ZO WERKT SCHENKEN
EN TERUGTENEN
Wie erÍbelasting wil besparen, kan tijdens het leven vermogen overhevelen naar toekomstige
erfgenamen. Maar wat als het vermogen niet goed vriigemaakt kan worden?
0Í als u het geld mogelijk nog nodig heeft? Ook dan ziin er slimme oplossingen.

oveÍgaat. En schenk bii vooíkeuÍ heÍÍo€Pelijk.
Dat losl veÍdeÍ niets maaÍ het gê€tt u wel de
mogÊlijkheid om de schenking(en) teÍug ie
díàaiên. Zo kan de begunstigde in aanmeÍking

oveíliiden alsnog erÍbelaíing oveí het bedÍag
geheven
en de notaÍis is ook niet gÍaÍs,
VooÍal áls u elk jaaÍ e€n klein stolie van uw
veÍmogen wilt overhevelen naàí 0w kindeÍen,

Íen. De e€6te is de zogenàamde 'notaÍiêle
rchuldigeÍkenning uil vÍilgevigheid'. De twe€-

komen voor e€n bijttandsuitkeÍing eíVoí huuÍ_

wordt ro'n sóenkingsplan tameliil begÍote_

toeslag biivooÍbeeld na ontslag of andeÍe

de mànieí die financieel en íiscaal meestal e€n

nanciêlê tegeníagen.

lijk. Eigenliit is de notáÍièle schuldageÍkenning
alle€n het oveMegen waàÍd als u gÍoleÍe bedragen wilt Íhenken, biivooóeeld die vàn de
eenmálig verhoogde vÍijst€lling van € 29.096

Geld schenken 2ondeí daàdweÍkelijk uw liquiditeitspositie aan le !aíen... LÍkl u dat onmo_

gelijk? Toch kan he! en u hoett eí niet e€ns
Hans (lok vooí te heten. Er ziin tlve€ mánie_

stuk gunstigeí

ir

is

hel zogenaamde 'Íhenken

en leÍuglenen'-

EeBt e€n paaÍ kannekeningen, lJ dient zich
goed te realiseren dàt het w€gÉchenkeÍr vàn
uw veímogen (in welk€ vorm dàn ook) in de
Íegel p6s zin heeft als u ook ná het doen vàn
deschenking de heííingsvíije voet in box 3 vol_
ledig bênut. Koflu niel in aanmê*ing vooÍ de
bij'
vêímogensÍendementshefÍinq in bor 3
vooóêeld omdal uw vermogen vooÍnamelijk
en hebben de
uil uw eigên \Èoning bestaat

-

-

begunsligden van de Íhenking wÈl vermogên
in box 3, b€gin dan vooíal niel te vÍoeg met
het oveÍhevelen van uw geld. Doet u dat w€|,
dàn betalen dê onNangêls I ,2 pÍo(ênt veÍmo_
gensíendementshetÍing oveÍ allel wàt boven

hun vÍiFtelling oitgaal. Hoe e€ÍdeÍ 0 begini
mel oveÍhevelen, de5 te meeí 'plakjes' van
gedenk
1,2 pÍoc€nt dê llscus dus ontvangt
daaÍbij dal bii schênken en teÍuglenen en
schuldigeíkenning de ontvángêí e€n voÍdeÍing
aan mo€l geven in bor 3 (en de schenkeí e€n
schuld).

Het i5 dooÍ àl die vemogensÍendemenbhel_
Íng nog màaí de waàg wat eÍ vàn de bespà_
ínq op d€ toekomíige eííbelast'ng oveÍbliiÍt
Bêkiik dat dus goed vooÍdat u tot schenkên

Het

íi_

tiidiq weqqeven ván geld he€tt tÍouw€ns

niet állêên gevolgen voor de te betalen erlbe_
la5ting. Hel kan eí ook voor zoqen dat hêt de

zogÊnaamde'vemog€nsinkomensbiitelling'
vooÍ dê eigen bijdÉge AWBZ veíaagt. Lees
vooÍ meer inloÍnatie het artik€l 'Q&a eigen
biidÍage AWBZ' (thcAlert juni 2013, iq 19
nr 6, p.12-15, online op wwíis.alert.nl >
schênken & êrven),

6êhtuíl omè'Eíbê'dtti,lgraLula'
tot' on tê kiilei hoeveel suc.es'
sierqht na uw ove iiden ongêvêêr ver'
schttdbd it Gêhtuik onzê'cakulator
vtiistêlling vef'r',ogên box 3 en toèslagên'

on te bepalen hoe hc,,g uw vtiistelliig in
bor 3 E Beíde vindt u op www.Íiscalerr
nl

>

aataattatorcat.

