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Superwoningvrijstelling gereactiveerd: overgangsrecht
complex en onrechtvaardig
Van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 gold een extra verhoogde schenkvrijstelling van € 100.000,
mits deze, kort gezegd, werd aangewend voor de verwerving/verbetering/onderhoud van een eigen
woning, aflossing van de eigenwoningschuld of aflossing van de restschuld. Een reeds benutte verhoogde schenkvrijstelling werd in mindering gebracht. Het doel van deze vrijstelling was het stimuleren van de woningmarkt. De vrijstelling heeft zijn uitwerking niet gemist. De woningmarkt heeft zich
hersteld en vertoont in sommige regio’s zelfs tekenen van overspannenheid. Niet duidelijk is overigens in hoeverre dit te danken is aan de vrijstelling. De huidige lage rentestand speelt ongetwijfeld
ook een rol. In 2015 en 2016 gold/geldt de gewone woningschenkvrijstelling van afgerond € 50.000,
maar uitsluitend voor kinderen tussen 18 en 40 jaar. Per 1-1-2017 wordt de € 100.000-vrijstelling
met enkele aanpassingen een nieuw leven ingeblazen en structureel gemaakt.
De nieuwe vrijstelling moet helpen bij de vermindering van woninghypotheken vanuit de gedachte
dat de vrijgestelde schenking vaak zal worden gebruikt voor vermindering van de eigenwoningschuld.
In Nederland zijn de schulden van huishoudens veel hoger dan in het buitenland. Dat komt trouwens
vooral door de fiscale stimulering van de eigenwoningfinanciering. Verdere beperking van de renteaftrek in de IB had meer voor de hand gelegen, maar dat ligt nu eenmaal politiek gevoelig.
Ook voor de vrijstelling in 2017 geldt een samenloopregeling. Heeft een begiftigde al eerder een hoge
vrijstelling gehad, dan is de nieuwe vrijstelling beperkt of uitgesloten. De gedachte achter de uitsluiting is dat als men de verhoging van de vrijstelling tot € 100.000 in de periode 1 oktober 2013 31 december 2014 had kunnen benutten, men de vrijstelling in 2017 niet krijgt. Hoe dit valt te rijmen
met de ratio is ons een raadsel. Er kunnen natuurlijk tal van redenen zijn waarom men er toen geen
gebruik van heeft kunnen of willen maken. En dan nog iets: het vertalen van het uitgangspunt in wettekst heeft geleid tot iets dat nauwelijks leesbaar is.
Als een kind alleen vóór 2010 gebruik heeft gemaakt van de 20.000-vrijstelling en in de periode 2010
tot 2016 geen gebruik heeft gemaakt van de inhaalvrijstelling, is in 2017 nog een vrijstelling van
slechts € 27.567 beschikbaar. De achterliggende gedachte is dat men de € 100.000 in 2013 of 2014
had kunnen benutten, maar dat niet heeft gedaan.
Als een kind in 2015 of 2016 gebruik heeft gemaakt van (een gedeelte van) de eenmalig verhoogde
schenkvrijstelling eigen woning, heeft het in 2017 nog recht op € 46.984. Dit maximaal vrijgestelde
bedrag geldt ongeacht voor welk bedrag destijds een beroep op de vrijstelling is gedaan. In 2015 en
2016 was de supervrijstelling niet beschikbaar. Men kon haar dus toen niet benutten, zodat een kans
op inhaal wordt geboden.
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Als in 2010 - 2014 een schenking ouder-kind heeft plaatsgevonden met toepassing van de
20.000-vrijstelling, maar later geen gebruik is gemaakt van de inhaalmogelijkheid tot € 100.000, is
geen beroep meer mogelijk op inhaal van de verhoogde vrijstelling. De idee is dat men dat dan maar
had moeten doen in de periode 1 oktober 2013 - 31 december 2014.
Onderstaand het in MFAS opgenomen overzicht bij ouder-kind schenkingen met afgeronde bedragen:
• De 100.000-vrijstelling is al eerder gebruikt --> geen vrijstelling voor woning in 2017.
• Voor 2010 is de 20.000-vrijstelling gebruikt --> vrijstelling voor woning in 2017 € 27.567.
• Voor 2010 is de 20.000-vrijstelling gebruikt, in 2015 of 2016 is de aanvulvrijstelling tot 50.000
gebruikt --> vrijstelling voor woning in 2017 € 46.894.
