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REPETERENDE SCHENKING FISCAAL NIET MEER INTERESSANT

Mr. Ernst Loendersloot
Sr. kandidaat notaris te
Maastricht
Foto: Harry Heuts
Medio vorig jaar heb ik een column geschreven over de zogeheten repeterende
schenking. Dat stuk sloot ik af met de opmerking dat er vragen gesteld waren aan
het Ministerie van Financiën en dat er pas duidelijkheid zou komen als de
antwoorden daarop bekend waren.
Antwoorden zijn gegeven
Op 28 mei jl. heeft de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) onder de
(kandidaat-)notarissen bekend gemaakt dat het ministerie de vragen beantwoord
heeft. De uitkomst kan simpel samen gevat worden: repeterende schenkingen
worden fiscaal als één schenking gezien en ook als zodanig belast met
schenkingsrecht.
Oftewel: de repeterende schenking is niet meer interessant.
Wat was de repeterende schenking ook al weer ?
Als je wilt schenken, kun je onder andere kiezen voor een schenking op papier. Bij
de notaris wordt dan vastgelegd dat de schenker (meestal de ouders) aan de
begiftigden (meestal de kinderen) een bedrag schenken (meestal het van
schenkingsrecht vrijgestelde bedrag) en direct weer terug lenen. Dit is een oplossing
als de ouders wel vermogend zijn maar onvoldoende cash hebben, populair gezegd:
het geld zit in de stenen.
Uitgangspunt van notarissen was altijd dat de ouders ieder jaar opnieuw terug
moesten komen om telkens weer de schenking voor het betreffende jaar vast te
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leggen. Maar door een schrijven van een belastinginspecteur is er twijfel ontstaan of
dat uitgangspunt nog juist was. Deze inspecteur gaf aan dat in één akte direct voor
een vijftal jaren de schenking op papier opgenomen kon worden. Voor ieder jaar
moest dan als opschortende voorwaarde worden opgenomen dat zowel de schenker
als de begiftigde 1 januari van dat betreffende jaar in leven waren.
Hoe gaat de fiscus er nu mee om ?
Uit de recente interne notitie van de KNB blijkt dat de inspecteur is “teruggefloten”
door het Ministerie van Financiën. Het is nog steeds mogelijk om een repeterende
schenking te doen voor de komende jaren. Maar fiscaal worden die (te schenken)
bedragen als één bedrag gezien op het moment dat voor de eerste maal aan de
opschortende voorwaarde is voldaan.
Een simpel voorbeeld ter verduidelijking. Ouders hebben op 1 februari 2014 via een
notariële akte van schenking op papier aan hun kind € 5.000,- voor de jaren 2015,
2016, 2017, 2018 en 2019 gegeven. Als voorwaarde voor deze repetitie nemen ze op
dat zowel de schenker als de ontvanger in leven moeten zijn op de eerste dag van
ieder van de hiervoor gemelde jaren.
Uitgaande van de oude brief van de inspecteur zou dan geen schenkingsrecht betaald
hoeven te worden, omdat de schenking per jaar telkens lager is dan het vrijgestelde
bedrag.
Onder de (nieuwe) interpretatie van het Ministerie van Financiën is dat anders.
Op 1 januari 2015 (het eerste ijkmoment) zijn alle partijen in leven. Op dat moment
is aan (alle) opschortende voorwaarde(n) voldaan. Het kind krijgt dus op dat
moment vijf maal € 5.000,-. Het kind zal dan in 2015 schenkbelasting moeten
betalen over € 25.000,- verminderd met het voor 2015 geldende vrijgestelde bedrag.
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