CHECKLIST

FAMILIEBANK
Help kinderen oí andere familieleden bij het financieren van een huis
door voor bank te spelen. Het levert veel meer op dan een spaanekening
en de Íiscus betaalt meelVink simpelweg de checklist aí.

E

HeeÍt u qeld over?

ged op een ,paarÍekening en heeíl u
dat voorlopig niet nodlg? U kÍjqteen stuk meer
Heeít u

Íendement door vooÍ bank l€ spelen en hel uit

ie

enen aan

-

bijvooÍbeeld

uw kindeÍen oí

andeÍe íamilieleden. Ak u geen geld oveí heeh,

mddÍzelíÍnoet lenen, kunl u b€teÍ hreÍ íoppen.

nemen als uw situatie oveteenkomsten
veftoont, naat pas op, wdnt de Eelastingdienst kan een an.lerc mening zijn
toeg.daan. Zie ook het itêm'Rente ldmi'
liebanklening' op p.l 1 .

J

Moet er aígelost wordenl

Tor voor korl was eÍ geen

J

ls het een eiqenwoninglening?

DeÍami iebank

rs

inteÍessant akde geldl€neíde

rente kan aftÍekken wêardooí de Íiscus meebê_

taalt. De geldschieter draagl hooguit 1,2% belasringaí in box I (mêar dat was ook al zo toen
het geld nog op de spaaÍrekening slond)

J

Wie vóór

I

januari 2011e€n lening he€Ít àíge-

slolen, kan geduíende 30 jaaÍ matimaal Íente
àítÍekken. Wi€ vanal die datum voor het kopen
oÍ verbouwen vên een êigen woning ê€n nieu
we lening aÍsluit, i5 liscaal v€íplicht geduí€nde
de looplijd len minrte annullaií moeten aílos_
sen (lineaií mag nanruÍlijk ook, maàÍ dat È iis_
caal nó,9 mindeí inleí€ssano. DooÍ de aÍlossing

8lj eigenwoningleningen moet de Jamiliebank
de rente zo hooq mogêljk ínaken. H€t peÍcen_
tage hangt aÍ van het risico. Voor eigenwoningleningen slu ten wrjèên bij de lrscaal afgebakende grenzen: 1,25 Ínaal de Íenle van

woíden de maandlaíen hogeÍ dan bit aílos'

veÍge ijkbaÍe leningen (krlk naar de looptijd ên

culàtor' uit welke bedragen máande_
lijks aan rente en aflossing moêtên
woÍden betaald (variabel) en hoêveêl
de lenèÍ per kalendêrjaar kan aftrek_
ken, Bereken meteen hêt verschil in
Íendement tussen een spaaíekening
en het vooídêel ten opzichte van êên

maar dat is fscaalgezien nret rntÊÍessanl.

Hoe hoget het tisico dat et niet

wodt terugbetaald,

hoe hoget de
rcnte nag zijn. zo ooKleelde de belasting'

rcahtet in Leeuwaden dat màg woden
aangesloten bij de rcntepercentages vool
'niet doot zeketheid gedekte petsoonliike
Ieningen bij deÍden'. Het ging hiet om een
lening tussen oudet en kind zondet hypo'

singsvriie lêningen hel geval

is.

o*

gnng$echt gêen aílossingspli.ht, zíe
het aftikel 'Zo helpt u uw kind dan een

huit', FiscAlett ,',ei 2013, jtg 19 n 5, p1214, ook te vinden op www.fts.alert nl>
huis & hypothe*.

ai

iêlf met onze'annuiteitencàl_

hypothecaire lening

bij een

bánk
voor familiebankleningen 2ondêr aí
lossingspli(ht hebb€n we onze 'fami'
liebankcalculator'. Eeide cal(ulato_

Íen op wwwíiscalert.nl > huis &
hypotheek. MeêÍ informatie over
deze 5limme íiscale familiêbankconstructie viÍrdt u in ons online ar(hieí
op www.íis.ilert.nl, zoekterm

3:822727, te vinden
op www rechtspr.lak.nl) als ichtsnoel

'íamiliêbank'.

Leg de leenafspraken vast

Gebruik hiervooÍ de 'modeloverêenkomí ei
genwoninglening op u!",\'r f sar Èrt
>
huis & hypotheek > downloads.

n

D
Reken

the.airc zekefieid en zondet aftpêken
ovet aflossing, tetwiil de bank het rccht
van hypotheek had. U kunt .leze uitspnàk
(ECLI:NL:RBNNE:201

voot sommige na 1janua 2013aÍgesloten leningen geldt doot over-

aílossingsveÍplichling.

tloeveel rente gaèt u vràgen?

de ve ouding lussen woningwaarde en le_
ning). lt4inder mag ook (€venêent een k\,!arl),

Xiet bii voorketr vooÍ annuïtait aÍlossen (lineèh levett mindet lisílal
vooftleel op). En 9à voor de naximale
looptijd. De geldlenet kèn altijd ussentijds

Neem de íoÍnraliteiten in a(ht

vo€g bii de overeenkomí êen prinr van de met
de annulcitencêkulator qemaakte bêrêkêninq
van de maàndteÍmiinen. Deqeldlener moêt iníor'
matie oveÍ de lêning en het BsN-numÍneÍ van de
geldschieteÍ dooÍgÊven aan de Eelastingdienst
met behulp van het elektronische modelfoÍrnLrlier

'opqaaí leninq eiqen woning'op !'niwbtl.i!
t rqd rnn (oveÍeen n 2013 veÍstrckte lêning
oLterlijk bij het indienen van de aàngiÍte oveÍ
2013, niet aleÍ dan 31 december 2014).

|

Als de lening wotdt gewiizigd

(bii

voorbeelc! hij aànpassing van het
rcntepêrcentage), moet opnieuw aan deze
inÍormatiepli.ht woden voldaan. De niêu'
we gegevens moeten binnen één maand na

afloop van het kalendetjaat wotden door
gegêven aan de BêlastingdiensL

