Stroomschema verlaging Zvw op stakingswinst
lijfrente voor adviseurs
Bepaal of je relatie in aanmerking komt voor verlaging van de
Zvw heffing en welke actie je moet ondernemen

VOORAF
Ben je al aangemeld voor de
gratis pensioenkit van Vallura?

JA

START HIER
Gaat het om een ondernemer
die onderneming had met in de
NEE
rechtsvorm van een
eenmanszaak, VOF of
Een ondernemer met een BV kan geen
maatschap?
stakingswinst hebben en komt daarom

JA

NEE

niet in aanmerking, tenzij de
rechtsvorm is gewijzigd naar een BV
en de ondernemer voorheen wel een
eenmanszaak, VOF of maatschap had.

Meld je dan aan via de link
verderop in deze mail en blijf op
de hoogte van ontwikkelingen en
andere tips en tools op
pensioengebied voor ondernemers.

Is het bedrijf beëindigd in
2018, 2019 of 2020?

JA

De afstorting van de lijfrente kan
gebeuren ín het jaar van staking of
uiterlijk vóór 1 juli in het jaar ná
staking.

NEE

Is het bedrijf
beëindigd
vóór 2018?

JA

Een bedrijfsoverdracht,
verkoop of wijziging van
rechtsvorm wordt in dit
geval ook gezien als een
bedrijfs beëindiging.
Let op: een
bedrijfsbeëindiging per 11-21 wordt gezien als een
beëindiging in 2020

Is bij de bedrijfsbeëindiging de
stakingswinst of een deel daarvan
afgestort in een lijfrente
(waaronder banksparen), zoals
vaak wordt gedaan om de
belastingheffing te drukken?

NEE

JA

Bekijk in de aangifte hoe groot het
inkomen is waarover geen Zvw is
ingehouden. Haal hier het bedrag
vanaf dat in een lijfrente is afgestort.
Is het saldo groter dan € 56.232 (Zvw
drempel 2020), dan is er een belang.

Is er een belang?

Is het inkomen waarover geen Zvw is
ingehouden kleiner dan € 56.232? Dan
is het belang 5,25% (tarief 2020) maal
het bedrag dat in een lijfrente is
afgestort.
Is het inkomen waarover geen Zvw is
ingehouden groter dan € 56.232? Tel
dan het meerdere af van de betaalde
lijfrente premie. Het belang is 5,25%
over dit saldo.

NEE

NEE

JA

Je belang is € ______

JA

NEE

Je kunt pas je rechten veilig stellen als
er een aanslag ligt, omdat een
verbeterde aangifte op dit onderdeel
vermoedelijk niet mogelijk is via de
aangifte software.

NEE

Is de definitieve aanslag bijdrage
zorgverzekeringswet over het jaar
van bedrijfsbeëindiging al
opgelegd?

Is dit langer dan 6
weken geleden?

JA

NEE

Informeer je klant
over de mogelijke
ontwikkeling en
onderneem actie
zodra er een aanslag
is opgelegd. Is er nog
geen arrest van de
Hoge Raad? Teken
dan binnen zes
weken na
dagtekening van de
aanslag bezwaar aan
ter behoud van recht.

Teken binnen de
bezwaartermijn van
zes weken na
dagtekening bezwaar
aan tegen de aanslag
ter behoud van recht.
Overweeg om dit
pro-forma te doen,
waarbij de motivatie
wordt nagezonden

Is er wel een arrest en is die in het
voordeel van belastingplichtige, in
overeenstemming met de conclusie
van de A-G? Controleer of de verlaging
van het bijdrage inkomen in de aanlag
is verwerkt. Is het arrest in het nadeel
van de belastingplichtige?

Je rechtsingang verloopt na zes weken.
Een pro-forma bezwaar geeft ruimte
om de motivatie later in te sturen,
maar ook verlengt dit de doorlooptijd.
Toch een motivatie insturen? Verwijs
dan naar de conclusie van de A-G en
vraag dan het aanhouden van de
beslissing op bezwaar in afwachting
van het arrest van de Hoge Raad.

Je zult nog aangifte
moeten indienen
over het jaar van
staking. Houdt in je
advisering rekening
mee met het
mogelijke extra
voordeel. Pas na
indienen van de
aangifte én opleggen
van de aanslag,
bepaal je eventuele
verdere actie.

Je kunt pas beroep doen op het
voordeel bij de aangife. Vermoedelijk
kan dat in de aangifte software niet
worden opgenomen. Bewaak daarom
de deadline bij de aanslagoplegging.
Is er dan nog geen arrest van de Hoge
Raad? Doorloop dit schema opnieuw
alsof er in 2020 beëindigd is.

Je kunt naar
verwachting helaas
géén extra voordeel
halen. Je hoeft géén
actie te ondernemen.

Met een beroep op een ambtshalve
vermindering kan na het verlopen van
de wettelijke bezwaartermijn van zes
weken in de praktijk een aanslag
worden verminderd. Naar onze
inschatting kan er bij ontwikkelingen
in rechtspraak echter geen succesvol
beroep op een ambtshalve
vermindering worden gedaan.

