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Inleiding

U wilt de juiste keuzes maken als het gaat om uw vermogen. 
Wij geven u graag nieuwe inzichten als het gaat om 
vermogensbehoud en -overdracht. Zo kunt u bepalen wat u nu 
en in de toekomst wilt doen met uw vermogen.

In deze vermogensupdate leest u over:
• Forfaits in de belastingwetgeving.
• Eigenwoningforfait.
• Auto van de zaak.
• Waarde ondernemingswoning bij overlijden.
• Schenken tegen schuldigerkenning.
• Veel voordeel bij schenking verhuurde woning.
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Forfaits in de belasting-
wetgeving

In juni 2019 heeft de Algemene Rekenkamer een rapport 
uitgebracht over forfaits in de Rijksbelastingwetgeving. Dat zijn 
er maar liefst 48. Hiervan is de helft voor het laatst aangepast 
in 2010. Voor de andere helft is dat langer geleden. 6 forfaits 
zijn zelfs al 40 jaar niet meer aangepast. De Staatssecretaris 
van Financiën heeft aangekondigd hier nader onderzoek naar 
te gaan doen en de Tweede Kamer in het tweede kwartaal 2020 
te zullen informeren. De uitkomst is nog niet bekend.

Wat is een forfait?
De definitie is: “een regeling die een vaste waarde toekent aan 
een genoten voordeel of een geleden nadeel. Deze vaste 
waarde komt of kan komen in de plaats van het werkelijk 
genoten voordeel of nadeel.”

Het meest bekende en meest omstreden forfait is wel de 
vermogensrendementsheffing in Box 3. Of denk aan de 
bijtelling voor het privégebruik auto van de zaak.

In deze nieuwsbrief gaan wij in op een aantal forfaits en geven 
wij u tips hoe hier voordeel mee te behalen.
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Er zit nog wel een addertje onder het gras. Vanaf 1 januari 
2019 wordt het eigenwoningforfait belast als de 
eigenwoningschuld is afgelost. In 2019 wordt 1/30 in de heffing 
betrokken. Jaarlijks komt daar 1/30 bij, zodat na 30 jaar (in 
2048) het volledige forfait wordt belast. 

Het loont daarmee zeker de moeite om jaarlijks te beoordelen 
of de vastgestelde WOZ-waarde overeenkomstig de 
werkelijkheid is en hoeveel profijt u heeft van de aftrek van 
hypotheekrente.

Auto van de zaak
De werknemer die een door zijn werkgever ter beschikking 
gestelde auto ook voor privédoeleinden mag gebruiken, 
heeft een privévoordeel van de auto van de zaak (bijtelling). 
Fiscaal wordt dit als loon gezien. Dit loon wordt gesteld op een 
percentage van de cataloguswaarde van de auto. Voor auto’s 
die meer dan 15 jaar geleden voor het eerst in gebruik zijn 
genomen, geldt niet de cataloguswaarde als grondslag voor 
het forfait, maar de waarde in het economische verkeer. Deze 
waarde kan lager zijn met als gevolg een lagere bijtelling. 
Daarmee is het fiscaal interessant in een oude auto te rijden.

Als de auto per kalenderjaar voor niet meer dan 500 
kilometer voor privédoeleinden wordt gebruikt, wordt het 
voordeel gesteld op nihil en geldt er geen bijtelling.

Voor auto’s die vanaf 1 januari 2017 voor het eerst in gebruik 
zijn genomen, is het algemene bijtellingspercentage 22 
procent. Er zijn geen berekeningen bekend die ten grondslag 
liggen aan dit percentage. Of het loonvoordeel daarmee op 
een juiste wijze wordt benaderd, is dan ook niet te zeggen. 
De belastingplichtige heeft niet de mogelijkheid van 
tegenbewijs, de inspecteur wel. Als hij aannemelijk maakt dat 
het werkelijke voordeel hoger is, dan wordt het hogere bedrag 
belast. Ofwel, de belastingdienst heeft wel de voordelen, maar 
niet de nadelen.

Voor milieuzuinige auto’s geldt een verlaagde bijtelling (voor 
een periode van 5 jaar). Particulieren kunnen sinds kort 
subsidie krijgen op de aankoop van een milieuzuinige auto. 
Deze kan oplopen tot 4.000 euro bij een nieuwe en 2.000 euro 
bij een gebruikte auto.

Vermogensrendementsheffing 
Box 3
In deze vermogensupdate ontkomen we er niet aan om de 
vermogensrendementsheffing van Box 3 te benoemen. Tegen 
deze heffing worden tal van procedures gevoerd. Klik hier 
voor meer informatie. 

