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Lijfrente aanwenden bij 
arbeidsongeschiktheid
Als u in het verleden bedragen 
in aftrek heeft kunnen 
brengen in het kader van een 
inkomensvoorziening in verband 
met een pensioentekort (lijfrente), 
heeft het belastingplan 2015 voor 
u mogelijk een verrassing. Vanaf 
1 januari 2015 mag u namelijk het 
opgebouwde tegoed dat bestemd 
is voor uw oudedag op grond van 
de fi scale wetgeving ook opnemen 
als u arbeidsongeschikt bent 
geworden.  

Normaal staat er een zware sanctie 
op het aanwenden van het opge-
potte geld voor andere doeleinden. 
Op grond van de huidige wetge-
ving wordt namelijk het gehele 
tegoed in de heffi ng betrokken 

met daarbij een boete waardoor 
de totale heffi ng kan oplopen tot 
72%. Door de wetswijziging per 1 
januari aanstaande wordt de sanctie 
nu weggenomen bij arbeidsonge-
schiktheid. Op het bedrag dat u wilt 
opnemen bij arbeidsongeschiktheid 
moet door de uitkerende instantie 
wel loonbelasting etc. worden inge-
houden en deze bedraagt maximaal 
52%.

U bent niet verplicht om het gehele 
tegoed in één keer op te nemen. 
Bij een gedeeltelijke afkoop van de 
lijfrente bij arbeidsongeschiktheid 
blijft het resterende deel van het 
tegoed voor uw oudedag bestemd. 
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Lijfrente
Vervolg van voorzijde

De volgende voorwaarden zijn van 
toepassing op deze regeling:

• Er moet sprake zijn van langdurige 
arbeidsongeschiktheid. Wat hier 
precies onder verstaan wordt, is 
nog niet duidelijk. Dit zal in nadere 
regelgeving worden uitgewerkt;

• U mag nog niet de AOW-gerechtig-
de leeftijd hebben bereikt;

• Er is een maximum gesteld aan het 
bedrag dat u mag opnemen.

Dit maximum is in de wet 
opgenomen omdat de uitkering bij 
arbeidsongeschiktheid inkomens 
vervangend moet zijn. Dit betekent 
dat de hoogte van de uitkering 
afhankelijk is van het inkomen in de 
twee voorafgaande jaren. Wanneer de 
opnamen in een kalenderjaar minder 
dan € 40.000 bedragen, vindt er geen 
toetsing aan het inkomen uit het 
verleden plaats.

Het is natuurlijk niet prettig als 
u arbeidsongeschikt bent maar 
door deze faciliteit kunt u de 
inkomensgevolgen mogelijk tijdelijk 
beter opvangen. 

Wanneer is er sprake van een 
woning in aanbouw?

al concreet iets zijn gerealiseerd? 
De Belastingdienst was van mening dat 
een plan alleen onvoldoende was.

Uit een recente uitspraak van de Hoge 
Raad blijkt dat er pas sprake is van een 
woning in aanbouw als de feitelijke 
bouwwerkzaamheden zijn gestart. 
Pas vanaf dat moment mag men de 
rente van de leningen die betrekking 
hebben op die woning, bij het bepalen 
van het box 1 inkomen in aftrek gaan 
brengen. Tot die tijd vormen de grond 
en de daarop betrekking hebbende 
lening “gewoon” vermogen en zitten in 
box 3 (sparen en beleggen). 

Naar aanleiding van deze uitspraak 
zijn er door de Tweede Kamer vragen 
gesteld. Het ministerie van Financien 
heeft medegedeeld dat als ‘woning in 
aanbouw’ ook gezien moet worden 
de situatie dat concrete stappen 
zijn gezet waaruit naar redelijke 
verwachting valt aan te nemen dat 
de bouwwerkzaamheden binnen 
afzienbare tijd gaan beginnen. De 
Belastingdienst past dit laatste ook 
al toe in de praktijk. De bedoeling 
is dat nu met een wetswijziging de 
onduidelijkheid weggenomen gaat 
worden. Vooruitlopende daarop 
zal in een beleidsbesluit worden 
goedgekeurd dat de huidige praktijk 
wordt voortgezet. 

