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Oud-regime lijfrenteverzekering
Al sinds mensenheugenis sluiten mensen lijfrenteproducten af om fiscaalvriendelijk vermogen en pensioen op te
bouwen. De fiscale regels ten aanzien
van lijfrentes zijn regelmatig aangepast.
De vele wijzigingen leiden vaak tot verrassende uitkomsten en mogelijkheden
op het moment dat de lijfrente expireert. Hierna enkele voorbeelden voor
(Neder)Belgen en Nederlanders.
Mogelijkheden voor (Neder)Belgen
Op 21 januari 2011 heeft de Hoge
Raad een arrest gewezen waarin ze
heeft aangegeven dat declausulering
(“afkoop”) van een oud-regime lijfrenteverzekering door een in het buitenland wonende belastingplichtige niet
kan leiden tot enig voordeel dat in
Nederland kan worden belast.
Dit was al duidelijk voor situaties waarin declausulering vóór 1 januari 2003
plaatsvond. Deze situaties vielen nog
onder de reikwijdte van het oude verdrag tussen Nederland en België en
onder dit verdrag had Nederland geen
heffingsbevoegdheid. Per 1 januari
2003 is echter het nieuwe verdrag tussen Nederland en België in werking
getreden. Onder dit verdrag had
Nederland wel heffingsbevoegdheid.
De vraag was alleen nog of Nederland
ook op grond van het nationale recht
mocht heffen. Tot genoemd arrest van
de Hoge Raad was dit niet duidelijk.
Wat betekent dit arrest nu voor de
praktijk?
Oud-regime lijfrenteverzekering
Op 1 januari 1992 is in Nederland de
Wet Brede Herwaardering ingevoerd.
Deze wetswijziging heeft geleid tot een
beperking van de flexibiliteit van kapitaalverzekeringen met een lijfrenteclausule. Een van de beperkingen was dat
kapitaalverzekeringen met lijfrenteclausule niet langer zonder fiscale strafheffing (de zogenaamde revisierente)
konden worden afgekocht. Deze wijziging gold niet voor oud-regime lijfrenteverzekeringen.

Oud-regime lijfrenteverzekeringen zijn
kapitaalverzekeringen met lijfrenteclausule welke zijn afgesloten voordat de
Wet Brede Herwaardering werd ingevoerd. Er dient daarbij onderscheid
gemaakt te worden tussen oud-regime
lijfrenteverzekeringen waarvoor premie
in termijnen betaald wordt en oud-regime lijfrenteverzekeringen waarvoor een
eenmalige koopsom gestort is.
Lijfrenteverzekeringen met een premie
in termijnen vallen onder het oude regime indien zij voor 16 oktober 1990 zijn
afgesloten.
Lijfrenteverzekeringen
waarvoor een eenmalige premie is
gestort, vallen onder het oude regime
indien ze voor 1 januari 1992 zijn afgesloten.
Arrest van 21 januari 2011
Het arrest betrof een inwoner van
België die in 2002 een tweetal oudregime lijfrenteverzekeringen had
gedeclausuleerd. Dit houdt in dat de
lijfrenteclausule op de kapitaalverzekeringen is komen te vervallen. Fiscaal
betekent dit dat sprake was van
afkoop. De administratieve verwerking
van de declausulering vond plaats in
2003. De inspecteur heeft vervolgens
in belastingjaar 2003 de afkoop van de
twee lijfrenteverzekeringen tot het
inkomen uit werk en woning in box 1
gerekend. De belastingplichtige was
het hier niet mee eens en tekende
bezwaar en vervolgens beroep aan
tegen de aanslag inkomstenbelasting
2003.
De rechtbank was het met belastingplichtige eens dat de declausulering in
2002 plaats vond en stelde dat de verhoging van het belastbaar inkomen in
box 1 ten onrechte in de aangifte van
2003 heeft plaatsgevonden. De staatssecretaris van Financiën was het niet
eens met de uitspraak van de rechtbank en stelde cassatie in bij de Hoge
Raad.
De Hoge Raad bleek van mening dat,
ongeacht wat in een belastingverdrag
is overeengekomen, het overgangsrecht op oud-regime lijfrenteverzeke-

