
Estate Planning

Uitleg aangifte inkomsten- en erfbelasting bij 
overlijden

Bij het ontvangen van een erfenis hoort vaak ook het 

doen van een aangifte inkomsten- en/of erfbelasting. 

Deze belastingaangiften vragen vaak om fiscale en 

juridische kennis. Onze adviseurs estate planning zijn 

op de hoogte van de specifieke wet- en regelgeving 

en zorgen ervoor dat u optimaal gebruik kunt maken 

van de fiscale mogelijkheden.

Aangifte inkomstenbelasting
In het kalenderjaar van overlijden moeten erfgenamen 

voor de laatste keer aangifte inkomstenbelasting 

doen over het genoten inkomen van de overledene. 

Erfgenamen (de contactpersoon) ontvangen van de 

Belastingdienst hiervoor een F-biljet (de zogenaamde 

Finale Aangifte). Indien de overledene nog een partner 

heeft, kan de aangifte gezamenlijk worden gedaan na 

afloop van het kalenderjaar.

Aangifte erfbelasting
Erfgenamen die als gevolg van het overlijden iets 

verkrijgen uit de erfenis van de overledene krijgen een 

aangiftebrief van de Belastingdienst, de zogenaamde 

“aangifte erfbelasting”. 

Indien u géén aangiftebrief heeft ontvangen, maar u 

bent wel belasting verschuldigd, dan moet u zelf vragen 

om een biljet. De erfgenamen kunnen gezamenlijk 

aangifte doen voor alle erfgenamen tegelijk. Nadat 

de aangifte erfbelasting is gedaan, beoordeelt de 

Belastingdienst of u belasting moet betalen. Hierover 

wordt u bericht met een aanslag.

Erfbelasting
Erfgenamen betalen erfbelasting, indien en voor 

zover zij met hun verkrijging boven de vrijstelling van 

erfbelasting komen.

Vrijstelling erfbelasting 2017:
• Partner: € 636.089

• Kind/kleinkind/stiefkind: € 20.209

• Ouders: € 47.859

• Broer/zus/overige: € 2.129

• Zieke en gehandicapte kinderen (voorwaarden):  

€ 60.621
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Belaste verkrijging in euro’s Partner/kinderen Overige erfgenaam

< € 122.269 10% 30%

> € 122.269 20% 40%

Heeft u vragen over de aangifte inkomsten- of erfbelasting of heeft u 
ondersteuning nodig? 

Neem dan contact op met Marloes Brands-Appels, estate planner bij ABAB Accountants en Adviseurs.

Contact 
040 294 26 30 

marloes.brands@abab.nl

Meer informatie 

Ga naar abab.nl/services/estate-planning
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