Erfbelasting betalen met kunst?
24 april 2013
Klopt het dat je erfbelasting kunt betalen met kunst? Ik meen dat ergens gelezen of gehoord te
hebben. En als dat juist is, welke kunst komt daar dan voor in aanmerking? Ik ben zelf al jarenlang
verzamelaar van het werk van schilders uit de Bergense School, met name van
Arnout Colnot en Dirk Filarski. Daar zit inmiddels een groot deel van mijn vermogen in, en als mijn
erfgenamen na mijn overlijden over mijn nalatenschap erfbelasting moeten is daarvoor geen geld
beschikbaar.
Antwoord
Dat is inderdaad mogelijk. De wet kent een regeling om erfbelasting te betalen met kunst.
Deze regeling is ingevoerd om te voorkomen dat erfgenamen van een nalatenschap die grotendeels uit kunst
bestaat, die kunstwerken moeten verkopen – naar het buitenland – om de erfbelasting te kunnen betalen. Zo
wordt voorkomen dat kunstwerken verdwijnen die de overheid voor de Nederlandse samenleving wil bewaren.
Niet elk kunstwerk komt in aanmerking voor deze regeling.
Het moet gaan om kunst van nationale waarde. Om
kunstwerken die van belang zijn voor Nederland, om werk
dat musea graag in hun collectie willen opnemen. Denk aan
schilderijen, beeldhouwwerken, een verzameling van
tekeningen, poppen, boekdrukken of munten, een collectie
glaswerk of servies, en dergelijke meer.
Een speciaal voor deze kunstregeling ingestelde commissie
beoordeelt de aangeboden kunstwerken en adviseert de
minister van Financiën daarover. Is dat besluit positief, dan
worden de erfgenamen gevraagd het kunstwerk over te
dragen aan het Instituut Collectie Nederland (ICN). Het ICN
bepaalt vervolgens naar welk museum het kunstwerk gaat.
De erfgenamen dragen het kunstwerk over aan de Staat der
Nederlanden in ruil voor een korting op de te betalen
erfbelasting. De korting bedraagt geen 100%, maar 120%
van de waarde van het kunstwerk. Strikt genomen is
overigens geen sprake van een korting op de te betalen
belasting, de wet spreekt van een kwijtschelding.
U kunt van te voren met de Belastingdienst afstemmen of uw verzameling schilderijen van Colnot en Filarski in
aanmerking komen voor deze regeling. Zekerheid vooraf geeft duidelijkheid en rust, voor u en uw toekomstige
erfgenamen.
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