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MÊEM 

Uw levensverzekering en de fiscus 
Natuurlijk: bij een levensverzekering hoort goede 
fiscale informatie. 
U w levensverzekering heeft immers altijd fiscale 
consequenties. A M E V zet graag voor u de 
belangrijkste informatie op een rij. 

In deze bijlage vindt u het antwoord op veel van 
uw vragen. Wilt u op bepaalde punten meer 
informatie, dan kunt u altijd contact opnemen met 
uw verzekeringsadviseur. 

Welke informatie geldt voor u? 
Voordat u verder leest, is het belangrijk dat u weet 
tot welk fiscaal type uw verzekering behoort. 
De fiscale gevolgen verschillen namelijk nogal. 
Aan de hand van uw polis ziet u welk type levens
verzekering u heeft. Er zijn vier mogelijkheden. 

- Kapitaalverzekering 
Dit is de meest voorkomende vorm van 
levensverzekering. Verzekerd is: een uitkering bij 
in leven zijn van de verzekerde op een bepaalde 
datum en/of bij eerder overlijden. 
Ook Variabel InvesteringsPlan, A B C Spaarplan 
(van A M E V Beleggingsconsortium) en 
Compagnie Pensioen Plan vallen onder het 
fiscale type kapitaalverzekering. 

- Uitvaart Guldensverzekering 
Deze herkent u heel eenvoudig: op uw polisblad 
staat de naam Uitvaart Guldensverzekering 
vermeld. 
Verzekerd is: een uitkering bij overlijden. 

- Onderhoudsvoorziening 
Op uw polis is de clausule "onderhouds
voorziening" van toepassing. 
Dit staat vermeld bij de rubriek "lijfrente" op 
uw polis. 
Variabel InvesteringsPlan, A B C Spaarplan, 
Compagnie Pensioen Plan en Unicorn kunnen 
ook als onderhoudsvoorziening gesloten worden. 
Verzekerd is: een lijfrente, waarvoor het 
lijfrentekapitaal de grondslag vormt. 

Pensioenvoorziening 
In uw polis is een "pensioenclausule" 
opgenomen. 
Dit staat vermeld bij de rubriek "pensioen" op 
uw polis. 
De pensioentoezegging van de werkgever aan de 
werknemer wordt veiliggesteld in de vorm van 
een verzekering met pensioenclausule. 
Verzekerd is: een pensioen, dat ingaat bij het in 
leven zijn van de verzekerde op de 
pensioendatum of als de verzekerde eerder 
overlijdt. 

Leeswijzer 
Als u weet tot welk fiscaal type uw 
levensverzekering behoort, kunt u in onderstaande 
tabel zien waar de voor u belangrijke fiscale 
informatie staat. 
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Kapitaalverzekering 

Inkomstenbelasting 

U betaalt premie 
Premies voor uw kapitaalverzekering mag u niet 
aftrekken van uw inkomen. 

U ontvangt een uitkering of afkoopwaarde 
U w uitkering bestaat uit een gespaard deel en een 
rentedeel. Over het gespaarde deel betaalt u nooit 
inkomstenbelasting. Over het rentedeel soms. 
De rente is het verschil tussen de uitkering en het 
totaal van de door u betaalde premies. 

U betaalt eventueel inkomstenbelasting over dat 
rentedeel volgens het normale tarief. 
Er gelden echter vijf uitzonderingen, waarop u een 
beroep kunt doen. 

- Ten eerste: volledige vrijstelling van inkomsten
belasting geldt indien u op de einddatum van 
uw verzekering een uitkering ontvangt, die: 
• niet meer bedraagt dan N L G 61.000-. Deze 

vrijstelling geldt onder voorwaarde dat u 15 
jaar of langer jaarlijks premie heeft betaald, 
of 

• niet meer bedraagt dan N L G 207.000-. Deze 
vrijstelling geldt onder voorwaarde dat u 20 
jaar of langer jaarlijks premie heeft betaald, 

waarbij voor beide geldt dat 
• het hoogste premiebedrag maximaal tien keer 

zo hoog was als het laagste. 

De genoemde bedragen gelden voor 1999 en 
worden jaarlijks aangepast aan de inflatie. 
U mag één keer in uw leven van deze vrijstelling 
gebruik maken. 
Na 20 jaar premiebetaling mag u ze bij elkaar 
optellen ( N L G 207.000 + N L G 61.000 = 
N L G 268.000). 
De vrijstellingen gelden voor iedereen (als 
begunstigde) persoonlijk: als gehuwd of 
samenwonend paar heeft u dus samen een totale 
vrijstelling van N L G 536.000-. 

- Ten tweede: ook geldt volledige vrijstelling van 
inkomstenbelasting voor het rentedeel wanneer 
er sprake is van een uitkering als gevolg van 
overlijden, indien de verzekerde nog geen 
72 jaar oud was. 

