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1. Achtergrond

Artikel 537 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 bepaalt: "In
afwijking van de artikelen 171, 3 0

, en 269, § 1, l a, wordt het tarief van de
personenbelasting, respectievelijk de roerende voorheffing vastgesteld op
10 pct. voor de dividenden die overeenkomen met de vermindering van de
belaste reserves zoals deze ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd
door de Algemene Vergadering op voorwaarde dat en in de mate dat minstens
het verkregen bedrag onmiddellijk wordt opgenomen in het kapitaal en dat
deze opneming plaatsvindt tijdens het laatste belastbaar tijdperk dat aftluit
voor 1 oktober 2014. "

Deze overgangsregeling biedt vennootschappen de mogelijkheid om hun
belaste reserves uit te keren als een dividend aan een aanslagvoet van 10 % in
plaats van 25% "op voorwaarde dat en in de mate dat minstens het verkregen
bedrag onmiddellijk wordt opgenomen in het kapitaal" en dit binnen
bijzondere termijnen.

De kapitaalsverhoging kan inzonderheid worden onderschreven middels een
inbreng in natura (inbreng van het vorderingsrecht op het dividend), met
inachtneming van de voorwaarden die ter zake voorzien zijn in het Wetboek
van vennootschappen (paragraaf 15 van de Circulaire nr. Ci.RH 233/629 .295
(AAFisc. 35/2013) dd. 01.10.2013).

( I ) De omzendbrieven bevatten algemene deontologische aspecten en hebben geen bindend
karakter in hoofde van de bedrijfsrevisoren (Verslag aan de Koning, K.B. 21 april 2007,
Ss. 27 april 2007, p. 22890) . De omzendbrieven kunnen standpunten van de Raad van het
Instituut of beschrijvingen van een wettelijke, reglementaire of nonnatieve verplichting
inhouden op voorwaarde dat deze voortvloeien uit de deontologie van het beroep van
bedrijfsrevisor.
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Onderhavige omzendbrief wil de bedrijfsrevisor wijzen op de specifieke
vereiste werkzaamheden die in het kader van de uitvoering van zijn opdracht
over de inbreng in natura van de schuldvordering als gevolg van de uitkering
van de reserves, in toepassing van de in artikel 537 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992 bedoelde procedure, moeten worden toegelicht.
Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de controle van de regelmatigheid van
de uitkering van de reserves in het licht van het Wetboek van
vennootschappen, meer bepaald binnen de perken voorzien in de
artikelen 320 (BVBA), 429 (CVBA) en 617 (NV) van het Wetboek van
vennootschappen.

2. Specifieke vereiste werkzaamheden van de bedrijfsrevisor

2.1. Enkele aandachtspunten {niet-exhaustieO

Overeenkomstig artikel 7, paragrafen I en 2 van de wet van II januari 1993
tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen
van geld en de financiering van terrorisme (hierna de antiwitwaswet) moet de
bedrijfsrevisor meer bepaald zijn cliënten, natuurlijke personen en
rechtspersonen, en de lasthebber(s) van zijn cliënten identificeren en hun
identiteit verifiëren; hij dient tevens passende informatie te ontvangen over de
uiteindelijke begunstigden van zijn cliënt en aan laatstgenoemde een
risiconiveau van witwassen toekennen. Indien de bedrijfsrevisor de
commissaris is van de betrokken vennootschap, dient hij deze verificaties niet
te verrichten, voor zover ze voorafgaandelijk werden uitgevoerd.

De bedrijfsrevisor ziet toe op de naleving van de onafbankelijkheidsregels in
het koninklijk besluit van 10 januari 1994 betreffende de plichten van de
bedrijfsrevisoren en de normen inzake controle van inbreng in natura en quasi 
inbreng, en meer in het bijzonder in paragraaf 2.4. van deze normen.

Het is aan te bevelen dat de bedrijfsrevisor een opdrachtbrief opstelt.

Vervolgens zal de bedrijfsrevisor, overeenkomstig een passend
controleprogramma, dat in het bijzonder de uit te voeren controles bevat op de
beschrijving en de waarderingsmethode van de in te brengen schuldvordering
zoals ze voortvloeit uit de uitkering van de reserves in toepassing van artikel
537 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 moeten controleren.

