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Erfenis:  
profijt of probleem?
a ls iemand een erfenis ontvangt, 

moet er misschien erfbelasting be-
taald worden. De hoogte van de erf-

belasting hangt af van de geldende vrijstel-
lingen, van de relatie tot de overledene en de 
waarde van de erfenis die hij of zij ontvangt. 
Na het overlijden stuurt de Belastingdienst 
een condoleancebrief en een antwoordkaart 
naar het adres van de overledene. Degene 
die de zaken van de overledene afwikkelt, 
laat de Belastingdienst via de antwoord-
kaart weten wie de contactpersoon voor de 
erfbelasting is. Alle post over de erfbelasting 
gaat vervolgens naar deze contactpersoon. 
Het aangifteformulier wordt ook naar die 
persoon gestuurd.
Alle erfgenamen moeten aangifte erfbelas-
ting doen. De erfgenamen doen aangifte 
door het aangifteformulier in te vullen, te 
ondertekenen en op tijd terug te sturen. 

Stel nu de situatie dat er erfbelasting moet 
worden betaald maar dat er geen contanten 
zijn in de nalatenschap maar wel een wo-
ning. Die woning zal eerst moeten worden 
verkocht voordat de aanslag erfbelasting 
kan worden betaald. En dat is, gelet op de 
huidige situatie op de woningmarkt, geen 
sinecure. In de wetgeving bestaat voor dit 
soort gevallen gelukkig een uitstelregeling 
bij betalingsproblemen zoals deze. Dit uit-
stel is alleen van toepassing indien er geen 
liquide middelen aanwezig zijn. 
 
Over dit onderwerp zijn aan de staatsse-
cretaris van Financiën onlangs een aantal 
vragen gesteld. Uit de beantwoording van de 
staatssecretaris bleek dat in de periode 1 ja-
nuari 2012 tot 1 mei 2012 in totaal 528 ver-
zoeken om uitstel van betaling zijn binnen-
gekomen in verband met een onverkocht 
huis. Uit de informatie van de staatssecre-
taris blijkt ook dat sinds 1 januari 2012 zich 
ongeveer 200 mensen bij de Belastingdienst 

hebben gemeld met problemen om de erfbe-
lasting te betalen, omdat zij ook twee jaar na 
het overlijden niet in staat zijn geweest om 
de woning te verkopen. Hoewel het in het 
algemeen lukt om tot een vergelijk te komen 
tot verlenging van het uitstel wordt in enkele 
gevallen echter dit uitstel geweigerd omdat 
belastingschuldigen medewerking weigeren, 
aan bijvoorbeeld het stellen van de vereiste 
zekerheid.

Op de vraag hoe de staatssecretaris omgaat 
met mensen die voor 2012 een huis geërfd 
hebben en hun huis tegen een lagere prijs 
hebben verkocht dan de waarde die vermeld 
staat op de WOZ-beschikking, waarop de 
erfbelasting is gebaseerd, antwoordde de 
staatssecretaris dat voor de heffing van de 
erfbelasting aangesloten wordt bij de waarde 
van het huis op het tijdstip van overlijden. 
Volgens de wet geldt voor mensen die voor 
2012 een huis hebben geërfd als waarde de 
WOZ-waarde die geldt voor het kalender-
jaar waarin het overlijden heeft plaats ge-
vonden. Ontwikkelingen na het overlijden, 
zoals dalende huizenprijzen hebben geen 
gevolgen voor de vastgestelde erfbelasting. 
Echter, de wet is nu versoepeld ten aanzien 
van de te hanteren WOZ-waarde. Voor het 
overlijden op of na 1 januari 2012 geldt 
nu een keuzeregeling. Er kan nu gekozen 
worden om de WOZ-waarde te hanteren die 
geldt voor het kalenderjaar volgend op het 
jaar waarin het overlijden heeft plaatsgevon-
den. Die versoepeling geldt niet voor geval-
len in 2010 en 2011. Wanneer gebruik ge-
maakt wordt van deze versoepeling kan dat 
duizenden euro’s erfbelasting schelen. Om 
de kosten voor de Rijksoverheid (5 miljoen 
euro op jaarbasis) van deze versoepeling te 
dekken is de tariefschijf voor de erfbelasting 
wel gewijzigd. Per 1 januari 2012 is de eerste 
tariefschijf met 3.000 euro verlaagd. 
Het is overigens niet verstandig de waarde 

‘Ongeveer 200 mensen 
hebben problemen 

met het betalen van 
de erfbelasting’

in de WOZ-beschikking voetstoots te ac-
cepteren. De WOZ-waarde is de grondslag 
voor belastingheffing door de gemeenten, de 
Belastingdienst en de waterschappen. Het 
kritisch beoordelen van deze beschikking 
kan ook aanzienlijke jaarlijkse besparingen 
opleveren van belastingen en heffingen. 
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