ringen van kracht is gebleven. Dit
houdt in dat de Wet op de
Inkomstenbelasting 1964 van toepassing blijft op oud-regime lijfrenteverzekeringen. Onder de Wet op de
Inkomstenbelasting 1964 was het voor
de Nederlandse fiscus niet mogelijk
om belasting te heffen over de afkoop
van oud-regime lijfrenteverzekeringen
van in het buitenland wonende belastingplichtigen. Volgens de Hoge Raad
leidt de invoering van de Wet op de
Inkomstenbelasting 2001 er dus niet
toe dat Nederland mag heffen over de
afkoop van een oud-regime lijfrenteverzekering.
Gevolgen voor de praktijk.
De uitspraak van de Hoge Raad kan
zeer voordelig uitpakken indien u een
oud-regime lijfrenteverzekering heeft.
Op het moment dat u deze verzekering
afkoopt wordt het heffingsrecht op
grond van het belastingverdrag tussen
Nederland en België weliswaar toegewezen aan Nederland. Door de uitspraak van de Hoge Raad is echter de
wetgeving zoals die gold onder de Wet
op de Inkomstenbelasting 1964 van
toepassing waardoor Nederland op
grond van nationale wetgeving niet de
mogelijkheid heeft om de afkoopsom
van een oud-regime lijfrenteverzekering daadwerkelijk in de belastingheffing te betrekken.

Mogelijkheden voor Nederlanders
Ook voor Nederlanders biedt de oudregime lijfrenteverzekering mogelijkheden. Het kapitaal uit de vrijkomende
oud-regime lijfrente kan geschonken
worden aan de kinderen. Hiertoe staan
er een tweetal mogelijkheden open:
• Men kan kiezen het kapitaal uit de
vrijkomende lijfrente aan te wenden
om een tijdelijke uitkering aan te
kopen. Voor de uitkering kan men de
kinderen als begunstigde aanwijzen.
De kinderen zijn inkomstenbelasting
verschuldigd over de ontvangen uitkering. Vooral als de kinderen zelf
geen of nauwelijks inkomen hebben,
kan dit fiscaal zeer interessant zijn.
Schenkbelasting is hierbij niet meer
verschuldigd;
• Het is ook mogelijk de begunstiging
van de vrijkomende lijfrente te wijzigen vóór de einddatum van de lijfrenteverzekering. Wanneer de kinderen als begunstigde op de polis van
de lijfrenteverzekering staan vermeld, ontvangen zij op de einddatum van de vrijkomende lijfrente een
schenking. Over het kapitaal van de
vrijkomende lijfrente wordt dan

schenkingsrecht geheven. Omdat de
kinderen in de toekomst inkomstenbelasting moeten betalen over de
lijfrente uitkeringen die zij zelf van
het geschonken kapitaal aankopen,
hoeft niet over het hele bedrag
schenkingsrecht betaald te worden.
Er mag 30% in mindering gebracht
worden in verband met “belastinglatentie”. Dit betekent dus dat 70%
van de waarde van de vrijkomende
lijfrente met schenkingsrecht belast
wordt.
Ontvangt u een lijfrente-uitkering welke
in Nederland in de belastingheffing
wordt betrokken of heeft u een lijfrenteverzekering die nog niet tot uitkering
is gekomen, dan is het zinvol om te
laten beoordelen of dit een oud-regime
lijfrenteverzekering is. Indien het een
oud-regime lijfrenteverzekering is, dan
kunt u wellicht een aanzienlijke belastingbesparing realiseren.
Werner Goorden, Accountant
Peter Soffers, Fiscaal Jurist

De uitspraak van de Hoge Raad kan
zeer gunstig uitpakken voor inwoners
van België die uitkeringen uit een oudregime lijfrenteverzekering ontvangen.
Op grond van het belastingverdrag is
Nederland, als wordt voldaan aan een
aantal voorwaarden, heffingsbevoegd
over
deze
lijfrente-uitkeringen.
Aangezien de Hoge Raad nu heeft
beslist dat de bepalingen van de Wet
op de Inkomstenbelasting 1964 van
toepassing zijn op oud-regime lijfrenteverzekeringen kan Nederland ook deze
lijfrente-uitkeringen
niet
in
de
Nederlandse belastingheffing betrekken.

Werner Goorden (Accountant) en Peter Soffers (Fiscaal Jurist).

