
Voorwoord

Winstuitkeringen zijn een veel besproken onderwerp. Vanaf 1 januari 2020 kunnen 
eindelijk de eerste dividenden worden uitgekeerd uit de in boekjaar 2014 aangelegde 
liquidatiereserves. Bovendien wordt de toepassingssfeer uitgebreid van de VVPRbis-re-
geling (Verlaagde Voorheffing – Précompte Réduit) door de afschaffing van de minimale 
kapitaalsvereiste. Tevens treedt vanaf 1 januari 2020 het nieuwe Wetboek Vennoot-
schappen en Verenigingen in werking, dat een aantal nieuwe beperkende maatregelen 
en formaliteiten oplegt bij winstuitkeringen in de BV en de CV, maar anderzijds bijko-
mende mogelijkheden oplevert, zoals de mogelijke differentiatie van de winsten vol-
gens de klasse van aandelen en de mogelijkheden om interimdividenden uit te keren.

In het eerste deel bespreken we het vennootschapsrechtelijke luik, waarin we ons uitslui-
tend baseren op het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV). 
Alle nieuwigheden inzake winstuitkeringen zijn immers bepalingen van dwingend recht 
die sowieso toepasselijk worden op alle vennootschappen waarvan de oprichtingsakte 
voor 1 mei 2019 was neergelegd, zelfs wanneer de statuten nog niet in overeenstemming 
zijn gebracht met de bepalingen van het nieuwe wetboek. Hierin komt onder meer de 
nieuwe balans- en liquiditeitstest in de BV en CV uitvoerig aan bod.

In het tweede deel komen de fiscale aspecten van winstuitkeringen aan bod, zoals de 
begrippen dividend en tantième, de DBI-regeling (Definitief Belaste Inkomsten), de 
kapitaalvermindering versus dividend, de financiering van dividenduitkeringen en de 
regels inzake roerende voorheffing met veel aandacht voor de VVPRbis-regels en de 
liquidatiereserve, met oog voor de nieuwe mogelijkheden ingevolge de inwerkingtreding 
van het WVV. We concentreren ons hier op de dividenden en tantièmes.

In de bijlage is een uitvoerige documentatie opgenomen van relevante circulaires, 
parlementaire vragen, rulings en adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige 
Normen. 

De stof is bijgehouden tot 1 januari 2020.

Zoersel, januari 2020
Guy Poppe
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