
Schenkbelastingkaart 2018 

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

Ik ben een kind van de schenker:  Vrijstelling: Voorwaarden: 
ik krijg in 2018 een schenking  €     5.363  geen 
ik krijg eenmalig een schenking  €   25.731 - ik ben (of mijn partner is) tussen 18-40 jaar 

- ik moet bij de Belastingdienst een beroep doen  
  op de vrijstelling 

ik krijg een schenking voor mijn 
scholing 

 €   53.602 - ik ben (of mijn partner is) tussen 18-40 jaar 
- bedoeld voor kosten studie of opleiding 
- ik moet bij de Belastingdienst een beroep doen 
  op de vrijstelling 

ik krijg een schenking voor de eigen 
woning 

 € 100.800 - ik ben (of mijn partner is) tussen 18-40 jaar 
- voorwaarden eigen woning conform de wet 
- ik moet een bij de Belastingdienst beroep doen  
  op de vrijstelling 

 
Ik ben niet een kind van de schenker:  Vrijstelling: Voorwaarden: 
ik krijg in 2018 een schenking  €      2.147  geen 
ik krijg een schenking voor de eigen 
woning 

 € 100.800 - ik (of mijn partner) is tussen de 18-40 jaar 
- voorwaarden eigen woning conform de wet 
- ik moet bij de Belastingdienst een beroep doen  
  op de vrijstelling 

Als een goed doel een ANBI-status heeft, dan zijn schenkingen 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. 

Belastingvrij schenken van voor de eigen woning  
 
Iedere Nederlander mag een bedrag van € 100.800 belastingvrij voor de eigen woning aan een ander schenken. 
Tip: Kunt of wilt u niet in een keer € 100.800 schenken? Dan kunt u ook minder schenken. Als u minder schenkt, 
dan mag u binnen 2 jaar alsnog de schenking belastingvrij aanvullen tot € 100.800. 
Tip: Als u eerder geld heeft uitgeleend voor de eigen woning, dan kunt u die lening omzetten in een schenking. Dit 
wordt ‘kwijtschelding’ genoemd. De ontvanger hoeft de lening later niet meer terug te betalen. U kunt dit 
belastingvrij doen tot een bedrag van € 100.800 omdat ook hiervoor de vrijstelling geldt. 

Aangifte schenkbelasting doen? 
 
Ontvangt u een hogere schenking dan uw vrijstelling of zijn er voorwaarden aan de vrijstelling verbonden? Dan moet 
er aangifte bij de Belastingdienst worden gedaan. Deze aangifte moet u zelf (laten) regelen. Als u in het kalenderjaar 
2018 krijgt geschonken, dan moet vóór 1 maart 2019 aangifte worden gedaan. Wij helpen u graag bij de aangifte 
schenkbelasting. 


