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Beste Lezer, 
 
Successierechten Catalunya afgeschaft 
 
Onder dit kopje kreeg ik een bericht toegestuurd over een zeer recente wijziging in 
het Spaanse successierecht. Graag wil ik dit bericht met u delen. 
 
Tenslotte genieten veel Nederlanders (een deel van) het jaar van hun pensioen 
onder de Spaanse zon en een deel van hen leest daar ook De Telegraaf. Voor hen 
kan het nuttig zijn om het navolgende stuk door te lezen. 
 
In navolging van andere autonome regio’s in Spanje heeft Catalunya deze week de 
successierechten voor directe familieleden drastisch verlaagd. De pas aangetreden 
regering heeft daarmee haar belangrijkste verkiezingsbelofte waargemaakt, en de 
successiebelasting voor echtgenoot en kinderen teruggebracht tot nagenoeg nul voor 
vermogens tot een miljoen euro. Ook daarboven is in de meeste gevallen voor 
residenten van deze regio nog slechts een paar honderd euro verschuldigd. De 
maatregel heeft nogal wat stof doen opwaaien, omdat de deelstaat Catalunya met 
grote financiele tekorten kampt en juist nu met deze verlichting komt. Traditioneel 
zorgde de successiebelasting voor honderden miljoenen aan inkomsten. 
 
Achtergrond van de nieuwe regeling is de ‘rivaliteit’ met andere grote autonome 
regio’s als Madrid en Valencia. Door het ingewikkelde wettelijke systeem in Spanje 

http://www.linkedin.com/pub/ernst-loendersloot/10/ab9/aaa
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is de heffing van de successierechten overgedragen aan de afzonderlijke regio’s, 
waardoor er een ware concurrentieslag heeft plaatsgevonden tussen de verschillende 
comunidades. In hun ijver om een gunstig fiscaal klimaat te scheppen en 
kapitaalvlucht tegen te gaan, is de successiebelasting voor residenten in de meeste 
regio’s afgeschaft of minimaal. 
 
Ook voor Nederlanders kan de nieuwe maatregel gunstige gevolgen hebben. 
Hoewel de regeling slechts bestemd is voor residenten, zijn er toch vele 
tienduizenden landgenoten met een huis aan de Spaanse kust waarvan een deel als 
resident staat ingeschreven in Spanje. Ook als een groot deel van het jaar in Spanje 
wordt doorgebracht, kan de Spaanse woning onder omstandigheden als hoofdverblijf 
worden aan gemerkt en op die manier in de toekomst geprofiteerd worden van grote 
vrijstellingen. Dit zal afhangen van de precieze voorwaarden die de nieuwe wet stelt. 
Het is daarom aan te raden daarover deskundig advies in te winnen. De Spaanse 
successieregeling is gecompliceerd, en voor niet-residenten is de successiebelasting, 
behalve als daarop tijdig geanticipeerd wordt, hoog !  
 
Met dank aan Mr Wladimir Nordemann, advocaat in Barcelona en gespecialiseerd 
in Spaans successierecht. 
Meer informatie is te vinden op:  
http://www.successie-spanje.nl     
 
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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