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Wet op de dividendbelasting 1960 

GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET 

Nr. 14 

(De vroegere stukken zijn gedrukt in de 
zittingen 1959—1960, 1961—1962) 

WIJ JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDER-
LANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te 
weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wense-
lijk is het Besluit op de Dividendbelasting 1941 door een meer 
overzichtelijke en op verschillende punten herziene wettelijke 
regeling te vervangen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen 
overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, 
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

HOOFDSTUK I 

Belastingplicht 
Artikel 1. Onder de naam „dividendbelasting" wordt een 

directe belasting geheven van degenen, die —• rechtstreeks of 
door middel van certificaten — gerechtigd zijn tot de opbrengst 
van aandelen in, en winstbewijzen en winstdelende obligaties 
van binnen het Rijk gevestigde naamloze vennootschappen, 
commanditaire vennootschappen op aandelen en andere ven-
nootschappen welker kapitaal geheel of ten dele in aandelen 
is verdeeld. 

HOOFDSTUK II 

Voorwerp van de belasting 
Artikel 2. De belasting wordt geheven naar de opbrengst 

van de in artikel 1 bedoelde aandelen, winstbewijzen en obli-
gaties. 

Artikel 3. 1. Tot de opbrengst behoren: 
a. onmiddellijke of middellijke uitdelingen van winst, onder 

welke naam of in welke vorm ook gedaan; 
b. hetgeen bij liquidatie op aandelen wordt uitgekeerd 

boven het gemiddeld op de desbetreffende aandelen gestorte 
kapitaal; 

c. de nominale waarde van aandelen uitgereikt aan aandeel-
houders, voor zover niet blijkt dat storting heeft plaats ge-
vonden of zal plaats vinden; bijschrijving op aandelen wordt 
met uitreiking van aandelen gelijkgesteld; 

d. gehele of gedeeltelijke teruggave van hetgeen op aan-
delen is gestort, indien en voor zover er zuivere winst is, tenzij 
te voren het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap die 
de teruggave doet, door wijziging van de akte van oprichting 
dienovereenkomstig is verminderd; 

e. hetgeen wordt uitgekeerd op winstbewijzen, daaronder 
begrepen hetgeen wordt genoten ter gelegenheid van afkoop 
of inkoop daarvan; 

ƒ. rente van obligaties waarop tevens uitdelingen kunnen 
geschieden, welke hetzij van de winst, hetzij van de uitdelingen 
van winst afhankelijk zijn. 
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2. Niet in geld genoten opbrengst wordt in aanmerking 
genomen naar de waarde welke daaraan in het economische 
verkeer kan worden toegekend. 

Artikel 4. Inhouding van de belasting mag achterwege 
blijven ten aanzien van de opbrengsten van aandelen en winst-
bewijzen welke ingevolge artikel 12 van de Wet op de vennoot-
schapsbelasting 1960 bij het bepalen van de winst van de tot de 
opbrengst gerechtigde buiten aanmerking blijven, alsmede ten 
aanzien van de door Onze Minister onder door hem te stellen 
voorwaarden aangewezen opbrengsten van aandelen, winstbe-
wijzen en winstdelende obligaties waartoe gerechtigd zijn naam-
loze vennootschappen als bedoeld zijn in artikel 27 van de Wet 
op de vennootschapsbelasting 1960. 

HOOFDSTUK III 

Tarief 

Artikel 5. De belasting bedraagt 25 percent van de op-
brengst, dan wel, zo de opbrengst voortvloeit uit een herkapi-
talisatie als bedoeld is in artikel 49 van de Wet op de inkomsten-
belasting 1960, 20 percent van die opbrengst. 

Artikel 6. Neemt de vennootschap die de opbrengst ver-
schuldigd is, de belasting voor haar rekening, dan wordt voor 
het berekenen van de belasting de opbrengst met 100/75, dan 
wel, zo de belastingvoet 20 percent bedraagt, met 100/80 ver-
menigvuldigd. 

HOOFDSTUK IV 

Wijze van heffing 

Artikel 7. 1. De belasting wordt geheven door inhou-
ding op de opbrengst. 

2. Inhoudingsplichtige is de vennootschap die de opbrengst 
verschuldigd is. 

3. De inhoudingsplichtige is verplicht de belasting in te 
houden op het tijdstip waarop de opbrengst ter beschikking 
is gesteld. 

