
 

 
 
 
 
Vrijstellingen voor erfbelasting 2017 
 
Als u een erfenis krijgt, is de kans aanwezig dat u erfbelasting moet 
betalen. Maar alleen als het bedrag van de erfenis hoger is dan uw 
vrijstelling. 

 

 Verkrijger  Vrijstelling in euro's 

 Partner 638.089 

 Kinderen en kleinkinderen 20.209 

 Bepaalde zieke en gehandicapte kinderen 60.621 

 Ouders 47.859 

 Alle overige verkrijgers 2.129 

 
 

Vrijstellingen schenkbelasting 2017 
 
Als u een schenking krijgt, is de kans aanwezig dat u schenkbelasting 
moet betalen. Maar alleen als het bedrag van de schenking hoger is dan 
uw vrijstelling. 

 

 Verkrijger  Vrijstelling in euro's 

Kinderen 5.320 (jaarlijks) 

Kinderen 18 - 40 jaar (eenmalige verhoging) 

Kinderen 18 - 40 jaar 

(extra verhoging  eigen woning of studie) 

(overgangsregel  voor eigen  woning) 

 

25.526 
 

 
53.176 

 

100.000 

Overig (zoals kleinkind, neef of nicht) 2.129 (jaarlijks) 
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Tarieven erfbelasting & schenkbelasting 2017 
 
Is het bedrag van de erfenis of schenking hoger dan de vrijstelling, dan is 
het meerdere belast met erfbelasting of schenkbelasting. Dit meerdere 
heet dan ook een belaste verkrijging. 

 

Deel van de 

belaste 

verkrijging in 

euro's 

Partner of 

kinderen 

 Andere 

afstammelingen dan 

kinderen 

Overige 

verkrijgers 

 0 tot 122.269  10%  18%  30%  

122.269 en hoger  20%  36%  40% 

 
 
Wanneer u als ongehuwd samenwonende erft van uw partner, moet u wel 
aan enkele voorwaarden voldoen om een beroep te kunnen doen op de 
vrijstelling van € 638.089 en de tarieven van 10/20%. 
(o.a. minimaal zes maanden op hetzelfde woonadres staan ingeschreven). 
 
De door de Belastingdienst erkende goede doelen (ANBI's) hoeven over 
een ontvangen schenking of erfenis geen belasting te betalen. 
 
Pensioen en erfbelasting 
Het partnerpensioen is vrijgesteld van erfbelasting. Maar het 
partnerpensioen vermindert wel de vrijstelling van € 638.089 voor 
echtgenoten / geregistreerd partners / ongehuwd samenwonenden. Er is 
wel altijd een minimale vrijstelling. 
 
Aangifte doen voor erfbelasting of schenkbelasting 
Voor de erfbelasting krijgt u automatisch een aangifteformulier van de 
Belastingdienst. 
Voor de schenkbelasting moet u het formulier zelf aanvragen. Kijk op 
www.belastingdienst.nl voor meer informatie over de aangifte voor erf- of 
schenkbelasting. 
 
Vragen over een erfenis of schenking? 
Vraag het uw notaris. Ook op onze website, www.vgogh.nl  vindt u meer 
informatie over erven en schenken.  
 
Bovendien is er elke vrijdag op onze kantoren een kostenloos 
inloopspreekuur van 10.00 uur tot 12.00 uur. 
 
Meirseweg 13B  Dorpsstraat 98 
4881 DH  Zundert  4711 NJ Sint Willebrord 
 
Een afspraak maken kan natuurlijk ook.  
Bel dan tijdens kantooruren naar 0165-382314 of 076 - 5972600 