2.2. Uit te voeren controles op het bestaan en de rechtmatigheid van de
schuldvordering

A. Algemeen beginsel: de schuldvordering vloeit voort uit een
dividenduitkering in uitvoering van een specifieke procedure en moet aan
verschil/ende voorwaarden voldoen

a. Naleving van het Wetboek van vennootschappen

In het kader van de uitvoering van zijn opdracht moet de bedrijfsrevi sor
toezien op de naleving van het Wetboek van vennootschappen.
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De beslissing om een dividend uit te keren door opname van de belaste
reserves onder de vorm van een tussentijds dividend zal worden genomen op
de gewone algemene vergadering of - ~elet op de vastgestelde termijn - op
een buitengewone algemene vergadering.

De bedrijfsrevisor moet zich vergewissen van de regelmatigheid van de
bijeenroeping van de algemene vergadering van de vennootschap. Hij gaat
meer bepaald na of de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en
gebeurlijk van de statuten inzake bijeenroeping, volmacht, stemming enz.
werden nageleefd.

Daarnaast moet de bedrijfsrevisor nagaan of de vennootschap rekening heeft
gehouden met de door het vennootschapsrecht opgelegde beperkingen inzake
uitkering van dividenden.

Overeenkom stig de artikelen 320, 429 en 617, eerste lid van het Wetboek van
vennootschappen mag geen uitkering geschieden indien op de datum van
afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de
jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het
bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen
worden uitgekeerd.

"Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa
zoals dat blijkt uit de balans. verminderd met de voorzieningen en schulden.
Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet
omvatten:
10 het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en
uitbreiding;
]0 behoudens in uitzonderingsgeval/en. te vermelden en te motiveren in de
toelichting bij de j aarrekening. het nog niet-afgeschreven bedrag van de
kosten van onderzoek en ontwikkeling" (art. 320/429161 7, tweede en derde lid
W. Venn.).

In zijn arrest van 23 januari 2003 heeft het Hof van Cassatie geconcludeerd
dat binnen de grenzen van artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen,
de algemene vergadering op elk moment in de loop van het boekjaar kan
beslissen om aan de aandeelhouders een dividend uit te keren uit de
beschikbare reserves. De wettelijke bepalingen inzake de goedkeuring van de
jaarrekening door de gewone algemene vergadering houden geen beperking in
van deze bevoegdheid (Cass., 23 januari 2003, TRV, 2003, 541, noot, NjW,
2004,52, JT, 2004,155 en JLMB, 2003, 1252i.

2 Voor zover aan alle wettelijke voorwaarden voldaan is, zou het bestuursorgaan kunnen
beslissen om de procedure van een interimdividend toe te passen.
J A. BENOIT.MoURY, O. C APRASSE, B . T ILLEMAN (hoofdredactie) , Wetboek
vennootschapsrecht: geannoteerd wetboek van vennootschappen met bijzondere wetge ving
met inbegrip van de verenigingen en stichtingen, Brussel, die Keure, 20 13. p. 483 .
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Er kan worden aangenomen dat de overgedragen winst gelijkgesteld moet
worden met een derge lijke beschikbare reserve4

•

De bedrij fsrevi sor moet niet enkel het bestaan van een uitkeerbare winst
nagaan maar zal zich ook moeten vergewissen van het definitief bedrag van de
reserves opgenomen in de laatste jaarrekening' , In dit verband dient in
herinnering te worden gebracht dat de Raad van het Instituut van oordeel is dat
een wijziging van een door de algemene vergadering tevoren goedgekeurde
jaarrekening slechts mogelijk is in twee gevallen:

1. de jaarrekening is niet in overeenstemming met de wettelijke
voorschri ften; of

2. de jaarrekening bevat materiële fouten6
.

De bedrijfsrevisor zal er zich tevens van vergewissen dat, in voorkomend
geval, het uitgekeerde dividend rekening houdt met de uitkeringen van
reserves en de incorporatie van reserves in het kapitaal die zich voordeden
sinds het begin van het lopende boekjaar. Overigens, indien de uitgekeerde
reserves die bestaan in de jaarrekening als referentie dienen voor de toepassing
van artikel 537 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 manifest
in vraag werden geste ld door daaropvolgende verliezen, moet de
bedrijfsrevisor de noodzaak onderzoeken om een voorbehoud of een
afkeurende verklaring af te geven overeenkomstig paragraaf 4.2 van de
normen inzake controle van inbreng in natura en quasi-inbreng.

b. Naleving van de in artikel 537 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen 1992 (hierna WIB 92) bedoelde procedure

Volgens Circulaire nr. Ci.RH 233/629. 295 (AAFisc. 35/20\3) van
1 oktober 20\3 verwijst het begrip "belaste reserves" zoals aangehaald in
artikel 537, eers te lid W IB 92, naar een fiscaal begrip en niet naar een
boekhoudkundig begrip. Het betreft de reserves die voorkomen in de opgave
328R7 en die kunnen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders of vennoten.

