Brussel Hoofdstedelijk Gewest 1 : tarieven schenkings- en successierechten per 22/01/2010
Erfgenamen/
Legatarissen
Rechte lijn 5 ,
echtgenoten of
wettelijk
samenwonenden

Zijlijn : broers en
zusters

Zijlijn : ooms,
tantes, neven,
nichten

Alle andere
personen 6

Schenkings- en
successierechten
Tariefschijf
0,01 – 50.000
50.000,01 – 100.000
100.00,01 – 175.000
175.000,01 – 250.000
250.000,01 – 500.000
Meer dan 500.000
0.01 – 12.500
12.500,01 – 25.000
25.000,01 – 50.000
50.000,01 – 100.000
100.000,01 – 175.000
175.000,01 – 250.000
Meer dan 250.000
0,01 – 50.000
50.000,01 – 100.000
100.00,01 – 175.000
Meer dan 175.000
0.01 – 50.000
50.000,01 – 75.000
75.000,01 – 175.000
Meer dan 175.000

Successierechten gezinswoning 2
Tarief
3%
8%
9%
18%
24%
30%
20%
25%
30%
40%
55%
60%
65%
35%
50%
60%
70%
40%
55%
65%
80%

Tariefschijf
0,01 – 50.000
50.000,01 – 100.000
100.000,01 – 175.000
175.000,01 – 250.000
250.000,01 – 500.000
Meer dan 500.000

Tarief
2%
5.3%
6%
12%
24%
30%

Schenkingsrechten onroerend goed
tot bewoning bestemd 3
Tariefschijf
Tarief
0,01 – 50.000
2%
50.000,01 – 100.000
5.3%
100.000,01 – 175.000
6%
175.000,01 – 250.000
12%
250.000,01 – 500.000
24%
Meer dan 500.000
30%

Schenkingsrechten roerende
goederen 4
Tariefschijf
Tarief

3%

7%

7%

7%

1

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevat volgende gemeentes: Brussel, Schaarbeek, Etterbeek, Elsene, Sint-Gillis, Anderlecht, Sint-Jans-Molenbeek, Koekelberg, Sint-Agatha-Berchem, Ganshoren, Jette, Evere, Sint-Pieters-Woluwe, Oudergem,
Watermaal-Bosvoorde, Ukkel, Vorst, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Joost-Ten-node.
2

Volgende voorwaarden moeten voldaan zijn: het moet gaan om een woning welke door de erflater op het ogenblik van zijn overlijden tenminste vijf jaar tot hoofdverblijfplaats heeft gediend. De nalatenschap dient ten minste één deel in volle
eigendom te bevatten in deze woning en de verkrijging moet gebeuren door een erfgenaam in rechte lijn, door de echtgenoot of de samenwonende van de erflater.
3

Volgende voorwaarden moeten voldaan zijn: De schenking gebeurt in rechte lijn, tussen echtgenoten of samenwonenden. De begiftigde mag, op datum van schenking, nog geen volle eigenaar zijn van een ander onroerend goed dat volledig of
gedeeltelijk gebruikt wordt als woning.. Minstens één van de begiftigden moet zijn hoofdverblijf binnen 2 jaar na registratie van de akte vestigen op dit adres. Deze begiftigde moet eveneens gedurende 5 jaar (vanaf deze vestiging) zijn hoofdverblijf
behouden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

4

De geregistreerde schenking van roerende goederen heeft de uitschakeling van de driejaarstermijn van artikel 7 Wetboek Successierechten tot gevolg.

5

Voor de toepassing van het tarief in rechte lijn, wordt met een nakomeling van de erflater gelijkgesteld, een kind dat niet afstamt van de erflater, op voorwaarde dat dit kind, vóór de leeftijd van eenentwintig jaar, gedurende zes achtereenvolgende
jaren bij de erflater heeft ingewoond en gedurende die tijd van de erflater of van de erflater en zijn echtgenoot of samenwonende tezamen, de hulp en verzorging heeft gekregen die kinderen normalerwijze van hun ouders krijgen.
Voor de toepassing van hetzelfde tarief, wordt met de vader of de moeder van de erflater gelijkgesteld, de persoon die de erflater onder dezelfde voorwaarden de bedoelde hulp en verzorging heeft gegeven.

6

Schenkingen aan openbare instellingen of instellingen van openbaar nut zijn onderworpen aan 6,6 % schenkingsrecht, bij schenkingen aan (zowel binnenlandse als buitenlandse) VZW’s of een private stichting bedraagt dit 7 %. De
successierechten op legaten aan openbare instellingen of instellingen van openbaar nut bedragen 6,6 %, successierechten op legaten aan (zowel binnenlandse als buitenlandse) VZW’s of private stichtingen bedragen 25% (behalve indien de VZW
fiscale attesten mag uitreiken voor ontvangen giften, dan wordt het successierecht verlaagd tot 12,5 %).

Dit document is enkel ten informatieven titel bedoeld en vormt geen juridisch of fiscaal advies. De verdere uitwerking en toetsing van deze informatie dienen te gebeuren door een extern juridisch of fiscaal adviseur. Elke vorm van aansprakelijkheid
met betrekking tot enig direct of indirect verlies veroorzaakt door het gebruik of het vertrouwen op dit document of zijn inhoud wordt bijgevolg uitgesloten.

