Ontslagvergoeding opnemen of niet?
Geld
Jaap Jongsma
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a Prinsjesdag is het altijd
lastig om alle informatie
te verwerken. Wat zijn
de gevolgen voor ons als gewone
burgers? Sommige maatregelen
verdienen het om nader bekeken te
worden. Zo verandert er nogal wat
rond de ontslagvergoeding.
In oktober vorig jaar heb ik geschreven over het oprichten van
de stamrecht bv. Hiervan kun je
gebruik maken bij het ontvangen
van een ontslagvergoeding - de zogenaamde ‘gouden handdruk’ - om
belastingheffing over het bedrag
uit te stellen. Bij het oprichten van
zo’n bv, is het sinds ruim een jaar
niet meer nodig om een aanvangsstorting van 18.000 euro te doen.

Van deze mogelijkheid wordt veel
gebruik gemaakt, omdat er belasting mee kan worden bespaard. De
overheid heeft dit echter ook gezien
en schaft per 1 januari 2014 de
stamrechtvrijstelling af.
Dit heeft grote financiële gevolgen voor ontslagvergoedingen die
daarna worden uitgekeerd. Over
de uitkering betaal je in één keer
loonbelasting. Afhankelijk van de
hoogte van de vergoeding betaal je
maximaal 52 procent belasting. Ook
alternatieven als een stamrechtverzekering zijn in dit kader niet meer
mogelijk.
Wanneer je in gesprek bent met
je werkgever over de ontslagvergoeding is het raadzaam om dit voor

het einde van dit jaar te regelen. Na
1 januari is het alleen nog mogelijk
om de belastingheffing te beperken
door een middelingsregeling en
door optimaal gebruik te maken
van de jaarruimteaftrek bij een
pensioentekort. Laat je dus goed
voorlichten.
Voor bestaande stamrechten blijven de regels van 2013 gelden. Verandert er dan niets? Jawel. Je wordt
verleid om het geld in je stamrecht
bv nu te gebruiken. Werknemers
met een bestaand stamrecht krijgen in 2014 de mogelijkheid om de
stamrecht in één keer te laten uitkeren. Dit zonder dat er een revisierente van 20 procent verschuldigd
is. De verschuldigde loonbelasting
wordt in 2014 gerekend over 80
procent van de waarde. Zoals het nu
lijkt geldt deze regeling alleen voor
volledige afkoop of opname van de
ontslagvergoeding.

Wanneer je in
gesprek bent met je
werkgever over de
ontslagvergoeding is
het raadzaam om dit
voor het einde van
dit jaar te regelen

Is het dan nu verstandig om hiervan gebruik te maken? Dit is nog
maar zeer de vraag. Een ontslagvergoeding is in veel gevallen bedoeld
voor de oudedagsvoorziening.
Wanneer je het geld nu opneemt
ben je ook gelijk belasting verschuldigd. En het belastingtarief is
nu vaak hoger dan wanneer
je AOW gerechtigd bent. Het vrijkomende vermogen wordt in box
3 belast. Uiteraard alleen het gedeelte boven de vrijstelling van
box 3.
Ons advies: laat je voorrekenen
wat de gevolgen voor jou zijn. Op
deze manier haal je het meeste
rendement uit je geld.
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