
REGELS BOX 1 BELEGGEN

versie: 2021.05.01



Belangrijke regels: OAKK Box 1 Rekeningen

Heeft u een OAKK voor later Rekening bij OAKK BeheerdBeleggen of wilt u deze aanvragen? Dan is het belangrijk datu op de hoogte bent van enkele belangrijke belastingregels.Uw adviseur zal u nader informeren.
Opbouwen of uitkeren via een lijfrenteDe OAKK Voor-later Rekening, zowel opbouwend als uit-kerend, zijn lijfrenten. Een lijfrente is een geblokkeerderekening met als doel het opbouwen of uitkeren van eenaanvulling op uw AOW en/of pensioen. Een lijfrente kenttwee fases: de opbouwfase en de uitkeringsfase. De waardevan uw OAKK voor later Rekening valt onder box 1. U betaaltgeen vermogensrendementsheffing over deze rekening inbox 3.
De opbouwfaseVermogen opbouwen doet u bij OAKK Beheerd Beleggenmet de OAKK Voor-later Rekening. Gedurende de opbouwstaat het geld op een geblokkeerde beheerrekening. U storteenmalig of periodiek een bedrag op deze rekening. Ditbedrag kunt u, binnen de grenzen van de Wet inkomsten-belasting 2001, aftrekken bij uw belastingaangifte. Wilt ugebruik maken van deze aftrekpost voor de inkomstenbe-lasting, dan moet u wel voldoende jaarruimte en eventueelreserveringsruimte hebben. Uw adviseur of u zelf kunt ditberekenen met ’hulpmiddel lijfrentepremie’ van de belas-tingdienst. Bij uw jaarlijkse aangifte inkomstenbelastingmoet u zelf het gestorte bedrag op de aanvullende pensi-oenrekening volledig aftrekken. De opbouwfase eindigt vooreen oudedagslijfrente uiterlijk op 31 december, 5 jaar na hetjaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt. Dit is de einddatum.
Inleg vanuit een andere lijfrenterekening of lijfrentever-
zekeringAls u lijfrentekapitaal heeft opgebouwd bij een anderebeleggingsonderneming, bank of verzekeraar, dan kuntu dat kapitaal direct laten storten op uw OAKK Voor-laterRekening bij OAKK Beheerd Beleggen. In het geval vande Aanvullend Pensioen Rekening bouwt u dan gewoonverder op. Indien u de rekening wilt gaan gebruiken vooruitkeringen kiest u ervoor om binnen 12 maanden te startenmet het uitkeren van uw opgebouwde kapitaal.
Inleg overbruggingslijfrenteHeeft u vóór 2006 premie(s) betaald voor een lijfrentever-zekering, dan kunt u daar in de toekomst een overbrug-gingslijfrente voor aankopen bij een verzekeraar. Met eenoverbruggingslijfrente overbrugt u de tijd vanaf het momentdat u stopt met werken tot aan de dag dat uw pensioeningaat. Zo kunt u uw lijfrente dus gebruiken om een paarjaar eerder te stoppen met werken. Een beleggingsonder-neming mag de overbruggingslijfrente niet uitvoeren. Zodrau uitkeringen uit uw overbruggingslijfrente wilt ontvangen,kunt u het opgebouwde vermogen overdragen aan eenverzekeraar.

Inleg vanuit andere stamrechtrekening of -verzekeringAls u een stamrecht heeft bij een andere beleggingson-derneming, bank, verzekeraar of stamrecht BV, dan kuntu het stamrechtkapitaal direct laten storten op een OAKKVoor-later Rekening.
Oud regime lijfrentekapitaalHet is mogelijk dat de flexibelere regels van de inkomsten-belasting van vóór 1992 gelden voor het lijfrentekapitaal datu bij een verzekeraar heeft opgebouwd. Er is dan sprakevan ’oud-regime lijfrentekapitaal’. Als u het kapitaal stort opde OAKK Voor-Later Rekening bij OAKK Beheerd Beleggen,dan gelden de regels van vóór 1992 niet meer. Met hetstorten valt uw lijfrente dan namelijk automatisch in delijfrentevormen van de Wet inkomstenbelasting 2001. Dit ismisschien niet gunstig voor u. Vraag daarom advies aan uwadviseur.
De wettelijke beslistermijnVanaf de einddatum heeft u wettelijk nog één jaar extra detijd om uw OAKK Voor-later Rekening om te zetten in eenuitkeringsrekening. Als de omzetting niet binnen dit jaarplaatsvindt, dan heeft dat fiscale gevolgen. De Belasting-dienst gaat er dan namelijk vanuit dat u de rekening heeftafgekocht. U bent dan in één keer belasting verschuldigdover het totale bedrag aan lijfrente. Daarnaast brengt deBelastingdienst een boete (revisierente) in rekening vanmaximaal 20%. Totdat uw vermogen naar een uitkeringsre-kening wordt overgemaakt, blijft het bedrag liquide op uwgeblokkeerde lijfrenterekening staan. OAKK Beheerd Beleg-gen kan aansprakelijk gesteld worden voor de belasting ende revisierente die u mogelijk verschuldigd bent. Daaromreserveren wij een bedrag van uw rekening om in dat gevalde Belastingdienst te kunnen betalen. Zodra de Belasting-dienst verklaart dat wij niet aansprakelijk gesteld worden,komt het gereserveerde bedrag weer voor u beschikbaar.
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De uitkeringsfase

