vrijstellingen erfbelasting
2020
Hoeveel schenk- of erfbelasting u betaalt, hangt af van uw relatie
met de overledene/schenker en de waarde van de schenking of
erfenis. In de tabel ziet u welk percentage voor u van toepassing is.

TARIEVEN

TARIEFGROEP

WAARDE VERKRIJGING

% BELASTING

1

Partners en
kinderen

€0,- tot €126.723,meer dan €126.723,-

10%
20%

1a

Kleinkinderen

€0,- tot €126.723,meer dan €126.723,-

18%
36%

2

Overig

€0,- tot €126.723,meer dan €126.723,-

30%
40%

VRIJSTELLINGEN ERFBELASTING
U betaalt geen erfbelasting over een vastgesteld bedrag. Dit is de vrijstelling (zie
tabel). Hoe groot de vrijstelling is, hangt af van uw relatie met de overledene.
U betaalt enkel belasting over het gedeelte dat boven de vrijstelling uitkomt.

RELATIE TOT DE OVERLEDENE

VRIJSTELLING

Partner (echtgenoot/geregistreerd partner/notarieel
samenwoner)

€661.329,-

Kinderen

€20.945,-

Kleinkinderen

€20.945,-

Zieke en gehandicapte kinderen

€62.830,-

Ouders*

€49.602,-

Alle overige personen

€2.208,-

ANBI's en SBBI's

volledig vrijgesteld

* Als beide ouders erven, is de vrijstelling voor hen samen €49.602,Erft 1 ouder, dan is de vrijstelling voor deze ouder ook €49.602,-

vervolg vrijstellingen
2020
Hoeveel schenk- of erfbelasting u betaalt, hangt af van uw relatie
met de overledene en de waarde van de schenking of erfenis. In de
tabel ziet u welk tarief voor u van toepassing is.

VRIJSTELLINGEN SCHENKBELASTING
De ontvanger betaalt pas schenkbelasting als de waarde van de schenking hoger
is dan het bedrag dat bij de vrijstelling staat.
Hoe groot de vrijstelling is, hangt af van de relatie die er is met de schenker.

JAARLIJKSE SCHENKING

VRIJSTELLING

(Pleeg)kind

€5.514,-

Kleinkind

€2.207,-

Overig

€2.207,-

ANBI's en SBBI's

volledig vrijgesteld

Een vrijstelling geldt per ontvanger. U mag dus aan meerdere personen
belastingvrij schenken. De vrijstellingen gelden per kalenderjaar. Gehuwden en
geregistreerde partners worden voor de berekening gezien als een. U behaalt dus
geen voordeel door aan uw zoon en uw schoondochter te schenken.

EENMALIGE SCHENKING

Kind 18 t/m 39 jaar

Let op bijzondere regeling
18 t/m 39 jaar

VRIJSTELLING
ALGEMEEN DOEL

€26.457,-

VRIJSTELLING T.B.V
DE EIGEN WONING

€55.114,-

€103.640,-

