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Definitief einde pensioenopbouw eigen BV
Per 1 april a.s. valt definitief de regeling voor de pensioenopbouw in eigen beheer bij de eigen BV.
DGA’s moeten de komende periode een keuze maken:
1. het opgebouwde pensioen bevriezen,
2. afkopen,
3. of omzetten in een oudedagsverplichting.
Bij de laatste twee opties verlagen ook de pensioenaanspraken. Daarom is instemming van de (ex)partner(s)
vereist.
De keuze heeft hoe dan ook grote financiële consequenties voor de BV, de DGA en zijn (ex)partner(s).
De calculatie en afweging zijn helaas niet eenvoudig.
Mede door de lage rentestand is de commerciële waarde van de pensioenvoorziening veelal zo hoog geworden
dat er geen ruimte was voor dividenduitkering aan de DGA.
Afstempelen van het opgebouwde pensioen opent mogelijk de weg naar uitkering van dividend.
In het geval van (ex)partner(s) zal afstempeling financiële compensatie betekenen.

Dien vóór 1 april suppletieaangifte in en voorkom belastingrente
Een suppletieaangifte moet worden ingediend zodra duidelijk wordt dat er te weinig of te veel btw is betaald.
Bedragen tot € 1.000 mogen worden verrekend in de eerstvolgende btw-aangifte. Daarvoor hoeft dus geen
suppletieaangifte te worden gedaan.

Snelwegcamera’s en inbreuk op privacy
Bij controle van de rittenadministratie maakt de Belastingdienst gebruikt van de foto’s van camera’s die boven
snelwegen. Recent heeft De Hoge Raad geoordeelt dat het gebruik van snelwegcamera’s een systematische
inbreuk vormt op het recht op privacy. Daarom mag de Belastingdienst de foto’s van de snelwegcamera’s niet
meer gebruiken voor de bewijsvoering.

Hoe kan een schenking altijd privé vermogen blijven?
Regelmatig doen ouders een schenking aan hun kind. In 2017 is ook de vrijstelling van € 100.000 van toepassing
voor de aankoop van de eigenwoning of aflossing van de hypotheekschuld.
Vaak gebeurt zo’n schenking bij notariële akte. De notaris stelt dan een akte van schenking op met een
uitsluitingclausule. In geval van een scheiding, kan de (ex-)partner geen aanspraak maken op een gedeelte van
die schenking.
Dit kan echter kan dit ook buiten de notaris om. Een ‘gewone’ onderhandse akte dient voor de schenking /
betaling opgesteld te zijn. Wel moet aangetoond kunnen worden dat de onderhandse akte daadwerkelijk
getekend is op het moment van de schenking en niet op een later tijdstip.
Wilt u later geen discussie over de dag waarop die overeenkomst is getekend? Dan raden we u aan de akte te
laten registreren bij de Belastingdienst. U kunt de akte ook bij een notaris van een vaste dagtekening laten
voorzien. Verder is het raadzaam bij de omschrijving van de overboeking te vermelden dat het gaat om een
schenking met uitsluitingsclausule.