Na de opbouwfase volgt de uitkeringsfase. Hiervoormaakt u bij OAKK Beheerd Beleggen gebruik van de OAKKVoor-Nu Rekening. Met een Uitkerende rekening krijgt uperiodieke uitkeringen. Wij moeten de wettelijk verplichteinhoudingen voor u afdragen aan de Belastingdienst. Dezeinhoudingen trekken we af van uw bruto uitkering. Uontvangt dus steeds een netto uitkering. De uitkering vanuw lijfrente moet voldoen aan de Wet inkomstenbelasting2001. Deze wet stelt enkele voorwaarden. De voorwaardenzijn afhankelijk van uw leeftijd op het moment dat u deuitkeringen laat beginnen.
OudedagslijfrenteU kunt kiezen uit de ’oudedagslijfrente’ en de ’tijdelijkeoudedagslijfrente’. De ’oudedagslijfrente’ kent twee moge-lijkheden:

• U heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt in het jaar dat ude eerste uitkering ontvangt. De periode tussen de eer-ste uitkering en de laatste uitkeringmoet dan tenminste20 jaar zijn plus het aantal volle jaren dat u jonger bentdan de AOW-leeftijd op het moment dat u de eerste uit-kering ontvangt.
• U laat de uitkering starten in of na het jaar waarin u deAOW-leeftijd bereikt. De periode tussen de eerste uitke-ring en de laatste uitkering moet dan tenminste 20 jaarzijn.

De bruto uitkering per jaar kent bij de oudedagslijfrente, an-ders dan bij de tijdelijke oudedagslijfrente, geen maximum.
De ’tijdelijke oudedagslijfrente’: u laat de uitkering star-ten in of na het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt. Deminimale looptijd van de uitkeringen is 5 jaar. Als u kiestvoor een uitkeringsduur tussen de 5 en 20 jaar dan magde bruto uitkering per jaar niet meer zijn dan EUR 22.089,-(2020). De tijdelijke oudedagslijfrente kan in onderstaandegevallen wel eerder starten dan in het jaar waarin u deAOW-leeftijd bereikt. Namelijk in of na het jaar waarin u 65jaar wordt.

• Heeft u na 31 december 2013 niet meer ingelegd op uwlijfrente? Dan mag u al in of na het jaar waarin u 65wordt, het hele tegoed, dus ook het opgebouwde rende-ment en/of de opgebouwde rente, gebruiken voor eentijdelijke oudedagslijfrente.
• Heeft u na 31 december 2013 nog wel ingelegd op uwlijfrente? Dan mag u alleen het tegoed dat u op 31 de-cember 2013 had opgebouwd, gebruiken voor een tijde-lijke oudedagslijfrente die ingaat in het jaar waarin u 65wordt. Voor het overige tegoed moet de tijdelijke oude-dagslijfrente starten in of na het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt.

Voor zowel de oudedagslijfrente als de tijdelijke oudedags-lijfrente geldt dat de uitkeringen alleen mogen toekomen

aan de rekeninghouder.
StamrechtlijfrenteDe periodieke uitkering kent een wettelijke minimale duur.Afhankelijk van uw leeftijd wordt bepaald hoe lang deuitkeringsperiode minimaal moet zijn.
Verboden handelingenDe wet bepaalt wat u wel en niet mag met uw lijfrente. Zomag u het bedrag niet in één keer laten uitkeren (afkopen).Ook mag u de lijfrente niet schenken, verkopen of onder-pand laten zijn bij bijvoorbeeld een geldlening. Doet u dattoch, dan heeft dat direct fiscale gevolgen.
Koopt u bijvoorbeeld de lijfrente af? Dan trekken wijde wettelijk verplichte inhoudingen af van de totale brutouitkering. Daarnaast brengt de Belastingdienst een boete(revisierente) van maximaal 20% over die uitkering inrekening. Hierop zijn twee uitzonderingen. U bent geenrevisierente verschuldigd bij:

• Afkoop van een ’kleine lijfrenteOm in aanmerking te komen voor deze uitzonderingmag het saldo van alle lijfrenten bij dezelfde beleggings-onderneming bij elkaar opgeteld niet hoger zijn dan EUR4.547,- (2021) Het saldo van lijfrenten in de uitkerings-fase tellen niet mee voor dit bedrag.
• Afkoop bij langdurige arbeidsongeschiktheidDaarbij geldt de voorwaarde dat de afkoopsom maxi-maal EUR 42.460,- (2021) bedraagt of het gemiddeldeinkomen van de afgelopen 2 jaar als dat hoger is. Ookgeldt de eis dat de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet isbereikt.

