Cijfers erf- en schenkbelasting 2018
Tariefgroep I (echtgenoten, geregistreerde partners, gekwalificeerde samenwonende partners*
en kinderen)
gedeelte van de belaste
vast recht
meerdere wordt belast met
verkrijging
0 – 123.248

0

10%

123.248 en hoger

12.324

20%

Tariefgroep IA (kleinkinderen)
gedeelte van de belaste
vast recht
verkrijging
0 – 123.248

0

18%

123.248 en hoger

22.184

36%

Tariefgroep II (overigen)
gedeelte van de belaste
verkrijging

*

*

meerdere wordt belast met

vast recht

meerdere wordt belast met

0 – 123.248

0

30%

123.248 en hoger

36.974

40%

onder gekwalificeerd samenwonende partner worden (ondermeer) samenwonende partners verstaan die ten
minste 6 maanden (erfbelasting) of 2 jaar (schenkbelasting):
a. beide meerderjarig zijn;
b. op hetzelfde woonadres staan ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens of
een daarmee naar aard en strekking overeenkomende administratie buiten Nederland;
c. een notarieel samenlevingscontract hebben met daarin een wederzijdse zorgverplichting;
d. geen bloedverwanten in de rechte lijn zijn; en
e. niet met een ander aan de in de onderdelen a tot en met d genoemde voorwaarden voldoen.
ook partners die voldoen aan alle onder a, b, d en e genoemde voorwaarden en ten minste 5 kalenderjaren of
langer zonder samenlevingscontract een gezamenlijke huishouding met elkaar hebben gevoerd, vallen onder dit
begrip.
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Vrijstellingen erfbelasting 2018
Verkrijger

Vrijstelling

Echtgenoten/geregistreerde
partners/gekwalificeerd
€ 643.194 (maximaal)
samenwonende partners
€ 166.161 (minimaal)

Kinderen

€ 20.371

Gehandicapte kinderen

€ 61.106

Kleinkinderen

€ 20.371

Ouders

€ 48.242

Alle overige verkrijgers

€ 2.147

Vrijstellingen schenkbelasting 2018
verkrijger

Vrijstelling

Kinderen

€ 5.363 (jaarlijks)

Indien tussen 18 en 40
jaar

€ 25.731* (eenmalig);
* dit bedrag kan onder bepaalde voorwaarden verhoogd worden tot
€ 100.800 indien de schenking gebruikt zal worden voor de aankoop/verbouwing
van een eigen woning, aflossing hypotheekschuld of restschuld of (onder
voorwaarden) tot een bedrag van € 53.602 voor het volgen van een ‘dure’ studie
* let op: indien al een beroep is gedaan op de 'grote vrijstelling' dan kan er (in
bepaalde gevallen) nog aanvullend een bedrag van € 27.871 of € 47.198
geschonken worden voor de aankoop/ verbouwing van een eigen woning,
aflossing hypotheekschuld of restschuld

Overig

€ 2.147 (jaarlijks)

Indien tussen 18 en 40
jaar

€ 100.800* indien de schenking gebruikt zal worden voor de aankoop/verbouwing
van een eigen woning, aflossing hypotheekschuld of restschuld
* let op: indien al een beroep is gedaan op deze vrijstelling in de periode 1 oktober
2013 tot en met 31 december 2014 dan kan er geen beroep meer gedaan worden
op deze vrijstelling

Algemeen nut beogende instelling (goede doelen): algehele vrijstelling voor de erf- en
schenkbelasting (mits gerangschikt bij de Belastingdienst).
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