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BELASTINGNADEEL SAMENWONERS BIJ SUCCESSIERECHT
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Beste Lezer,
Eerder heb ik geschreven over wijzigingen in de Successiewet en de gevolgen
daarvan voor samenwoners en hun hypotheekrenteaftrek. Op mijn weblog staat dat
artikel als u het nog eens wilt nalezen. Maar er is nog een goede fiscale reden om
een samenlevingcontract op te stellen en daar wil ik nu op ingaan.
Volgens de nieuwe regels in de successiebelasting is het zo dat je partner waarmee
je samenwoont erg veel belasting gaat betalen na je overlijden. Simpel gezegd
betaalt de langstlevende van het samenwonende stel 30 dan wel 40%
successiebelasting over (bijna) de hele erfenis. Dat is alleen anders als je voldoet aan
de eisen in de wet.
Simpel gezegd zijn die eisen:
1. je moet samen een (kort) samenlevingscontract hebben getekend en dat moet al 6
maanden voor je overlijden zijn gedaan;
of
2. je woont al langer dan 5 jaar samen op hetzelfde adres volgens de gegevens van
de gemeente.
Woon je dus 4 1/2 jaar samen, dan loop je nog een haf jaar risico dat je de hoofdprijs
moet betalen als je partner overlijdt.
Woon je korter dan 4 1/2 jaar samen, dan moet je dus eerst een
samenlevingscontract tekenen en dan nog loop je de daaropvolgende 6 maanden
datzelfde risico.
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Gelukkig is er een klein beetje water in de wijn gedaan door de belastingdienst. Als
je namelijk in 2010 of 2011 het samenlevingscontract tekent, dan wordt er net
gedaan alsof dat al 6 maanden oud is. Dus je risico is weg direct na het ondertekenen
van het samenlevingscontract. Maar dat geldt alleen als je nog dit of volgend jaar
tekent.
Dus woon je samen en heb je nog niets geregeld, ga dan naar de notaris om je te
laten voorlichten.
Mr. Ernst Loendersloot
kandidaat notaris te Maastricht
Telefoon 043-3509950.
Kijk ook eens op www.ntrs.nl of scan de QR code hieronder.
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