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Fiscaal  Nieuws van Maas Fiscalisten
Taxent 1e kwartaal 2016

Kantoornieuws
Toetreding en wijziging 
Maas Fiscalisten
Het voor u bekende Maas Fisca-
listen heeft vanaf 1 januari 2016 
rechtspersoonlijkheid gekregen 
middels omzetting in een Engelse 
limited liability partnership met de 
naam Maas Tax & Law LLP. De han-
delsnaam is ongewijzigd gebleven 
en blijft: ‘Maas Fiscalisten’. Mocht u 
meer willen weten over de juridi-
sche en fi scale voordelen, dan weet 
u ons te vinden. 

Daarnaast is er een nieuwe partner 
toegetreden bij Maas Fiscalisten: 
Jan Maas. 

Lees verder op pagina 4...
Jan Maas
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Afkoop Pensioen

korting krijgen van 20% over 
€ 250.000,-. Dat is in het voorbeeld 
€ 50.000,-. Er zal dan belasting moeten 
worden betaald over € 200.000,-. 
Indien er nog ander inkomen is, zal 
het tarief neerkomen op gemiddeld 
50%. Dat betekent dat er € 100.000,- 
in 2017 extra aan belasting betaald 
moet worden. De DGA ontvangt dan 
150.000,- netto. Het is de vraag of er 
voldoende contanten aanwezig zijn 
om de belasting te betalen, laat staan 
om de uitkering daadwerkelijk uit te 
betalen.

Indien de afkoopsom kan worden 
uitbetaald, zal dat vermogen terecht 
komen in Box 3. Elk jaar zal daar een 
heffi  ng over betaald moeten worden. 
Vanaf 2017 gaat het tarief in Box 3 
veranderen, maar als je rekent met 
1,2% over het extra vermogen, zal de 
afkoop dus met ingang van 2018 elk 
jaar 1.800,- extra aan belasting kosten. 

Indien de afkoopsom niet kan worden 
uitbetaald zal de DGA een vordering 
krijgen op zijn BV. Die vordering valt 
dan in Box 1, al waar de rente over die 
vordering belast wordt tegen het tarief 
in Box 1, dat, afhankelijk van het ove-

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën heeft een brief aan de Tweede kamer geschreven 
over de perikelen van het pensioen in eigen beheer. Nu komt hij met  de suggestie dat 
directeuren grootaandeelhouders (dga’s) hun pensioen in 2017 mogelijk kunnen afkopen. 
Voorheen was afkopen een doodzonde, dat bestraft werd met een verhoging van maar liefst 
20% op de toch al hoge belastingtarieven. De heffi  ng kon daarbij oplopen tot 72% van de 
werkelijke waarde van de pensioenverplichting.

rige inkomen, kan oplopen tot 52%.

Nog een nadeel van afkoop zal zijn 
dat het tarief over de normale pen-
sioenuitkeringen na de AOW-leeftijd 
aanzienlijk lager kan zijn, dan het nu 
bij afkoop te hanteren tarief. 

Om zijn voorstel echt kans van slagen 
te geven zal de Staatssecretaris nog 
diep moeten nadenken over verdere 
tegemoetkomingen. Hij zou bijvoor-
beeld een lager tarief bij afkoop 
kunnen voorstellen en/of een moge-
lijkheid om de te betalen belasting 
renteloos te spreiden over verschil-
lende jaren.

Ook zal de Staatssecretaris zo snel mo-
gelijk duidelijkheid moeten scheppen 
wat uiteindelijk de alternatieven zullen 
zijn, indien niet gekozen wordt of kan 
worden voor de afkoop.

Het grote probleem is nu net het 
grote verschil tussen de waarde van 
de verplichting, zoals die fi scaal is 
toegestaan, en die werkelijke waarde. 
In veel gevallen is de werkelijke waarde 
meer dan dubbel zo hoog dan de 
fi scale waarde. Enkel de fi scale waarde 
is bij de BV ooit van de winst afgetrok-
ken. Vreemd is dan dat de veel hogere 
werkelijke waarde de basis is voor de 
zwaar belaste afkoop van de pensioen-
verplichting.

Het nieuwe voorstel is nu compleet 
anders. De verhoging van 20% hoeft 
niet meer betaald te worden. Boven-
dien zal de veel lagere fi scale waarde 
als basis voor de afkoop dienen en 
toetje op de taart krijgt de DGA nog 
een korting van 20% over die fi scale 
waarde, waarover hij geen belasting 
hoeft te betalen. Dat lijkt erg aantrek-
kelijk.

Een voorbeeld zal duidelijk maken dat 
ook de afkoop met korting toch wel 
over serieus veel geld zal gaan. Stel dat 
een DGA een pensioenverplichting op 
de balans heeft staan van 
€ 250.000,-. Als het plan van de Staats-
secretaris doorgaat zal de DGA een 
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Mogelijkheden tarief-
arbitrage via de werk-
kostenregeling zijn 
ingeperkt
Als werkgever of directeur-groot-
aandeelhouder (dga) bent u vast 
al in aanraking gekomen met de in 
2015 verplicht geworden werk-
kostenregeling. De werkkosten-
regeling geldt ook voor dga’s in 
dienst bij ‘hun’ BV. Dga’s kunnen 
via de werkkostenregeling een 
belastingbesparing realiseren door 
werknemersloon (regulier loon) 
om te zetten naar werkgeversloon 
(zogeheten eindheffi  ngsloon). 