• In 2010-2014 is de 50.000-vrijstelling of de 20.000-vrijstelling gebruikt --> geen vrijstelling voor
woning in 2017.
• Voor 2010 is de 5.000-vrijstelling gebruikt, in 2015 of 2016 de aanvulvrijstelling tot 50.000 -->
vrijstelling voor woning in 2017 € 46.984.
• In 2015 of 2016 is de 20.000-vrijstelling gebruikt --> vrijstelling voor woning in 2017 € 46.984.
• In 2015 of 2016 is de 50.000-vrijstelling gebruikt --> vrijstelling voor woning in 2017 € 46.984.
F.A.M. Schoenmaker geeft in zijn column
getiteld Overgangsrecht bij nieuwe schenkingsvrijstelling eigen woning: aanpassing
gewenst, Fiscaal Tijdschrift Vermogen
2016/05, het volgende voorbeeld van de
ongerijmdheid van de overgangsregeling.
“Een vader heeft twee kinderen (A en B).
A heeft in het jaar 2009 en B heeft in het
jaar 2010 met toepassing van de eenmalig
verhoogde schenkingsvrijstelling een geldbedrag van € 20.000 ter vrije besteding van
vader geschonken gekregen. In 2015 hebben
A en B ieder voor het eerst in hun leven een
eigen woning aangeschaft met behulp van een
hypotheeklening bij de bank. Omdat onlangs
bij vader vermogen liquide is geworden, wenst
hij zowel aan A als aan B een schenking te
doen van € 70.000 per persoon waarmee zij
kunnen aflossen op hun hypotheekschuld.
In tegenstelling tot A komt B niet meer in
aanmerking voor een aanvullende schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning.
In de hiervoor geschetste opvatting van de
regering zou dit onderscheid gerechtvaardigd
zijn, omdat B in de periode van 1 oktober
2013 tot en met 31 december 2014 de gelegenheid heeft gehad om een aanvullende schenking tot € 100.000 voor een eigen woning te ontvangen. Het
hiervoor genoemde voorbeeld toont echter aan dat bij deze motivering vraagtekens kunnen worden geplaatst.
Ten eerste had vader in de periode van 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2014 geen vermogen liquide
om aan B een aanvullende schenking te doen. Ten tweede had B in de betreffende periode geen mogelijkheid
om een eventuele schenking te besteden aan een eigen woning, omdat hij pas voor het eerst in 2015 over een
eigen woning beschikte. Hierdoor komt de vraag op waarom A wel in aanmerking komt voor een aanvullende
schenkingsvrijstelling, want die bevindt zich in dezelfde situatie als B, alleen heeft hij een jaar eerder dan B een
schenking van zijn vader ontvangen. Rechtvaardigt dit geringe verschil wel het onderscheid dat het overgangsrecht nu maakt tussen A en B? Het valt daarom niet uit te sluiten dat straks gerechtelijke procedures worden
gestart waarin een beroep op het gelijkheidsbeginsel wordt gedaan, maar hopelijk wordt de tijd die thans
resteert tot 1 januari 2017 door de wetgever gebruikt om tijdig aan dit onderscheid een einde te maken”.
Ons voorstel zou zijn om iedereen de mogelijkheid te geven de €100.000-vrijstelling met een royale
inhaalmogelijkheid te benutten. Uit praktische overwegingen zou men daarbij het aantal tranches en
het tijdsbestek kunnen beperken. De kans dat er nog wat aan de regeling wordt gesleuteld schatten
wij overigens niet hoog in.
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In gesprek met Wouter Burgerhart over waarde
en andere onderwerpen
Professor Wouter Burgerhart zit sinds 2012 in de redactieraad van MFAS. Wij
consulteren hem regelmatig voor vraagstukken op het grensvlak van het civiele
recht en de fiscaliteit.
Wouter is bijzonder hoogleraar fiscale aspecten van de notariële rechtspraktijk aan
de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is hij als partner van ScholsBurgerhartSchols te Nijmegen en van BurgerhartVosmanshuys BV actief in de adviespraktijk.
Het leek ons aardig eens met hem van gedachten te wisselen. Henry Meijer sprak
met hem af in Hotel Veenendaal, dichtbij zijn woonplaats Lunteren.
prof. mr.dr. W. Burgerhart