Op grond van de fi scale 
wetgeving mag u de rente van 
een lening in aftrek brengen 
bij het bepalen van uw 
belastbaar inkomen uit werk 
en woning (box 1) als deze 
rente betrekking heeft op een 
eigenwoningschuld. Er is sprake 
van een eigenwoningschuld 
als u bijvoorbeeld de lening 
(aantoonbaar) bent aangegaan 
voor de verwerving van een 
woning die uw hoofdverblijf is.    

Bij een woning in aanbouw of een 
ingrijpende verbouwing van een 
reeds bestaande woning, kunt u niet 
direct de woning als hoofdverblijf 
gebruiken. Daarom is er in de Wet 
op de inkomstenbelasting 2001 
een speciale regeling voor dit soort 
situaties opgenomen. Als u kunt 
aantonen dat er sprake is van een 
woning in aanbouw dan wel een 
leegstaande woning die wordt 
verbouwd , mag u de daarmee 
samenhangende leningen toch 
aanmerken als eigenwoningschulden 
mits u aannemelijk kan maken dat 
die woning in het lopende jaar of een 
van de drie daarop volgende jaren uw 
hoofdverblijf zal zijn.

Maar wat nu als u grond aankoopt met 
de intentie om daarop een woning te 
gaan bouwen? Kan men dan al spreken 
van een woning in aanbouw of moet er 
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iPad of tablet 
fi scaal onbelast
Het Hof Amsterdam oordeelde on-
langs dat een iPad voor de loonhef-
fi ngen niet geldt als een computer, 
maar als een communicatiemiddel. 
Afgewacht zal nog moeten worden 
of de Hoge Raad daar uiteindelijk 
toch nog anders over denkt. 

Om onbelast aan werknemers verstrekt 
te kunnen worden, dienen computers 
voor ten minste 90% zakelijk gebruikt 
te worden. Bij communicatiemiddelen 
is dit slechts 10%. Als iPads gezien mo-
gen worden als communicatiemiddel, 
kunnen deze dus veel gemakkelijker 
belastingvrij worden verstrekt. Van be-
lang werd geacht dat iPads beschikken 
over toegang tot internet, waarmee 
met anderen gegevens kunnen worden 
uitgewisseld via sms, e-mail of inter-
netbezoek. Maar ook het toetsenbord 
via het touchscreen van de iPad werkt 
beperkter dan een ‘klassiek’ toet-
senbord. Bovendien, zo zegt het Hof, 
beschikken de meeste werknemers 
naast de iPad ook over een laptop of 
pc. In de werkkostenregeling (WKR), 
verplicht vanaf 2015, heeft het kabinet 
voorgesteld om voor gereedschap-
pen, computers (tablets), mobiele 
communicatiemiddelen en dergelijke 
apparatuur het noodzakelijkheidscrite-
rium te introduceren. Hierdoor worden 
vergoedingen en verstrekkingen die 
noodzakelijk zijn voor de vervulling van 
een dienstbetrekking, níet als belast-
baar loon aangemerkt. 

Regels verzekeringsplicht gewijzigd
Een DGA is doorgaans niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. 
Dit komt doordat een gezagsverhouding ontbreekt en de DGA niet tegen 
zijn wil in kan worden ontslagen. Soms wil een DGA liever wel verzekerd 
zijn voor de werknemersverzekeringen, omdat dat goedkoper en eenvou-
diger is dan een particulier afgesloten verzekering. Het al dan niet bestaan 
van verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen heeft in de prak-
tijk al veel aanleiding voor discussie gegeven. 

gunstig zijn, zeker als naar de kosten 
wordt gekeken en niet te vergeten 
eventuele uitsluitingen bij particuliere 
verzekeringen voor arbeidsongeschikt-
heid. Voorts wordt bepaald dat, gelet 
op de mogelijkheid om bij de fl ex-BV 
te bepalen dat bestuurders alleen 
door houders van een bepaald soort 
aandelen of een ander orgaan kun-
nen worden ontslagen, niet verplicht 
verzekerd zijn de bestuurders die allen 
een (nagenoeg) gelijk aantal stemmen 
kunnen uitbrengen in de algemene 
vergadering of een ander lichaam dat 
bevoegd is om over het ontslag te be-
slissen. Nieuw is dat ook het stemrecht 
in een ander orgaan dan de AVA in 
aanmerking wordt genomen. 

