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Lijfrente: een appeltje voor de
dorst of pure noodzaak?
Heeft u uw oudedagsvoorzieningen op orde? Veel mensen moeten na pensionering
noodgedwongen hun levensstijl aanpassen, omdat er op dat moment onvoldoende
inkomen is. Om dit tijdig op te kunnen vangen, is het te overwegen een lijfrente op
te bouwen. Een lijfrente is ook interessant voor ondernemers (o.a. ZZP-ers) als
toekomstig “basisinkomen” en kan verder een alternatief zijn voor DGA’s die in
2017 moesten stoppen met de opbouw van pensioenrechten bij hun BV. Jeroen
Govers RB van Tijssen cs legt uit.

Jeroen Govers RB van Tijssen cs

Wat is een lijfrente?
“Een lijfrente is een reeks vaste en gelijk
matige periodieke uitkeringen. Vanaf een
bepaald moment, bijvoorbeeld je pensi
oen, komt de lijfrente tot uitkering en
heb je extra inkomen”, opent Jeroen. “Het
werkt als volgt. Je betaalt eenmalig of
periodiek een premie aan een bank of ver
zekeraar. Daarmee wordt een kapitaal
opgebouwd dat bestemd is voor uitkeringen
in de toekomst. De premie is onder voor
waarden fiscaal aftrekbaar, terwijl de in
de toekomst te genieten uitkeringen in
principe belast zullen zijn. Zowel de
aftrek als de heffing vindt plaats in box 1.
Een lijfrente is extra voordelig ingeval de
premies tegen een hoger belastingtarief
in aftrek kunnen worden gebracht dan
het belastingtarief waartegen de uit
keringen zullen worden belast.”

Voorwaarden voor aftrek van
lijfrentepremies
Hij vervolgt: “Voor de aftrek van lijfrente
premies zijn fiscale spelregels opgesteld.
Kort samengevat komt het er op neer dat
deze premies in aftrek kunnen worden
gebracht als er sprake is van een pensioen
tekort. Daarnaast is de hoogte van de
aftrekbaarheid afhankelijk gesteld van uw
inkomen uit het voorafgaande jaar (“jaar
ruimte”) evenals van het inkomen van de
7 eerdere jaren (”reserveringsruimte”). De
reserveringsruimte is feitelijk niets
anders dan de niet-benutte jaarruimten.
Een lijfrentepremie is normaliter aftrek
baar in het jaar van betaling.”
Voor ondernemers zijn er verder nog
extra mogelijkheden; zij kunnen onder

voorwaarden voor de behaalde stakings
winst en/of de fiscale oudedagsreserve
(FOR) een lijfrente bedingen, om
zodoende de belastingheffing te beperken.
Dergelijke premies ingelegd vóór 1 juli
kunnen daarbij desgewenst in het voor
afgaande belastingjaar in aftrek worden
gebracht.

Saldomethode
Wat nu als de lijfrentepremie (deels) niet
in aftrek is c.q. kon worden gebracht? “In
dat geval blijft de uitkering in zoverre
onbelast. Dit wordt in de praktijk de “saldo
methode” genoemd. De bewijslast daar
voor ligt wel bij jezelf en omdat je meestal
niet de aangiften van bijvoorbeeld 15 of
20 jaar geleden bewaart, is het verstandig
de Belastingdienst de bedragen periodiek
te laten bevestigen. Daarmee wordt een
discussie achteraf voorkomen.”
Niet-aftrekbare premies tot en met 2009
vallen volledig onder de saldomethode.
Voor niet-aftrekbare lijfrentepremies
vanaf 2010 is de werking echter beperkter;
de uitkering blijft dan slechts onbelast tot
maximaal een niet-aftrekbare premie van
€ 2.269 per jaar per persoon. Deze
begrenzing kan ertoe leiden dat een deel
van de na 2009 betaalde premies tussen
de wal en het schip vallen (geen fiscale
aftrek, uitkering wel belast). In deze
situatie is het raadzaam om je polis aan te
passen. Voor de bovenmatige lijfrente
premies heeft de staatssecretaris boven
dien onder voorwaarden een goed
keurende regeling getroffen voor de
geruisloze terugbetaling van het niet-
aftrekbare deel van de inleg.

Expiratie lijfrentepolissen
Jeroen afsluitend: “Wanneer een lijfrente
polis haar einde van de looptijd nadert,
zul je moeten gaan nadenken over wat je
wilt gaan doen met het vrijkomende
bedrag. Je kunt er (conform bedoeling)
een periodieke uitkering voor aankopen,
maar je kunt ook besluiten om de uit
kering nog even uit te stellen als je het
geld nog niet direct nodig hebt. Het in
één keer opnemen van het totale tegoed
(afkoop) is ook mogelijk, maar is in veel
gevallen fiscaal niet gunstig, en leidt
naast belastingheffing vaak ook tot een
“boete” in de vorm van 20% revisierente.
In onze praktijk merken we verder dat
momenteel steeds meer lijfrentepolissen
tot uitkering gaan komen. Dit betreffen
dan veelal polissen welke zijn afgesloten
vóór 1999. Bij expiratie van de polissen is
het van belang om na te gaan onder welk
fiscaal regime ze zijn aangegaan. De fiscale
behandeling van lijfrenten is namelijk in
het verleden diverse malen aangescherpt.
Laat je bij expiratie van een lijfrentepolis
zodoende goed en tijdig adviseren!”
Bent u ook nieuwsgierig geworden naar
de mogelijkheden van de lijfrente als
inkomensvoorziening, neemt u dan
contact op met Tijssen cs.
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