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Zie ginds komt de stoomboot
uit Spanje weer aan…
Schenken is het motto!
Het einde van het jaar is in Nederland traditioneel de tijd van cadeautjes. Met
pakjesavond geven we met z’n allen in Nederland ongeveer 700 miljoen uit.
Veel geld zult u zeggen. Voor de Fiscus is dit bedrag een lachertje. Per jaar
ontvangen zij ruim 5 miljard aan successie-rechten. Als u graag wilt dat een
groot deel van uw erfenis later door de overheid kan worden uitgegeven dan
hoeft u verder niets te doen. Zuinig leven en vooral niet schenken.
Wilt u sinterklaas spelen voor uw (oudere) kinderen dan kunt u ze aan het
einde van het jaar iets geven. Leuk voor uw kinderen, minder leuk voor de
belastingdienst. Hoe was de slogan ook al weer? Leuker kunnen we het niet
maken, wel gemakkelijker.
Door uw kinderen aan het eind van het jaar iets te schenken wordt voorkomen
dat de kinderen later veel belasting (successierecht) over de erfenis moeten
betalen. Een lange reeks van jaarlijkse schenkingen levert nog meer voordeel
op aangezien de wet aan schenkingen van ouders aan kinderen jaarlijks vrijstellingen toekent. In elk geval wordt, als u niets doet bij uw overlijden, de
erfenis in een keer belast tegen een hoger tarief.
U mag aan elk van uw kinderen in 2006 een bedrag van € 4.342,- schenken
en aan kleinkinderen een bedrag van € 2.606. Door het jaarlijkse vrijgestelde
bedrag te schenken bespaart uw kind na uw overlijden al snel een bedrag van
ruim 400 euro aan successierechten. Dat is snel verdiend!
Een schenking in contanten kan op meerdere manieren. De meest eenvoudige zijn gewoon in contanten overhandigen of via een overschrijving op een
bank/giro rekening van uw (klein)kind. Het bedrag moet wel uiterlijk op 31
december van het jaar op de rekening van uw kind staan, om nog gebruik te
kunnen maken van de vrijstelling voor 2006.
Om te voorkomen dat een inhalige schoondochter of -zoon na een echtscheiding er met uw zuur verdiende centen vandoor gaat, doet u er goed aan om
bij de overschrijving te vermelden: “schenking aan (naam kind) met U.C”
(uitsluitingsclausule). Ook is het van belang om het geld op een aparte rekening te storten en niet op een gezamenlijke. Op deze manier zal het geschonken bedrag geen deel gaan uitmaken van de huwelijksgemeenschap waarin
uw kind eventueel gehuwd is.
Bij vragen kunt u uiteraard contact met uw notaris opnemen.
Onderwerp volgende maand: Schenking op papier

