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KLANT CLOSE-UP

Minder belasting betalen na afsluiten AOV?
De vrijheid en zelfstandigheid die je hebt als ondernemer zijn vaak de reden dat een werknemer in
loondienst voortaan kiest voor het ondernemerschap. Wel moet je als zelfstandig ondernemer meer zaken
zelf regelen dan een werknemer in loondienst. Dat geldt ook voor het regelen van de financiële gevolgen
wanneer je arbeidsongeschikt wordt. Toch heeft dit onderwerp bij veel ondernemers geen prioriteit.
‘Te duur’, klinkt het vaak. Maar is dat ook zo?
De premie is aftrekbaar

Een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid kost inderdaad geld. Maar…
de fiscus betaalt mee. De premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) mag namelijk als aftrekpost voor de belasting worden
opgevoerd. Uit recent onderzoek blijkt dat lang niet alle ondernemers
dat weten. Een derde van de zzp’ers en een vijfde van de mkb’ers is hiervan niet op de hoogte! Wanneer de premieaftrek voor een AOV in het
financiële plaatje wordt meegenomen om inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid te verzekeren, ziet de kostenpost voor een AOVverzekering er al heel anders uit.

mogelijkheden er zijn om uw arbeidsongeschiktheid te verzekeren,
én natuurlijk wat de fiscus ‘bijbetaalt’ in uw situatie omdat de premie
aftrekbaar is. Bel ons gerust om uw situatie eens goed te bekijken.

Bovendien zijn er de laatste jaren in de verzekeringsmarkt
meer mogelijkheden gekomen om een betaalbare AOVverzekering samen te stellen op maat, waarbij het beschikbare budget als een van de uitgangspunten dient. Iets doen en
inzicht hebben in de risico’s is beter
dan helemaal niets doen.
Om een goede afweging te kunnen
maken, is goede informatie nodig.
Finagri kan u adviseren wat in uw
persoonlijke situatie nodig is, welke

Eén op de vijf melkveehouders heeft last van fysieke klachten
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