
Het schenken van onroerende zaken is belast met overdrachtsbelasting en

schenkbelasting. Is er een uitweg?

U kunt overwegen om een onroerende zaak aan uw kind te schenken. Uw kind kan door het

verkrijgen van deze onroerende zaak in zowel de overdrachtsbelasting als de schenkbelasting

worden betrokken. Uw kind zal 6% overdrachtsbelasting moeten betalen, wanneer het gaat om

grond en 2% bij een woning. Daarnaast zal uw kind schenkbelasting moeten betalen over het

bedrag dat boven de vrijstelling uitgaat.

Als een onroerende zaak wordt geschonken of als een onroerende zaak wordt verkocht en de

koopsom wordt kwijtgescholden, is er sprake van samenloop tussen de heffing van

overdrachtsbelasting en schenkbelasting.

In de Successiewet is een regeling opgenomen om samenloop van schenkbelasting en

overdrachtsbelasting te voorkomen. De regeling komt erop neer dat de verschuldigde

schenkbelasting wordt verminderd met de overdrachtsbelasting die de verkrijger heeft betaald

over het bedrag waarover hij schenkbelasting is verschuldigd.

Voorbeeld

Als u overweegt om grond in de vorm van een schenking aan uw kind over te dragen, ziet de

berekening van de overdrachtsbelasting en schenkbelasting er als volgt uit.

Stel: u heeft grond ter waarde van  €100.000,-.
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Hierover  is 6%  overdrachtsbelasting verschuldigd, dus  €6.000,-. Dit bedrag dient betaald te

worden door uw kind.

Over een schenking van €100.000,- is zonder rekening te houden met een vrijstelling (uit praktisch

oogpunt) 10% schenkbelasting verschuldigd, dus €10.000,-. Dit bedrag zou normaliter geheel door

uw kind betaald moeten worden.

Door de samenloop tussen de heffing van overdrachtsbelasting en schenkbelasting,  wordt de

schenkbelasting vervolgens verminderd met de reeds over de geschonken grond verschuldigde

overdrachtsbelasting. Dus: €10.000,- -/- €6.000,- = € 4.000,- nog verschuldigd aan schenkbelasting.

Totaal te betalen (exclusief de kosten van de notaris): €6.000,- aan overdrachtsbelasting en

€4.000,- aan schenkbelasting.

Conclusie
Het gevolg van de schenking van een onroerende zaak aan uw kind is dat uw kind belast wordt

met de heffing van zowel schenkbelasting als overdrachtsbelasting. De wet bepaalt  dat het

bedrag verschuldigd aan schenkbelasting wordt verminderd met het bedrag betaald aan

overdrachtsbelasting over het bedrag waarover hij schenkbelasting is verschuldigd.

Indien u van plan bent om onroerende zaken te (gaan) schenken aan uw kind(eren), neem dan

contact op met één van de adviseurs van DRV Private.

Meer informatie en inlichtingen
DRV Private

Hoofdweg 54, 3067 GH Rotterdam

Postbus 8560, 3009 AN Rotterdam

Telefoon: 010 - 4212040

E-mail: info@drvprivate.nl
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