
 

Fiscale cijfers schenk- en erfbelasting 2023 
 
 

Belaste verkrijging Partners/kinderen Kleinkinderen Overige 

€ 0 € 138.642 € 0 10% € 0 18% € 0 30% 

€ 138.643 en hoger € 13.864 20% € 24.956 36% € 41.593 40% 

 
 
Vrijstellingen erfbelasting 2023 
 

Artikel 32-1-4-a partner € 723.526,- 
Artikel 32-1-4-b invalide kind  € 68.740,- 
Artikel 32-1-4-c kind € 22.918,- 
Artikel 32-1-4-d kleinkind € 22.918,- 
Artikel 32-1-4-e ouder (per ouder, maar ook samen) € 54.270,- 
Artikel 32-1-4-f overige verkrijger € 2.418,- 
Artikel 32 lid 2 Pensioenimputatie¹ € 186.915,- 
Artikel 32 lid 1-8-9 ANBI’s en SBBI’s (volledig vrijgesteld)   
¹ Partnervrijstelling is na pensioenimputatie minimaal € 186.915,-  

 
 

Vrijstellingen schenkbelasting 2023 
 

Artikel 33-5 Kind € 6.035 - 
Artikel 33-5-a Kind tussen 18-40 jaar eenmalig €    28.947 - 
Artikel 33-5-b of eenmalige verhoging voor kind dure studie (18-40) € 60.298,- 
Artikel 33-5-c Iedereen eenmalig voor eigen woning (18-40)  € 28.947,- 
Artikel 33-7 overige verkrijger € 2.418,- 
Artikel 33-4 ANBI’s en SBBI’s (volledig vrijgesteld)   

 
Vrijstelling van ondernemersvermogen tot € 1.205.871,- (artikel 35b lid 1 SW) 
 
 
Met betrekking tot de eenmalige verhoging eigen woning: 
In de relatie ouder-kind is er in 2023 feitelijk al sprake van de afschaffing voor de eigen woning. Ouders 
kunnen dit bedrag aan eigen kinderen schenken voor de eigen woning óf voor vrije besteding. Beide 
vrijstellingen toepassen kan niet. In andere relaties kan er, onder voorwaarden, in 2023 nog gebruik 
worden gemaakt van de vrijstelling voor schenking ten behoeve van de eigen woning. Per 2024 vervalt 
deze optie volledig. 
De schenking moet gebruikt worden om de eigen woning te kopen of te verbouwen, de hypotheek of 
restschuld van de eigen woning af te lossen, de erfpacht-, opstal- of beklemmingsrechten van de eigen 
woning af te kopen. 
De ontvanger is tussen de 18 en 40 jaar. De dag van de 40e verjaardag telt nog mee. De schenking moet 
uiterlijk binnen 2 kalenderjaren na de schenking gebruikt worden voor de eigen woning. 
Er moet schriftelijk bewijs geleverd worden dat de schenking is betaald en dat de schenking gebruikt is 
voor de eigen woning. Er is niet eerder een 'verhoogde vrijstelling' gebruikt. 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. 