Genoeg reden dus om de verzeke-
ringsplicht van de DGA opnieuw onder 
de loep te nemen.

De Regeling aanwijzing DGA geeft 
voor een aantal situaties een crite-
rium wanneer al dan niet sprake is van 
een niet-verplicht verzekerde DGA. 
Recentelijk is een voorstel gedaan om 
de Regeling aanwijzing DGA aan te 
passen.

Volgens de nieuwe criteria wordt al-
lereerst als niet-verzekeringsplichtige 
DGA aangemerkt degene die al dan 
niet tezamen met de familie (tot 
en met de 3e graad) een dusdanig 
aandelenbezit heeft dat deze ten 
minste tweederde van het stemrecht 
vertegenwoordigd en zo zijn ontslag 
kan voorkomen. In tegenstelling tot de 
oude regeling telt het eigen aandelen-
bezit van de DGA ook mee bij de be-
paling of ”ten minste tweederde” van 
het aandelenbezit vertegenwoordigd 
wordt. Op grond van de nieuwe Rege-
ling aanwijzing DGA kan de verzeke-
ringsplicht bij een verdeling van het 
aandelenbezit over meerdere familie-
leden anders komen te liggen waarbij, 
in tegenstelling tot onder de oude 
regeling, er geen sprake meer is van 
verzekeringsplicht. Zoals in aanvang 
van dit artikel aangegeven kan dit juist 
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Kort nieuws
Uitwisseling gegevens Europa
De 28 EU-lidstaten hebben afgesproken 
dat vanaf 2015 steeds meer gegevens 
automatisch zullen worden uitgewis-
seld. Inkomsten uit bijvoorbeeld divi-
dend en rente maar ook uit levensver-
zekeringen, pensioenen en onroerende 
zaken worden dan verplicht doorgege-
ven aan elkaars belastingdiensten.

Overdrachtsbelastingvermindering 
terug naar zes maanden 
Wanneer na een eerste verkrijging 
van een onroerende zaak tussen 31 
augustus 2012 en 1 januari 2015 binnen 
36 maanden een tweede verkrijging 
volgt wordt bij de tweede verkrijging 
de verschuldigde overdrachtsbelasting 
verminderd met de bij de eerste ver-
krijging al geheven overdrachtsbelas-
ting. Die vermindering bij opvolgende 
verkrijgingen wordt weer teruggebracht 

naar zes maanden bij eerste verkrijgin-
gen na 1 januari 2015. Men zou een 
eerste verkrijging waar mogelijk dus 
nog vóór 1 januari 2015 moeten laten 
plaatsvinden. 

Tijdig deponeren
De deponeringstermijn bij de Kamer 
van koophandel voor jaarstukken van 
BV’s is twee maanden bekort voor 
gevallen waarbij alle aandeelhou-
ders ook bestuurder zijn. De termijn 
bedraagt dan in totaal elf maanden en 
acht dagen. 
De jaarstukken 2013 moeten in de 
meeste gevallen dus vóór 8 december 
2014 gedeponeerd zijn.

Hoge schenkingsvrijstelling
Er geldt tot 1 januari 2015 een 
verruimde vrijstelling van € 100.000,- 
voor schenken, als de schenking 

wordt aangewend voor de aanschaf 
van een eigen woning, het afl ossen 
van de hypotheek of een verbouwing. 
Als het om een nieuwbouwwoning 
gaat, mag er ook dit jaar een ton 
worden geschonken, ook al zijn de 
te betalen termijnen in 2014 minder 
dan dat bedrag. Goedgekeurd is dat 
het geld dan ook nog gebruikt mag 
worden voor betalingen in 2015. Er 
moet dan wel al in 2014 een eerste 
begin zijn gemaakt met het betalen 
van kosten eigen woning uit de in 
2014 ontvangen schenking. Gaat het 
om een verbouwing, dan mag het 
geld zelfs ook nog in 2016 worden 
uitgegeven.
Vanaf 1 januari 2015 geldt alleen nog 
de eenmalig verhoogde vrijstelling 
voor kinderen tussen 18 en 40 jaar ten 
behoeve van de eigen woning en tot 
maximaal een bedrag van € 52.752.


