Te veel winst in 2016, kies
ik voor een liquidatiereserve
of voor een IPT?
Begrip groepsverzekering/IPT
Een vennootschap kan voor haar bedrijfsleider een pensioen
opbouwen.
Eén van de voordelen van de aanleg van dit extra-wettelijk
pensioen via een verzekering is dat de premies integraal
aftrekbaar zijn van uw winst in de vennootschap. De belasting
voor de bedrijfsleider op het einde van het contract is laag,
van 10% tot 16,5%.
De premies van zo’n verzekering zijn voor de onderneming
aftrekbaar onder bepaalde voorwaarden, waarvan de
belangrijkste de zgn. 80%-grens is (het totale pensioen, zowel
wettelijke als extra-wettelijke pensioen mag niet meer
bedragen dan 80% van uw laatst opgenomen normale bruto
jaarloon, uw verzekeraar kan dit voor u eenvoudig berekenen!).
Let op, om van een groepsverzekering of IPT te genieten, moet
de bezoldiging maandelijks uitbetaald worden.
Heeft u heel veel winst in de vennootschap, dan kan u een
backservice laten berekenen. Dit wil zeggen dat u maximaal 10
jaar in uw loopbaan kunt teruggaan, ook voor die jaren die
gepresteerd werden buiten uw vennootschap. Soms wordt wel eens
vergeten dat, wanneer uw bezoldiging stijgt, u ook recht hebt
op de herberekening van deze backservice.
De backservice dient u niet ineens op te gebruiken, maar kan u
spreiden over verschillende jaren.
Uiteraard zal u beseffen dat de aftrek van een IPT maximaal
rendeert als u ervoor zorgt dat de premie in mindering komt
van de winst die u hebt gemaakt in het hoogste tarief van de

vennootschapsbelasting (33,99%)

Begrip liquidatiereserve
Kmo-vennootschappen kunnen hun winsten opnemen in een
zogenaamde liquidatiereserve op het passief van de balans. De
liquidatiereserve laat een aandeelhouder natuurlijke persoon
toe om de vennootschapswinsten op termijn uit te keren met een
aanzienlijke belastingbesparing. Meer info hierover vindt u in
een vorig Abeka artikel: Nieuwe permanente regeling
liquidatiereserve start reeds voor de inkomsten 2014 (aj.
2015)
Het grote verschil met een IPT is dat een liquidatiereserve
niet aftrekbaar is van de winst. Zij heeft wel het voordeel
dat, mits het betalen van een bijzondere aanslag van 10% in
het jaar van aanleg, bij uitkering bij de vereffening van de
vennootschap deze bedragen dan ook belastingsvrij zijn.
Positief is ook dat, als men de uitkering van deze
liquidatiereserve slechts 5 jaar na aanleg doet, men slechts
5% roerende voorheffing extra betaalt. Of een totale belasting
van 13,64%. Dit staat toch nog in schril contrast met de
roerende voorheffing op dividenden, zijnde 27% en binnenkort
waarschijnlijk 30%.

Welke keuze maken?
Als wij beide opties naast elkaar leggen dan stellen wij vast:
Een groepsverzekering of IPT wordt enkel aan uzelf als
bedrijfsleider uitgekeerd.
Een liquidatiereserve dient aan alle aandeelhouders
uitgekeerd te worden, en dit aan al degene die
aandeelhouder zijn op het moment van uitkering.
Een groepsverzekering of IPT zal altijd door de

verzekeringsmaatschappij uitgekeerd worden (zelfs bij
een later faillissement) daar de premies al door de
vennootschap betaald werden en nadien belegd werden door
de verzekeraar.
Bij een liquidatiereserve zal u nog altijd moeten
afwachten of de gelden bij uitkering naar u toe in de
vennootschap wel beschikbaar zijn.
Lijdt de vennootschap na aanleg van de liquidatiereserve
belangrijke verliezen en hebt u nadien in de
vennootschap niet meer de financiële middelen voor een
uitkering, dan is de bijzondere aanslag definitief
verloren.
Fiscaal gezien betaalt u bij uitkering van de IPT wel
een relatief lage belasting (bij pensioenering op 65
jaar 10%), waar dit bij de liquidatiereserve bij
vereffening van de vennootschap niet zo is, maar dit
wordt
ruimschoots
gecompenseerd
door
de
belastingbesparing die de vennootschap (tot 33,99%)
realiseert.
Abeka adviseert u volledig bij de mogelijke keuzes.
Afhankelijk van de winsten, de continuiteit en de structuur
van uw onderneming alsook uw persoonlijke situatie kunnen wij
voor u het juiste advies aanbieden.
Tevens kan een jaarlijkse spreiding van beide opties een
maximaal resultaat opleveren.

(Auteur: Georges Bauwens, erkend boekhouder-fiscalist BIBF 301
85 790)

