Overzicht tarieven en vrijstellingen Successiewet (2022)
Tarieven erfbelasting en schenkbelasting:
Gedeelte van de

Indien geërfd of verkregen wordt door:

belaste verkrijging:

I. echtgenoot/

I.A kleinkinderen,

II. alle overige verkrijgers,

kinderen

achterkleinkinderen

waaronder óók (groot)ouders
broers en zusters

€ 0 – 130.425

10%

18%

30%

€ 130.4225 en meer

20%

36%

40%

Let op:
-

in tariefgroep I vallen ook andere partners mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan;

-

in tariefgroep I vallen ook stiefkinderen en pleegkinderen mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan;

-

voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) die als zodanig door de fiscale autoriteiten zijn aangemerkt, geldt
een tarief van 0% over de gehele verkrijging

Vrijstellingen voor de erfbelasting:
Echtgenoot en gelijkgestelde partners

€

680.645

Kinderen/Kleinkinderen

€

21.559

Ouders, samen

€

51.053

€

2.274

Algemene vrijstelling (dus voor anderen dan bovengenoemden)

Let op:
-

voor de schenkbelasting gelden andere vrijstellingen

-

voor gehandicapte kinderen gelden onder omstandigheden hogere vrijstellingen

Vrijstellingen voor de schenkbelasting:
Kinderen, jaarlijkse vrijstelling

€

Kinderen, vrijstelling éénmalig verhoogd*

€

Kleinkinderen en overigen

€

2.274

Overigen (eigen woning)**

€

106.671

5.677
27.231 of 106.671

Let op:
-

alle schenkingen in hetzelfde kalenderjaar worden samengeteld tot één schenking

-

* voor kinderen vanaf 18 tot en met 39 (nog géén 40!) dan wel gehuwd met een partner jonger dan 40, op het moment
van de schenking. De eenmalig verhoogde vrijstelling is 26.457 tenzij deze wordt aangewend voor een eigen woning
(aankoop, verbetering, verbouwing of aflossing hypotheekschuld eigen woning) in welk geval de vrijstelling 103.643
bedraagt.

-

** de vrijstelling geldt indien deze wordt aangewend voor een eigen woning (aankoop, verbetering, verbouwing of
aflossing hypotheekschuld eigen woning). De verkrijger moet op het moment van de schenking 18 jaar of ouder maar
jonger dan 40 jaar oud zijn.

-

indien de schenking wordt gedaan ter gelegenheid van de overdracht van een onroerende zaak of ter gelegenheid
van de overdracht van een onderneming kunnen bovendien aanvullende faciliteiten gelden.

