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Lijfrentepolis 

Dit is een poJis mer lijfremeclausule. Dit houdt in 
dat her bedrag dar je per maand of per jaar aan 
premie betaaJt, aftrekbaar is van de belasring. Je 
kan dus een ded van je betaalde geld rcrug krijgen 
van de belasting door middel van een terug-' 
gavcbiljct (T-formulier). Op dit moment krijg je 
35 procenr van je inzer tcrug van de beJasting. 
Met je verzckeringsadviseur sprcck je af hoeveel je 
per maand of per jaar wilt bctalen aan prcmie. AJs 
je minder of meer gaat verdienen, kun jt rus
sendoor her bcdrag veralldcrcll. Er is wel eell mi
nimumbedrag dat je mact inJcggen_ Hijvoorbeeld 
achthonderd gulden per jaar of tachrig gulden per 
maand. Je kan zelf de looptijd bepalen (bijvoor
bccld tOt je zesti8ste). 
Na afleop van de looptijd maet jc voor je gespaar-
de bcdrag eell lijfrente (eeo wort aanvullcnd pen
sieen) kopen. Dit hoef je n iet bij dezelfde verze
keringsmaatschappij rc doen. Jc krijgr het bedrag 
dus niet in cen keer uitbetaald. De minim tijd 
waarin je lijfrcnte wordt uitgekecrd is vijf jaar. ]c 
krijgr dan elk jaar ongeveer eellvijrdc dee! van het 
door je gespaardc bed rag. 
Je kunt naruurlijk ook cen lijfreme afsluilen Vaal' 

de rest van jc leven. Je krijgt dan levenslang cen 
vast bedrag uitgekecrd. Omdar je je prcmies nu 
kan afrrekken van de belasting olOet je over je 
lijfrenre ook bdasring gaan betaJen (belastbaar 
inkomen). Deze manier van sparen is aileen han

werk ie vaak Ie kort am no ie zestigste te 

profiteren van een goec/e
 

pensioenregeling.
 

le bent als werkende.
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VOle 015 Ie van baan verandert, 

hoer een bepaalcJe levenssfi/'I gewencJ. &5%. ~.~" 
("'-'

Het kan vies tegenvallen als je van een ' 

AOW'tje op bijstancJsn;veau 

moet rondkamen. 
Daarom hieronder enkele mogelijkheden 
om nu te sparen voor meer geld later. 

Spaar nu voor later 
die als je Iegaal wcrkt, anders vraaet de belasting 
zich 'af waarvan jij je prrmies betaalr. Op jc aan
meidingsformuJicr kun je melden wic het gespaar
de geld moer krijgen als je voor die tijd overlijdt. 
De'le persoon krijgt het geld niee ineens uirbe· 
raald, maar kan cr op haar of zijn bcurr weer een 
lijfrenre van kopen; hi j of zij is nice verplicht jeuw 
premies over te nemen. 

Spaarp0 lis 

Oit is een vorm van sparen waarbij jouw premies 
niet aftrekbaar zijn van de bclasung. Ook her uit 
gekeerdc bedrag is belastingvrij. Ais je je houdr 
aan onderstaande voorwaarden, heeft de belas
tingdicllsl niets te maken met deze vorm van spa
ren, De:t.-e voorwaarden zijn:
 
- Jc kao de looptijd net als bij de lijfrcntcpolis zelf
 
bepalen maar er is cell minimum-Jooprijd van
 
twaaJf jaar (je zi r er dus in elk gevaJ twaaIf jaar aan
 
vast).
 
- Dc minimum- en maximumpremics die je jaar

lijks betaalt mocten 'l,ich verhoudl'n als 1:5. Dit
 
betekent dar als jc het cne jaar 1200 gulden aan
 
premies betaalt, je her volgenJe j:lar niet meer dan
 
5 x fJ 200 '" 16000 mag inleggen.
 
Andersorn werkt het oak zo. Als je begint met 500
 
gulden per maand te beralen en je stopt mer wer

ken, moet je minimaal 100 gulden blijven beta

len. Her is dus berer om mer een bag bedrag re
 
beginnen.
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