- Ten derde: volledige vrijstelling van inkomsten
belasting voor het rentedeel is eveneens van 
toepassing als er sprake is van een uitkering als 
gevolg van overlijden van de verzekerde na 
72-jarige leeftijd, waarbij: 
• minimaal 15 jaar jaarlijks premie is betaald, 
en 
• het hoogste premiebedrag maximaal tien keer 

zo hoog was als het laagste. 

- Ten vierde: het rentedeel van uw uitkering is 
ook vrijgesteld van inkomstenbelasting als het 
een uitkering betreft als gevolg van overlijden 
van de verzekerde na 72-jarige leeftijd, indien: 
• uitsluitend een uitkering bij overlijden is 

verzekerd, 
en 
• de uitkering samen met andere uitkeringen als 

gevolg van dat overlijden niet meer dan 
N L G 12.200- bedraagt. 

- Ten vijfde: de rente begrepen in een uitkering 
voorzover deze niet is vrijgesteld, is belast tegen 
het bijzonder tarief van 45% indien: 
• minimaal 15 jaar jaarlijks premie is betaald, 
en 
• het hoogste premiebedrag maximaal tien keer 

zo hoog was als het laagste. 

Vermogensbelasting 
U hoeft de waarde van een kapitaalverzekering niet 
in uw belastbare vermogen op te nemen indien: 
• het een verzekering is, waarvoor meer dan vijf 

jaar jaarlijks premie wordt betaald, 
en 
• het hoogste premiebedrag maximaal tien keer zo 

hoog was als het laagste. 

Successierecht 
Over de overlijdensuitkering die een begunstigde 
ontvangt, wordt in principe successierecht geheven. 
Dit recht is niet verschuldigd indien de begun
stigde zelf de verzekeringnemer was en de premies 
heeft betaald. Dus indien de verzekeringnemer een 
ander was dan de verzekerde (afhankelijk van de 
huwelijkse voorwaarden of de parnervoorwaarden). 
Waren verzekerde en begunstigde gehuwd, 
geregistreerd partner of langere tijd samenwonend, 
dan geldt een ruime vrijstelling voor het 
successierecht. 

Schenkingsrecht 
Het recht van schenking wordt in principe 
geheven over alles wat door schenking wordt 
verkregen. 
Als dus een polis wordt geschonken, of het recht 
op de uitkering daarvan, dan is schenkingsrecht 
verschuldigd. Er zijn algemene vrijstellingen van 
toepassing. 
Het schenkingsrecht wordt verminderd indien over 
de verkrijging later inkomstenbelasting 
verschuldigd is. 

Oude regelingen 
De fiscale behandeling van verzekeringen die u 
heeft afgesloten vóór 01-01-1992 (en waarvoor het 
oude regime nog geldt) wijkt af van de hier 
vermelde behandeling. Dit oude regime is over het 
algemeen gunstiger voor de belastingplichtige. 



Uitvaart Guldensverzekering 

Inkomstenbelasting 

U betaalt premie 
De Uitvaart Guldensverzekering is voor de 
inkomstenbelasting een kapitaalverzekering. 
De premies die u betaalt, mag u niet aftrekken van 
uw belastbaar inkomen. 

U ontvangt een uitkering 
U w uitkering bestaat uit een gespaard deel en een 
rentedeel. Over het gespaarde deel betaalt u nooit 
inkomstenbelasting. Over het rentedeel soms. De 
rente is het verschil tussen de uitkering en het 
totaal van de door u betaalde premies. 

U betaalt eventueel inkomstenbelasting over dat 
rentedeel volgens het normale tarief 
Er gelden echter drie uitzonderingen, waarop u een 

^ beroep kunt doen. 

- Ten eerste geldt volledige vrijstelling van 
inkomstenbelasting indien er sprake is van een 
uitkering als gevolg van overlijden, indien de 
verzekerde nog geen 72 jaar oud was. 

- Ten tweede: volledige vrijstelling van 
inkomstenbelasting voor het rentedeel is 
eveneens van toepassing als er sprake is van een 
uitkering als gevolg van overlijden van de 
verzekerde na 72-jarige leeftijd, waarbij: 
• minstens 15 jaar jaarlijks premie is betaald, 

Ten derde: de uitkering komt eveneens in 
aanmerking voor volledige vrijstelling van 
inkomstenbelasting bij uitkering als gevolg van 
overlijden na 72-jarige leeftijd indien: 
• uitsluitend een uitkering bij overlijden is 

verzekerd, 
en 

en 
het hoogste premiebedrag maximaal tien keer 
zo hoog was als het laagste. 

de uitkering (samen met eventuele andere 
uitkeringen) niet meer bedraagt dan 
N L G 12.200-. 

Successierecht 
Over de overlijdensuitkering die een begunstigde 
ontvangt, wordt in principe successierecht geheven. 
Dit recht is niet verschuldigd indien de begun
stigde zelf ook de verzekeringnemer was en de 
premies heeft betaald. Dus indien de verzekering
nemer een ander was dan de verzekerde 
(afhankelijk van de huwelijkse voorwaarden of de 
3artnervoorwaarden). Waren verzekerde en 
begunstigde gehuwd, geregistreerd partner of 
langere tijd samenwonend, dan geldt een ruime 
vrijstelling voor het successierecht. 

