Invulhulp dividenduitkering in de aangifte inkomstenbelasting
Als uw Stamrecht BV een dividenduitkering aan u heeft uitbetaald, dient u deze uitkering op te
nemen in box 2 van uw aangifte inkomstenbelasting. Om u van dienst te zijn hebben wij een
voorbeeld opgesteld hoe u dit precies moet verwerken.
In dit voorbeeld heeft “Stamrecht BV” een dividenduitkering van € 5.000,- bruto uitgekeerd. Hierop is
door de BV 15% dividendbelasting ingehouden, dus € 750,-. Hoeveel uw BV bruto heeft uitgekeerd
en hoeveel dividendbelasting hierop is ingehouden kunt u terugvinden in de aangifte
dividendbelasting die ten tijde van het uitbetalen van het dividend is opgesteld en ingediend.
Allereerst moet u in de aangifte bij “bankrekeningen en andere bezittingen” aanvinken dat u een
“aanmerkelijk belang” heeft. Vervolgens moet u bij dat aanmerkelijk belang de naam van uw BV
invullen, te samen met het soort aandeel en het aantal geplaatste aandelen. Dit aantal kunt u
terugvinden in het aandeelhoudersregister van uw BV. In ons voorbeeld gaat het om 18.000
aandelen.
Vervolgens moet u het bruto dividend opgeven als “regulier voordeel” en kunt u ook de “ingehouden
dividendbelasting” opgeven. Bij “aftrekbare kosten voor reguliere voordelen” hoeft normaal
gesproken niets ingevuld te worden.
Indien uw BV in het jaar van de dividenduitkering niet is geliquideerd, kunt u de vragen “Verkocht u
… uw aanmerkelijk belang?” en “Had u om …. belang niet meer?” met “NEE” beantwoorden. Het
geheel zou er dan als volgt uitzien:

Indien uw BV in het jaar van de dividenduitkering wel is geliquideerd, moet u de vraag “Verkocht u ….
uw aanmerkelijk belang?” met “NEE” beantwoorden. De vraag “Had u om …. belang niet meer?”
moet u met “JA” beantwoorden. Vervolgens kunt u als overdrachtsprijs én als verkrijgingsprijs de
waarde van het aandelenkapitaal van de BV invullen (vaak € 1,- of € 18.000,-), waardoor het
vervreemdingsvoordeel in box 2 zal uitkomen op € 0,-. Het geheel zou er dan als volgt uitzien:

In het “overzicht belasting en premies” is vervolgens te zien dat er 25% belasting (tarief 2019) wordt
geheven over de bruto dividenduitkering. Daarnaast wordt onderaan in het overzicht de ingehouden
dividendbelasting (15%) nog in mindering gebracht op de verschuldigde belasting. Onder aan de
streep betaalt u hierdoor nog 10% inkomstenbelasting bij over de bruto dividenduitkering.

U kunt deze invulhulp gebruiken als hulpmiddel bij het invullen van uw aangifte
inkomstenbelasting. Wij kunnen echter geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor eventueel
onjuist ingediende aangifte inkomstenbelasting. U bent zelf verantwoordelijk voor het indienen
van een volledige en juiste aangifte inkomstenbelasting.

