Pensioen en buitenlandse
dienstverbanden
Grensoverschrijdende dienstverbanden
Als internationaal opererende onderneming zult u
met enige regelmaat worden geconfronteerd met
grensoverschrijdende dienstverbanden. Zo zult u
voor een specifiek project buitenlandse werknemers
aantrekken of zullen uw experts juist in het buitenland
zijn gedetacheerd.
Het werken over de grens leidt voor werkgevers
en uitgezonden werknemers (‘expats’) tot allerlei
fiscale en sociale zekerheidsgevolgen rondom
de grensoverschrijdende arbeid. Zo wonen veel
werknemers in het ene land, terwijl zij permanent
werken in een ander land. Anderen werken weer
regelmatig in meerdere landen. Dit heeft tot gevolg
dat (belasting)regels uit verschillende landen
van toepassing zullen zijn. Deze buitenlandse
dienstverbanden hebben daardoor ook grote
gevolgen voor de pensioenverplichtingen voor de
werkgever en voor de pensioenopbouw van uw
werknemer(s).

Hoe kan Meijburg & Co u van dienst zijn?
De pensioengroep van Meijburg & Co beschikt
over ruime expertise en ervaring rondom
pensioenvraagstukken die zich kunnen voordoen
bij grensoverschrijdende dienstverbanden
en werkt nauw samen met onze GMS
(Global Mobility Services)-specialisten. Onze
specialisten staan u graag bij met onder meer:
– het verminderen van belastingdruk en/of
belastingrisico’s bij grensoverschrijdende opbouw
van pensioen;
– het benutten van de fiscale pensioenkansen en
pensioenmogelijkheden bij uitzendingen;
– het coördineren van de pensioen- en sociale
zekerheidsproblematiek binnen het internationale
KPMG-netwerk.

Pensioenvraagstukken bij buitenlandse
dienstverbanden
Bent u zich bewust van de pensioenvraagstukken die
zich kunnen voordoen bij buitenlandse dienstverbanden? U kunt hierbij onder andere denken aan:
– de gevolgen voor de fiscale aftrek en de faciliteiten
voor de opbouw van het pensioen bij uitzending
naar het buitenland (zowel voor werkgever als
werknemer);
– de fiscale gevolgen van de overdracht van een
in Nederland opgebouwd pensioen naar een
buitenlands professioneel pensioenfonds of een
verzekeraar;
– het in Nederland voortzetten van een buitenlandse
pensioenregeling;
– de gevolgen voor de pensioenopbouw van de
30%-regeling;
– de inhoudingsplicht van een buitenlandse
werkgever en/of het ondernemingspensioenfonds;
– de belastingheffing over pensioenuitkeringen
bij expats na terugkomst of met ingang van het
pensioen;
– de gevolgen van de maximum pensioenopbouw
en het netto pensioen.
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Contact
Wilt u meer informatie over onze pensioenadvisering
en over wat wij voor u en uw organisatie kunnen
betekenen? Neemt u dan contact op met één van
de adviseurs uit de pensioengroep of met uw eigen
contactpersoon bij Meijburg & Co.
Jan Stigter
T. +31 (0)88 909 2562
M. +31 (0)6 5333 7119
E. Stigter.Jan@kpmg.com
Peter Karman
T. +31 (0)88 909 1394
M. +31 (0)6 1132 3110
E. Karman.Peter@kpmg.com
Luydert Smit
T. +31 (0)88 909 1880
M. +31 (0)6 5328 5155
E. Smit.Luydert@kpmg.com
Yvette Timmermans
T. +31 (0)88 909 2526
M. +31 (0)6 1135 8813
E. Timmermans.Yvette@kpmg.com

De in deze publicatie opgenomen informatie is van algemene aard en heeft geen betrekking
op de specifieke omstandigheden van een bepaald individu of een bepaalde entiteit.
Hoewel bij de totstandkoming van deze publicatie de grootst mogelijke zorgvuldigheid is
betracht, kunnen wij niet garanderen dat de daarin opgenomen informatie op de datum van
ontvangst juist en volledig is of dat in de toekomst zal blijven. Op grond van deze informatie
dient geen actie ondernomen te worden zonder adequate professionele advisering na een
grondig onderzoek van de specifiek van toepassing zijnde situatie.
© 2016 Meijburg & Co, Belastingadviseurs, is een samenwerkingsverband van besloten
vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348 en
is aangesloten bij KPMG International Cooperative (“KPMG International”), een Zwitserse
entiteit. Alle rechten voorbehouden.
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