Je adviseert veel over de BOR. Een
mooi voorbeeld van een fiscaal onderwerp met tal van civiele aspecten. Wij horen
veel klachten over de trage afhandeling van
vragen en verzoeken door de Belastingdienst.
Is de BOR als regeling te complex? Of willen
adviseurs dingen die eigenlijk niet kunnen?

De regeling is inderdaad te complex. Ik denk in het algemeen niet dat adviseurs
dingen willen die niet kunnen. Bij de Belastingdienst schiet de kennis over de BOR te
kort. Als je zaken wilt afstemmen loop je vaak tegen een muur van onbegrip op. Dat
onbegrip leidt, zo is mijn indruk, bij de Belastingdienst nog wel eens tot wantrouwen.
Men gaat er vanuit te worden beetgenomen, terwijl je alleen maar duidelijkheid
wilt. Overigens bedoel ik dit niet in verwijtende zin; zowel de Belastingdienst als de
belastingadviseur moeten werken met zeer gecompliceerde wetgeving. Probeer
daarvoor echter over en weer begrip te hebben.
Ik vind het trouwens lang niet altijd nodig om iets af te stemmen. Als adviseur moet
je van je eigen oordeel uit durven gaan. Soms leidt het afstemmen tot een impasse.
Ik geef een voorbeeld. In een casus was er een niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding dat niet al te helder was verwoord maar zonder meer als een dergelijk beding
geoormerkt moest worden. De adviseur wilde de huwelijkse voorwaarden wijzigen,
uitgaande van een ‘verrekening alsof algehele gemeenschap van goederen’ dat
immers voortvloeit uit een niet-nagekomen periodiek verrekenbeding, maar vooraf
met de Belastingdienst afstemmen dat van een schenking geen sprake was. De Belastingdienst interpreteerde de huwelijkse voorwaarden echter anders, en las in de
gemaakte afspraak geen periodiek verrekenbeding. Mijns inziens ten onrechte, maar
de adviseur durfde na de afwijzing niet door te zetten. Hij had gewoon zijn eigen
interpretatie moeten volgen.

