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EN IN DE BV
Heeft u veel spaargeld en wilt u het buiten de berekening in het kader van de eigen bijdrage

voor de AWBZ houden? Ovenrueeg dan om uw spaargeld in een BV onder te brengen,
Dat geeft

-

bij de huidige rentetarieven

De e q€n bijdraq€ vooÍ de AWBZ blilít de ge
ÍnoedeÍen b€zrqhorden. want onze Advieíef
v ce kÍilgt er nog Íeêds v€€ vragen oveÍ Zo

ook over de omvêng vên hei vermogen in
box 3 en de AWBZ. E genljk s het vrjsimpel:
zo dng u m nder heeít ddn d€ vrjste Ling (in
2014 bedÍaagt di€ 21 119 euÍo oí twee keêr
dèt bedfag vooÍ íÈcêa paÍtne6 plus de even
tueie oudeÍentoesldg), tel her veÍmogen n êt
mee He€ft u meeL dan woÍdt dat nre€geno.
m€n n de ber€k€n ng van de zogen.amde

'veÍmoqensinkom€n5brjt€ling H€t k,rn dan
interessart ziln om uw vermoqen t€ ver.qen.
is !$, inkomên hogeÍ dan 70 80.000 euro, dan

betaêlt u bl opnaÍn€ ir €en AWBZ nst€ linq
waars.hiin ijk à de màxinrale eigen bjdÍaqe,
ongea.ht de omvanq lan !w veÍmogen (u Íe
kent dar voor uw peÍloonljke ! tuatle uit op
) Eên veílaging van hêl ver
Ínogen heeft daf geen efÍe.t meeÍ op d€ te
beta en eigen AWSZ.brldr.g€. ls uw nkomen
echteÍ aqer en heeft u veel v€Ímogen ge

-

zelfs nog wat korting op de belaÍing.

vermogen van twee jaar geleden. voor
2014 telt dus het ínkomen en vemogen
van de tB-àangiÍte ovet 2012 mee.
Maàtegelên om het vetmogen te ve agen
zullen voor het ee|st metkbaat zijn in de
lB-aangífte ovet 201 5. Wiê nu ove$kpt
na de tpaarBv netkt daat voot wat
betrcít de eigen bijdrcge in principe dus
pas ietsvànin 2017. zie ook ons artikel'7
wagen ovet de awBz-vermogenstoets'
(FiscAlert ,,iei 2014, jtg
5, p.15, online

20
i' > fis<aal).

oP

Een verlaging van het vetmogen
kan rcden zijn uw eigen bijdnge
al per 2015 aan te laten pàssen (zíe
voot meet iníotmatie en
een íotmuliet voot het aànpassen van de

De eigen woning in box 1 telt niet
nee voot de vemogensinkomen,
bijtelling en moet dus ook nietwoden
ondergebrdcht in de 8V.

tn

spdÍen in de BV leved fog íne€Í vooÍdeel
op.Vor g€ maand li€ten we u in hel artikel D€
Íisico 5 vaf ,paÍen (FircAert mei 2014,lrg 20
nr 5, p l2 l4) zien dai de bplast ngdftrk op !w
spaaíqe d b jd€ huidiqe aqe r€nieíand€noÍm
is. B! ren de box 3 vrjst€lirq beraa t Lr nro
m€rte€ íeileljk 78 proc€ft belastinq oveÍ d€
Íente (ze het kadeÍ 8erek€n u,À beaírnq
druk') ZodÍà u uwspaartegoeden n €en eigen
BV onderbfengt, t ll u ze !it box 3 en hoeft u er
vanaí dat Ínoment ge€n v€ÍmogensÍend€
Ín€ntsh€tfinq meer oveÍ1e betèlen.Welkr jgt u
le maken m€t vennootschapsbelatlinq (Vpb)

spaaÍd, dan h€bben we m6sch en e€n aêrdiqê

opossinq voor u: zel u\"J geld wêg n €en
spaa.BV'.Vermogen dat in een BVz t. tell fa

ijk ni€t m€e voor de v€rmog€ns nkomens
bilte ling De bêspaÍinq op de eigen AWBZ biJ.
drage kèn dáárdooí opopen lol een kleine
1.500 euro pêr mêand. Dan ziln de koíen van
zo'n sp.dÍ BV (nel lerLrgveÍd €rdl
me

De belaninqdruk op {spaar)veÍmogen beÍekenen w€ dooÍ de vemogensÍendementshetling

ván 1,2% (4% Íictief Íendement màal 300Á inkomíenbelaíing) te delen door het rendem€nt dal momenleel g€middeld op spaíen woídt gemaakt {1,54%).

Voorbeeld
U heeft een belast vemogen in box 3 van € 200.000. Als de rcnte e.htet slechts 1,54%
bedrcèg| Mwangt u oveÍ dit vemogen € 3.080 rcnte. De belêsting in box 3 bedraagt
.2% t 200.000 = € 2.400. De belastingdruk B dan (2.400 + 3.080) x 100 =) 78%. Nefto
houdt u van de rente slechts (3.080 - 2.400 =) € 680 ovet
1

voor de eigen bijdnge AWBZ wotdt
gekeken naà. het inkonen en

Kosten
we hebben n her vooÍqaande plaàtje qeen
Íekening gehouden mel de koíen van de BV
Wie ziln spaarqe d ondeÍbÍenqt ln een eiqen
BV 2al een jaaíekening op Ínoeten opslelen
en Vpb-aanqifte Ínoêtên do€n. U mag datzelí
doen, maaÍ dat is gêen appehiê-êitte ak u

