
 

 
 

Belaste verkrijging Partners/kinderen Kleinkinderen Overige 

€ 0 € 130.425 € 0 10% € 0 18% € 0 30% 

€ 130.426 en hoger € 13.043 20% € 23.477 36% € 39.128 40% 

 
 
Vrijstellingen erfbelasting 2022 
 

Artikel 32-1-4-a partner € 680.645,- 
Artikel 32-1-4-b invalide kind  € 64.666,- 
Artikel 32-1-4-c kind € 21.559,- 
Artikel 32-1-4-d kleinkind € 21.559,- 
Artikel 32-1-4-e ouder (per ouder, maar ook samen) € 51.053,- 
Artikel 32-1-4-f overige verkrijger € 2.274,- 
Artikel 32 lid 2 Pensioenimputatie¹ € 175.837,- 

¹ Partnervrijstelling is na pensioenimputatie minimaal € 175.837,-  

 
 

Vrijstellingen schenkbelasting 2022 
 

Artikel 33-5 kind € 5.677- 
Artikel 33-5-a eenmalige verhoging voor kind 18-40 jaar € 27.231- 
Artikel 33-5-b of eenmalige verhoging voor kind dure studie (18-40) € 56.724,- 
Artikel 33-5-c of eenmalige verruiming eigen woning (18-40)  € 106.671,- 
Artikel 33-7 overige verkrijger € 2.274,- 

 
Vrijstelling van ondernemersvermogen tot € 1.134.403,- (artikel 35b lid 1 SW) 
 
 
Met betrekking tot de eenmalige verruiming eigen woning: 
U gebruikt het geld om een eigen woning te kopen of te verbouwen, de hypotheek of restschuld van uw 
eigen woning af te lossen, de erfpacht-, opstal- of beklemmingsrechten van uw eigen woning af te kopen. 
De ontvanger is tussen de 18 en 40 jaar. De dag van de 40e verjaardag telt nog mee. U gebruikt het geld 
uiterlijk in 2024. U kunt schriftelijk bewijzen dat de schenking is betaald en dat u de schenking hebt 
gebruikt voor uw eigen woning. U hebt niet eerder een 'verhoogde vrijstelling' gebruikt. Dat is een 
belastingvrije schenking voor uw eigen woning of een dure studie. Of voor een belastingvrije schenking die 
u vrij mag besteden. Hebt u de schenking in een overeenkomst vastgelegd? Dan mogen daarin geen 
voorwaarden voor de schenking staan. Behalve dat de schenking op tijd voor de eigen woning moet 
worden gebruikt. 
U mag de schenking ook in 2 of 3 jaar belastingvrij ontvangen. Dus bijvoorbeeld € 30.000 in 2022, 2023 
én in 2024. Zolang u of uw partner jonger is dan 40 jaar én u aan de rest van de voorwaarden voldoet. 


