
Ondernemer? Vergis u niet in

oudedagsreserve
Hoe meer aftrekposten hoe beter, denken veel
ondernemers. Maar de fiscale oudedagsreserve kan een
onaangename verrassing zijn.

Pensioenadviseur Marcel Wallage (61) maakt het vaak mee als hij bij
een klant de balans bekijkt. Aan de kredietzijde staat ‘FOR’, maar
weet de ondernemer wel wat die ‘fiscale oudedagsreserve’ inhoudt?
‘Vaak denken ze dat dit vermogen is, dus ik moet keer op keer
uitleggen dat het niks anders is dan uitstel van de winst, en daarover
moet je later belasting betalen. Als je dat niet beseft, komt die
aanslag straks als een complete verrassing.’

De FOR is voor veel zelfstandig tegenwoordig een
slechte keus

De fiscale oudedagsreserve (FOR) is bedacht in de jaren zeventig,
toen het nog een optie was om in eigen beheer pensioen op te
bouwen. In die tijd waren minder mensen ondernemer, en wie dat
wel was, had vaak meer kennis van pensioenzaken, meent Koen
Caminada (52), hoogleraar empirische analyse van sociale en fiscale
regelgeving aan de Universiteit Leiden. Tegenwoordig is de FOR
voor veel zelfstandigen een slechte keus, vindt hij. ‘In theorie is de
FOR niet per se slecht. Maar wat je ziet, is dat veel ondernemers
alleen de eerste stap van de voorziening zetten: ze creëren een
aftrekpost op hun balans,’ zegt Caminada, die de regeling ooit onder
de loep nam in de commissie-Van Dijkhuizen die
belastinghervorming onderzocht. ‘Wat ze vergeten, is dat ze dat geld
ook moeten sparen. Anders bouw je helemaal geen pensioen op,
terwijl het natuurlijk de bedoeling is om dat wel te doen.’ Dat velen
de regels niet goed begrijpen, blijkt uit de brief van een ondernemer
aan minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees (D66) eerder dit
jaar. De schrijver meent dat hij met de FOR twee keer wordt belast.
Koolmees doet in een antwoord zijn best om uit te leggen dat dit niet
het geval is.



Doel van de regeling wordt vaak door ondernemers
niet begrepen

In december vorig jaar concludeerde ook staatssecretaris Mona
Keijzer (CDA) van Economische Zaken dat het doel van de regeling
vaak niet tot ondernemers doordringt. Zij wordt vaak verkeerd
gebruikt, ‘slechts als uitstelpost’, zonder dat mensen daadwerkelijk
geld opzijzetten, schreef ze aan de Tweede Kamer.

De fiscale oudedagsreserve bevat dus een schuld aan de fiscus die
uiteindelijk moet worden betaald. Dit kan problemen opleveren voor
wie het geld niet heeft als hij met pensioen gaat. Dat kan een harde
klap zijn voor kleine zelfstandigen die vaak niet alle belastingregels
kennen, zegt adviseur Wallage. ‘Als je gebruikmaakt van de FOR en
je bedrijf stopt, dan staat de fiscus bij je op de stoep en vraagt om
haar geld. En als de ondernemer overlijdt, vraagt de fiscus het geld
op bij de nabestaanden,’ zegt Wallage. ‘Als je op je 68ste met
pensioen gaat en je onderneming staat er slecht voor, dan heb je een
probleem. Die uitgestelde belasting moet worden betaald.’ Rond de
driehonderdduizend ondernemers in Nederland maken gebruik van
de FOR. Het totale bedrag van de reserve is op dit moment ruim 10
miljard euro.

Van huishoudens met zzp’ers zal 42 procent
pensioennorm niet halen

Hoe goed slagen zelfstandigen erin om te sparen voor hun oude
dag? Uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat
een steeds kleiner aantal ondernemers pensioen opbouwt via een
lijfrentepolis. Aan de andere kant ‘kiezen de zelfstandige
huishoudens voor vergelijkbare of zelfs hogere vermogensopbouw
dan werknemers’, staat in een rapport van het CPB uit 2018. Dat
vermogen bouwen ze op door bijvoorbeeld de hypotheek af te lossen
en extra te sparen.



Maar dat is niet genoeg, meent Caminada. Van alle huishoudens met
zzp’ers zal 42 procent de pensioennorm niet halen. Die norm is dat
het pensioen minimaal 70 procent is van het brutojaarinkomen. Dat
sommigen denken dat de FOR spaargeld is in plaats van een schuld,
helpt natuurlijk niet.

Ondanks alle kritiek op de fiscale oudedagsreserve is de
Belastingdienst niet van plan om de regeling aan te passen of te
schrappen, meldt een woordvoerder. ‘Zolang er geen nieuw
pensioenstelsel is, weten wij niet welke invloed de fiscale
oudedagsreserve zal hebben.’

Geen reserve maar een schuld

> De fiscale oudedagsreserve (FOR) is een aftrekpost op de winst voor ondernemers.
> Let op: de FOR is geen reserve – al heet het wel zo – maar het is een vermindering
van de winst. Op de balans is een deel van de FOR een belastingschuld die
uiteindelijk moet worden betaald.
> Ondernemers mogen (onder voorwaarden) per jaar maximaal 8.999 euro of 9,44
procent van de winst toevoegen aan de FOR.
> De over de FOR verschuldigde belasting moet worden betaald als de ondernemer
met pensioen gaat.

De FOR bevat een schuld

Wat kunt u dan doen? Realiseer u dat de FOR een schuld bevat: de
belasting die u ooit aan de fiscus moet betalen. Koop vervolgens van
het geld dat u hebt bespaard een lijfrente of spaar het 0p een andere
manier.

Zelfs de Belastingdienst geeft toe dat de FOR niet altijd gunstig is
voor ondernemers. ‘Laat u goed adviseren,’ maant de fiscus op haar
site. Bent u dan de dupe als u gebruikmaakt van deze voorziening?
Niet per se. De fiscale oudedagsreserve kan wel interessant zijn als u
een kapitaalintensief bedrijf runt, zoals in de landbouw, de industrie
of de bouw. Dan is een extra aftrekpost, zoals de FOR, vaak gunstig.
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