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Overdracht lijfrentekapitaal van B.V. naar Rabobank 

Rekeninghouder 

Naam en voorletter(s):   

Geboortedatum:   

Adres:   

Postcode/woonplaats:   

Hierna te noemen: ‘rekeninghouder’ 

 
Rabobank 

Statutaire naam en 
Vestigingsplaats: Coöperatieve Rabobank U.A. gevestigd te Amsterdam 
Rekeningnummer: NL26 RABO 0382 9001 03 t.n.v. Rabobank  
Hierna te noemen: ‘bank’ 

 
B.V. 

Naam:   
 

Contactpersoon: de heer/mevrouw    

Statutaire vestigingsplaats:   

KvK nummer:   

Hierna te noemen: ‘de overdragende partij’ 

 
1. Verzoek rekeninghouder 

De rekeninghouder verzoekt de overdragende partij het opgebouwde kapitaal over te dragen 
aan de Rabobank, door overmaking van het bedrag op rekeningnummer  
NL26 RABO 0382 9001 03 op naam van de Rabobank o.v.v. rek.nr. + naam + geb. datum. 

 
Let op: de overboeking kan uitgevoerd worden zodra de rekeninghouder de ondertekende 
stukken heeft geretourneerd naar de bank. 

 
De rekeninghouder gaat door ondertekening akkoord met het van toepassing worden van 
artikel 3.126a van de Wet inkomstenbelasting 2001 op het over te dragen kapitaal. 

 
De rekeninghouder is ervan op de hoogte dat door het voortzetten in een bancaire variant een 
eventueel gunstig overgangsregime kan vervallen. 

 
De rekeninghouder dient een kopie van de getekende overeenkomst van lijfrente te overleggen. 
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2. Verklaring bank 

De bank verklaart het over te maken bedrag, na ontvangst aan te wenden als inleg op een 
lijfrenterekening welke voldoet aan het bepaalde in artikel 3.126a van de Wet 
inkomstenbelasting 2001. Deze inleg is niet aftrekbaar. 

 
De bank verklaart voorts de overdragende partij na het ontvangst van het kapitaal te vrijwaren 
voor te betalen inkomstenbelasting en revisierente, voor zover deze voortvloeit uit de in 
verband met genoemde lijfrenteverplichting op haar als voormalig verzekeraar van die 
lijfrenteverzekering gerust hebbende of nog rustende aansprakelijkheid ex artikel 44a van de 
Invorderingswet 1990, één en ander onder voorbehoud van een juist en volledig ingevuld en 
door alle partijen in drievoud ondertekend formulier en dat de overdracht van de overdragende 
partij naar de bank plaatsvindt onder toepassing van het bepaalde in artikel 3.134 van de Wet 
inkomstenbelasting 2001. 

 

3. Verklaring overdragende partij 

De overdragende partij verklaart zich met ondertekening van dit formulier akkoord met de 
overdracht van het opgebouwde kapitaal aan de bank. 

 
De overdragende partij verklaart dat hij een toegelaten verzekeraar is in de zin van art. 3.126 lid 1 
onderdeel a sub 2 Wet IB 2001 of artikel 45 lid 7 onderdeel a sub 2 Wet IB 1964 en dat de lijfrente 
door de rekeninghouder is bedongen als tegenprestatie voor de overdracht van een onderneming of 
een gedeelte van een onderneming aan de overdragende partij. 

 
De overdragende partij verklaart economisch belang te hebben bij deze overdracht en dat deze 
overdracht past binnen haar statutaire doelomschrijving. 

 
De overdragende partij verklaart voorts dit formulier en onderstaande gegevens kapitaaloverdracht 
naar waarheid te hebben ingevuld en staat jegens de Rabobank in voor de juistheid hiervan. 
 
Is artikel 19/44j van toepassing op de lijfrenteovereenkomst? 
 

Ja 

Nee 

 
Let op: Het is niet toegestaan om een lijfrentekapitaal voortkomend uit stakingswinst of fiscale 
oudedagsreserve (FOR) van vóór 1992 over te dragen, als in de lijfrenteovereenkomst staat dat artikel 
19 of 44j Wet IB 1964 van toepassing is.
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Gegevens kapitaaloverdracht 
 
Opgebouwd vóór 2006? 

Ja 

Nee 

 
Indien ja, is de waarde per 31-12-2005 bekend? 

Ja, namelijk     

Nee 

 
Opgebouwd vóór 2014? 

Ja 

Nee 

 
Indien ja, is de waarde per 31-12-2013 bekend? 

Ja, namelijk     

Nee 
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Ondertekening 

 
Rekeninghouder 

Naam  

Plaats  

Datum  

 
 

Handtekening  
 
 
 
 

B.V. 

Naam  

Plaats  

Datum  

 
 

Handtekening  
 
 
 
 

 

 

 

 

 


