
Invulhulp dividenduitkeringen aangifte inkomstenbelasting 2014. 

Indien uw (Stamrecht) BV in 2014 een dividenduitkering aan u heeft gedaan dient u deze uitkering op 

te nemen in uw aangifte inkomstenbelasting 2014. Deze uitkering kunt u als volgt verwerken. (let op 

tijdens het schrijven van deze invulhulp was het programma voor de aangiften inkomstenbelasting 

2014 nog niet vrijgegeven. Wij hebben derhalve de schermen van de aangifte inkomstenbelasting 

2013 gebruikt). 

In het door ons gebruikte voorbeeld van Voorbeeldig B.V. heeft er een dividenduitkering van € 5.000 

plaatsgevonden. Hierop is € 750 dividendbelasting ingehouden. Het bedrag van de daadwerkelijke 

dividenduitkering kunt u terugvinden in de aangiften dividendbelasting. 

U dient bij Box 2: aanmerkelijk belang de vraag had u in 2013 een aanmerkelijk belang met ja te 

beantwoorden. Als omschrijving kunt u de naam van uw Stamrecht B.V. invullen. Tevens dient u het 

aantal uitgereikte aandelen in te vullen. In ons voorbeeld zijn dit 18.000 stuks. Het aantal 

daadwerkelijk geplaatste aandelen kunt u terugvinden in het aandeelhoudersregister van uw 

Stamrecht B.V. 

De dividenduitkering kunt u vermelden bij reguliere voordelen. In 2013 was over een 

dividenduitkering 25% inkomstenbelasting verschuldigd. In 2014 is was dat eenmalig 22%. 

In ons voorbeeld zijn er geen aandelen verkocht en heeft er geen fictieve vervreemding 

plaatsgevonden. Derhalve is deze vraag met nee beantwoord. 

 



Vervolgens dient u nog het bedrag van de ingehouden dividendbelasting in te vullen. Alvorens u dit 

kunt invullen dient u bij de vraag Te verrekenen bedragen een vinkje te zetten bij ingehouden 

dividendbelasting (wellicht dient u nog een vinkje te zetten bij overige vragen) en op akkoord te 

klikken. 

 

Nu komt de vraag dividendbelasting tevoorschijn. Als omschrijving kunt u de naam en als nummer 

het fiscaalnummer van uw Stamrecht B.V. invullen. 

Als laatste kunt u het bedrag van de ingehouden dividendbelasting invullen. Het bedrag van de 

daadwerkelijke ingehouden dividendbelasting kunt u terugvinden in de aangiften dividendbelasting. 



 

U kunt deze invulhulp gebruiken bij het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting. Wij kunnen 

echter geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor eventuele onjuist ingediende aangiften 

inkomstenbelasting. U bent zelf verantwoordelijk voor het indienen van een volledige en juiste 

aangifte inkomstenbelasting. 