BV is tegenwoodig een stuk e€nvoudiqêr dan vío€ger. Wel bent u
geld
kwijt
nog ste€d5
aan de notaris. Het opÍicfiten van een spàar'8v en het wiizigen van dê

Het

oprlchten van e€n

statuten is edteí standaaÍd. Ga daarom naaÍ www. g oedk oopsle n otaÍis. nl eo vÍaag eeí
oíede aan bij de qoedkoopste. Daamaast i5 het veEtandig on dê jaaEtuklen en de aangitt€ in iedeí geval de ee6te ke€r op le laten stellen door êen accountanUbêlastingadviseur,
en ook dat koí gêld.
Het opnenên van dê mnte ovef het in de BV ondeÍgeÈradÍe geld vroÍdt 9€2ien als divi-

daar geen eÍvaÍing mee heefl. zodÍa u dat
uitbeíeedt, qaat hetten kost€ van hel rendement in de BV DaaÍnaast Ínoel u Í€kening
houden met eenmalige opÍichtinqskosten van
de BV Vanw€ge deze kosten r spaÍen in de
8V met name inteíessanl vooÍde grol€rever'

dendui*ering waaíovêr u in box 2 bêlasting betaalt. Hêt vetzaírelinloííen wordt hieÍdoor
hogêÍ en dat kên weer vaÍr invloed zijn op de eigefl biidrage AWBZ. Alt u het eigÊnliil(e
het kapitàalvan de BV-wiltopnemen, h datonbelaí, Dan moet€n welde
spaargêld
statuten wordefl gewiizigd en ook dat veqt eên gang naàí de notaÍis Raadpleeg in elk 9e'
val e€n fiscalisl oí accoontanl aB u geld $/ilt opoemen uit uw BV

-

oveÍ de winst van dê Bv en met inkomíenbe
laílng in box 2 als de 8v de netto winsl als
dividend uirk€ert oí als ze woÍdt ge iquideeÍd
Het Vpb taÍieí is 20 pÍocent over de eeÍste
200.000 euÍo en het be aíingtaref in box 2
bedÍaàgt noÍmalter 25 prorent (behalvê dit

mogens(vanaít!\,ee-lotdÍlehondeÍdduiz€nd

38 procent Ínindeí dên als u gewoon n box
zou sparên De bespaÍing ten opzióte van box

l
l

(waaÍ 1,2 pÍo(enl van 200.000, oíwel 2.400 eu'
Ío belaíing zou Ínoelen worden aÍgedragen) È
maaÍ lieíst (2.400- ] 232 =)1 168 €uÍo Zolang
de spaarÍente ondeí de 3 procent b|ií1, is sparen

250.000 euÍo).

lpaaÍente
boven dat niveau komt woÍdl spàÍen n box 3

VdnzelfspÍekend moet u dit alleen overweqen

\ÀeeÍ inlerelsant.WaaÍom 3 pÍocenr? DeVpb €n

bii subíantiêle spaaóedragen, want eÍ gaal

de box 2'heÍfing zijn samen 40 pÍocenl.

wel wat titd en ook wat geld in zin€n (zie het
zeker: bij de huidige rentelaÍieven scheelt het

I pro.enl maal 40 procent is píetiês qelijk aan
1,2 procenl- h€t peÍcenlaqe vên de bot 3 hefíing. Koínen de spaarÍenles op eên hogerniveau

bêhoorlijk als u in uw eigen 8V spêaÍ.

dan 3 procent, dan is de belaÍinq

iaar: de Vpb s 22 pÍocenl vooÍ de eeÍsle

kadeí'Een,lwee spaaÍ.Bv ).lvaêf één dinq

is

in de 8V de moeite waaÍd.

Pas als d€

overde

En

n de

stel, u heeft € 200.0a0 spàarqeld dat u in de
Bv onderbrcngt. U anlvangt ovet dàt bedÀ7
1 ,54oÁ spaanente (nonenteel de geniddel-

hogeÍdan devermogen!
Íendemensheffing. Hooden we ook €lening
in de pÍaktiik ongeveeí êen
mer de kosten
haí procent, dan is de 8V niet aantÍekkelijk ak
de spaarÍente hogeÍ È dan 2,5 pÍocent (3 pro

de spàaÍente) oh^El € J.a80. ovet

cenr minus 0,5 procen0.

BV opgebouwde renle

Voorbeeld

deze

€ 3.080 noet 20'/o vennootst:hapsbelasting
woden afgedragen, dat is

€ 616. Et

biijft nog

).464 aan rente ovet waarover 25% inkon'
stenbelasting in bax 2 noet worden betaald
zod? het geld wotdt uitgekeed als dividend.
Dat js nag eens € 616 (niet toêvalig hezelfde
bednq: 2A% is hetzellde als 25yo vàn 80%).
Neía bliiít uiteindeliik € 1 .848 ovet.
€

-
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uoud een bedrao tet orcoíe van
uw tux t-vrilstáfins ín box 3.
Over wijgesteld vumogen betaalt u

immeB geen belasting en het vehoogt
ook uw eigen bijd@ge AwBz niet Hoe
hoog de wijstelling in box 3 voot u
kunt u inschatten met onze'Calculator

it

wiistelling vemogen box 3 en
De beastingdruk bedÍaêgt In het bovenstàande

vooÍbeeld (616 + 616)

+

3.080 = 40 pío(enl

toeslagen'. te vinden

op vr.!I|trlhtt

