Belastingdienst

Aangifte

Schenkbelasting 2017
Waarom dit formulier?
Wanneer doet u aangifte schenkbelasting?
Hebt u een schenking gekregen? Dan moet u aangifte
schenkbelasting doen als:
–	u de schenking van uw ouder(s) hebt gekregen en de waarde van
de schenking hoger is dan € 5.320
–	u de schenking niet van uw ouder(s) hebt gekregen en de waarde
van de schenking hoger is dan € 2.129
Let op!
	Soms moet u schenkingen die u in 2017 kreeg bij elkaar optellen.
Zie de toelichting voor meer informatie.
Schenker en ontvanger kunnen ook samen aangifte doen op
hetzelfde formulier.
Wilt u nagaan hoeveel schenkbelasting u moet betalen over een
schenking? Gebruik dan de rekenhulp op belastingdienst.nl/schenken.
Vul de waarde in van de schenking en uw relatie met de schenker,
en u ziet hoeveel schenkbelasting u moet betalen.

1

De toelichting kan u helpen
Bij dit formulier hoort de Toelichting aangifte schenkbelasting. Deze
toelichting geeft uitleg bij de vragen op dit aangifteformulier. U kunt
de toelichting downloaden van belastingdienst.nl/schenken.
Invullen en terugsturen
Vul de gegevens in zoals ze waren op de dag van schenking.
Rond alle bedragen af op hele euro’s.
Onderteken het formulier en stuur het naar:
Belastingdienst
Kantoor Eindhoven
Antwoordnummer 14670
5600 WK Eindhoven
Maak een kopie van de aangifte voor eigen gebruik.

Gegevens ontvanger
Is de ontvanger een rechtspersoon, bijvoorbeeld een ANBI (erkend goed doel)? Vul dan alleen de naam en het RSIN van de rechtspersoon in.
Voorletters, voorvoegsel en
achternaam
Straat, huisnummer en
eventuele toevoeging




Postcode en woonplaats
BSN/RSIN/fiscaal nummer
Geboortedatum

–

–

Relatie met de schenker
Nee
Ja

31 063 71 01

SUC 063 - 2Z71FOL 

Voldoet u aan de voorwaarden
voor het partnertarief?

*310637101*
3 1 0 6 3 7 1 0 1

02 van 05

2

Gegevens schenker
Is de schenker een rechtspersoon, zoals een stichting? Vul dan alleen de naam en het RSIN van de rechtspersoon in.
Voorletters, voorvoegsel en
achternaam
Straat, huisnummer en
eventuele toevoeging




Postcode en woonplaats
BSN/RSIN/fiscaal nummer

3

		Geboortedatum

–

–

Gegevens van de schenking

2 0 1 7

3a

Datum van de schenking

3b

Is de schenking herroepbaar?

Nee
Ja

3c

Bestaat de schenking uit
een geldbedrag?

Nee
Ja. Vul het bedrag in.	

3d

Bestaat de schenking uit een
onroerende zaak, zoals een woning?

Nee. Ga verder met vraag 3e.
Ja. Vermeld de gegevens.

–

–

€

Straat, huisnummer en eventuele
toevoeging



Postcode, plaats en land
Kadastrale gegevens. Is er geen
adres bekend? Vul dan de kadastrale
gegevens in.
Wat is de waarde van de
onroerende zaak?

€

Hebt u een koopsom betaald
voor de onroerende zaak?

Nee
Ja. Vul het bedrag in dat u betaald hebt.	

€

Is een deel van de koopsom
kwijtgescholden?

Nee
Ja. Vul het bedrag in van het kwijtgescholden deel.	

€

Wordt u de eigenaar van
de hele onroerende zaak?

 Nee, ik word eigenaar van een gedeelte van de
onroerende zaak, namelijk voor het volgende percentage		
Ja

%

Nee
Ja

Moet er erfpacht betaald worden
voor de onroerende zaak?

Nee
Ja

3e

Bestaat de schenking uit effecten
of (incourante) aandelen?

Nee
€
Ja. Vul de waarde in. 

3f

Bestaat de schenking uit de
kwijtschelding van een schuld?

Nee
€
Ja. Vul de waarde in van de kwijtschelding van de schuld. 

*310637102*
3 1 0 6 3 7 1 0 2

31 063 71 02

Werd de onroerende zaak
verhuurd of verpacht op het
moment van de schenking?

03 van 05

3

Gegevens van de schenking (vervolg)

3g

Gaat het om een schenking op
papier? Ook wel een ‘schuldig
erkenning uit vrijgevigheid’ genoemd.

3h

Bestaat de schenking uit
periodieke uitkeringen?

3i

Nee
€
Ja. Vul de waarde in van de schenking op papier. 

Nee. Ga verder met vraag 3i.
 Ja. Vul de waarde en de looptijd van de periodieke uitkeringen in.

Bedrag periodieke uitkeringen

€

Looptijd. Hangt de looptijd af
van iemands leven? Dan hoeft u
geen einddatum in te vullen.

