
 

Vrije schenking van € 50.000 verruimd vanaf
1-1-2010

 

 19 december 2010 

Ouders kunnen hun kind vanaf 1 januari 2010 eenmalig € 50.000 belastingvrij schenken.
Het kind moet dan tussen de 18 en 35 jaar jong zijn, en de schenking gebruiken voor de
koop van een eigen woning of voor het betalen van een dure studie. Financiën gaat deze
verhoogde vrijstelling verruimen: de vrijstelling geldt ook als het kind de € 50.000
gebruikt voor de aflossing van de eigenwoningschuld, of ter dekking van de kosten van
verbetering of onderhoud van de eigen woning, of voor de afkoop van een recht van
erfpacht, opstal, of beklemming. De verruiming gaat wettelijk in per 1 januari 2011, maar
Financiën heeft – vooruitlopend op de wetswijziging – goedgekeurd dat die dit jaar al,
vanaf 1 januari 2010, wordt toegepast.

Per 1 januari 2010 is de eenmalige verhoogde
vrijstelling voor schenkingen van ouders aan kinderen
tussen de 18 en 35 jaar fors verhoogd. Die vrijstelling
is € 24.000, en die kan – onder voorwaarden –
eenmalig verhoogd worden tot € 50.000. Vereist is
dan wel dat het kind de schenking gebruikt voor de
aanschaf van een eigen woning of voor de betaling
van de kosten van een dure studie of opleiding. Voor
de eenmalige extra verhoogde schenkingsvrijstelling
gelden diverse voorwaarden: zie ook
BelastingBelangen december 2009: Schenk uw kind €
50.000 belastingvrij! en BelastingBelangen april 2010:
Hoe schenk ik € 50.000 belastingvrij aan mijn kind?
Financiën gaat de eenmalige verhoogde vrijstelling
verruimen. De vrijstelling gaat ook gelden als de
begiftigde de schenking gebruikt voor de aflossing

van de eigenwoningschuld, of om de kosten van verbetering of onderhoud van de eigen woning, de
afkoop van een recht van opstal of erfpacht te betalen. Deze verruimde toepassing is geregeld bij
het Belastingplan 2011 en gaat in per 1 januari 2011. Zie ook Belastingbelangen juni 2010: Vrije
schenking van € 50.000 ook voor aflossing eigenwoningschuld! Minister Jan Kees de Jager van
Financiën heeft – vooruitlopend op deze wetswijziging – goedgekeurd dat de verruimde vrijstelling al
dit jaar, vanaf 1 januari 2010 kan worden toegepast.
Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

• de schenking wordt gedaan onder de opschortende voorwaarde dat de begiftigde het
bedrag van de schenking besteedt voor de aankoop van de eigen woning, de kosten van
onderhoud of verbetering van de woning of afkoop van rechten van erfpacht, opstal of
beklemming van die woning dan wel voor de aflossing van een eigenwoningschuld;

• van de schenking is een notariële akte opgemaakt, waarin is opgenomen dat het
geschonken bedrag bestemd is voor de hiervoor genoemde kosten of aflossing;
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• desgevraagd kan het kind met schriftelijke bescheiden aantonen dat het bedrag van de
schenking daadwerkelijk aangewend is voor de bedoelde kosten of aflossing; en

• de woning is voor de begiftigde een eigen woning in fiscale zin.

Commentaar
De verruimde toepassing van de vrijgestelde schenking van € 50.000 met terugwerkende kracht tot
in dit jaar biedt volop mogelijkheden voor een extra feestelijk familiefeest onder de kerstboom.
Prettige kerstdagen gewenst......... 
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