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SAMENVATTING Tot en met 31 decemb er 2019 kan een in eigen beheer verzekerd

pensioen worden afgekocht of omgevormd in een oudedagsverplichting. Een ge-

vormde oudedagsverplichting kan tot die datum alsnog worden afgekocht. Beide

raken de Íiscale winst en de jaarrekening. Ten aanzien van partners en andere aan-

deelhouders kan sprake zijn van een schenking, Voor de fiscale winstbepaling leidt

aÍkoop tot een andere uitkomst dan omvorming in een fiscale oudedagsverplichting,

Voor de jaarrekening is de door de RJ voorgestelde aansluiting bij de fiscale waar-

deringsregels v00r de oudedagsverplichting een goede keuze. Feiten die voor 1 april

2017 een Íictieve aÍkoop van een pensioen opleveren, kunnen ondanks deze wet

niet worden genegeerd.

RELEVANTIE V00R DE PRAKTIJK Deze bijdrage gaat in op de hooÍdlijnen van uit-

Íasering van het pensioen in eigen beheer v00r niet-fiscalisten. De keuze v00r een

uitfasenngsvariant is nret eenduidig, De fiscale winst wordt bij aÍkoop anders be-

paald dan bij omvorming in een oudedagsverplichting, Ook voor de jaarrekening is

dat verschil relevant. De zogenoemde partnerproblematiek kan aan uitfasering in de

weg staan. Fictieve afkoop in het verleden wordt door deze wet niet gerepareerd.

1 De Uitfaseringswetl
Op 1 april 20L7 zíjn de \Vet uitfasering van pensioen

in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen

(Stb. 2017lLLS) en een daarop betrekkirg hebbend"e

Wrjzigingswet (Novelle, Stb 20L7 1116) (hierr,a geza'

menlijk te duiden als uitfaseringswet) in werkin g ge'

treden.z Deze uitfaseringswet betreft zowel regelgeving

in de loonbelasting en daaroP betrekking hebbende

wljzigíngen in met name de vennootschapsbelasting

en de invorderingswet. De wellicht belangrijkste bepa-

ling in de uitfaseringswet is dat een eigenbeheerli-

chaam vanaf I april20L7 ntet langer een erkend.e ver-

zekeraar is voor het dga-pensioen voor zover het nieuw

toe te kennen pensioenaanspraken betreft.
Een van de redenen om tot de uitfaseringswet te ko-

men) was de zogenoemde dividendklem. Door divi-
denduitkeringen kon de situatie ontstaan dat onvol-

doende vermogen resteerde om de te verwachten

uitkeringen uit hoofde van de pensioenverplichting te
voldoen. Alsd an zolr onder omstandigheden d.e pensi-

oengerechtigde al materieel over de voor de pensioen-

uitkeringen noodzakelijke gelden beschikken, hetgeen

als een fictieve afkoop aangemerkt kon worden. Tot de

invoering van de flex-bv-wetgeving was een dividend-
uitkering in strijd met het BW nietig en met eeÍl beroep

op de nietigheid kon een fictieve afkoop worden gePa-

reerd. Na de invoering van de flex-bv was dat niet meer

mogelijk. Sindsdien konden dividenduitkeringen
(maar overigens ook andere handelingen zoals bijvoor-
beeld het verstrekken van onzakelijke leningen aan de

dgr) derhalve een niet meer te pareren fi.ctieve afkoop
van het pensioen opleveren. Bij de aanspraakgerech-

tigde dg leidde dat tot een progressiefbelaste afkoop
over de werkelijke waarde plus de heffing van revisie-

rente over drezelfde waarde. Het pensioenlichaam kon

op grond van art.23a\[/et Vpb ï969 met een strafheF

firg worden geconfronteerd, nog los van de aansPra-

kelijkheid als inhoudingsplichtige. Dividenduitkerin-
gen werden door dewijziging derhalve risicovol en men

zag dit ook terug in een daling van dividend.uitkerin-
gen. Door de invoering van de uitfaseringswet zou,het

probleem van de dividendklem worden ondervangen
eÍ'L zou weer meer dividendruimte ontst aaÍl. Ook zoo
het verschil tussen de verschillende waarderingsmetho-

den voor pensioenverplichtingen worden ondervan-
gen. De dividendklem verdwijnt met deze wet alleen

bij afkoop; bij omvorming in een oudedagsverplich-

- ting wordt deze beperkter. Een eventuele fictieve af-

koop van het pensioen v6ór 1 april 20L7 wordt anders

dan soms wordt gedacht met dezewet niet gesauveerd.

De mogelrykheid dat sprake is van een feitencomplex
op grond waarvan een fictieve afkoop vóór I januaru

201,7 aanwezrgwordt geacht, is uiteraard ook voor de

jaarrekening van belang. Hierna worden de hoofdlij-
nen van de wettelijke regeling besproken (paragraaf 2),

rnztcht gegeven in de relevante waardes van pensioen-

verplichtingen (paragraaf 3), een belangrijk praktisch
knelpunt besproken waar het de positie van de part-
ner betreft (paragraaf 4), aandacht besteed aaÍ7. de di-

videndklem (parugraaf 5) en tot slot ingegaaÍ7' op de

fiscale en jaarrekeningrechtelijke aspecten (para graaf

6 en 7).
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