Methode 1: 5chuldigeÍkennen
notais vooÍ een zogenaamde
'Íhuldigeíkenning uit vÍijgevigheid', ook wel
'papieÍen róenking' genoemd: hel geld veÍ_
laát uw veÍmogen niet maaÍ dê ontvángeÍ
vooí lateÍ ti benl
kÍijgt een voÍde n9 op rl
jaàÍliiks Íente
eliik
fiscaàl veÍplichl daadwe
lJ kunt naar de

-

te b€talen (6 pÍo(ent)

-

ànde6 woÍdt na uw

-

(b€dÍaq 2014). Hel i3 eên eenvoudige akte, du5
ga vooÍ de goedkoopíe notaÍis (u vindt ze op

wwwgoedkoopíenotaris.nl). tn maak al'
tijd van tevoÍen èen píiFalspÍaak.

R€gêlnatig v€íschÍnên €Í b€riahtên
in de mêdiawaaÍin staat dat hel vêÍ'
plicht i5 e€n notaÍièlê akte oP tê stel'
len bii hêt zogênaamde 'sóenkên ên

t€rugl€n€n'. Vaak komen 2ê uit de
hoek van h€t notaÍiaat, en dat is niet
zo vÍeemd. Notarissên hebbên er naneliik bêlang bij dat êÍ norariële akten van sduldigeíkenning worden
opgêrteld (nethodel), vÍant daar
verdiênen ze aan (meêstal een Paer
hondeÍd êuro per akte). Dal mogen
ze do€n, all€ên is €€n noiariêle altê
bii sdenken ên teÍuglên€n h€lemaàl
niet nodig. Dat wil zeggen: alt u h€t

volg€n9 dê r€gelên deí kunst uit'

voert, tiê het kadêr 'staPp€nPlan
s(henken ên teÍuglênên'.

Methode 2: ichenken en
teruglenên
EÊn nrakkeilkeÍ en qoedkopêr allernrtief U
nê.[t hel qêld dardwtrkpl k over èèn de be.

guní gde taten!!ei.nnÊÍnen daldil u! k nd
È U kunl v.n uw k nd qed en€i. Es5entiee È
dat íhenk ng en len nq onêfhank€ jk v.n € .
k.r.r p aatsv nden E. mo€t n.me lk li5cri ge.

, pn lprákÊ

,ln

vèn i\{eÊ osslddnde Íechls.

handelngên

s dat

fiet h€t geva, dan

zou

{l)

de Í scuí de schenk nq kunnen bes.houlven als
een nret-noldÍiele 5chr dgerk€nning

í(ii

voora qes.hikt a s u binnen de gewone
jk5e s.henk nqs!Íilsle inil bIlï1

! tvrjqe

gez€n nooi een
vrqherd. heeít i2)
srhenk ng p.ètsgevondef en
{3) i snoq
'noet
eÍÍbe .stinq ,,vorden bel.rild a s de

enifg n el
ter jk 180 d.g€n voor hel ov€Íljden rvas af.
g€oí Door h€t tinppenplan naur./g€zel tÊ
voigen k!nt u ddt voorkomen Dez€ melhode s

!

Leg uw plannen om

tè schenken

en later teruq te lenen nooit voor
aan de Íiseus. EÍ noet inmers spÊke zijn
van qes.heiden rc(htshandelinqen. als u
lààt zien dàt ze vetbdnd net elkààr hou
den, zdl de íiscus u daarcp aansprcken.

Wih u geld schenken zondeÍ dar her u één cent koí? De tussenkomst van het notaraatvaltte verrnijden dooÍ het bêdrag aên de
bequn5tqdê(n)ie (henken en veruolgens hetselfde bedrag weeí
leíug te lenen. De ontvangêr bêtaall bovendien g€en schenkbelds
ring ale u niet méà Íhênkt dan het bedÍag van de kalenderjadrvÍii
íeiling (vooí kindeÍênr€ 5.229 in 2014). Als u meeí schenkt dan d€

schenking Onwangeríon hetgeleende bêdÍag op uw bankrekenrng
onder vermelding van 'lêning . Bê\,aar ook n0 het rekeningalschÍift

vÍiFtelling is over hêt íneerdere schenkbêlaetlng verschuldigd

komstop. Hierln woÍdtopgenomen dal de ening pas opeisbaar is na
ove ijden van de schenker. ook !,!ordt een zakeliike Íente aíg€sproken, datwilzeggen een Íente dieveÍgelijkbaaÍ is metde Íente die de
bank hanteen voor leningen met een veÍgelijkbàÍê looptijd ên oveíi