4. De inhoudingsplichtige is verplicht de ingehouden be-
lasting op aangifte af te dragen. 

5. Overtreft de belasting de opbrengst in geld, dan wordt 
het ontbrekende geacht te zijn ingehouden op het in het derde 
lid omschreven tijdstip, met dien verstande dat de inhoudings-
plichtige bevoegd is dat ontbrekende te verhalen op degene die 
tot de opbrengst gerechtigd is. Voor deze vordering heeft de 
inhoudingsplichtige op de niet in geld genoten opbrengst een 
recht van terughouding. 

Artikel 8. De inhoudingsplichtige is gehouden volgens door 
Onze Minister te stellen regelen een register te houden en 
daarin de gegevens te boeken welke voor de heffing van de 
belasting van belang zijn. 

Artikel 9. 1. De inhoudingsplichtige, degene bij wie de 
opbrengst is betaalbaar gesteld, het administratiekantoor dat 
de opbrengst doorbetaalt aan certificaathouders, of degene 
tot wiens beroep het kopen of innen van dividendbewijzen 
gewoonlijk behoort, is, zodra de opbrengst is uitbetaald, te-
goedgeschreven, verrekend of uitgereikt, gehouden ten be-
hoeve van de rechthebbende een gedagtekende nota uit te rei-
ken volgens door Onze Minister te stellen regelen. 

2. Voor de toepassing van artikel 24 van de Algemene 
wet inzake rijksbelastingen (Stb. 1959, 301) wordt de belasting 
geacht te zijn ingehouden op de dag waarop de in het eerste 
lid bedoelde nota is gedagtekend. 

Artikel 10. Aan een binnen het Rijk gevestigde rechts-
persoon die niet aan de vennootschapsbelasting onderworpen 
is, wordt op zijn verzoek bij een door de inspecteur te nemen 

beschikking teruggaaf verleend van in een kalenderjaar te zijnen 
laste ingehouden dividendbelasting, indien deze meer bedraagt 
dan f 10. Buiten beschouwing blijft hierbij de belasting, inge-
houden ter zake van de opbrengst van effecten welke de rechts-
persoon binnen drie maanden na de verkrijging heeft vervreemd. 
Het verzoek geschiedt bij een aangifte, waarvan Onze Minister 
het formulier vaststelt. 

Artikel 11. Naheffingsaanslagen zijn invorderbaar een 
maand na de dagtekening van het aanslagbiljet. 

Artikel 12. Hoofdelijk aansprakelijk is: 
a. voor de belasting verschuldigd door een inhoudingsplicht-

tige zonder rechtspersoonlijkheid: ieder van de bestuurders; 
b. voor de belasting verschuldigd door een inhoudingsplich-

tige die is ontbonden of wiens plaats van vestiging niet langer 
binnen het Rijk gelegen is: ieder van de met de vereffening of 
de zetelverplaatsing belaste personen, behoudens voor zover zij 
aantonen, dat de niet-voldoening niet aan hen te wijten is. 

HOOFDSTUK V 

Strafrechtelijke bepalingen 

Artikel 13. Voor de toepassing van artikel 68 van de A1-
gemene wet inzake rijksbelastingen wordt het uitreiken van 
een onjuiste of onvolledige nota als bedoeld is in artikel 9 met 
het onjuist of onvolledig doen van een bij de belastingwet voor-
ziene aangifte gelijkgesteld. 

Artikel 14. Hij die niet voldoet aan een verplichting hem 
bij of krachtens de artikelen 8 en 9 opgelegd, wordt gestraft 
met een geldboete van ten hoogste vijf duizend gulden. 

HOOFDSTUK VI 
Slotbepalingen 

Artikel 15. 1. Het Besluit op de Dividendbelasting 1941 
(Verord.bl. 117) en het besluit van de secretarissen-generaal 
van de Departementen van Financiën, van Binnenlandse Zaken 
en van Justitie en van de secretaris-generaal voor Bijzondere 
Economische Zaken van 27 mei 1942 (Verord.bl. 65), tot 
wijziging en aanvulling van enkele belastingbesluiten en van 
de Wet van 29 april 1925 (Stb. 171) tot bevordering van de 
richtige heffing der directe belastingen, vervallen. 

2. De in het eerste lid bedoelde regelingen blijven van toe-
passing ten aanzien van kalenderjaren welke zijn geëindigd 
vóór het tijdstip waarop deze wet in werking treedt. 

Artikel 16. 1. Deze wet treedt in werking op een door 
Ons te bepalen tijdstip. 

2. Deze wet kan worden aangehaald als: Wet op de divi-
dendbelasting 1960. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, 
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw-
keurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister van Financiën. 

De Staatssecretaris van Financiën, 


