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Fiscale OudedagsReserve (FOR)

De oudedagsreserve is een bepaald bedrag dat u opzij mag zetten om te sparen voor 
uw oudedagsvoorziening. Over dat bedrag hoeft u voorlopig geen belasting te betalen: 
u krijgt daarvoor uitstel van betaling. Maar met de oudedagsreserve alleen hebt u nog 
geen oudedagsvoorziening.

Tip!
Zorg voor een goede oudedagsvoorziening, bijvoorbeeld door een 
lijfrenteverzekering af te sluiten.

Hoe wordt uw oudedagsreserve opgebouwd?
U bouwt uw oudedagsreserve op door jaarlijks een bedrag aan uw oudedagsreserve 
toe te voegen. U bent hiertoe niet verplicht. Een voorwaarde is dat u voldoet aan het 
urencriterium (zie onderdeel Ondernemersaftrek). Er is een maximumbedrag dat u 
jaarlijks mag toevoegen. Deze toevoeging aan de reserve vermindert de belastbare 
winst. Als u in een bepaald jaar verlies maakt, kunt u geen bedrag aan uw 
oudedagsreserve toevoegen.

De oudedagsreserve wordt altijd voor u persoonlijk opgebouwd. Dit betekent dat u en 
uw partner ieder afzonderlijk een oudedagsreserve kunnen opbouwen. U moet dan 
wel beiden door ons als ondernemer worden beschouwd en aan het urencriterium 
voldoen. De stand van de opgebouwde oudedagsreserve moet u vermelden op de 
balans in de jaarstukken van uw onderneming. Bent u ondernemer van meerdere 
ondernemingen? Dan kunt u de opgebouwde oudedagsreserve verdelen over de 
balansen van al uw ondernemingen.
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Hoe groot is de toevoeging?
Voor 2009 is de toevoeging aan de oudedagsreserve 12% van de winst die u als 
ondernemer in Nederland hebt behaald. De maximale toevoeging is € 11.590, tenzij 
de oudedagsreserve door de toevoeging boven het ondernemingsvermogen uitkomt. 
In dat geval mag u maximaal toevoegen tot uw oudedagsreserve even groot is als uw 
ondernemingsvermogen.

Hebt u nog vragen over een bepaalde reserve? Bel dan de BelastingTelefoon.
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