Rustig aan met pensioen in eigen beheer
15 november 2011
Bouwt u, DGA, pensioen in eigen beheer op? Een maximale pensioenopbouw draagt bij aan een
betere liquiditeitspositie in de BV, maar zo’n maximale opbouw is vaak – tariefstechnisch – niet zo
verstandig. U trekt de pensioenreserveringen in de BV af, en dat levert een directe
belastingbesparing op van 25,5% of 20% aan vennootschapsbelasting, terwijl u in de toekomst, als
het pensioen is ingegaan, over de uitkeringen (in Nederland) maximaal 52% inkomstenbelasting
verschuldigd bent. Die vergelijking pakt wel erg nadelig uit. Ook als de aanmerkelijkbelang-heffing
in die vergelijking meegenomen wordt! De besparing op die heffing kan realiter veelal op nihil
worden gesteld (ook al omdat er volop mogelijkheden zijn om die heffing levenslang uit te stellen en
bij overlijden door te schuiven naar de volgende generatie).
Met de huidige tariefstelling van inkomsten- en vennootschapsbelasting kunt u misschien beter
kiezen voor vrij uitkeerbare winstreserves in de BV.
Een rekensom ter illustratie.
In 2011 ligt de grens van het 52% IB-tarief bij een inkomen van afgerond € 56.000. De
AOW-uitkering bedraagt € 9.000, als een pensioen van niet meer dan € 47.000 per jaar wordt
uitgekeerd wordt de 52% belastingheffing over pensioen voorkomen. Van iedere euro meer
pensioen wil de fiscus 52% hebben. Stel dat het pensioen € 57.000 bedraagt, dan blijft van die
extra € 10.000 netto € 4.800 over. Als deze € 10.000 in de BV achterblijft, als winst, en te zijner tijd
als dividend wordt uitgekeerd – als aanvulling op het pensioen – blijft daar netto meer van over.
Extra winst in de BV € 10.000, minus 25% vennootschapsbelasting (of 20% als de BV een winst tot
€ 200.000 heeft), geeft een netto winst van € 7.500 die als dividend kan worden uitgekeerd. Dat
kost 25% aanmerkelijkbelang-heffing, ofwel € 1.875, zodat netto € 5.625 overblijft. Dat is
beduidend meer dan de hiervoor becijferde € 4.800 aan netto pensioen.
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