Schenkingsrecht 
Het recht van schenking wordt in principe 
geheven over alles wat door schenking wordt 
verkregen. Als dus een polis, of het recht op de 
uitkering daarvan wordt geschonken, dan is 
schenkingsrecht verschuldigd. Er zijn algemene 
vrijstellingen van toepassing. 
Het schenkingsrecht wordt verminderd indien over 
de verkrijging later inkomstenbelasting 
verschuldigd is. 

Onderhoudsvoorziening 

Inkomstenbelasting 
Bij een onderhoudsvoorziening is een direct 
ingaande of uitgestelde lijfrente verzekerd. 
Een lijfrente is een recht op vaste en gelijkmatige 
periodieke uitkeringen afhankelijk van het leven 
van de verzekerde. 

Bij een uitgestelde (gerichte) lijfrente wordt de 
waarde uitgedrukt in het "lijfrentekapitaal". 
De definitieve vorm van de lijfrente en de hoogte 
van de termijnuitkering worden pas bij het ingaan 
van de lijfrentetermijnen vastgesteld. 
Het lijfrentekapitaal vormt daarvoor de grondslag. 
De lijfrente-uitkeringen vormen, op het moment 
van ontvangst, belastbaar inkomen voor de 
begunstigde. 

De premie of koopsom voor bepaalde soorten 
(gerichte) lijfrente (oudedags- of nabestaanden-
lijfrente) mag u aftrekken bij het bepalen van uw 

inkomen. De hoogte van de aftrek van de 
lijfrentepremie is afhankelijk gesteld van uw 
individuele omstandigheden. 
De aftrek van de lijfrentepremie is als volgt 
opgebouwd: 
- basisaftrek: voor iedereen N L G 6.075- (1999); 
- aanvullende aftrek: bij onvoldoende 

pensioenopbouw *; 
- inhaalaftrek: bij een aantoonbaar pensioen

tekort *; 
- omzetting fiscale oudedagsreserve *; 
- omzetting stakingswinst *. 
De premie van een kapitaalverzekering met 
lijfrenteclausule die is gesloten voor 16-10-1990 
wordt hierop in mindering gebracht. 

* Individueel bepaald en afhankelijk van uw 
persoonlijke omstandigheden. 
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Onderhoudsvoorziening (vervolg) 

Vermogensbelasting 
Lijfrentes waarvan de premie aftrekbaar is voor de 
inkomstenbelasting, zijn vrijgesteld van 
vermogensbelasting. Wel heeft een lijfrente invloed 
op de grootte van de oudedagsvrijstelling. 

Successierecht 
Over de lijfrentetermijnen die een begunstigde uit 
een nabestaandenlijfrente ontvangt, is geen 
successierecht verschuldigd. 
Waren verzekerde en begunstigde gehuwd, 
geregistreerd partner of langere tijd samenwonend, 
dan vermindert de nabestaandenlijfrente wel de 
vrijstelling voor het successierecht. 

Oude regeling 
De fiscale behandeling van verzekeringen die u 
heeft afgesloten vóór 16-10-1990 en waarvoor het 
oude regime nog geldt, wijkt af van de hier 
vermelde behandeling. 

Pensioenvoorziening 

Vennootschapsbelasting 
Inkomstenbelasting 
Loonbelasting 

Algemeen 
Een pensioenvoorziening is gebaseerd op een 
pensioentoezegging van de werkgever aan de 
werknemer. Vaak is een kapitaal verzekerd. 
Op de polis is dan ook een pensioenclausule 
opgenomen. Deze clausule houdt in, dat niet het 
kapitaal wordt uitgekeerd maar een direct ingaand 
of uitgesteld pensioen in de vorm van een 
(lijf)rente. Zo'n (lijf)rente is een recht op 
periodieke uitkeringen afhankelijk van het leven 
van de verzekerde(n). Als voorwaarde geldt dat de 
pensioentoezegging een bepaalde verhouding moet 
lebben tot de diensttijd en de genoten beloning. 

De werkgever betaalt de premie 
De premie voor een pensioenvoorziening komt bij 
het bepalen van de loonkosten bij de werkgever 
voor aftrek in aanmerking. 
Een eigen bijdrage in de pensioenvoorziening door 
u als werknemer komt in mindering op het te 
belasten loon. 

U ontvangt een uitkering 
De pensioenuitkeringen vormen op het moment 
van ontvangst belastbaar inkomen voor de 
pensioengerechtigde. 

Vermogensbelasting 
Een pensioenvoorziening is geen belastbaar 
vermogensbestanddeel. Wel heeft een pensioen 
invloed op de grootte van de oudedagsvrijstelling. 

Successierecht 
Over pensioenrechten die de nabestaande 
ontvangt, is geen successierecht verschuldigd. 
Waren verzekerde en nabestaande gehuwd, 
geregistreerd partner of langere tijd samenwonend, 
dan verminderen pensioenrechten wel de 
vrijstelling voor het successierecht. 


