Verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning
Met ingang van 1 januari 2017 is de eenmalige schenkingsvrijstelling eigen woning (weer)
verruimd naar € 100.000.
Voor schenkingen in verband met een eigen
woning geldt met ingang van 1 januari 2017
(weer) een schenkingsvrijstelling van
€ 100.000.
Voorwaarden
Er is een aantal voorwaarden waaraan moet
worden voldaan:
- De verkrijger is tussen de 18 en 40 jaar.
- Het verkregen bedrag moet vóór de 40ste
verjaardag van de verkrijger geschonken
zijn.
- Het bedrag moet worden aangewend
voor:
o Aankoop, verbetering of
onderhoud van de eigen woning;
o Aflossing van de
eigenwoningschuld;
o Aflossing van een restschuld van
de verkochte eigen woning;
o Afkoop van rechten van erfpacht,
opstal of beklemming.
- De schenking zelf en de besteding
daarvan mag in (maximaal) drie
opeenvolgende kalenderjaren
plaatsvinden.
Voorbeeld:
Oma wil Jan in 2017 een bedrag ten behoeve van
de eigen woning schenken. Jan wordt in juni van
dat jaar 40 jaar. Jan gaat zijn eigenwoningschuld
aflossen.
Ter voorkoming van boeterente, wil Jan in 2017
45.000 aflossen, in 2018 € 35.000 en in 2019
€ 20.000.
Voor wanneer moet het bedrag worden
geschonken?
Voor wanneer moet het bedrag zijn aangewend
voor aflossing van de lening?
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Oma moet het bedrag van € 100.000 vóór zijn 40ste
verjaardag hebben geschonken.
De laatste aflossing moet uiterlijk op 31 december 2019
zijn verwerkt bij de bank.

De verkrijger hoeft geen familie van de schenker te
zijn.
De vrijstelling van € 100.000 geldt per verkrijging
van dezelfde schenker. Het is dus mogelijk dat een
verkrijger meerdere keren een beroep doet op de
vrijstelling van € 100.000 (namelijk als hij van
verschillende personen een schenking ontvangt in
verband met de eigen woning).
Voorbeeld:
Jan ontvangt in 2017 van zijn oma en van zijn tante een
schenking van € 100.000.
Jan kan in 2017 twee keer een beroep doen op de
verhoogde vrijstelling. Oma en tante kunnen niet
nogmaals een vrijgestelde schenking aan Jan doen.

(Ingewikkelde) overgangsregeling
De schenkingsvrijstelling eigen woning is in de
afgelopen jaren diverse malen gewijzigd. Mede
daarom bestaat er een overgangsregeling voor
kinderen die van hun ouders een schenking ten
behoeve van de eigen woning ontvangen. De
hoofdlijnen van de overgangsregeling wordt op de
achterzijde van deze flyer schematisch
weergegeven.
Verwacht u binnenkort een schenking ten behoeve
van de eigen woning te ontvangen of bent u
voornemens een schenking ten behoeve van de
eigenwoning te doen? Uw belastingadviseur bij
Baker Tilly Berk overlegt graag met u of en in
hoeverre
een
beroep
op
de
verhoogde
eigenwoningvrijstelling mogelijk is.
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SCHEMA OVERGANGSREGELING VOOR DE JAREN 2017 EN 2018

Wilt u in 2017 of 2018
een schenking doen van
maximaal € 100.000
bestemd voor de eigen
woning?

Ja
Is de verkrijger van de
schenking ten tijde van
de verkrijging tussen de
18 en 40 jaar?

Nee

De verkrijger voldoet niet aan de
voorwaarden van de verhoogde
vrijstelling, tenzij de verkrijger een
partner heeft die jonger is dan 40
jaar.

Nee

Heeft u aan deze persoon in de
periode 1 okt 2013 – 31 dec 2014
een bedrag geschonken ten behoeve
van de eigen woning en is op de
vrijstelling een beroep gedaan?

Ja
Is de verkrijger uw
kind?

Ja
Heeft u eerder al een
schenking aan uw kind
gedaan en heeft u een
beroep gedaan op de
eenmalig verhoogde
vrijstelling?

Nee

Nee

Ja

U kunt in (of vanaf) 2017 € 100.000
vrijgesteld schenken. U mag de
schenking spreiden over drie jaren.

U kunt in 2017 geen
gebruik maken van de
verhoogde vrijstelling
(ook niet als de
vrijstelling in een eerder
schenkingsjaar niet
volledig zou zijn benut).

Alternatief: U kunt de schenking
spreiden over 2016, 2017 en 2018
door € 53.176 in 2016 te schenken
en € 46.824 verspreid over 2017 en
2018. Na 1 jan 2019 kunt u de
schenking 2016 niet meer aanvullen.

Ja
Vond deze
schenking plaats
vóór 1 januari
2010?

Nee

Ja

Ja
Is een aanvullende
schenking gedaan in
2010-2014 ten behoeve
van de eigen woning?

Ja

U kunt in 2017 geen gebruik maken
van de verhoogde vrijstelling (ook
niet als de vrijstelling in een eerder
schenkingsjaar niet volledig zou zijn
benut).

Ja

Alternatief: U kunt in 2016 € 27.650
schenken ten behoeve van de eigen
woning. Deze schenking kunt u in
2017 of 2018 aanvullen met
€ 46.824. Na 1 januari 2019 kunt u
de schenking van 2016 niet meer
aanvullen.

Nee
U kunt vanaf 1 januari
2017 aanvullend
‘slechts’ € 27.650
vrijgesteld schenken.

Vond deze schenking plaats
in de jaren 2010 tot en met
2014?

Nee

Vond deze
schenking plaats in
2015 of 2016?

Ja
U kunt in 2017 of 2018
een aanvullende
schenking doen van €
46.824. Na 1 jan 2019
kunt u de schenking niet
meer aanvullen.

Met ingang van 1 januari 2019 vervalt de overgangsregeling. Indien in de periode 1 januari 2010 tot en met 31 december
2018 een schenking is gedaan met een beroep op een eenmalig verhoogde vrijstelling (algemeen, voor de studie of eigen
woning), kan vanaf 1 januari 2019 geen bedrag onder de verhoogde vrijstelling voor de eigen woning worden geschonken.