Handelals volgtl

stap

1

Bepda oí de Íhenking eên besparing van €ÍÍbelaÍing en/of eigen
bijdíage AWBZIWM0 oplevert. Bepaal veÍdeÍ oÍ de schênking geen
belaíingnad€el vooÍ de inkomíênbelattinq oplevert. DaaÍvan kan
spÍake ziin als d€ ontvanqeÍ belaÍinq in box 3 qaat belàlên oveÍ de
schenking ieMijl de geveÍ dat niel deed (bijvooÍbeeld omdat het qeld
vasl zit in ziin eiqen huis en hiiqeen belast box 3'veÍmogen heeít).
Schenk (nog)niei als eÍgeen eríbelastingvoofdeel, geen besparing op
de eigen bijdrage AWBZMlt40 is ofals er het belastlngnadeelvoor de
inkomnenbelasting gÍoteÍ is.

stap 2
jf het ge\aeníe bedrag oveÍ naar dê bankÍekening op naam van
de begunstigde {bijvoorkeur niei een eniof-Íekening). zet bii mededelingen iets als'schenking, êvenlueel uit te bÍeiden m€t'h€Íoepeliik' en/oÍ 'uitsluilinqsdausule vàn loepassing, zie bti€i van ldatuml .
Als uw kind scheidt teMijl hel gehuwd \r!às in gemeenschap van goe'
Schr

ralde voíder ng op u in de boedeiveÍdeling woÍden meegeno_
ringÍlê usulê zoÍgl eÍvoor dat de schenk ng niel tot de
huweliiksgemeenschap (of een gemeenschap van getegisÍeeíde
deren,

men. DÊ uitslL

padneÍs)zal behoÍen en geldt ook vooÍ toekomstige (huweliiks)gem€en(hàppen.Wat u schênkt bliiÍt dan van uw kind.Als u'heÍoepelijk !.henkt, kunl Lr de schenk ng nog lêÍugdraaien en kan de afge-

díàgen schenkbelaning worden teruggevraagd. 8ewêar dit
fek€ningafschr ft goedl

stap 3

Leen min maaleen pàêÍweken later-geld van de onwangêi bij
vooÍkeuÍ een bedrag dal nlet pÍeces gêliik i, aan hel bedEg van de

goed.

stap 4
De schenkeÍ en de ontvanqeÍ stellen een onderhàndse leenoveÍeen

Als u het íappenplan nauwgezet hêeít gevolgd, is er ook Íiscaalge'
ziên spÍake van tlvee gescheiden rêchtshandelingenr êen aparte
schenking en een apàÍte lening. Volgt u het stappenplan niet, dan is
êÍ een kàns dat de Íiscus e€n en andeÍ ziêtals één Íechtshandêlinq (te
weren een !chuldige*enning uit vrilgevigheid die nier via de notaÍis
is g€gaan). Er moet dan ahnog erlbelastlng worden betêald oveÍ dê
gerchonken bêdíagên. Bij schenken en teruglenen kunt u de Íente
ook bij de schuld oprêll€n ('bijschrijven') €n Íente op Íente rckenen.
oíndàt de ontvanger vàn de schenking' de voÍdeÍing moêt opgeven
in box 3, is het welzo aafdig om (€en de€lvan)de rênte daadwerke'
iijk aan de ontvangerover te maken, zodat hiiol zildaar in elk geva
die 1,20l" veímogensÍendem€ntrheÍÍing van kan betalen.

Betaal een zo hoog mogelijke zakelijke rcnte biivooÍ'
beeld 6%. Niet alleen wordt de begunstigde ge.om'
penseerc! voor de vêtmogentrcndementshefling, bovendien
vindt op die manier nog exva vetmogensovetheveling plaats
vóót uw ove ijden (pÍecies wat uw bedoeling wà' niet'
wàar?). De onvangen rcnte is voot uw kind onbelast, en zelf
kunt u .!e lening altrckken van .!e waadegrcndslag vàn
box 3. met uitzondeing van een vast hedBg van € 2.900 per
peryoon voot alle box 3-leningen tezamen.

kunt u een 'overeenkomst van geldlening'
plus een voofteeld vàn een uitsluitings.lausule down'
Als abonnee

