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REPARATIE PAPIEREN SCHENKING
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Beste Lezer,
December is niet alleen een feestmaand, maar ook de maand waarin nog veel zaken
schriftelijk vastgelegd worden omdat de Belastingdienst per kalenderjaar oordeelt.
Dat geldt ook voor schenkingen aan kinderen.
Er zijn genoeg ouders die wel vermogen hebben, maar te weinig contant geld om
aan hun kinderen te geven. Bijvoorbeeld omdat er een forse overwaarde zit in hun
huis.
Om dat vermogen dat in de stenen zit onbelast bij de kinderen te krijgen, wordt vaak
gekozen voor een zogeheten Papieren Schenking. In een akte wordt vastgelegd dat
de ouders een bedrag aan hun kinderen schenken, maar dat de daadwerkelijke
uitbetaling aan de kinderen later plaatsvindt. Meestal pas bij het overlijden van de
langstlevende ouder.
In de aangifte voor de erfbelasting nemen de kinderen dan op dat het vermogen van
de overleden ouder kleiner is, omdat zij nog geld van hun overleden vader of moeder
krijgen op grond van die Papieren Schenking. Zij betalen dus geen erfbelasting over
het geschonken bedrag.
De Belastingdienst stelt natuurlijk wel een aantal eisen aan deze constructie, onder
andere dat de ouders ieder jaar "rente" moeten betalen aan hun kinderen over het
vermogen dat op papier geschonken is.
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Daarnaast hanteert de Belastingdienst sinds 1 januari 2003 een extra eis. De papieren
schenking mag niet zomaar op ieder papier worden vastgelegd, maar moet in een
notariële akte zijn vermeld. Voor die tijd konden de ouders zelf een document
opstellen met daarin een schenking en dat laten samen met de kinderen tekenen als
iedereen toch voor de Kerst bij elkaar was. Vanaf 1 januari 2003 kan dat niet meer.
Mocht u ook één van de velen zijn die na die datum nog zelf de Papieren Schenking
heeft opgemaakt, dan hoeft u niet onmiddelijk te wanhopen dat alles voor niets is
geweest. U kunt nog repareren. U kunt namelijk met de documenten die u vanaf
2003 zelf heeft opgesteld naar de notaris gaan en door deze een akte laten opstellen
waarin staat dat u wel op papier geschonken heeft, maar dat u dat op "het verkeerde
papier" heeft gedaan.
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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