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Door je geld in groene, ethische of culturele beleggingen
te steken, kun je belasting besparen. Dat zit zo.
Iedereen die spaargeld bezit of z'n geld in beleggingen gestopt
heeft, moet daarover belasting betalen in box drie. De
belastingdienst kijkt daartoe hoeveel je op 1 januari en 31
december aan vermogen had en berekent daar het gemiddelde
van.

Clubs

Je hebt in 2006 een vrijstelling van 19.698 euro per persoon.
Voor minderjarige kinderen geldt een heffingsvrijstelling van
2631 euro.
De fiscus gaat er van uit dat je over dat meerdere een
rendement van 4 procent hebt gemaakt. Daarover betaal je
dertig procent belasting, zodat je per saldo 1,2 procent van je
vermogen aan belasting kwijt bent.
Vrijstelling
Maar je kunt je vermogensvrijstelling van bijna twintigduizend
euro flink opkrikken door je geld te stoppen in groene, ethische
of culturele beleggingsfondsen. Dat zijn fondsen die door de
Belastingdienst erkend zijn en die beleggen in bijvoorbeeld
milieuvriendelijke projecten, projecten in ontwikkelingslanden of
culturele doelen steunen. Wie in die fondsen belegt, geniet een
vrijstelling van 52.579,- euro per persoon (cijfers 2006).
Naast die vrijstelling heb je ook nog eens recht op een
heffingskorting van 1,3 procent over die maximaal 52.579,euro. Die korting kan dus oplopen tot maximaal 684 euro.
Ook als je een startende ondernemer steunt door hem of haar
aan kapitaal te helpen, kun je je vrijstelling verhogen tot de
eerder genoemde 52.579 euro.
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Heb je ook nog een fiscale partner, dan heb je samen een
vrijstelling van 105.158 euro.
Rendement
Wie belegt, loopt meer risico dan iemand die z'n geld op een
spaarrekening laat staan. De vraag is dan ook of het
rendement van bovengenoemde beleggingen opweegt tegen
dat risico. Dat is een kwestie van uitzoeken. Je hebt in ieder
geval, met dank aan de fiscus, een rendement van 1,2 procent
binnen. Daarmee voorkom je in elk geval dat je geld uitgehold
wordt door de inflatie. En anders heb je in elk geval een aantal
ideële doelen gesteund, en da's ook wat waard.
Links
Meer tips van fiscalist Jan Willem Kemper, cb
Belastingdienst over belasting en vrijstellingen in box drie (in
pdf)
● College Belastingadviseurs
●
●
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print
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Waarom zo moeilijk doen? Voor 31 december een fors bedrag
van je spaarrekening af hal... (enge2330)
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