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Fiscaal  Nieuws van Maas Fiscalisten
Taxent 1e kwartaal 2015

Pensioen en fi scus
De regering is fl ink aan het 
snoeien in pensioenland, enerzijds 
omdat onze overheid veel geld 
tekort komt en anderzijds om de 
pensioenen binnen de Europese 
regelgeving te laten passen. 

Een nieuwe maatregel vanaf 1 
januari 2015 is dat men vanaf dit 
jaar nog maar nieuw pensioen mag 
opbouwen over een salaris van 
maximaal € 100.000,-. 

Hier blijft het echter niet bij want 
de pensioenleeftijd wordt ook 
steeds opgerekt. We mogen steeds 
later met pensioen, eerst was dat 
60, toen 62, vervolgens 65 en nu 
pas bij 67 jaar. Je mag wel eerder 
met pensioen, maar de uitkeringen 
worden dan fl ink gekort. Bovendien 

worden de percentages die van het 
salaris mogen worden afgetrokken 
steeds lager.

In Nederland kennen we –in 
tegenstelling tot veel andere landen 
om ons heen- de zogenaamde 
omkeerregeling; pensioenpremies 
zijn aftrekbaar van het loon en de 
uitkeringen worden als uitgesteld 
salaris pas belast als de uitkeringen 
worden genoten. 

Om te voorkomen dat vanwege de 
lagere pensioenopbouw er meer 
zou kunnen worden afgetrokken 
voor (bancaire) lijfrentes op basis 
van de zogenaamde jaar- en reser-
veringsruimte, zijn ook die regelin-
gen aangepast.
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Pensioen en fi scus
Vervolg van voorzijde

Als doekje voor het bloeden is voor 
personeel (ook DGA’s vallen hier onder), 
die meer dan € 100.000 verdienen, per 
1 januari 2015 het netto pensioen en 
netto lijfrente geïntroduceerd. Daarvoor 
geldt de omkeerregeling echter niet 
en is er dus ook geen aftrekrecht meer. 
De uitkeringen te zijner tijd blijven 
onbelast. Op die manier komt er eerder 
belasting in de staatsruif en dat was nu 
juist de bedoeling. In de tussenperiode 
is het op deze regelingen gespaarde 
bedrag vrijgesteld in Box 3.

Pensioenregelingen zijn vaak verplicht 
voor medewerkers. Het netto pensioen 
en de netto lijfrente zijn vrijwillig. 

Wel moeten werkgevers met een 
pensioenregeling verplicht hun 
werknemers met een salaris van méér 
dan 100.000 euro de mogelijkheid 
te bieden een netto pensioen op te 
bouwen. 

Premies voor het netto pensioen zijn 
niet aftrekbaar en moeten daarom 
uit het netto salaris worden betaald. 
“Gewone” pensioenpremies zijn 
aftrekbaar en worden uit het bruto 
loon betaald.  

Iemand die dus meer dan 100.000 
euro verdient en verwacht dat zijn 
pensioen onvoldoende is, kan ofwel 
via Box 3 extra sparen (met als nadeel 
jaarlijks 1,2 procent belasting) danwel 
via een netto lijfrente/pensioen gaan 
sparen. 

Schenken zonder de beschikkings-
macht over het geld te verliezen

beschikkingsmacht over uw volledige 
vermogen. De schenking/lening is niet 
eerder opeisbaar dan bij uw overlijden. 
Uiteraard staat het u wel vrij om de 
lening eerder af te lossen. 
De door u jaarlijks verschuldigde rente 
is niet aftrekbaar maar de renteop-
brengst bij uw kinderen is ook niet 
belast. De rentebetaling op zichzelf kan 
ook als een overheveling van vermogen 
worden gezien. Hierover is geen schen-
kingsrecht verschuldigd. 
Het voordeel van deze vorm van schen-
king is, dat u de beschikkingsmacht 
behoudt over uw totale vermogen en, 
mits u jaarlijks rente heeft betaald, de 
geschonken bedragen te zijner tijd bui-
ten het successierecht blijven. Hiertoe 
dient een en ander wel via een notariële 
akte plaats te vinden. De omvang van 
de schenking kunt u zelf bepalen.

Schenken en teruglenen
Feitelijk komt dit op het zelfde neer als 
de “schenking onder schuldigerken-
ning”, alleen is het bedrag beperkt 
tot de jaarlijkse schenkingsvrijstelling. 
Hiervoor is verder geen notariële akte 
vereist, u maakt het geld daadwerkelijk 
over aan de begunstigde, in dit geval 
uw kind. Vervolgens boekt uw kind het 
geld weer terug onder vermelding van 
“lening” waarvan u de condities in een 
overeenkomst onderling vastlegt. Van 
belang is dat de schenking en de lening 
onafhankelijk van elkaar plaatsvinden.