Bijgevolg worden door de maatregel beoogd, de uitkeringen van dividenden
die hun oorsprong vinden in en in de mate dat ze ingeschreven zijn in de
opgave 328R inzake :

- boekhoudkundige beschikbare reserves (reserves die de
vennootschapsbelasting hebben ondergaan en waarover de algemene

4 D. HEENEN, "L 'arrêt de la Cour de cassation du 23 janvier 2003 - Le terme d'une éphémére
controverse" , (noot onder Cass. 23 januari 2003), TBH 2003, p. 843, nr. 6; L. S IMONT en P.A.
FORIERS. "La distribution de r éserves disponibles en cours d'exercice" , Liber Amicorum Jean
Pierre Debandt, Brussel, Bruylant, 2004 , p. 606-607.
S Onder reserves opgenomen in de jaarrekening. met name de boekhoudkundige reserves,
verstaat men ook de overgedragen winst.
6 Omzendbrief 201113 van het lBR van 10 maart 2011 betreffende de verbetering van de
jaarrekening en bijkomende prestaties in dat verband.
7 Voor een gedetailleerde opgave van de belaste reserves, zie de nrs 199/128 tot 130 Com.IB

92.
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vergadering bijgevolg vrij kan beschikken, inzonderheid door ze onder de
vorm van dividenden uit te keren);
overgedragen winst;

- reserves voortvloeiend uit een vermindering van het maatschappelijk
kapitaal (of van een uitgifte-premie) door opname van de "belaste reserves"
die voorheen in het kapitaal (of in de uitgiftepremies) werden opgenomen
(par. 7).

Artikel 537, eerste lid WIB 92, beoogt inzonderheid de belaste reserves "zoals
deze ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene
vergadering" . Het is bijgevolg mogelijk dat de belaste reserves waannee
rekening moet worden gehouden diegene zijn die verband houden met dc
resultatenrekening betreffende het jaar 2011 (vb.: een vennootschap die haar
balans afsluit op 31.12 waarvan de jaarrekening wordt goedgekeurd door een
AV die in mei wordt gehouden: de laatste AV die aan 1.4.2013 voorafgaat is
deze van mei 2012, met betrekking tot het boekjaar 2011) (par. 8).

Om de verlaagde aanslagvoet van 10 % te verkrijgen is vereist dat het
dividend in het kapitaal van de uitkerende vennootschap wordt ingebracht in
het kader van een kapitaalverhoging die ten vroegste op I juli 2013 wordt
verricht en tijdens het laatste belastbaar tijdperk dat ten laatste op
30 september 2014 wordt afgesloten. De datum van de verrichting is de datum
van de authentieke akte van de verhoging van het maatschappelijk kapitaal
(par. 9).

De inbreng moet ten minste gelijk zijn aan het verkregen bedrag per
aandeelhouder, waarbij dat criterium moet worden bekeken per aandeel. Het
verkregen bedrag per aandeel stemt in principe overeen met het bedrag van het
gedecreteerde dividend verminderd met de roerende voorheffing die aan de
bron wordt ingehouden (in de meeste gevallen: 10%) (par. 12).

Uit hetgeen voorafgaat , is het van belang dat de bedrijfsrevisor de naleving
van de voorwaarden vermeld in het artikel 537 WIB 92, het in de rekening
courant opgenomen nettobedrag en de berekening van de roerende voorheffing
controleert ; in dit kader ziet de bedrijfsrevisor erop toe dat hij inzonderheid
een bewijs bekomt van de toezegging van de inbrengers om hun
schuldvordering in te brengen in het kapitaal van de vennootschap binnen de
vereiste termijnen.

