
Erfbelastingkaart 2018 
 

Wat is mijn vrijstelling? 
 
In de wet staat voor iedereen het bedrag dat hij vrij van erfbelasting mag erven. Dit noemen we een 'vrijstelling'. 
Alleen over dat wat iemand meer dan zijn vrijstelling erft, moet hij erfbelasting betalen. De vrijstellingen voor 
personen die een erfenis krijgen van iemand die in 2018 is overleden, zijn: 
 

Ik ben van de overledene:  Vrijstelling: 
echtgenoot, geregistreerd partner of partner met 
samenlevingscontract 

 € 643.194 

kind met een beperking (hiervoor gelden voorwaarden)   €   61.106 
kind  €   20.371 
kleinkind  €   20.371 
ouder(s)  €   48.242 
overige personen, zoals broers en zussen, maar ook 
vrienden 

 €     2.147 

 
Als een goed doel een ANBI-status heeft, dan zijn erfenissen aan zo’n organisatie belastingvrij. Geen ANBI-status? 
Dan heeft die organisatie een vrijstelling van € 2.147. Op de website van de Belastingdienst kunt u controleren of 
een goed doel deze status heeft. 
 

Een bedrijf erven 
 
Bij het erven van een bedrijf kan soms gebruik worden gemaakt van een speciale vrijstelling. De onderneming kan 
dan helemaal of voor een groot deel belastingvrij worden geërfd. Hiermee wordt erfbelasting bespaard. Wij kunnen 
checken of de vrijstelling voor uw situatie geldt! 

Aftrekposten erfbelasting 
 
Er zijn verschillende manieren om te voorkomen dat u onnodig belasting betaalt. Bijvoorbeeld door alert te zijn op 
welke aftrekposten in de aangifte voor de erfbelasting kunnen worden gehanteerd. Misschien kunt u ook met 
andere erfgenamen samen afspraken maken waardoor er in de toekomst minder erfbelasting betaald hoeft te 
worden. 

Aangifte erfbelasting doen? 
 
Ontvangt u meer uit de erfenis dan uw vrijstelling? Dan moet er aangifte bij de Belastingdienst worden gedaan. Als 
in de erfenis een executeur in functie is, dan regelt die voor u deze aangifte. Als er geen executeur is, dan moet u de 
aangifte zelf (laten) regelen. Dit moet binnen 8 maanden na het overlijden. Bij de Belastingdienst kan om uitstel 
worden gevraagd als u deze termijn niet haalt. Het is voordelig zo snel mogelijk aangifte te doen, zo voorkomt u 
belastingrente. Wij helpen u graag bij de aangifte erfbelasting. 