In jouw dissertatie ‘Waarde en erfrecht’ kwam ik een interessante kwestie tegen. Stel een erflater had een vordering
op een van de erfgenamen van € 100.000.
Die erfgenaam verkeert in niet al te beste
financiële omstandigheden, waardoor die
vordering eigenlijk waardeloos is. Bij de verdeling van de erfenis wordt die vordering
toegedeeld aan die erfgenaam. Welke waarde moet je vanuit civielrechtelijk oogpunt aan
die vordering toekennen? En hoe zit het met
de aangifte erfbelasting?

De vraag hierbij is of je de verrekening van de schuld met de vordering mee moet
nemen bij de waardering. Zo ja, dan kom je uit op de nominale waarde. Voor de erfbelasting gaat het echter om de waarde van een vermogen in overgang van erflater
naar verkrijger. Op dat moment heeft de vordering nog een waarde van nul. Civielrechtelijk is de verrekening wel relevant, wat betekent dat bijvoorbeeld voor de verdeling van de nominale waarde moet worden uitgegaan. Economen zien waarde als
iets dat puur is gekoppeld aan het object. Civieljuridisch is waarde iets in verhouding
tot rechtssubjecten, het is geen eigenschap van een goed.

We komen te spreken over het WOZforfait in de Successiewet.

Op grond van recente fiscale jurisprudentie lekt die waarde door naar allerlei
civielrechtelijke regelingen. Als iemand een legaat krijgt van 10% van de waarde
van de nalatenschap en in die nalatenschap een woning zit, werkt de WOZ-waarde
door in de waardering van dat legaat voor de erfbelasting. Dit gaat veel te ver.
Iets soortgelijks zie je bij onderbedelingsvorderingen in geval van agrarische
bedrijven. In artikel 21, dertiende lid SW is bepaald dat ondernemingen worden
gewaardeerd op hoogste van de liquidatie- en voortzettingswaarde. De voortzetter
krijgt een 100% vrijstelling voor dit verschil, maar de erfgenamen die een onderbe-
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delingsvordering krijgen, worden belast voor de hogere liquidatiewaarde. Dit kun
je alleen voorkomen door die erfgenamen een vast bedrag te doen toekomen en
dus niet een percentage van de nalatenschap, of buiten de nalatenschap te houden.
Zo wordt het natuurlijk wel erg ingewikkeld, terwijl de wettekst als zodanig geen
ruimte biedt om deze speciale waarderingsregels ook toe te passen op andere
verkrijgingen dan als woning in gebruik zijnde onroerende zaken en ondernemingsvermogen.
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In 2012 is de beleggingsleer in het BW
opgenomen. Het houdt in dat als een
huwelijkspartner privévermogen ter beschikking heeft gesteld aan de huwelijksgemeenschap, hij gerechtigd wordt tot een evenredig
deel van de waardestijging van de gefinancierde zaken. Nu is het ons bekend dat in veel
huwelijkse voorwaarden die leer buiten toepassing wordt verklaard. Is die beleggingsleer
dan een ongelukkige keuze van de wetgever
geweest?

Het ‘wegschrijven’ van de beleggingsleer in huwelijkse voorwaarden gebeurde
vroeger ook al. Let wel, we hebben het hier over vergoedingsvorderingen en
dus niet over verrekenvorderingen. Dat is op zich niets nieuws. Ik vind de beleggingsleer op zich niet fout. Het heeft te maken met hoe ‘warm’ je als wetgever de
vermogensrechtelijke verhouding tussen echtgenoten wilt maken. Er ligt een taak
van de notaris om de echtelieden voor te lichten. Wat ik wel zorgelijk vind, is dat
de beleggingsleer ook van toepassing is als helemaal geen huwelijkse voorwaarden
zijn gemaakt. Daar komt dus geen notaris aan te pas. Wat dat betreft is de beleggingsleer een lawyers paradise. Maar echt kwalijk is dat de fiscale wetgever zich
ervan afmaakt met art. 5e AWR. We negeren gewoon die beleggingsleer tot het
moment van afwikkeling. De wetgever heeft zich gewoon te laat gerealiseerd dat
fiscale begeleiding nodig was.

In 2010 is het beruchte artikel 10 van
de Successiewet uitgebreid. In ons vak
worden dingen zelden eenvoudiger en dit
geldt ook voor die aanpassing. Wij vernemen
graag jouw mening over de volgende casus.
Ouders hebben een woning van € 400.000.
De woning is hypotheekvrij. Ze zijn door hun
spaargeld heen. De kinderen voelen er wel
voor om de woning van hen over te nemen
tegen betaling van de marktprijs en deze vervolgens aan hen te verhuren. De kinderen
zien dit als een solide belegging. Ze vragen
een makelaar om een zakelijke huur vast te
stellen en deze komt met een taxatie van
€ 1.500 per maand, € 18.000 per jaar. De
ouders betalen de huur stipt. Als de ouders
overlijden, is er voor de kinderen sprake van
een fictieve verkrijging. In de ogen van de fiscus had er een huur moeten zijn betaald van
6% van de waarde: € 24.000 per jaar. Daar
begrijpen ze helemaal niets van en ik denk
dat hetzelfde geldt voor menig fiscalist. Dat
klopt toch niet!