B. Uit te voeren controles van de identiteit van de inbrenger(s) en van hun
eigendomstitel van de schuldvordering

Met betrekking tot de identificatie van de verrichting in het kader waarvan de
inbreng in natura gebeurt , zal de bedrijfsrevisor in het bijzonder moeten
controleren :

I. of de inbrengers aandeelhouder zijn;
2. de aard van het eigendomsrecht;

5
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3. het huwelijksstelsel van de inbrengers;
4. of de aandelen niet in pand werden gegeven.

Teneinde na te gaan of de inbrengers aandeelhouders van de vennootschap zijn
en de aandelen niet in pand werden gegeven, zal de bedrijfsrevisor erop
toezien om in voorkomend geval over te gaan tot het raadplegen van het
aandeelhoudersregister, of tot het bekomen van het bewijs van eigendom van
de gedematerialiseerde aandelen.

Met betrekking tot de eigendom van de aandelen kan het probleem van de
eigendom gesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik zich stellen; in
beginsel is het dividend een vrucht, maar voor wat het dividend betreft dat
voortkomt uit de voorafgaand aan het laatste boekjaar opgebouwde reserves,
bij gebrek aan duidelijke bepalingen in de overeenkomst inzake splitsing van
het eigendomsrecht of in de statuten en om reden van de ingewikkeldheid van
de materie en van de bijzondere gevallen die zich kunnen voordoen, is het aan
te raden om erover een onafhankelijk juridisch advies in te winnen.

C. Bestaan van een voorafgaande schuldvordering van de vennootschap ten
aanzien van één ofmeer aandeelhouders

De aandeelhouders kunnen schuldenaar zijn van bedragen ten opzichte van de
vennootschap, ingeschreven bijvoorbeeld in rekening-courant, in andere
schuldvorderingen of in vorderingen op klanten. In dat geval zal de
bedrijfsrevisor moeten nakijken of deze schuld van de aandeelhouder niet in
mindering moet worden gebracht van zijn dividendvordering, bijvoorbeeld
omdat er een overeenkomst van eenheid van rekening, een geval van
wettelijke/ schuldvergelijking of van automatische schuldvergelijking bestaat.
In deze gevallen wordt de mogelijks in kapitaal ingebrachte schuldvordering
van de aandeelhouder dienovereenkomstig verminderd.

Teneinde het bestaan van dergelijke schuldvorderingen van de vennootschap
te detecteren, moet de bedrijfsrevisor een recente boekhoudkundige staat of,
bij gebrek daaraan, een bevestiging door de leiding opvragen; indien de
vennootschap een belangrijke schuldvordering ten aanzien van een
aandeelhouder heeft, en bij gebrek aan een verplichte schuldvergel ijking, zal
de bedrijfsrevisor zich vergewissen van de capaciteit van de aandeelhouder
om deze schuld aan te zuiveren in voorkomend geval binnen de
overeengekomen termijnen.

2.3. Andere specifieke controles

A. Analyseren van een recente boekhoudkundige staat

Hoewel het Wetboek van vennootschappen niet uitdrukkelijk vereist dat er een
recente boekhoudkundige staat wordt overgelegd, wordt het echter aanbevolen
deze te bekomen inzonderheid in de volgende specifieke omstandigheden:

8 Artikelen 1289 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.
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I. mogelijke verliezen in het lopende boekjaar;
2. mogelijkheid dat een interimdividend of een tussentijds dividend werd

uitgekeerd sinds het begin van het lopende boekjaar;
3. bestaan van schuldvorderingen ten aanzien van de aandeelhouders.

Hoewel sensu stricto de artikelen 320, 429 en 617 van het Wetboek van
vennootschappen het uit te keren dividend slechts beperken met verwijzing
naar de laatste goedgekeurde jaarrekening en niet met verwijzing naar een
recente boekhoudkundige situatie, zou de aansprakelijkheid van het
bestuursorgaan in het gedrang kunnen worden gebracht indien de uitkering van
dividenden van die aard zou zijn dat het neltoactief wordt herleid tot onder het
minimum dat opgelegd wordt door deze bepalingen zonder dat de algemene
vergadering uitdrukkelijk op de hoogte werd gebracht, of wordt gedragen door
de boekhoudkundige reserves die niet meer bestaan op het moment van hun
uitkering.