Om erfbelasting te besparen 
kan tijdens het leven vermogen 
overgeheveld worden naar de 
toekomstige erfgenamen. 

Tot en met 31 december 2014 was 
het mogelijk om 100.000 euro vrij van 
schenkingsrecht aan uw kinderen of 
aan derden te schenken. Deze vrijstel-
ling was dermate succesvol dat deze 
helaas niet is verlengd en we vanaf 
1 januari 2015 weer te maken hebben 
met de regels zoals deze golden voor 
1 oktober 2013. Het is echter toch 
mogelijk om geld te schenken zonder 
dat u het bedrag van de schenking 
daadwerkelijk kwijt bent, dit heet de 
zogenaamde ‘notariële schuldigerken-
ning uit vrijgevigheid’. Zou u echter 
wel liquide middelen hebben maar 
deze niet blijvend kwijt willen zijn dan 
kunt u ook daadwerkelijk schenken, 
concreet het geld overboeken en na 
enige tijd het geld feitelijk teruglenen.

De notariële schenking onder 
schuldigerkenning
Bij een schenking onder schuldiger-
kenning schenkt u via een (notariële) 
akte een geldbedrag aan uw kinderen. 
Vervolgens leent u direct middels 
dezelfde ( notariële) akte, nà de schen-
king het bedrag weer van uw kinderen 
tegen een jaarlijkse rentevergoeding. 
Hierdoor wordt uw bezit alleen op 
papier verkleind en behoudt u de 



  Fiscaal nieuws   |  3

Bezwaar tegen BTW 
privé-gebruik auto 
van de zaak
Volgens de belastingdienst moet 
voor het privé-gebruik van de 
auto van de zaak omzetbelasting 
betaald worden. Die betaling 
moet in de aangifte over het laat-
ste tijdvak van het afgelopen jaar 
worden aangegeven. Mogelijk 
levert het bezwaar maken tegen 
deze afdracht voordeel op.

Nieuwe wetgeving heeft de fi scale 
discriminatie tussen auto’s met 25% 
bijtelling en auto’s met een lagere bij-
telling van vóór 1 juli 2011 inmiddels 
ongedaan gemaakt, maar er zijn nog 
andere discussiepunten, waarover 
proefprocedures zijn aangespannen. 
U zou in het bezwaarschrift kunnen 
voorstellen om het bezwaar aan te 
houden tot in die proefprocedures 
uiteindelijk door de Hoge Raad is 
beslist. 

Moet u op de laatste aangifte van 
2014 een bedrag betalen, dan moet 
binnen zes weken na de datum van 
betaling een bezwaarschrift wor-
den ingediend. Bij een volgens de 
aangifte terug te ontvangen bedrag 
moet het bezwaarschrift binnen zes 
weken na dagtekening van de terug-
gaafbeschikking worden ingediend.

De belastingdienst heeft inmiddels 
laten weten dat het indienen van een 
bezwaarschrift over 2014 niet nodig 
is als u over 2011, 2012 of 2013 al 
bezwaar hebt gemaakt. 

Familiebank

wel marktconform zijn. Maximaal een 
kwart mag u daarvan afwijken.
Fiscaal is het voor uw kind die de 
rente in mindering kan brengen op 
het inkomen in box 1, aantrekkelijk 
een hoge rente te betalen. Deze moet 
wel feitelijk via de bank aan u worden 
voldaan! U zou deze dan weer kun-
nen compenseren door bij feestelijke 
gelegenheden een bedrag terug te 
schenken. Blijf daarbij wel binnen de 
grenzen van de vrijgestelde bedragen 
voor het schenkingsrecht anders is er 
uit dien hoofde belasting verschuldigd 
en schiet u uw doel voorbij. Let bij het 
opmaken van de overeenkomst wel op 
de fi scale spelregels zoals die gelden 
voor het aftrekbaar zijn van de rente. 
De belangrijkste voorwaarden zijn:
- op de lening wordt verplicht mini-

maal annuïtair afgelost
- er is voldaan aan de informatieplicht 

richting de Belastingdienst

Uiteraard kunt u het idee van de fami-
liebank ook gebruiken voor schuldver-
nieuwing. U kind lost ( een deel van de 
bestaande) hypotheek bij de bank af 
middels een lening bij u.
Daar gelden wel mogelijk andere voor-
waarden dan de hiervoor genoemde. 
Laat u dus goed adviseren.

