zal 
bij uitkering van de reserve in principe de gewo-
ne RV (van thans 30 %) verschuldigd zijn (want 
het stelsel van de bijzondere liquidatiereserve is 
ten onrechte toegepast). Wordt er geen tijdig 
bezwaar ingediend en blijkt achteraf (bv. bij een 
controle n.a.v. de uitkering van de bijzondere 
liquidatiereserve) dat er een tekortkoming was, 
dan kan de 10 % heffing niet langer worden 
gerecupereerd, terwijl de aandeelhouder 30 % RV 
zal ondergaan (waardoor er sprake kan zijn van 
dubbele belasting, nl. de 10 % heffing die reeds 
betaald werd en waarvoor de bezwaartermijn al 
verstreken is en de gewone RV van 30 % op de 
uitkering). Eventueel kan dan tegen deze RV van 
30 % nog bezwaar ingediend worden.

Gelet op de beperkte bezwaartermijn en de 
gevolgen van een gebrek aan (tijdig) bezwaar, 
lijkt het aan te raden om de aangelegde bijzon-
dere liquidatiereserves nog eens grondig te toet-
sen aan de voorwaarden van artikel 541 WIB 
1992, die trouwens niet voor alle aanslagjaren 
identiek zijn. Blijkt bij dat nazicht dat er een (of 
meerdere) van de voorwaarden toch niet is (zijn) 
vervuld, waarbij verondersteld mag worden dat 
de Administratie de voorwaarden strikt zal inter-
preteren (zie ook verder), dan dient ernstig over-
wogen te worden om toch bezwaar in te dienen.
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Bespreking
Het idee om belastingplichtigen die eventueel 
ten onrechte een bijzondere liquidatiereserve 
hebben aangelegd, nu de kans te geven om de 
10 % bijzondere aanslag te recupereren via een 
bezwaarschrift, valt op zich toe te juichen. 
Temeer daar over deze mogelijkheid enige on- 
zekerheid was ontstaan, gelet op de door de wet 
gebruikte bewoordingen (‘definitief door de 
Schatkist verworven’; zie hoger); (zij het dat een 
cassatiearrest van 14 januari 2016 i.v.m. de 
bevrijdende RV wel een argument bood om te 
stellen dat de betaalde heffing kan worden terug-
gevorderd, indien blijkt dat niet alle toepassings-
voorwaarden van het stelsel van de bijzondere 
liquidatiereserve vervuld zijn; zie daarover Fisc. 
2016, nr. 1464, 6).

Door de kennisgeving van inning wordt de aan-
dacht van de betrokken vennootschappen hierop 
gevestigd, en dit op een moment waarop voor 
veel belastingplichtigen de vijfjarige wachttermijn 
aan het aflopen is, zodat een uitkering aan 5 % 
RV in zicht komt, in het bijzonder voor aanslag-
jaren 2013 en 2014, waarvoor de bijzondere 
liquidatiereserves in boekjaar 2015 konden wor-
den aangelegd. Vraag is natuurlijk hoe strikt de 
Administratie elk van de voorwaarden opgesomd 
in artikel 541, §§ 1, 2 en 2/1 WIB 1992 zal inter-
preteren en toepassen. Neem bv. de voorwaarde 

dat een kopie van de bijzondere aangifte bij de 
aangifte in de vennootschapsbelasting moet wor-
den gevoegd of de voorwaarde dat de jaarreke-
ning binnen de voorgeschreven termijn moet zijn 
neergelegd. Volstaat de niet-toevoeging van de 
bijzondere aangifte of het feit dat de jaarrekening 
één dag te laat werd neergelegd om de toepas-
sing van de 5 % RV bij uitkering na vijf jaar als-
nog te weigeren ? Klaarheid hieromtrent zou 
zeker welkom zijn, zodat de betrokken vennoot-
schappen kunnen inschatten of een bezwaar-
schrift al dan niet wenselijk is.

Een andere vraag is of er ook voor de ‘gewone’ 
liquidatiereserves nog een mogelijkheid zal wor-
den geschapen om de 10 % afzonderlijke aanslag 
te recupereren, indien achteraf mocht blijken dat 
deze reserves door een technisch mankement zijn 
aangetast. Of gaat de Administratie ervan uit dat 
de belastingplichtige dit moest hebben opgemerkt 
binnen de normale bezwaartermijn van 6 maan-
den te rekenen vanaf de derde werkdag volgend 
op de verzending van het aanslagbiljet met daarin 
de afzonderlijke aanslag ? Duidelijkheid hierom-
trent zou ook hier zeker welkom zijn, nu de vijf- 
jarige wachttermijn voor de oudste ‘gewone’ liqui-
datiereserves al verstreken is en de uitkeringen 
via dividend al volop gestart zijn.

Marc De Munter

Melding constructies

Melding grensoverschrijdende fiscale 
constructies : wie, waar, wanneer ? 

Wie moet melden ? 

D
e primaire meldingsplicht rust steeds op de 
‘intermediairs’. In bepaalde gevallen ver-
schuift de meldingsplicht subsidiair naar de 

belastingplichtigen.

● Promotor vs. dienstverlener – In het kader 
van de meldingsplicht wordt een onderscheid 
gemaakt tussen twee categorieën ‘intermediairs’ : 
de ‘promotor’ en de ‘dienstverlener’. Een ‘pro-
motor’ is “een persoon die een meldingsplichtige 
grensoverschrijdende constructie bedenkt, aan-

biedt, opzet, beschikbaar maakt voor implemen-
tatie of de implementatie ervan beheert”. Een 
‘dienstverlener’ is daarentegen “een persoon die, 
gelet op de betrokken feiten en omstandigheden 
en op basis van de beschikbare informatie en de 
deskundigheid die en het begrip dat nodig is om 
die diensten te verstrekken, weet of redelijker-
wijs kon weten dat hij, rechtstreeks of via andere 
personen, heeft toegezegd hulp, bijstand of 
advies te verstrekken met betrekking tot het 
bedenken, aanbieden, opzetten, beschikbaar 
maken voor implementatie of beheren van de 

Enkele maanden geleden heeft de Administratie een uitgebreide commentaar gepubli-

ceerd bij de nieuwe regeling die ‘intermediairs’ (en in bepaalde gevallen de belastingplich-

tige zelf) ertoe verplicht bepaalde ‘grensoverschrijdende fiscale constructies’ aan te mel-

den bij de fiscus (FAQ van 15 juni 2020 : DAC 6). De FAQ handelt in hoofdzaak over de vraag 

wat onder een ‘meldingsplichtige constructie’ moet worden verstaan (zie hierover, uitge-

breid, Fisc. 2020, nr. 1668, 7). In onderhavige bijdrage komen de overige onderdelen van de 

FAQ aan bod. 