Artikel 10 is inderdaad een mijnenveld. Deze fictie heeft vanaf 1 januari 2010
megalomane vormen aangenomen. De situatie die jij schetst zou er niet onder moeten vallen. Er is geen sprake van verkleining van de nalatenschap en er wordt een
zakelijke huur betaald. In de casus zou het fictieve verkrijging overigens weleens
mee kunnen vallen, omdat de koopsom tegen 6% enkelvoudig wordt opgerent voor
het bepalen ervan. Artikel 10 zou beperkt moeten blijven tot gevallen waarin er
vermogen overgaat zonder dat de overdrager er iets van merkt, terwijl de nalatenschap daardoor wordt verkleind.

Het pensioen in eigen beheer verdwijnt. Stel A, dga, en B zijn op huwelijkse voorwaarden gehuwd. In de huwelijkse
voorwaarden is de pensioenverevening niet
uitgesloten. A besluit in 2017 zijn pensioen
met de korting van 34,5% af te kopen. Daarvoor heeft hij de toestemming van B nodig.
B wordt namelijk potentieel benadeeld. Bij
echtscheiding had B namelijk recht op de
helft van het ouderdomspensioen en 100%
van het bijzonder nabestaandenpensioen.
Zou B gecompenseerd moeten worden om
een belaste schenking te vermijden?

Voor mij staat niet zonder meer vast dat hier sprake is van een schenking. Als er al
sprake van zou zijn, zou je wellicht ook tot voorwaardelijkheid moeten concluderen. En een voorwaardelijke schenking wordt fiscaal pas in aanmerking genomen
als de voorwaarde is vervuld. Die voorwaarde is de echtscheiding. Om dit te voorkomen zou A iets moeten betalen aan B. Maar ja … hoe waardeer je dat?
Een soortgelijk probleem speelt bij echtscheiding. Is er een schenking als de
partner afziet van haar recht op pensioenverevening? Voor een schenking moet er
sprake zijn van vrijgevigheid. Ik denk dat je in de meeste gevallen kunt zeggen dat
dit afzien onderdeel is van een package deal. Partijen hebben allemaal op diverse
punten wat extra’s genomen of wat toegegeven. Bovendien … hoe waarschijnlijk is
het dat scheidende partijen elkaar willen bevoordelen?
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Stel een zeer vermogend particulier wil
een estate planningsadvies. Waar kan
hij daarvoor het beste terecht? Bij een notarieel geschoolde adviseur of bij een fiscaal
geschoolde adviseur?

Ik zie die disciplines steeds meer samenvallen. Veel studenten doen zowel notarieel
als fiscaal recht. Veel belastingadviseurs scholen zich bij op civiel vlak en veel notarissen bekwamen zich in fiscale aspecten. Dat lijkt mij een goede ontwikkeling. Ik
zie een opkomst van een ‘specialistisch generalisme’. Er is ook op estateplanningsgebied behoefte aan adviseurs met een brede kijk.