OverlijdenBij een overlijden raden wij de nabestaanden altijd aanom contact op te nemen met uw adviseur en/of notaris.Wat er gebeurt na uw overlijden met uw OAKK Voor-laterRekening leggen we op hoofdlijnen uit. We gaan er vanuit dat de erfenis aanvaard wordt door de erfgenamen.Waar we hier spreken over erfgenamen, bedoelen we ookandere erfrechtelijke verkrijgers. Uw erfgenamen kunneneen OAKK Voor-Nu Rekening openen waarop de stukkenworden overgeboekt of het saldo op de OAKK Voor-LaterRekening moet door de erfgenamen binnen de wettelijkebeslistermijn worden gebruikt voor de aankoop van eenzogeheten ’nabestaandenlijfrente’ bij een beleggingsonder-neming, verzekeraar of bank. De wettelijke beslistermijneindigt uiterlijk op 31 december, 2 jaar na het jaar vanoverlijden. Als er dan nog geen omzetting is gedaan heeftdat dezelfde fiscale gevolgen zoals te lezen onder het kopje’De wettelijke beslistermijn’.
Geen testamentZonder testament bepaalt de wet wat er gebeurt met uwOAKK Voor-later Rekening.

• Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschapheeft, dan zijn uw echtgenoot/partner en uw eventuele
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kinderen de erfgenamen. De echtgenoot/partner erft aluw bezittingen en schulden. Als er kinderen zijn, dankrijgen zij een vordering op uw echtgenoot/partner.
• Als u niet (meer) getrouwd of geregistreerd partnerbent, dan zijn uw eventuele kinderen de erfgenamen.Zijn er geen kinderen, dan zijn uw ouders, broers en zus-sen de erfgenamen.
• Als u niet getrouwd bent, maar wel samenwoont met ofzonder samenlevingsovereenkomst, dan is uw partnergéén erfgenaam. Wilt u dat OAKK Voor later Rekeningbij uw overlijden naar uw partner gaat? Dan moet u datvastleggen in een testament.

TestamentMet een testament kunt u zelf bepalen wat er met uw OAKKVoor-later Rekening gebeurt. Volgens de Wet inkomsten-belasting 2001 mogen lijfrenten bij overlijden uitsluitendtoekomen aan natuurlijke personen. Het is bijvoorbeeld niettoegestaan om in uw testament een goed doel, stichting ofeen BV aan te wijzen als erfgenaam voor uw lijfrente. Doetu dit toch, dan ziet de Belastingdienst dit als een verbodenhandeling. Na overlijden is er dan inkomstenbelasting enrevisierente verschuldigd bij de erflater. OAKK BeheerdBeleggen kan door de Belastingdienst aansprakelijk gesteldworden voor de verschuldigde inkomstenbelasting enrevisierente die de overledene mogelijk verschuldigd is.
Daarom reserveren wij een bedrag van uw rekeningom in dat geval de Belastingdienst te kunnen betalen.Zodra de Belastingdienst verklaart dat wij niet aansprakelijkgesteld worden, keren wij het gereserveerde bedrag uit aande testamentaire erfgename(n).
ErfbelastingAls u in Nederland woont en overlijdt, dan moet de erf-genaam erfbelasting betalen over de erfenis. Sommigeonderdelen van een erfenis zijn vrijgesteld van erfbelasting.De waarde van de OAKK Voor-later Rekening is vrijgesteld.De erfgenaam hoeft dus geen erfbelasting te betalen overhet te ontvangen saldo.
EchtscheidingAls de lijfrente bij echtscheiding moet worden gedeeld,dan kan de toedeling zonder tussentijdse belastingheffingplaatsvinden. Er moet dan wel verdeeld worden in deverhouding 50/50. Zit u in de opbouwfase? Dan hoeft ugeen nieuwe rekening aan te vragen. De ex-partner moeteen eigen lijfrenterekening openen bij ons of een andereaanbieder. Zit u in de uitkeringsfase, dan moet ook u eennieuwe uitkeringsrekening aanvragen. Aan het openen vaneen nieuwe uitkeringsrekening zijn kosten verbonden.
Bijzondere gevallenIn dit document staan de belangrijkste regels van uwlijfrente. Naast overlijden en echtscheiding kunnen ookandere gebeurtenissen gevolgen hebben voor uw lijfrente.

Bijvoorbeeld bij emigratie of bij een faillissement. Heeft udaarover vragen? Neemt u dan contact op met uw adviseur.
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