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SCHENK JE KIND BELASTINGVRIJ NOG WAT MEER

Mr. Ernst Loendersloot
Sr. kandidaat notaris te
Maastricht
Redelijk ongemerkt heeft de overheid dit jaar in november al voor een kerstcadeau
gezorgd. Je kunt de kamervragen er op nalezen, maar ik zal ook een toelichting
geven.
Zoals je weet moet er schenkbelasting betaald worden als je iets krijgt van een
ander. Over de waarde van ieder cadeau moet in beginsel belasting betaald worden,
maar er zijn vrijstellingen. Zo is het vanaf 1 januari 2017 (weer) mogelijk om
maximaal een ton (€ 100.000,-) belastingvrij te ontvangen zolang jij of je partner
nog geen 40 jaar oud zijn en het geld in je eigen woning wordt gestoken.
Ik zal daar nu niet verder op in gaan omdat er al veel over geschreven is. Maar de
vrijwel geruisloze invoering van een nieuwe vrijstelling van schenkbelasting
verdient toch extra aandacht.
(Normale) bijdrage voor de studie van je kind is in principe onbelast
In de belastingwet is opgenomen dat je belastingvrij tienduizenden euro’s
belastingvrij aan je kind mag schenken. Maar dan moet dat geld wel gebruikt
worden voor een dure studie die niet onder de gebruikelijke regeling valt van de
studiefinanciering. Denk aan een opleiding tot piloot.
Volgt je kind echter een reguliere studie dan zul je ook meebetalen aan die studie. Al
was het maar om te voorkomen dat je kind een hoge studieschuld heeft als je kind
zijn diploma in ontvangst neemt.
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Op 6 november jl. zijn vragen van leden van de Tweede Kamer beantwoord. Uit
deze antwoorden blijkt dat het geld dat jij betaalt voor de reguliere studie van je kind
geen schenking is en dus ook niet belastbaar is.
Er zijn wel beperkingen (je kind mag nog geen 21 jaar oud zijn als het aan de studie
begint en je mag niet meer betalen dan de “normale” ouderbijdrage zoals berekend
door de Dienst Uitvoering Onderwijs), maar dan nog is het een interessante
uitbreiding van de mogelijkheden om onbelast te schenken.
Betaal de studie van je kind EN schenk nog eens onbelast € 5.000,- per jaar
Tot nu toe waren veel adviseurs bang dat de bedragen die jij betaalde voor de studie
van je kind gezien werden als schenking. Als die bedragen bij elkaar opgeteld op
jaarbasis hoger dan het lage vrijgestelde bedrag (2015: € 5.277,-) zouden zijn, dan
zou over het meerdere minimaal 10% schenkbelasting betaald moeten worden. Dat
zou de studie nog duurder maken.
Sinds 6 november jl. weten adviseurs dat deze angst ongegrond is. Zolang jouw
bijdrage aan de studie niet hoger is dan de door DUO berekende ouderlijke bijdrage
aan de studiekosten en levensonderhoud, is er in beginsel geen schenkbelasting
verschuldigd. De reden: het is geen schenking maar het voldoen aan een natuurlijke
verbintenis door jou als ouder.
En dat betekent dat je daarnaast nog ieder jaar onbelast kunt schenken aan je zoon of
dochter. Zolang je dan maar niet meer schenkt dan het voor dat jaar onbelaste lage
bedrag van (afgerond) € 5.200,-.
Na vier jaar studie is dat toch € 20.000,- die je onbelast hebt kunnen schenken. Als
het betalen van de boeken, kamerhuur en collegegeld tijdens die studiejaren een te
groot beslag legt op je contanten en je cashflow te laag wordt, kun je altijd een
bezoek brengen aan je notaris. Deze kan dan jaarlijks een schenking op papier
opstellen zodat je toch € 20.000,- belastingvrij kunt schenken.
Wil je hierover wat laten weten, stuur dan een mail.
Mr. Ernst Loendersloot
kandidaat notaris te Maastricht
Telefoon 043-3509950.
Editor: Mr. Danielle Driessen
Kijk ook eens op www.ntrs.nl of scan de QR code hieronder.
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Of schrijf je in voor mijn gratis nieuwsbrief.
U kunt ook op de hoogte blijven via:
LinkedIn
Twitter
Facebook
Brochures kunt u hier downloaden.
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