Op zijn minst in geval van het mogelijk bestaan van verliezen in het lopende
boekjaar of van om het even welke verrichtingen tot vermindering van de
reserves sinds het begin van het boekjaar of zelfs van het bestaan van
schuldvorderingen van de vennootschap ten aanzien van de aandeelhouders,
ziet de bedrijfsrevisor erop toe dat hij een recente boekhoudkundige staat
bekomt en bepaalt hij op grond van zijn professionele oordeelsvorming de
omvang van zijn op deze boekhoudkundige staat uit te voeren controles.

In dit kader is het aan te bevelen om de controlewerkzaamheden van de
bedrijfsrevisor aan te vullen met een verklaring vanwege het bestuursorgaan
waarin wordt bevestigd dat het geen kennis heeft van gebeurtenissen die zich
hebben voorgedaan sinds de laatste jaarrekening op grond waarvan het bestaan
zelf van de te verdelen reserves of van de schuldvorderingen ten laste van de
aandeelhouders wordt in vraag gesteld.

B. Nakij ken van de laatste jaarrekening

De door artikelen 320, 429 en 617 van het Wetboek van vennootschappen
opgelegde beperkingen worden berekend op basis van de laatste jaarreken ing.

De bedrijfsrevisor moet zich ervan vergewissen dat deze jaarrekening geen
overwaarderingen van activa, noch onderwaarderingen van schulden of van
niet-opgenomen verbintenissen en geschillen bevat waarvoor de reserves van
de vennootschap op aanzienlijke wijze zouden moeten worden aangewend.

Het komt hem toe om op grond van zijn professionele oordeelsvorming de
omvang van zijn op deze jaarrekening uit te voeren controles te bepalen.

De bedrijfsrevisor vergewist zich tevens van de toestand van de rechten en
verbintenissen van de betrokken vennootschap.
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C. Fiscale toestand

Teneinde na te gaan of het uitgekeerde bedrag de door artikel 537 WIE 92
vastgelegde beperking niet overschrijdt, moet de bedrijfsrevisor het bedrag van
de "belaste reserves" voor het boekjaar waarvoor de jaarrekening werd
goedgekeurd op een algemene vergadering die plaatsvond vóór I april 2013
controleren aan de hand van de opgave 328 R of, bij gebrek aan het bekomen
van deze opgave, van een onderzoek van de belastingaangiftes.

De bedrijfsrevisor zou tevens het risico op een lopende of toekomstige fiscale
controle moeten evalueren die als gevolg heeft de "belaste reserves" te
herleiden tot een bedrag dat lager is dan het uitgekeerde dividend; in dat
verband zou inzonderheid een verklaring van het bestuursorgaan kunnen
worden bekomen waarin de afwezigheid van zo'n risico wordt bevestigd.

Er dient te worden gewezen op het feit dat een fiscale wijziging in de toekomst
een impact zou kunnen hebben op de "belaste reserves" (opgave 328 R) en de
uitkeerbare reserves (art. 320/429/617 W. Venn.) (goedgekeurde laatste
jaarrekening), indien in het kader van de procedure wordt beslist om deze
jaarrekening te wijzigen.

Daarnaast dient de bedrijfsrevisor er zich van te vergewissen dat er geen
lopend fiscaal geschil met de belastingadministratie bestaat. In dit verband is
het aan te bevelen dat de bedrijfsrevisor een schriftelijke verklaring van het
bestuursorgaan opvraagt.

D. Diverse vragen

Wanneer het geheel van de door de algemene vergadering te nemen
beslissingen op de dagorde van één enkele algemene vergadering staan, zal de
bedrijfsrevisor bijzondere aandacht schenken aan de volgorde van de te nemen
beslissingen en waakt hij erover dat zijn verslag slechts in werking treedt
nadat:
- de beslissing om het dividend toe te kennen, werd genomen;
- het nettobedrag van het dividend werd ingeschreven als schuld ten aanzien
van de inbrengers;
- de inbrengers de toezegging hebben gedaan om het kapitaal te verhogen door
inbreng van hun schuldvordering van het netto-dividend.
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De bedrijfsrevisor zal rekening houden met het advies van de Raad 2013/01
Kapitaalverhoging door inbreng in natura in een kapitaalvennootschap en
uitgifte van nieuwe aandelen, en meer in het bijzonder wanneer alle bestaande
aandeelhouders niet deelnemen aan de verrichting in verhouding tot hun
aandelenbezit of wanneer de eigendom van de bestaande aandelen wordt
gesplitst.

Met confratemele groet ,

.\.......----,../
I ..

Thierry D UPONT

Ondervoorzitter
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