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Financiën heeft de spelregels voor dividendnota’s versoepeld. Minister De Jager heeft
goedgekeurd dat voortaan geen dividendnota meer uitgereikt hoeft te worden bij een
dividenduitkering door de BV aan haar directeur-grootaandeelhouder, een
dividenduitkering waarop de deelnemingsvrijstelling van toepassing is, en een
dividenduitkering binnen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. In alle
andere gevallen blijft een dividendnota wel verplicht, maar zo’n nota kan voortaan
elektronisch worden verstrekt.

De NV of BV die dividend uitkeert, is bij de wet verplicht om een dividendnota uit te reiken aan
iedere gerechtigde tot dat dividend. In die dividendnota moeten alle gegevens worden vermeld die
van belang zijn voor de belastingheffing. Zie ook BelastingBelangen 2010, nr. 1: Dividend uitkeren?
Dividendnota uitreiken.
Het niet correct uitreiken van een dividendnota was tot begin dit jaar een strafbaar feit, per 1
januari 2010 is dit verzuim van het strafrecht overgebracht naar het bestuursrecht. Het is nu een
beboetbaar feit; de geldboete is ten hoogste € 4.920. Het Besluit Bestuurlijke Boeten
Belastingdienst 2010 beperkt die boete in reguliere situaties tot € 2.460, de inspecteur kan in
uitzonderlijke gevallen de maximumboete opleggen. 

Deze toch wel forse boete was voor enkele Tweede Kamerleden reden genoeg om vragen te stellen
over het nut van het uitreiken van een dividendnota. En of de Belastingdienst ook een boete kan
opleggen voor verzuimen die onder de oude wetgeving, dus vóór 2010, zijn begaan. Minister De
Jager van Financiën heeft daarop geantwoord dat hij het uitreiken van een dividendnota nog steeds
zinvol acht. Ook houdt de minister vast aan een materiële terugwerkende kracht van de nieuwe
opzet: de nieuwe regeling om een bestuurlijke boete op te leggen is in beginsel ook van toepassing
op verzuimen die vóór 2010, onder de oude wetgeving, zijn begaan.
De minister vindt wel dat de dividendnota kan worden gemoderniseerd. Voortaan kan zo’n nota ook
elektronisch worden verstrekt. Met een e-dividendnota kan een aanzienlijke administratieve
lastenverlichting worden bereikt voor banken en andere financiële instellingen. 
De minister heeft op praktische gronden goedgekeurd – vooruitlopend op een wetswijziging – dat
voortaan geen dividendnota meer uitgereikt hoeft te worden bij een dividenduitkering door de BV
aan een aandeelhouder die een aanmerkelijk belang in de BV houdt – dus ook bij een
dividenduitkering aan een DGA – en bij dividenduitkeringen binnen een fiscale eenheid voor de
vennootschapsbelasting, of een uitkering waarop de deelnemingsvrijstelling van toepassing is. 

Commentaar
Met deze toezegging van Financiën is voor MKB-ondernemers de kou uit de lucht. Zij hoeven in
vrijwel alle gevallen bij een dividenduitkering geen dividendnota meer uit te reiken. Dat is goed
nieuws, zeker nu daarmee forse boetes kunnen worden vermeden.
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