
      

 

TABEL: Voorwaarden vrijgestelde meerwaarden op aandelen anno 2018 
 

 
België 

 
Zwitserland Nederland Luxemburg Cyprus 

 
Vrijgestelde meerwaarde op aandelen 
indien: 
 
1. Minimumparticipatie van ten minste 

10% of aanschaffingswaarde van 2.5 
miljoen EUR (art. 202, §2 WIB92) 
 

2. Minimumbezitsduur in volle 
eigendom van minstens 1 jaar  

 
3. Taxatievereiste (art. 203, §1 WIB92) 
 
 

 
Vrijgestelde meerwaarde op aandelen 
indien: 
 
1. Minimumparticipatie van ten minste 

10% van het nominaal kapitaal of de 
marktwaarde aandelen is minstens 1 
miljoen CHF  
 

2. Minimumbezitsduur van minstens 12 
maand 
 

 

 
Vrijgestelde meerwaarde op aandelen 
indien: 
 
1. Minimumparticipatie:  

• ten minste 5% van het nominaal 
gestorte kapitaal , geheel of 
gedeeltelijk opgedeeld in aandelen (of 
indien deelneming in vennootschap 
gevestigd in EU-lidstaat waarmee 
Nederland DBV gesloten heeft: 5% 
van de stemrechten) 

• de deelneming is geen loutere 
beleggingsdeelneming, maar is 
aangehouden met het oog op het 
nastreven van een hoger rendement 
(Motive-test).  
Toch nog vrijstelling indien 
kwalificerende beleggingsdeelneming: 
o Activa van de 

dochteronderneming is 
onderworpen aan minimale 
winstbelasting van 10% (Subject-
to-tax test); of 
 

o De activa van de 
dochteronderneming bestaat 
doorgaans uit minder dan 50% 
passieve beleggingen (berekend 
op basis van de marktwaarde 
van de activa) (Asset test) 

 
2. Geen minimumbezitsduur (indien 

deelneming onder 5% zakt, 
minimumparticipatie nog steeds geldig 
indien aandelen al minstens 1 jaar in 
bezit 
 
 
 
 
 

 
 

 
Vrijgestelde meerwaarde op aandelen 
indien: 
 

1. Minimumparticipatie van 10% (direct 
of indirect) met een 
aanschaffingswaarde van ten minste 6 
miljoen EUR 
 

2. Minimumbezitsduur van 12 maand 
(of verbintenis om aandelen minstens 
12 maand te houden) 

 

3. Taxatievereiste:  

• volledig onderworpen aan 
vennootschapsbelasting in Luxemburg 
of onderworpen aan een gelijkaardige 
buitenlandse belasting (nl. minstens 
10,5 % belastingtarief en gelijkaardige 
belastingbasis); of 

• een EU-lidstaat onderworpen aan de 
Moeder-Dochter Richtlijn 

 
 

 
Vrijgestelde meerwaarde op aandelen 
indien: 
 
In principe alle winst gerealiseerd door de 
vervreemding van effecten vrijgesteld. 
 
(uitgezonderd indien Cypriotische holding 
direct of indirect onroerend goed bezit in 
Cyprus, dan is meerwaardebelasting van 
20% verschuldigd op gerealiseerde 
meerwaarde uit het onroerend goed).  



      

 

 
 

 
België 

 
Zwitserland Nederland Luxemburg Cyprus 

 
Indien niet voldaan aan voorwaarden: 
 
1. 2018 & 2019 

 
Niet voldaan aan minimumbezitsduur en 
minimumparticipatie: 

• Grote onderneming: 29,58% 

• KMO: 20,4% 
 
Niet voldaan aan 
minimumbezitsduur:  

• Grote onderneming: 25,50% 

• KMO: 20,4% 
 
2. 2020 
 
Niet voldaan aan participatievoorwaarde 
en minimumbezitsduur: belast aan het 
normaal tarief:  

• Grote onderneming: 25% 

• KMO: 20% 
 

 
Indien niet voldaan aan voorwaarden: 
 

• Onderdeel van het beroepsinkomen 
 
De federale inkomstenbelasting van 8,5% 
is aftrekbaar, wat leidt tot een effectief 
tarief van 7,83%. Op kantonnaal en 
gemeentelijk niveau geldt een vrijstelling 
van belasting voor Zwitserse 
vennootschappen met een ‘holding status’. 

 
Indien niet voldaan aan voorwaarden:  
 

• Onderdeel van beroepsinkomen 

• Belast aan het tarief van ofwel 16%* 
(<200.000 EUR belastbare winst) of 
20%In * (>200.000 EUR belastbare 
winst) 

• Deelnemingsverrekening mogelijk: 
indien er buitenlandse 
vennootschapsbelasting wordt 
betaald: verrekening gegeven voor de 
reeds forfaitaire betaalde 
buitenlandse belasting, nadat 
forfaitaire belasting begrepen is in 
Nederlandse grondslag. 

 
(*) Rekening houdend met de 
aangekondigde verlaging 
vennootschapsbelasting vanaf 1 januari 
2018: 
 

• van 20% naar 16% (<200.000 EUR 
belastbare winst)  

• van 25% naar 20%* (>200.000 EUR 
belastbare winst) 

 

 
Indien niet voldaan aan voorwaarden: 
 

• Onderdeel van beroepsinkomen 

• Belast aan het tarief van 26,01%*  

• Rollover relief is mogelijk 
 
(*) Rekening houdend met de aangenomen 
verlaging vennootschapsbelasting vanaf 1 
januari 2018 (= vennB + 
solidariteitsbijdrage + gemeentebelasting): 
 

• van 29,22% naar 27,08% (in 2017) 
naar 26,01% (in 2018)  
(> 25.000 EUR belastbare winst) 

• 22,08% indien (< 25.000 EUR 
belastbare winst) 

 


