
N
iemandweet van
tevorenwanneer
zijn laatsteuur
heeft geslagen.
Stel, je krijgt
op je tachtigste

ineens zinomopsafari te gaanof
eenpaarmaanden lekker te gaan
overwinterenop Ibiza.Of,wat
braver, jewilt tegendie tijdwat
seniorvriendelijke aanpassingen
doenaanhethuis.Dan ishetniet
handig als debankrekening leeg
is.Maarblijft al het geldopde
rekening staan totna je overlijden,
danmoetendeerfgenamener
straks erfbelastingoverbetalen.
Bovendienmis je zofijne vrijstel-
lingen, zoalsde jaarlijkse vrijstel-
ling voor schenkingen vanouders
aanhunkind van ruim€5500en
de verhoogde vrijstelling van ruim
een ton voorde eigenwoning (zie
belastingdienst.nl/schenken).

Als je ouders al tijdenshun levenvermogen
overhevelennaarkinderenenkleinkinderen
valt erheelwat erfbelasting tebesparen.
Maarhet is niet debedoelingdat pa en
mastraks zelf op eenhoutje bijten. Een
schenking ‘oppapier’ biedtuitkomst.

DoorHeidiKlijsen

Uitgestelde
schenking

Voor eenpapieren
schenking is een
notariële akte
vereist.

Doorhet geld ‘metdewarme
hand’weg te geven, valt er dus
flink tebesparenopde toekom-
stige erfbelasting.Maar zomaar
allesweggeven is zoals gezegdniet
slim.Eenpapieren schenking (of-
ficieel: schuldigerkenninguit vrij-
gevigheid) kanuitkomstbieden.
Ouders schenkenhunkinddan
eenbedragen lenenhetmeteen
terug, zodat ze er zelf debeschik-
kingoverhouden. Is denoodaan
deman,bijvoorbeelddoordatde
coronacrisis definanciële situatie
op scherp zet, dankunnenzehet
geld gewoonzelf opmaken.
Zo’npapieren schenking is ook

handig als vermogengrotendeels
vastzit in eenhuis of in aandelen.
Opdiemanier verminder jedan
tochde later verschuldigde erfbe-
lasting, zonderdat jehet geldhoeft
vrij temaken.Het kindkrijgt het
geldpas echt inhandenopeenaf-
gesprokenmoment, bijvoorbeeld
nahet overlijden vanbeideouders.
Totdatmomentheeft het kindeen
vorderingopdeouders.

Strenge regels
Eenpapieren schenking is dus
eenprachtig instrumentom
erfbelasting tebesparen, zonder
het risico te lopenzelf tekort te
komen.Maar er zijnooknade-
len. Is de schenkinghogerdan
de schenkingsvrijstelling(en),
danmoetendekinderendirect
schenkbelastingbetalenoverhet
meerdere, terwijl zehet geldnog
niet inhandenhebben.Dat is extra

vervelendalsdeoudershet vermo-
gen inderdaad tochopmaken.
Ookmoetde schenker zichaan

eenaantal best strenge regelshou-
den. ‘Debelangrijkste spelregel
voorde erfbelasting is dathij of zij
jaarlijksdaadwerkelijk tenminste
6% rentemoetbetalenoverde
vordering’, zegtBernardSchols,
hoogleraar successierecht aande
RadboudUniversiteitNijmegen.
‘Gebeurt dit niet of te laat, dan ziet
defiscusdepapieren schenking
niet als een schuld, enwordthij la-
ter gewoonbij de erfenis opgeteld.’
Dekinderen zijn erdandusalsnog
erfbelastingover verschuldigd.
Waarschijnlijk zullen veel

oudersdie rentemetplezier be-
talenaanhunkind.Wantookdie
jaarlijkse rente zorgtweer voor een
stukjeonbelaste vermogensover-
dracht. Zo redeneerdeookMaaike
(79, echtenaambij de redactie
bekend) tien jaar geleden. Zij
schonkoppapier €50.000aanhaar
dochter. ‘Ditwasopadvies van
haarfinancieel adviseur’, vertelt
haardochter. ‘Ikbennuminder
erfbelasting verschuldigdalsmijn
moederoverlijdt. En zij betaaltmij
elkemaand renteoverde vorde-
ring.Ookdaarben ik straks geen
erfbelastingover verschuldigd, en
het is elkemaandeen leukextra
bedrag.’
IndeakteheeftMaaikedestijds

eenpercentage van8% laten
opnemen. ‘Dat is aandehoge
kant,maardestijdswasde
rentewaarschijnlijkwat