En dan val je ineens onder de sociale verzekeringen
Cees de Bok is accountant. In 1995 startte hij zijn carrière bij een rechtsvoorganger van een van de
big four-kantoren. Hij is een rouwdouwer. Heel goed in z’n vak, maar niet altijd even diplomatiek. Dat
werd hem ook gezegd toen hij in 2007 het droevige nieuws te horen kreeg dat hij benoeming tot vennoot uit zijn hoofd moest zetten. Hij trok zijn conclusies en begon voor zichzelf. Uit compassie deed
zijn ex-werkgever niet moeilijk toen enkele klanten aangaven naar Cees over te willen stappen.
Het kantoor van Cees groeide als kool. Hij sprak de taal van de ondernemer en was een man van de
praktische oplossingen. Dat de grote kantoren hun tarieven ieder jaar met zo’n 10% verhoogden hielp
ook bij het verwerven van cliënten. Toen in 2008 de crisis zich aandiende, gingen velen op zoek naar
een goedkoper kantoor.
Voor zijn klanten zorgde Cees altijd voor
de fiscaal optimale oplossing, maar voor
zichzelf schoot dat er bij in. Zo liet hij achterwege zijn eenmanszaak om te zetten
in een bv. Zijn winst kwam in 2012 uit op
€ 200.000, zodat de bv een aanzienlijke
besparing had kunnen opleveren. Cees
ging in 2014 een maatschap aan met
Koen Walekamp. Ze kenden elkaar al een
aantal jaren en hadden tot wederzijdse
tevredenheid enkele grote klussen samen
gedaan. Koen was accountant èn fiscalist.
Altijd handig in een MKB-praktijk. Koen
was echter minder commercieel dan Cees.
Besloten werd dat Cees in de maatschap
een winstaandeel van 60% zou krijgen en
Koen 40%. Daarmee werd ook de goodwill
van Cees vergolden. Koen had geen problemen met zijn minderheidspositie.
De maatschap profiteerde in 2016 van
het verbeterde economische sentiment.
Er werd een winst geprognosticeerd van
€ 400.000. Koen opperde de maatschap
om te zetten in een bv-structuur. U kent
het wel: ieder z’n eigen holding en daaronder de werkmaatschappij. Hij wist Cees
hierin mee te krijgen.
Er werd een afspraak gemaakt met een notaris en al gauw was de nieuwe structuur gerealiseerd.
Wederom in de verhouding 60% voor Cees en 40% voor Koen. Beiden werden directeur van hun
eigen holding. De persoonlijke holdings waren statutair directeur van de werkmaatschappij en gingen
managementfees in rekening brengen. Toen Koen bezig was met het inrichten van de loonadministratie voor zichzelf, realiseerde hij zich dat de werknemersverzekeringen van toepassing waren. Hij
was namelijk via zijn holding minderheidsaandeelhouder. De holding van Cees had de meerderheid
en kon hem daarom de wacht aanzeggen. Hij legde het probleem uit aan Cees en die vond het maar
vreemd. “Je was in de oude structuur toch gewoon ondernemer. Het enige dat is veranderd, is dat
we het bv-jasje hebben aangetrokken. Oké, je bent minderheidsaandeelhouder en dus in zekere zin
ondergeschikt, maar dat was je ook in maatschap. Nee, dat kan niet waar zijn. Zoek het nog maar wat
verder uit.”
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Koen besloot om Cees maar even te laten betijen. Enkele dagen later kwam hij met de volgende uitleg.
“Vroeger waren wij fiscaal gezien ondernemer, nu zijn we werknemer van onze eigen bv’s Aangezien
je feitelijk werkt voor de werkmaatschappij ben je daar strikt genomen in dienst. Maar je bent ook
in dienst van je holding. Op grond van de zogenoemde doorbetaaldloonregeling mag de verloning
plaatsvinden in de holding. Voor de werknemersverzekeringen wordt door de persoonlijke holdings
heen gekeken. Er wordt net gedaan alsof wij directeur zijn van de werkmaatschappij. En hoe je het ook
wendt of keert, jij kan mijn holding als directeur ontslaan. Als wij beiden evenveel aandelen hadden
gehad, had ik geen last gehad van de sociale verzekeringen.”
Tegen zoveel vaktechnisch geweld was Cees niet opgewassen. “Nou vooruit, het zal zo zijn. Maar er
moet vast een oplossing voor zijn.” Koen antwoordde: “Inderdaad, daarvoor moeten we de statuten
van de bv wijzigen. Jouw aandelen worden A-aandelen en mijn aandelen B-aandelen. De A-aandelen
stemmen over het ontslag van jou en de B-aandelen stemmen over het ontslag van mij. Hierdoor kun
jij mij als directeur niet meer de deur wijzen.” Cees vond dat prima. Hij dacht bij zichzelf “als ik wil dat
hij gaat, dan lukt mij dat wel op een andere manier”.

Fiscale voordelen plug in verdwijnen in 2017
De plug-ins zijn slachtoffer geworden van hun eigen succes. Nog even en hun fiscale voordelen
verdwijnen. Waar voor de meeste plug-ins de MIA en vrijstelling van MRB al zijn vervallen en in
2014 de bijtelling al meer dan verdubbeld is, zal de bijtelling met ingang van 2017 nog eens met
7% omhoog gaan tot maar liefst 22%.
Vorig jaar werd bekend gemaakt dat de bijtelling voor deze auto’s de komende jaren in kleine
stapjes zou worden verhoogd, maar in de in juli gepubliceerde Wet uitwerking Autobrief II is
geregeld dat de bijtelling voor de plug-ins in één keer gelijk wordt getrokken met die van de
overige auto’s. Alles wordt 22%, behalve de volledig elektrische auto’s.
Degene die de aanschaf van een plug-in overweegt, doet er verstandig aan dit niet tot 2017 uit
te stellen. Voor de in 2016 aangeschafte plug-in geldt gedurende 60 maanden namelijk nog de
lage bijtelling van 15%, terwijl dit in 2017 22% wordt. Bij een cataloguswaarde van € 30.000
en een IB-tarief van 40,4% is het belang op jaarbasis € 848. Vanuit een fiscaal oogpunt is het
natuurlijk nog beter om 100% elektrisch te gaan rijden (zonder stekker).

Autokostenforfait in 2017: 22% of 25%?
Een milieuvriendelijke auto houdt gedurende de gebruikelijke leaseperiode van 60 maanden de lage
bijtelling die geldt op het moment waarop de auto op kenteken wordt gezet. Dit is van belang omdat
de uitstooteisen van jaar tot jaar worden aangescherpt. De regeling van de gebruikelijke leaseperiode
pakt echter ongunstig uit voor auto’s die in 2013, 2014, 2015 en 2016 onder het 25%-forfait vielen/
vallen. Zij profiteren namelijk niet van de verlaging van het algemene forfait tot 22%. Op een BMW uit
de 7-serie die in februari 2014 is aangeschaft, blijft daarom tot en met januari 2018 het 25%-forfait van
toepassing. Voor een dga zou dit een extra reden kunnen zijn om de auto naar privé over te hevelen.
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Elektrische auto in 2017
De volledig elektrische auto is mede vanwege de fiscale voordelen aan een enorme opmars bezig. De
bijtelling bedraagt slechts 4%. Volgens de Autobrief II blijft dit gunstige percentage de komende jaren
intact. Wel iets om rekening mee te houden is dat met ingang van 2019 de 4% alleen voor de eerste
€ 50.000 van de catalogusprijs geldt. Bij een Tesla van € 100.000 zal de bijtelling daarom uitkomen
op (4% + 22%)/2 = 13%. Tesla heeft overigens een auto aangekondigd met een aanschafprijs rond
€ 35.000: model 3.

