
 
 

 
 

TARIEVEN 2022 
 

 

Indien wordt verkregen door 

  

de partner of een kind van de 

overledene 

een kleinkind van 

de overledene 

een ander dan de hiervoor 

genoemde personen 

en de verkrijging ligt 

tussen 
is verschuldigd 

 

 

 

voor zover 

verkrijging 

ligt tussen 

voorstaande 

bedragen 

te 

vermeerderen 

met 

onderstaand 

bedrag 

voor zover 

verkrijging 

ligt tussen 

voorstaande 

bedragen 

te  

vermeerderen 

met 

onderstaand 

bedrag 

voor zover 

verkrijging 

ligt tussen 

voorstaande 

bedragen 

te  

vermeerderen 

met 

onderstaand 

bedrag 

 in procenten in euro’s in procenten in euro’s in procenten in euro’s 

0 130.425 10,0 0 18,0 0 30,0 0 

130.425 en hoger 20,0 13.042 36,0 23.476 40,0 39.127 

 

Alles behoudens eventuele vrijstellingen 

  



 
 

 

VRIJSTELLINGEN ERFBELASTING 2022 
 

Bij een verkrijging door is vrijgesteld 

 

voorwaarden 

langstlevende echtgenoot of 

echtgenote 

€ 680.645 kan echter worden geminimaliseerd tot een nader te 

bepalen bedrag na aftrek pensioenrechten (voor 2022 geldt 

een minimale vrijstelling van € 175.837) 

 

 

  

langstlevende van  

samenwonende partners 

€ 680.645 volgens de wet zijn er in beginsel twee mogelijkheden om 

voor deze vrijstelling in aanmerking te komen, te weten 

wanneer de samenwoners ten tijde van overlijden van een 

van beiden: 

I.       blijkens inschrijving bij de gemeente vijf jaar of langer 

samenwonen; of 

II.      blijkens inschrijving bij de gemeente zes maanden of 

langer samenwonen én minimaal zes maanden voor 

het overlijden een notariële samenlevingsovereenkomst 

zijn aangegaan; 

vrijstelling kan worden geminimaliseerd tot een nader te 

bepalen bedrag na aftrek pensioenrechten (voor 2022 geldt 

een minimale vrijstelling van € 175.837) 

 

 

  

een kind (ongeacht de  

leeftijd) 

€  21.559  

 

 

  

een ziek of gehandicapt kind 

dat grotendeels op kosten van 

de overledene werd  

onderhouden  

€  64.666 de wet verstaat hieronder woordelijk:  

“kinderen die grotendeels op kosten van de overledene 

werden onderhouden en die tengevolge van ziekte of 

gebreken vermoedelijk in de eerstkomende drie jaren buiten 

staat zullen zijn om met arbeid die voor hun kracht berekend 

is, de helft te verdienen van hetgeen lichamelijk en geestelijk 

gezonde personen van gelijke leeftijd in staat zijn aan 

inkomen uit arbeid te verwerven” 

 

 

  

een kleinkind €  21.559  

 

 

  

een ouder €  51.053 vrijstelling geldt voor de ouders tezamen (dus niet per 

ouder), met dien verstande dat indien de overledene 

slechts één ouder heeft, deze ene ouder de volledige 

vrijstelling van € 51.053 heeft 

 

 

  

een derde (waaronder mede 

begrepen een broer of zus) 

€   2.274  

 

  



 
 

 

VRIJSTELLINGEN SCHENKBELASTING 2022 
 

 

Bij een verkrijging door van een schenking door is vrijgesteld 

   

een kind 

 

vader en/of moeder € 5.677 (jaarlijks) 

   

een kind tussen  

18 en 40 jaar 

vader en/of moeder € 27.231 (eenmalig, bestedingsvrij) 

 

welke vrijstelling eenmalig kan worden  

verhoogd tot maximaal € 56.724 indien de 

schenking wordt aangewend voor het  

betalen van een studie of opleiding voor een 

beroep van ten minste € 20.000 per jaar 

 

welke vrijstelling eenmalig kan worden 

verhoogd tot maximaal € 106.671 indien de 

schenking wordt aangewend voor aankoop, 

onderhoud of verbetering van een eigen 

woning, voor aflossing van een 

eigenwoningschuld. Indien eerder gebruik is 

gemaakt van een gedeelte van deze 

vrijstelling, laat u dan vooraf goed informeren 

over de hoogte van de vrijstelling die 

eventueel in uw geval nog resteert 

 

 

  

een kleinkind grootvader of grootmoeder €   2.274 (jaarlijks) 

   

 

een derde (waaronder mede 

begrepen een echtgenoot, 

partner, broer of zus) 

 

een derde 

 

€   2.274 (jaarlijks) 

 

welke vrijstelling eenmalig kan worden 

verhoogd tot maximaal € 106.671 indien de 

begiftigde tussen de 18 en 40 jaar is en indien 

de schenking wordt aangewend voor 

aankoop, onderhoud of verbetering van een 

eigen woning, voor aflossing van een 

eigenwoningschuld.  

 

 