Via de werkkostenregeling is er dus 
tariefarbitrage mogelijk, dit uiter-
aard tot ongenoegen van de fi scus. 
Het belangrijkste wapen tegen deze 
tariefarbitrage is het gebruikelijk-
heidscriterium. Op grond van dit 
criterium mocht tot 1 januari 2016 de 
omvang van de als eindheffi  ngsbe-
standdeel aangewezen vergoedingen 
en verstrekkingen niet meer dan 30% 
afwijken van ‘hetgeen in voor het 
overige overeenkomstige omstandig-
heden gebruikelijk is’. 

Het gebruikelijkheidscriterium is met 
ingang van 1 januari 2016 aange-
scherpt. Niet de omvang van de ver-
goeding of verstrekking als zodanig, 
maar überhaupt het aanwijzen van 
een vergoeding of verstrekking als 
eindheffi  ngsloon wordt getoetst. 

Duidelijkheid omtrent fi scale 
gevolgen rentemiddeling
Veel mensen hebben enige jaren geleden de rente van hun hypothecaire 
lening voor langere tijd vastgelegd. De rente is de laatste tijd echter 
behoorlijk gedaald en nu is de lage rente van toen toch nog een (relatief) 
hoge rente.

De banken wisten niet goed hoe ze 
hier mee om moesten gaan. Dit werd 
mede veroorzaakt door de wettelijke 
defi nitie van de eigenwoningschuld.

Banken moeten op grond van de 
huidige wetgeving de opslagen en de 
reguliere rente splitsen en afzonderlijk 
aan de Belastingdienst doorgeven. De 
opslag voor de boeterente is aftrek-
baar als rente van de eigenwoning-
schuld. Onder boeterente wordt in dit 
kader verstaan de reële vergoeding 
die de bank in rekening brengt en die 
bestaat uit het renteverlies dat de bank 
lijdt over de nog resterende rentevast-
periode bij het (gedeeltelijk) afl ossen, 
wijzigen of oversluiten van een lening. 
Het maakt daarbij niet uit hoe de bank 
deze vergoeding berekent en of deze 
al dan niet wordt uitgesmeerd over de 
nieuwe rentevastperiode.

De opslagen voor overige risico’s 
worden niet aangemerkt als rente van 
schulden ter zake van de eigenwoning 
behalve in die gevallen waarin het 
totaal van alle overige opslagen de 
doelmatigheidsgrens van 0,2% niet 
overschrijdt.

Nu kan men een bestaande lening 
oversluiten. Men is dan een hoge boe-
terente verschuldigd en soms moet 
men ook nog extra kosten maken. De 
boeterente en de kosten zijn aftrek-
baar als het gaat om een eigenwo-
ningschuld. Voor het voldoen van deze 
kosten moet men dan vaak een lening 
afsluiten. De rente en kosten over 
deze lening zijn niet aan te merken als 
eigenwoningschuld en dus ook niet 
aftrekbaar.

Bepaalde banken bieden rentemidde-
ling aan om consumenten de moge-
lijkheid te bieden om toch te kunnen 
profi teren van de lage hypotheek-
rente. Rentemiddeling houdt in dat de 
belastingplichtige de boeterente niet 
in één keer hoeft te betalen, maar de 
boeterente feitelijk kan uitsmeren over 
de nieuwe rentevastperiode door een 
opslag op de reguliere rente. 

De opslag bij rentemiddeling bestaat 
veelal uit twee elementen: 
● de opslag voor de boeterente; en
● de opslagen voor overige risico’s 

zoals een vergoeding voor het risico 
van voortijdig afl ossen van de ei-
genwoningschuld bij verkoop van de 
woning. 
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Ter introductie: na afronding van mijn studie fi scaal recht 
in Tilburg, heb ik ruim 10 jaar gewerkt bij PwC (voorheen: 
PricewaterhouseCoopers) in Tilburg, Breda en Eindhoven. 
Binnen PwC ben ik lange tijd mede verantwoordelijk geweest 
voor het (landelijke) vaktechnische overleg en bediende ik als 
belastingadviseur zelfstandig een grote verscheidenheid aan 
cliënten. Mijn werkzaamheden bestonden naast de advisering 
van familiebedrijven tevens uit de advisering van private 
equity gehouden bedrijven, multinationals en (vermogende) 
particulieren. Hierbij heb ik altijd een speciale focus gehad op 
technologie- en maakbedrijven in de regio (o.a. innovatiebox 

etc.), alsmede transport en logistiek bedrijven.

Sinds begin dit jaar heb ik de overstap gemaakt om Maas 
Fiscalisten te versterken en samen met mijn vader en vrouw 
verder te laten groeien. Mijn manier van werken typeert zich 
door een praktische, no nonsens aanpak, vaktechnisch goede 
advisering en persoonlijke aandacht. 

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website 
www.maasfi scalisten.nl. Voor een vrijblijvend kennismakings-
gesprek bel gerust. 
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