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TARIEF ERFBELASTING EN SCHENKBELASTING 2018

(1)

(2)

Tariefgroep I

Tariefgroep Ia

Tariefgroep II

heffingspercentage over het gedeelte van de (belaste) verkrijging
dat ligt tussen de bedragen van kolom (1) en kolom (2)
0
€ 123.248

€ 123.248
en hoger

10%
20%

18%
36%

Tariefgroep I
o

echtgenoot en kinderen
(onder kinderen worden mede verstaan stief- en pleegkinderen en natuurlijke (erkende)
kinderen, alsmede kinderen van een samenwonende partner die voldoet aan de hierna
gemelde eisen)

o

samenwonende partner, die tot het tijdstip van overlijden of schenking samen met de erflater of
schenker na hun 18e jaar gedurende een aaneengesloten periode van ten minste zes
maanden (bij schenking ten minste twee jaren) op hetzelfde adres in de gemeentelijke
basisadministratie staat ingeschreven en ten tijde van het overlijden (casu quo de schenking) samen
met de erflater of schenker minimaal zes maanden over een notarieel samenlevingscontract beschikt;

o

partner, die tot het tijdstip van overlijden of schenking samen met de erflater of schenker gedurende
een aaneengesloten periode van ten minste 5 jaren een gemeenschappelijke huishouding heeft
gevoerd.

Tariefgroep Ia
afstammelingen in tweede of verdere graad.
Tariefgroep II
overige verkrijgers.
NB:
Kerkelijke, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen, sportorganisaties en
niet-commerciële dorpshuizen hebben een algehele vrijstelling van erfbelasting, mits aangemerkt als
ANBI of SBBI (deze laatste onder bepaalde voorwaarden).

30%
40%

VRIJSTELLINGEN ERFBELASTING

Verkrijger:
o

echtgenoot / geregistreerde partner / samenwonende partner
(samenwonende partner moet als partner zijn gekwalificeerd
als partner in de zin van de Successiewet)

€

643.194

o

zieke en gehandicapte kinderen
op grond van artikel 32 lid 1 sub 4 van de Successiewet

€

61.106

o

overige kinderen

€

20.371

o

kleinkinderen

€

20.371

o

ouders

€

48.242

o

overige verkrijgers

€

2.147

Op de vrijstelling van echtgenoten en gekwalificeerde partners wordt de waarde van verkregen
pensioenrechten voor de helft in mindering gebracht (zogenaamde pensioenimputatie).
Er blijft echter na deze vermindering altijd een minimum-vrijstelling bestaan van € 166.161

VRIJSTELLINGEN SCHENKBELASTING
Let op: voor een aantal vrijstellingen moet aan specifieke voorwaarden zijn voldaan !
Ons kantoor kan u hierover verder informeren.
Verkrijger:
o

kinderen (jaarlijks)

€

5.363

o

kinderen tussen 18 en 40 jaar (eenmalig)
een en ander mits er in de aangifte een beroep op de vrijstelling
wordt gedaan

€

25.731

o

overige verkrijgers

€

2.147

NB:

wordt er meer geërfd of verkregen dan de hiervoor vermelde vrijstellingen, dan is slechts
over het meerdere belasting verschuldigd

NB:

Kerkelijke, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen,
sportorganisaties en niet-commerciële dorpshuizen hebben een algehele vrijstelling van
schenkbelasting, mits aangemerkt als ANBI of SBBI (deze laatste onder bepaalde voorwaarden)

NB:

Voor een schenking in het kader van een eigen woning of dure studie of opleiding gelden onder
bepaalde voorwaarden hogere vrijstellingen. Ons kantoor kan u hierover verder informeren.