De regeling zou per 1 januari 2022 worden vernieuwd door 
spaargelden fors minder zwaar te belasten en voor schulden 
minder forfaitaire aftrek te verlenen. Echter, de nieuwe 
Staatssecretaris van Financiën Vijlbrief heeft het voorstel naar 
de prullenbak verwezen. Met die aanpassing zou volgens 
Vijlbrief een onderscheid ontstaan tussen sparen en beleggen 
dat juridisch niet houdbaar is. Aangekondigd is dat hij deze 
zomer een simpeler voorstel doet waarbij het heffingsvrije 
vermogen van 30.846 euro (bedrag 2020) aanzienlijk wordt 
verhoogd.

Het blijft belangrijk om de ontwikkelingen te volgen. 
Daarnaast kan het de moeite lonen actief op zoek te gaan 
naar besparingsmogelijkheden en niet af te wachten. Denk 
hierbij aan het onderbrengen van vermogen in een 
besloten vennootschap of een open fonds voor gemene 
rekening (OFGR). Neem contact met ons op om te bespreken 
of dit interessant voor u is.

Eigenwoningforfait
Het eigenwoningforfait is een regeling die al langer bestaat 
en die het genot van een eigen woning belast. Dit voordeel 
wordt op forfaitaire wijze vastgesteld. Voor woningen met een 
WOZ-waarde van 75.000 euro tot 1.090.000 euro (bedragen 
2020) wordt het forfaitaire voordeel gesteld op 0,60 procent. 
Voor woningen met een hogere WOZ-waarde is het forfait 
zelfs 2,35 procent over het meerdere plus 6.540 euro. De 
WOZ-waarde is de laatste jaren gemiddeld genomen sterk 
gestegen en daarmee ook het forfait. Weliswaar is de rente 
eigen woning aftrekbaar (maximaal 30 jaar), maar door de 
daling van de rente en de toename van het forfait is er veelal 
effectief nog maar weinig voordeel te behalen. Vaak wordt 
besloten om de hypotheek volledig af te lossen mits dat 
boetevrij kan. Met als voordelen dat u geen rente meer hoeft 
te betalen en bespaart in de Box 3 belasting. Het nadeel is 
dat u rendement mist op het vermogen dat u gebruikt voor de 
aflossing.

https://www.grantthornton.nl/insights/themas/box-3/box-3-belasting-mei-2020-update/
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Schenken tegen 
schuldigerkenning
Met het verwijzen naar de prullenbak van de voorgestelde 
aanpassingen van de vermogensrendementsheffing (Box 3), 
komt het schenken tegen schuldig erkenning weer in beeld. 
Wat houdt dat in?

Bij het schenken tegen schuldigerkenning verklaart u op 
papier een bedrag schuldig te zijn aan bijvoorbeeld uw kind. 
Uw kind krijgt daarmee een niet-opeisbare vordering op u. U 
bent verplicht om jaarlijks een forfaitair vastgesteld 
percentage rente te betalen van 6 procent. Dit is veel hoger 
dan de huidige bankrente, waarmee jaarlijks belastingvrij een 
bedrag wordt overgeheveld. De vordering van het kind wordt 
opgenomen in Box 3. Uw schuld is aftrekbaar in Box 3. 
Mogelijk geeft dat een belastingvoordeel als de heffing bij het 
kind in Box 3 tegen een lager percentage plaatsvindt dan de 
aftrek bij de schenker.

Waarde ondernemingswoning 
bij overlijden
In het midden- en kleinbedrijf komt het voor dat de woning 
zowel wordt gebruikt om in te wonen als voor het uitoefenen 
van de bedrijfsactiviteiten. Als de woning tot het 
ondernemingsvermogen wordt gerekend, wordt een 
waardestijging belast (een verlies is aftrekbaar). Wanneer de 
ondernemer komt te overlijden, eindigt in fiscale zin de 
onderneming en volgt afrekening over de woning. Om 
liquiditeitsproblemen bij de erfgenamen te voorkomen, geldt 
een bijzondere waarderingsregel. Als de woning als 
hoofdverblijf blijft gelden voor personen die tot het 
huishouden van de overledene behoren, wordt de 
woningwaarde gesteld op 60 procent van de vrije 
woningwaarde.

De vraag kan worden gesteld hoe deze regeling zich verhoudt 
met andere regelingen. Bijvoorbeeld met een andere 
stakingssituatie waarin een ondernemingswoning bij leven 
vanuit de onderneming naar privé wordt overgebracht.

Ook nu moet inkomstenbelasting worden betaald over het 
verschil tussen de waarde in het economische verkeer en 
de boekwaarde van de woning. In een Beleidsbesluit van de 
Staatssecretaris van Financiën is bepaald dat de waarde van 
de woning wordt gesteld op 85 procent van de waarde in het 
economische verkeer in vrije staat. Waarom er een verschil is 
met de waardering bij overlijden (60 procent) is onduidelijk. 
De mogelijkheid bestaat dat beide percentages met elkaar in 
overeenstemming worden gebracht.