Eenpapieren schenking is ookhandig als
vermogen grotendeels vastzit in eenhuis

PRAKTISCH:
HIERMOET
JEOPLETTEN
lMaakde renteover
devorderingviade
bankover, en zet in
deomschrijvingdat
het omde rente vande
papieren schenking
gaat. Zet er ookde
datumvande schen-
king enhet jaartal
waarover rentewordt
betaaldbij.

lEenofmeer jaren
de rente vergeten?
Datmag je inhalen,
inclusief de rente
overhet vergeten
bedrag.Maardit
moetwelbinnen180
dagenvoorhetover-
lijdenvande schenker
gebeuren.

lHaalbij twijfel dus
deaktenweer eensuit
dekluis en checkofde
rentewelnetjes enop
tijd isbetaald.
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hogerdannu’, zegt Schols. ‘De
Belastingdienst gaat inde fami-
liesfeerweleensuit vaneenmarge
van25%; 6% is voorde erfbelasting
in elk geval deondergrens.Maar
let er altijd opdat jediewel elk jaar
betaalt.’

‘Notarieel jasje’
Een tweede ‘regel’ is dat jede
papieren schenkingmoet vastleg-
gen in eennotariële akte,wil je
dat ze straks aftrekbaar is vande
nalatenschap.Ookdepapieren
schenking vanMaaike aanhaar
dochter is vastgelegdbij denota-
ris. Een verstandige zet, zegt
Schols: ‘Schenkingendie
pasbij het overlijden
vandeouder gaan
“werken”, lijkenop
eenuiterstewil (tes-
tamentof codicil,
red.). Endaarvoor is
dusookeennotarieel
jasje vereist.Metdie akte
is depapieren schuld tijdens
levengewoongeldig, bijvoorbeeld
als aftrekpost inbox3 voorde in-
komstenbelasting.Maardepapie-
ren schenkingkomtals aftrekpost
voorde erfbelasting te vervallen
alsdezeniet indenotariële vorm
gegoten is.’Defiscus staatwel
toedat achteraf de schenking
alsnog in eennotariële aktewordt
vastgelegd. ‘Als datmaar vóórhet
overlijdengebeurt.’
Overigenskanhet zijndat er in

de toekomstwat verandert aan
diefiscalebehandeling inbox3.
Er zijnplannen indemaakomin
2022deberekeningswijze vanhet

fictieve rendement inbox3 tewij-
zigen.Deprecieze inhoudvandie
nieuwe regels (enovergangsregels)
is nunogniet bekend, dusook
nietwatdit gaat betekenenvoorde
papieren schenking.

Administratief rommeltje
Houd je je als schenkerniet aande
spelregels vandepapieren schen-
king, dankandatflinkefiscale
gevolgenhebben.Datmaakte
een rechtszaak in2017nogeens
pijnlijkduidelijk (zie rechtspraak.
nl, ECLI:NL:GHARL:2017:9841). In
deze zaakginghet over eenerflater

die van2004 tot 2011oppapier
eenkleine€55.000had

geschonkenaanzijn
zoon, tegen6%rente.
In totaalwas vader
overdie jaren zo’n
€15.000aan rente
verschuldigd.Maar
hij vergoedde slechts

€10.000, enooknogeens
opwillekeurige tijdstippen.

Toenpa in2013overleed, kreeg
de zoon tot zijn schrik eenflinke
fiscale aanslag erfbelasting aan
zijnbroek.Doordat zijn vader zich
niet aande spelregelshadgehou-
den, enniet elk jaardie 6% rente
hadbetaald,was er sprake vaneen
zogenoemdefictieve erfrechtelijke
verkrijging, zo redeneerdende
belastinginspecteur en laterhet
GerechtshofArnhem-Leeuwar-
den.Dit betekentdatde schenkin-
gengewoon totde erfeniswerden
gerekend.Hadpaermaarniet
zo’n administratief rommeltje van
moetenmaken.q

‘Let erop dat je elk jaar de
rente aan de kinderen betaalt’
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