Geldt de bijtelling ook bij zakelijk rijden met Greenwheels?
Greenwheels verhuurt auto's die worden gedeeld met andere gebruikers. De auto’s
staan geparkeerd op een centrale plaats. Men opent de auto met een pasje of app en de
sleutel zit in het dashboardkastje. Het fenomeen deelauto is vooral populair in de grote
steden. Men vindt daar de auto’s op loopafstand.
Stel een zzp’er sluit bij Greenwheels een zakelijk contract af. Hij gebruikt de auto
voor zakelijke ritten, maar ook voor privéritten. De kosten van de zakelijke ritten
boekt hij op de zaak. Het is de vraag of deze ondernemer niet vastzit aan het beruchte
autokostenforfait. In artikel 3.20 Wet IB staat namelijk dat als de ondernemer ook
voor privé-doeleinden een auto ter beschikking heeft, een onttrekking in aanmerking
wordt genomen van 25% van de cataloguswaarde of lager percentage als de auto een
lage CO2-uitstoot heeft. De crux zit ‘m in de omstandigheid dat het contract zakelijk
is afgesloten. Men kan zich afvragen of het nog verschil maakt dat sprake is van een
deelauto. Men heeft immers geen eigen auto. Volgens ons maakt dit geen verschil.
Ook de automonteur die een auto uit de voorraad kan pakken, beschikt niet exclusief over één bepaalde auto maar wordt toch aangeslagen voor de bijtelling.
Men zou kunnen denken dat het met de bijtelling wel mee zal vallen, omdat deze is beperkt tot de
tijden waarop de auto feitelijk wordt gebruikt. Dream on! Het gaat om de beschikbaarheid. En bij
Greenwheels staat er op ieder moment een auto ter beschikking. Dus geen tijdsevenredige korting op
de bijtelling.
Om de bijtelling te vermijden, kun je overwegen het contract met Greenwheels privé aan te gaan en
de kosten ook privé te betalen. Je kunt dan het forfaitaire bedrag van 19 cent per zakelijke gereden
kilometer in aftrek brengen. Dit is echter niet bepaald gunstig, omdat de 19 cent een stuk lager is dan
de werkelijke kosten. Greenwheels geeft op haar site het volgende voorbeeld.
“Stel je hebt 6 uur een stadsauto nodig en je rijdt 70 km dan betaal je bij Greenwheels € 51,50. Dit lijkt veel,
maar onderschat niet hoeveel het hebben van een eigen auto eigenlijk kost. Zeker als je de auto maar enkele keren per maand nodig hebt, ben je vaak goedkoper uit met Greenwheels dan met het hebben van een eigen auto”.
Dit betekent een km-prijs van maar liefst 74 cent. Met de 19 cent kom je dus nogal tekort.
Of men in de praktijk ook daadwerkelijk de bijtelling toepast, is zeer de vraag. Wij denken dat de
meeste zakelijke Greenwheel-gebruikers de kosten van de zakelijke ritten als bedrijfslast verantwoorden en de kosten van de privéritten privé dragen. Omdat het een zakelijk contract betreft, zou ons
inziens strikt genomen de bijtelling moeten worden toegepast. Wij vermoeden echter dat de fiscus
daar in de regel geen punt van maakt. Maar als de ondernemer veelvuldig van Greenwheels gebruik
maakt en alle kosten zakelijk boekt, dus ook die van de privéritten, bestaat het risico dat de fiscus hem
bij controle voor 5 jaar aanslaat voor het autokostenforfait. En als dat gebeurt, ben je verder van huis.
Ons advies is om geen privéritten op de zaak te boeken. Dit moet in een voorkomend geval worden
aangetoond. Zorg daarom voor een goede administratie, zodat je bij controle kunt laten zien dat
privéritten privé zijn betaald.
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Welke rente bij het lenen van de bv?
Bij het lenen van de bv moet allereerst de vraag worden gesteld of wel echt sprake is van een lening.
Misschien moet gezien de feiten en omstandigheden tot een dividend worden geconcludeerd. Van
dividend is sprake als de aandeelhouder niet kan en/of niet wil terugbetalen. De omstandigheid dat de
onttrekking als lening of in rekening courant is geboekt, is niet meer dan een indicatie dat de aandeelhouder blijkbaar een lening heeft beoogd. Als de terugbetaling alleen maar kan plaatsvinden uit toekomstig dividend van diezelfde bv, moet de onttrekking als dividend worden behandeld. De praktijk
houdt zich daar vaak niet aan, maar dat betekent natuurlijk nog niet dat deze handelwijze juist is.
Laten we veronderstellen dat in werkelijkheid sprake is van een
lening. Dan rijst onmiddellijk de vraag welke rente in aanmerking moet worden genomen. De belastingadviseur zal roepen
dat de rente zakelijk moet zijn, maar dat is een dooddoener.
Want wat is een zakelijke rente? Een besluit hierover van het
ministerie van Financiën wordt node gemist. De zakelijke rente
is afhankelijk van de solvabiliteit van de geldlener, van zijn
inkomen, van de zekerheden en van de looptijd van de lening.
Het ligt voor de hand te kijken naar de rentetarieven van financiële instellingen. Maar daarover heeft de Hoge Raad in 1997
geoordeeld dat die niet maatgevend zijn bij het lenen van de
bv. De bv moet vergeleken worden met een spaarder/belegger.
Maatgevend is daarom de rente die de bv kan ontvangen op
spaarrekeningen en deposito’s, HR 5 februari 1997, nr. 32.037,
BNB 1997/217. Daar moet dan nog wel een opslag op, omdat
het uitlenen van geld aan een particulier nu eenmaal risicovoller is dan uit uitlenen aan een bank. Anders gezegd, de bv zou
als belegger een hogere rente verlangen dan zij bij de bank zou
kunnen krijgen. Alhoewel … gezien de gebrekkig solvabiliteit
van banken is het nog maar de vraag of dit wel klopt. Hoe het
ook zij, de privé solvabiliteit van de dga is een belangrijke factor
voor het bepalen van de zakelijke rente. Het gaat daarbij om het
vermogen van de dga exclusief zijn aandelen in de bv. Omdat je
van de bv leent, moet je bij het toetsen van de zakelijkheid de bv
buiten beschouwing laten (arm’s length principe).
De actuele rente op zakelijke spaarrekeningen en deposito’s
beweegt zich rondom het nulpunt. Bij een opslag van 0,5% zou je dus uitkomen op een rente van circa
0,5%. Deze lage rente is daarom zeker niet onverdedigbaar als rente op r/c’s. Maar wij denken dat de
meeste accountants en belastingadviseurs een (iets) hogere rente adviseren.
Voor een schuld van de dga die in box 3 valt, is het fiscaal voordelig om een zo laag mogelijke rente te
rekenen. Zojuist merkten we al op dat een zeer lage rente op dit moment best verdedigbaar is. Maar
een kanttekening is op haar plaats. Wij denken dat eigenlijk zou moeten worden vergeleken met de
rente die de bv zou vragen bij het lenen aan bijvoorbeeld een kennis van de dga. Het is onze ervaring
dat daarvoor thans rentepercentages van 3% of hoger gangbaar zijn. Met andere woorden, zeker hoger dan 0,5%. Het alternatief voor het uitlenen aan relaties en kennissen is het geld tegen vrijwel 0%
op de bank zetten. Het uitlenen aan een derde kan allerlei gedoe geven. Met het oog daarop wil je toch
een behoorlijke vergoeding. Met andere woorden, dat doe je niet voor 0,5%.
Volstrekte duidelijkheid kunnen wij over deze kwestie niet geven. De belastingadviseur wordt er voor
betaald om voor zijn cliënten een zo gunstig mogelijke fiscale positie te bereiken. Daarbij mag je best
kiezen voor een verdedigbaar standpunt in plaats van een standpunt dat vanuit theoretisch oogpunt
misschien juister is. De inspecteur zal als hem dat dienstig voorkomt, de rente ter discussie stellen. Conclusie: een rente op r/c’s van ten minste 3% is theoretisch juist, maar een rente van 0,5% is adviseerbaar.
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Henri Pellemans aan zet:
Attentiepunten uitfasering pensioen eigen beheer
Sinds kort maakt MFAS met enige regelmaat gebruik van de expertise van Henri Pellemans. Eén van
zijn specialismes is het pensioen in eigen beheer. Wij vroegen hem enkele aandachtspunten voor het
uitfaseren op een rij te zetten.