Voorbeeld
 
Pieter heeft een vermogen van 1 miljoen euro. Hij heeft 
een dochter Iris. Zij is enig erfgenaam. Pieter heeft nog 
een lange levensverwachting. Pieter schenkt in 2020 
een bedrag van 100.000 euro aan Iris. Hierover is Iris 
10 procent schenkbelasting verschuldigd. Er is geen 
rekening gehouden met een geldende vrijstelling.

Vervolgens betaalt Pieter zijn dochter jaarlijks 6.000 
rente. Na 10 jaar is dan een bedrag van 60.000 
euro belastingvrij overgemaakt. Iris heeft de 10.000 
schenkbelasting ruimschoots terugverdiend.

Bij overlijden van Pieter na 10 jaar valt 900.000 euro in de 
nalatenschap. Zou hij de schenking niet hebben gedaan, 
dan was de nalatenschap 100.000 euro hoger waarover 
Iris 20 procent erfbelasting zou moeten betalen. Dat is 10 
procent meer dat de betaalde schenkbelasting. Ofwel er 
is een besparing van 10.000 euro aan erfbelasting.
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Waardering van een renteloze 
vordering
Het komt vaak voor dat ouders hun kinderen willen 
ondersteunen. Een veel voorkomende situatie is dat zij een 
bedrag overmaken in de vorm van een direct opeisbare 
renteloze of laagrentende lening. Dit kan leiden tot 
verschuldigde schenkbelasting.

De rente wordt fictief gesteld op 6 procent. Indien sprake is 
van een laagrentende lening dan wordt de schenking 
berekend aan de hand van het verschil tussen het berekende 
percentage en 6 procent.

Een renteloze lening van 100.000 euro houdt een schenking 
in van 6.000 euro (jaarlijks). De ouder-kind vrijstelling is 5.515 
euro (bedrag 2020) zodat over 485 euro schenkbelasting moet 
worden afgedragen (10 procent). Dat bedrag is wellicht te 
overzien. Maar bij hogere leningen of wanneer in het jaar al 
eerder een bedrag is geschonken, kan het toch al gauw in de 
papieren lopen.

Hoe kunt u dit voorkomen?

"Een oplossing is dat de direct opeisbare 
lening wordt omgezet in een niet-direct 
opeisbare lening met een opzegtermijn 
van een jaar of langer. Het is dan 
voldoende om een zakelijke 
(marktconforme) rente te berekenen. 
Deze kan dus ook lager zijn dan 6 
procent. Wij adviseren u de overeenkomst 
schriftelijk vast te leggen."

Veel belastingvoordeel bij 
schenking verhuurde woning
In onze vermogensupdate van november 2019 schreven wij 
over de mogelijkheid een schenking te doen van een woning. 
U kunt een flink fiscaal voordeel behalen.

U kunt ook veel voordeel behalen bij het schenken van een 
verhuurde woning.

Voorbeeld
 
Vader overweegt een schenking aan zijn zoon van 
500.000 euro. Vader bezit een verhuurde woning met een 
WOZ-waarde 2020 van 400.000 euro en een werkelijke 
waarde van 500.000 euro. De woning wordt verhuurd 
voor 1.500 euro per maand. Vader heeft de keuze tussen 
schenken in contanten of het schenken van de woning.

Er is rekening gehouden met de ouder-kind vrijstelling van 
5.515 euro. Er is geen rekening gehouden met mogelijk 
andere vrijstellingen. De schenkbelasting wordt door de 
zoon betaald.

De verschuldigde schenkbelasting bij schenken in 
contanten bedraagt 86.224 euro.

De waarde van de verhuurde woning wordt als volgt 
bepaald. De jaarlijkse huur ten opzichte van de 
WOZ-waarde is 4,5 procent. Aan de hand van een 
waarderingstabel wordt de waarde van de woning 
uitgedrukt in een percentage van de WOZ-waarde. Bij 
een rendement van 4,5 procent hoort een waardering 
van 67 procent van de WOZ-waarde. Ofwel de woning 
mag worden geschonken voor een bedrag van 268.000 
euro. 

De verschuldigde schenkbelasting bij schenken van de 
verhuurde woning bedraagt 39.824 euro. Daarnaast is 
2 procent overdrachtsbelasting verschuldigd over de 
vrijstelling van 5.515 euro en het waarderingsverschil van 
232.000 euro, ofwel 4.750 euro. Per saldo is verschuldigd 
44.574 euro.

De besparing is maar liefst 41.650 euro.

https://www.grantthornton.nl/globalassets/1.-member-firms/netherlands/documenten/flyers-pdf/2019/vermogensupdate---estate-planning---grant-thornton---november-2019.pdf
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