Begindatum

–

–

Einddatum 		

–

–

Bestaat de schenking uit (een deel
van een) afgezonderd particulier
vermogen (APV)?
Naam APV

per maand		

Nee. Ga verder met vraag 3j.
Ja. Vul de gegevens in over geschonken APV.

per jaar

€

RSIN/fiscaal nummer APV
(indien van toepassing)
3j

Bestaat de schenking uit onder
nemingsvermogen of aandelen in
een aanmerkelijk belang?
Waarde geschonken aanmerkelijk
belang

Nee. Ga verder met vraag 3l.
 Ja. Vul de gegevens in van het ondernemingsvermogen. Wij adviseren u voor een juiste beantwoording
van deze vragen een fiscaal dienstverlener in te schakelen.

€

Naam onderneming
BSN/RSIN onderneming
Rechtsvorm onderneming
Goingconcernwaarde gehele
onderneming

€

Is de liquidatiewaarde hoger
dan de goingconcernwaarde?
Liquidatiewaarde gehele
onderneming
Belastinglatentie gehele
onderneming

 Nee. Vul hieronder de belastinglatentie in van de gehele onderneming. De liquidatiewaarde
van de gehele onderneming hoeft u niet in te vullen.
 Ja. Vul hieronder zowel de belastinglatentie als de liquidatiewaarde van de gehele onderneming in.

€
€

Hebt u een koopsom betaald
voor de onderneming?
Waarde geschonken
onderneming

Nee
Ja. Vul het bedrag in dat u betaald hebt.	

€

Vul hier de goingconcernwaarde in van het geschonken deel (of als die hoger is: de liquidatiewaarde
van het geschonken deel), verminderd met een evenredig deel van de belastinglatentie van de onderneming.

€
Verzoekt u om de faciliteiten
voor de bedrijfsopvolging toe
te passen?

Nee. Ga verder met vraag 3l.
Ja, de vrijstelling
Ja, de conserverende aanslag

Aandeel in de waarde van de
objectieve onderneming

€

Evenredig deel belastinglatentie

€

*310637103*
3 1 0 6 3 7 1 0 3

31 063 71 03

3k

04 van 05

3
3l

Gegevens van de schenking (vervolg)
Bestaat de schenking uit andere zaken? U kunt hierbij denken aan een
antieke klok of een auto, maar ook aan een verzekeringspolis of ontvangen
vruchtgebruik van een onroerende zaak. Zie ook de toelichting.

Nee. Ga verder met vraag 4.
 Ja. Vul in uit welke zaken de schenking bestaat, en wat de waarde
daarvan is.

De schenking bestaat uit																				Waarde

€
€
€
€
€

Totaalbedrag.Tel de verschillende bedragen bij elkaar op.

4

Eerdere schenkingen
Hebt u in 2017 meer schenkingen gekregen van dezelfde schenker?

5

+

€

Nee
 Ja. Let op! Doe ook aangifte voor de andere schenkingen.

Vrijstellingen
Let op! Lees in de toelichting bij vraag 5 goed de voorwaarden die gelden.

5a

Doet u een beroep op de eenmalig verhoogde vrijstelling?
De vrijstelling is maximaal € 25.526.

Nee
Ja

5b

Doet u een beroep op de eenmalige vrijstelling voor de eigen woning?
De vrijstelling is maximaal € 100.000. De schenking kan gedaan worden
vanaf de 18de tot en met de 40ste verjaardag van de ontvanger.

Nee
Ja

5c

Doet u een beroep op de eenmalig verhoogde vrijstelling voor
het financieren van een dure studie?
De vrijstelling is maximaal € 53.176.

Nee
 Ja

5d

Doet u een beroep op een andere vrijstelling?
U vindt in de toelichting voorbeelden van bijzondere vrijstellingen.

Nee
 Ja. Licht hieronder toe om welke bijzondere vrijstelling u vraagt,
en waarom.







31 063 71 04




*310637104*
3 1 0 6 3 7 1 0 4

05 van 05

6

Aanslag schenkbelasting

6a

Is voor deze schenking in het buiten
l and schenkbelasting betaald?

Nee
 Ja. Vul het bedrag in.

€

6b

Moet er overdrachtsbelasting met
de aanslag verrekend worden?

Nee
 Ja. Vul het bedrag in van de betaalde overdrachtsbelasting 
over de schenking.

€

6c

Als er schenkbelasting moet
worden betaald: Wie betaalt de
schenkbelasting over de schenking
die in dit formulier staat?

7

De ontvanger van de schenking
De schenker

Correspondentieadres
Vermeld hier het adres in Nederland waar wij de belastingaanslag schenkbelasting naartoe kunnen sturen.
Vermeld ook uw telefoonnummer. Dan kunnen we u bellen als wij nog vragen hebben.
Voorletters, voorvoegsel en
achternaam
Straat, huisnummer en
eventuele toevoeging




Postcode en woonplaats
BSN/RSIN/Notarisnummer/
Beconnummer
Telefoonnummer
Ondertekening
Ondertekening ontvanger van de schenking
Naam ontvanger schenking
Plaats
Handtekening ontvanger																Datum		
van de schenking

–

–

–

–

									
Ondertekening schenker
Alleen invullen als de schenker mede deze aangifte doet.
Naam schenker
Plaats
Handtekening schenker																	Datum		

									
31 063 71 05

8

*310637105*
3 1 0 6 3 7 1 0 5