Het probleem van de starter op de 
huizenmarkt kan opgelost worden door 
de spaargelden uit te lenen aan deze 
starter. En zo creëren we de zogenaam-
de familiebank.
Ouders met spaargeld kunnen hun 
kind(eren) soms fi nancieel ondersteu-
nen bij de aanschaf van een huis. 
Dat kan op verschillende manieren. De 
meest voor de hand liggende is door 
geld te schenken (bijvoorbeeld met 
gebruikmaking van de éénmalig ver-
hoogde vrijstelling, waardoor voor een 
huis zonder schenkbelasting ruim 50 
mille kan worden geschonken, afhan-
kelijk van de leeftijd van de kinderen). 
Alternatief is lenen via de zogenaamde 
‘familiebanklening’. Dit is interessanter 
dan schenken: de geldschieter krijgt 
voor zijn geld een betere rente dan bij 
een reguliere bank. 
De rente over de lening, verstrekt ten 
behoeve van de aankoop maar ook 
het onderhoud of verbouwing van de 
eigen woning is aftrekbaar. Het is dan 
ook aantrekkelijk een zo hoog mogelijk 
rente te rekenen. Op dit moment maakt 
het voor de belasting in box 3 geen 
verschil of u een hoge of een lager 
rente ontvangt. Er is altijd per saldo 
1,2% belasting verschuldigd. Uiteraard 
moet het te hanteren rentepercentage 

De huizenmarkt trekt weer wat aan, de banken zijn echter nog niet al te 
happig om aan starters een lening te verstrekken. Uw overtollige liquide 
middelen, dus de gelden die u voorlopig niet nodig heeft, staan op een 
spaarrekening bij de bank. De rente op spaargelden is echter nog steeds 
historisch laag.



4  |   Fiscaal nieuws   5525 | Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden niet 
worden ingestaan en aanvaarden de auteurs, redactie, JFM en Maas fi scalisten deswege geen aansprakelijkheid.

Simon
mr. S.J.M. Maas
Kerkakkers 14
5525 BB Duizel (gemeente Eersel)
T 0497 - 530 182
F 0497 - 530 181
M 06 - 533 514 56
simon@maasfi scalisten.nl 

Linda
mr. L.M. Maas - Aarts
Wolverstraat 3a
5525 AR Duizel (gemeente Eersel)
T 0497 - 842 574
F 0497 - 530 181
M 06 - 524 527 14
linda@maasfi scalisten.nl 

Kort nieuws
Aangifte inkomstenbelasting 2014
Vanaf 1 maart kan men de door de 
belastingdienst vooraf ingevulde 
inkomensgegevens downloaden. 
Normaal moest je voor 1 april 
je aangifte indienen, maar de 
belastingdienst wil meer mensen de 
gelegenheid geven hiervan gebruik te 
maken en staat daarom toe de aangifte 
uiterlijk 1 mei 2015 in te dienen. Je hebt 
dan echter geen garantie dat je voor 
1 juli de aanslag (en je geld) ontvangt. 
De belastingdienst heeft enkel beloofd 
om zo snel mogelijk de aanslag op te 
leggen.

Mocht je moeten bijbetalen, dan krijg je 
voor de aanslag 2014 langer de tijd om 
te betalen. Normaal geldt een uitstel 
van betaling van uiterlijk zes weken na 
de datum van de aanslag. Deze termijn 
wordt komend jaar met vier maanden 

verlengd. Over deze periode wordt 
geen invorderingsrente gerekend. 
Wordt de aanslag echter na 1 juli 2015 
opgelegd en je moet bijbetalen, dan 
is er wel belastingrente verschuldigd, 
want die rente gaat lopen op 1 juli 
na afl oop van het jaar waarover men 
aangifte moet doen.

Wil je zekerheid dat de aanslag voor 
1 juli 2015 wordt opgelegd, zodat je 
geen belastingrente hoeft te betalen, 
dan moet je gewoon voor 1 april 
aanstaande je aangifte indienen.

Afkoop levenslooptegoed
De vroeger veel geprezen 
levensloopregeling is in 2012 
afgeschaft. Op grond van 
overgangsrecht mag je echter, 
als je op 31 december 2011 een 
levenslooptegoed had van € 3000, 

nog maximaal 10 jaren blijven 
deelnemen aan de levensloopregeling. 
Je kon in 2013 ook kiezen voor 
een volledige opname van het 
levenslooptegoed en dan hoefde 
je over slechts 80% van het tegoed 
belasting te betalen. De overheid 
probeert nu weer opnieuw om geld 
in de schatkist te krijgen en geeft de 
onder het overgangsrecht vallende 
deelnemers in 2015 opnieuw de 
gelegenheid om van de 80%-regeling 
gebruik te maken.

Bij volledige afkoop valt alleen het 
tegoed op 31 december 2013 onder de 
20% vrijstelling. Anders kon men na het 
bekend worden van de maatregel nog 
snel in 2014 extra bijstorten.

Of afkoop fi scaal gunstig is, hangt af 
van ieders persoonlijke situatie. 


