WIJZIGING IN BELASTINGWETGEVING; Successiewet 1956
schenken in contanten aan (klein-)kinderen
Het zal u misschien niet ontgaan zijn dat er wijzigingen zijn geweest in de wetgeving op
erven en schenken. Er zijn daarover de afgelopen tijd in de diverse media meerdere keren
berichten verschenen.
Hierna volgen een paar punten die van belang kunnen zijn en wel de schenkingen aan de
(klein)kinderen in 2015 en het verdwijnen van de verhoogde (tijdelijke) vrijstelling
schenkbelasting van € 100.000.
Schenking aan kinderen
Op dit moment is een ‘gewone’ schenking (van geld of goederen) aan een kind tot € 5.277,per kalenderjaar onbelast (eenmalig te verhogen tot € 25.322,- mits het kind tussen 18 en 40
jaar oud is, of de fiscale partner van het kind). Bij een hogere schenking betaalt het kind 10
of 20% over het meerdere, afhankelijk van de hoogte van het geschonken bedrag.
Schenking aan kleinkinderen
Op dit moment is een ‘gewone’ schenking aan een kleinkind tot € 2.111,- onbelast. Bij een
hogere schenking betaalt het kleinkind 18% of 36% over het meerdere, afhankelijk van de
hoogte van het geschonken bedrag.
Verhoogde vrijstelling schenkbelasting in verband met de eigen woning verdwenen
De tijdelijke vrijstelling van € 100.000 is er niet meer.Vanaf 1 januari 2015 is de vrijstelling
om een kind te schenken in verband met de aanschaf van een eigen woning of (aflossing)
financiering eigen woning € 52.752, en wordt weer de voorwaarde gesteld dat het kind (of
diens fiscale partner) tussen 18 en 40 jaar oud is.
Schenkingsplan
Bent u bezig met een schenkingsplan, waarbij bijv. ouders aan de kinderen schenken, dan is
het raadzaam om de/een schenking(en) in een notariële akte vast te leggen, zeker voor wat
betreft de hogere bedragen. Er kunnen dan diverse voorwaarden worden verbonden aan de
schenking, zoals enige vorm van privé blijven van de schenking, het schenken aan kinderen
en doorgeven daarvan aan de kleinkinderen, het kunnen herroepen van de schenking en het
aangeven van het bestedingsdoel (waarbij als niet aan de voorwaarden wordt voldaan de
schenking wordt teruggetrokken).

STEENWIJK, SNEEK EN ZWARTSLUIS
Klik op de namen van de vestigingen voor Google
Maps. Klik op één van de links hieronder voor onze:
contactgegevens
algemene voorwaarden
© Elan Notarissen 2015

