
Adfin Advies Zaanstad B.V.

Schenkbelasting 2013

Voor schenking aan kind of pleegkind geldt voor 2013 een vrijstelling van € 5.141.
Daarnaast kunt u één keer gebruik maken van een verhoogde vrijstelling van € 24.676.

Tariefgroep 1 Tariefgroep 1A Tariefgroep 2
(partners/kinderen) (kleinkinderen) (overige verkrijgers)

0 - 118.254 10% 18% 30%
118.254 - hoger 20% 36% 40%

Als u vragen heeft of hulp nodig hebt, neem dan gerust contact met ons op per telefoon 075  
616 74 87 of via het contactformulier op deze website of per email info@adfinadvies.nl.

Voor schenking aan anderen dan een kind of pleegkind geldt voor 2013 een vrijstelling van € 
2.057.

In de aangifte voor de schenkbelasting moet een beroep worden gedaan op deze (extra) 
éénmalige vrijstelling, anders is alleen de gewone vrijstelling van toepassing.

Deze éénmalige vrijstelling geldt voor kinderen in de leeftijd vanaf 18 tot 40 jaar (dus tot en 
met 39 jaar).

De schenking voor een dure studie of een eigen woning moet wel aan voorwaarden voldoen.

Als het bedrag van de schenking hoger is dan de vrijstelling moet schenkbelasting worden 
betaald.
Als u uw kind een dergelijke hogere  schenking wilt doen, dan bedraagt het tarief van de 
schenkbelasting als volgt:

Deel van de belaste 
verkrijging

Bij schenking in het kader van de aankoop en de kosten van een eigen woning of 
een studie geldt een extra eenmalige verhoogde vrijstelling van € 51.407.
Deze éénmalige verhooogde vrijstelling geldt eveneens voor kinderen in de leeftijd 
vanaf 18 tot 40 jaar (dus tot en met 39 jaar).
Heeft u voor uw  kind voor 1 januari 2010 al gebruik gemaakt van de eenmalige 
vrijstelling, dan geldt er een tijdelijke regeling. Tot 1 januari 2027 kunt u dan een 
extra éénmalige vrijstelling van € 26.731 toepassen.

TIP: als uw kind gebruik maakt van de extra eenmalige verhoogde vrijstelling voor de 
aankoop van de eigen woning, doe de schenking dan na de aankoop. Dan telt deze niet mee 
voor de basis waarover moet worden afgelost.

TIP: Als uw kind 40 jaar of ouder is, maar zijn/haar echtgenoot of geregistreerde nog niet, 
dan mag u ook de verhoogde vrijstelling gebruiken.
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