Afkoop of omzetting pensioenverplichting

Bij afkoop of omzetting van de pensioenverplichting dient de fiscale waarde te worden berekend op
het moment van afkoop of omzetting. De vroegst mogelijke afkoop of omzetting is op 1-1-2017. Op
dat moment dient derhalve de fiscale waarde te worden berekend. Let hierbij op dat pensioenen veelal op 1 januari van het jaar worden geïndexeerd (bijvoorbeeld met de CBS loonindex).
Indien afkoop wordt overwogen, dan is het raadzaam om dit zo snel mogelijk in 2017 te doen. De
grondslag waarover geen korting wordt verleend wordt immers (bij nog niet ingegane pensioenen)
steeds hoger.

Geheel of gedeeltelijk verzekerde pensioenen

Indien de DGA zijn of haar pensioen geheel of gedeeltelijk verzekerd heeft en de DGA wil het pensioen terughalen naar de eigen bv, dan kan dat alleen nog maar in 2016. Vanaf 2017 is dat niet meer
toegestaan. Gelet op de te verwachten doorlooptijden bij de verzekeraars is enige haast geboden.
Indien het verzekerd DGA pensioen wordt teruggehaald naar de eigen bv, dan wordt er bij afkoop
over dit deel van de pensioenverplichting geen korting op de grondslag verleend. De korting geldt uitsluitend voor de fiscale balanswaardering 2015. Bij de waardering van het pensioen in 2015 zal doorgaans de waarde van de pensioenpolis in mindering gebracht zijn op de waardering in eigen beheer.
Let wel dat de pensioenpolissen vaak al langere tijd lopen en garantierendementen van 4% hebben. Het
premievrij maken van de polis is dan wellicht een betere optie dan het terughalen naar de eigen bv.
Nu er in 2017 geen pensioen in eigen beheer meer kan worden opgebouwd, dient ook aandacht te
worden besteed aan de lopende overlijdensrisicoverzekering.

Afkoop of omzetting van ingegaan partnerpensioen

Het was een aangename verrassing te constateren dat ook ingegaan ouderdomspensioen kan worden
omgezet in een oudedagsverplichting. Niet duidelijk is of ook ingegaan partnerpensioen kan worden
omgezet (of afgekocht). De wettekst spreekt telkens van “de werknemer of gewezen werknemer” die
kan afkopen of omzetten en van een partner die toestemming moet geven. Gelet op de bedoeling van
de wetgever, namelijk het zo veel als mogelijk uitfaseren van pensioen in eigen beheer, zou ook ingegaan partnerpensioen voor afkoop of omzetting in aanmerking moeten kunnen komen. Vermoedelijk
is dit een omissie in de wettekst. Dit issue heb ik reeds voorgelegd aan het Centraal Aanspreekpunt
Pensioenen. Een reactie heb ik (ten tijde van het schrijven van dit artikel) nog niet ontvangen.

Keuze van het moment omzetting in een oudedagsverplichting

Anders dan bij afkoop is er bij omzetting in een oudedagsverplichting wat minder haast geboden. Dit is
mogelijk tot en met 31-12-2019.
Overwogen kan worden om de fiscale pensioenverplichting nog tot aan die datum aan te houden, en
op te renten. Bij een rekenrente van 4,00% en geschatte indexering van 1,50% en stel 0,50% actuarieel
resultaat is een oprenting van ongeveer 6,00% per jaar mogelijk. In drie jaar tijd is dat dan ruim 18,00%.
Let hierbij wel op de kans van overlijden in de periode van 2017 tot en met 2019. Zoals hiervoor
beschreven is het niet duidelijk of de omzetting in een oudedagsverplichting ook geldt voor ingegaan
(of in te gaan) partnerpensioen.

Afkoop en samenloop met lijfrente- en stamrechtverplichtingen

Hoewel de afkoop van de pensioenverplichting fiscaal gestimuleerd wordt, mag niet worden vergeten
dat afkoop mogelijk met zich meebrengt dat het eigen vermogen van de bv negatief wordt door de
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waarde in het economisch verkeer van de eventueel aanwezige lijfrente- en stamrechtverplichtingen.
Het is niet te verwachten dat de Belastingdienst hier soepel mee om zal gaan.

Overlijden DGA

Op dit moment is de waarde in het economisch verkeer (WEV) van de meeste pensioenverplichtingen extreem hoog mede vanwege de lage rentestand. Bij het overlijden van de DGA (eerder dan de
partner) is bij een pensioen bv met beleggingen erfbelasting verschuldigd alsmede ab-heffing. De
hoge WEV van het partnerpensioen zorgt voor een lage(re) waardering van de aandelen van de BV,
waardoor de belastingheffing veelal beperkt blijft. Bij omzetting is dit (tijdelijke) voordeel er niet meer.
De verkrijging van partnerpensioen c.q. de overgang van de uitkering oudedagsverplichting op de
erfgenamen is vrijgesteld van erfbelasting (behoudens imputatie op de vrijstelling bij de partner). Bij
afkoop van de pensioenverplichting komt het vermogen in box 3 en geldt geen specifieke vrijstelling
meer voor de erfbelasting.
Henri Pellemans RBA

Over Henri Pellemans
De carrière van Henri is in 1983 gestart met accountantscontrole bij KPMG. In die periode heeft hij
zijn opleiding tot registeraccountant afgerond. Aangezien hij advies leuker vond dan
controle is hij in 1990 overgestapt naar ABAB. Bij deze organisatie heeft hij zich,
naast het jaarrekeningenwerk, vooral bezig gehouden met oudedagsvoorzieningen,
beleggingen, financial planning, echtscheiding en ondernemingswaardering. In die tijd
is Henri gestart met de opleiding tot registerbeleggingsanalist, welke opleiding hij nadien succesvol heeft voltooid. Sinds 1998 werkt hij als zelfstandige en onafhankelijke
“finance professional”, voornamelijk ten behoeve van accountants, belastingadviseurs
en juristen, die hem inschakelen bij complexe vraagstukken op zijn vakgebied(en).
Een zakelijke hobby van Henri is Excel. Zijn rekenmodellen worden ondersteund door
eigen (in Visual Studio) ontwikkelde software, waaronder een complete actuariële
rekenmodule, die als invoegtoepassing beschikbaar is in Excel.
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