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GOUDEN JUBEL VRIJSTELLING.
VARIA 6

Mr. Ernst Loendersloot
Sr. kandidaat notaris te
Maastricht
Foto: Harry Heuts

Geachte lezer,
In eerdere columns heb ik vragen beantwoord de Gouden Jubel vrijstelling.
Hieronder volgt een zesde vraag en antwoord.
Vraag 6:
Ik heb mijn kind nog niet eerder geld geschonken.
Mijn dochter is nu 38 jaar en ik wil haar € 100.000,- geven omdat ze een huis
wil kopen. Mag zij dat geld ook (deels) gebruiken om een nieuwe auto te kopen
?
Het volgende antwoord geldt alleen voor schenkingen aan eigen kinderen. En dan
ook nog alleen als die nog geen 40 jaar oud zijn. Bovendien mag het kind niet al
eerder een vrijstelling van schenkbelasting hebben geclaimd.
Met die waarschuwing in gedachten kan ik u melden dat u uw dochter belastingvrij
€ 24.676,- kunt schenken zonder dat zij dat geld verplicht in de Eigen Woning moet
steken.
Dit is op grond van de al eerder bestaande regeling van de eenmalige verhoogde
vrijstelling, die ik de “gewone” Jubelvrijstelling noem.
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Schenkt u meer dan dat bedrag dan moet het meerdere worden gebruikt voor de
Eigen Woning om een vrijstelling van de schenkbelasting te kunnen claimen.
Is uw dochter 40 jaar of ouder of heeft u haar al eens de eenmalig verhoogde
vrijstelling gegeven, dan zal zij nu iedere euro die ze van u geschonken krijgt in het
Eigen Huis moeten steken om in aanmerking te komen voor de (Gouden) Jubel
vrijstelling.
Mr. Ernst Loendersloot
kandidaat notaris te Maastricht
Telefoon 043-3509950.
Kijk ook eens op www.ntrs.nl of scan de QR code hieronder.
Of schrijf je in voor mijn gratis nieuwsbrief.
U kunt ook op de hoogte blijven via:
Twitter
Facebook
LinkedIn
Brochures kunt u hier downloaden.
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