infoﬁche

SUCCESSIE

NALATEN AAN DE VOLGENDE GENERATIES
Van grootouders naar kleinkind

« Verdeel en heers » - testament

Van (groot)ouders naar (klein)kind

De schenking
verkleint het na te laten vermogen
schenkingstarieven roerende goederen
in rechte lijn: altijd 3%

Verdeel het na te laten vermogen in
kleine stukjes (per kleinkind).
Testament

Vermogen
Legaat 1

In rechte lijn:

L2
L3

L7
L6

Erfbelasting
3% - 27%

L4
L5

TIP

Schenkbelasting
Roerend: 3%
Onroerend:
3% - 27%

Op legaten die niet meer dan 12.500 €
bedragen betalen de kleinkinderen geen
erfbelasting.

Van ouders naar kind

Vrijwillige erfenissprong

Doorgeefschenking

= zijn nalatenschap verwerpen in
het voordeel van zijn kinderen
Alles-of-niets!

MAX 1 jaar
Erfenis

Erfenis
Kind verwerpt
erfenis

Belastingvrije schenking
van (een deel van) de
erfenis aan haar kinderen

€

€

De hele erfenis gaat naar de
kleinkinderen.

Kind aanvaardt
erfenis

Vraag advies aan uw notariskantoor! Meer infoﬁches op www.notaris.be

€€€

Schenkingen
bij de notaris

Nalaten aan de volgende generaties
1. « Verdeel en heers » - testament

2. De schenking

De erfbelasting stijgt naarmate het erfdeel groter
wordt. De oplossing is dus eenvoudig: je kan via een
testament je na te laten vermogen in kleine stukjes
verdelen (bv. per kleinkind). Door deze versnippering
worden de aangeduide legatarissen niet te zwaar
belast.

Heel vaak is de schenking ﬁscaal interessant. Enerzijds
verklein je het na te laten vermogen, waardoor je
erfgenamen op het einde van de rit minder erfbelasting
betalen, en anderzijds is het vlak tarief van 3% voor de
schenking van roerende goederen (bv. geld) zeer
interessant.

Meer nog… Op legaten die niet meer bedragen dan
12.500 euro, betalen je aangeduide kleinkinderen geen
belastingen. Is dat niet mooi
meegenomen?

Maar schenken doe je volgens de regels van de kunst.
Bovendien moet je niet alleen de ﬁscale gevolgen in
het achterhoofd houden. Bezint eer je begint. De
notaris zal je hierover kunnen adviseren.

Testament

Legaat
1

L3

L7
L6

In rechte lijn:

L2

L4
L5

Erfbelasting
3% - 27%

Schenkbelasting
Roerend: 3%
Onroerend:
3% - 27%

4. De doorgeefschenking
3. De vrijwillige erfenissprong
Een erfenis verwerpen heeft niet altijd te maken met
schulden. Je kan perfect een erfenis verwerpen in het
voordeel van je eigen kinderen. Jouw eigen kinderen
komen dan als erfgenaam ‘in jouw plaats’ en ze erven
door deze plaatsvervulling rechtstreeks van hun
grootouder.
Opgelet: je kan niet gedeeltelijk een erfenis verwerpen.
Het is dus alles-of-niets.

De doorgeefschenking of de ‘gedeeltelijk
erfenissprong’ is een nieuwigheid. Met deze techniek
aanvaard je de erfenis en betaal je er dus
logischerwijze ook erfbelasting op. Maar… je hebt de
mogelijkheid om een deel van je erfenis belastingvrij te
schenken aan je eigen kinderen. Je verschuift dus een
deel van erfenis door via een schenking.
Opgelet: ook hier gelden speciﬁeke voorwaarden. Zo
moet de schenking via de notaris gebeuren én er mag
tussen het verkrijgen van de erfenis en de
schenking(en) niet méér dan een jaar verlopen.
Informeer je hierover bij de notaris.

Alles-of-niets!
Erfenis
Erfenis

€

Kind verwerpt
erfenis

Mijn notaris voor wat er echt toe doet.

€

Kind aanvaardt
erfenis

