Waals Gewest: tarieven schenkings- en successierechten per 22/01/2010
Erfgenamen/
Legatarissen
Rechte lijn 3 ,
echtgenoten of
wettelijk
samenwonenden

Zijlijn: broers en
zusters

Zijlijn: ooms, tantes,
neven, nichten

Alle andere personen 4

Schenkings- en successierechten
Tariefschijf
0,01 – 12.500
12.500,01 – 25.000
25.00,01 – 50.000
50.000,01 – 100.000
100.000,01 – 150.000
150.000,01 – 200.000
200.000,01 – 250.000
250.000,01 – 500.000
Meer dan 500.000
0.01 – 12.500
12.500,01 – 25.000
25.000,01 – 75.000
75.000,01 – 175.000
Meer dan 175.000
0,01 – 12.500
12.500,01 – 25.000
25.00,01 – 75.000
75.000,01 - 175.000
Meer dan 175.000
0.01 – 12.500
12.500,01 – 25.000
25.000,01 – 75.000
75.000,01 – 175.000
Meer dan 175.000

Tarief
3%
4%
5%
7%
10%
14%
18%
24%
30%
20%
25%
35%
50%
65%
25%
30%
40%
55%
70%
30%
35%
60%
80%
80% 5

Schenkings- en successierechten onroerend goed
tot bewoning bestemd 1
Tariefschijf
Tarief
0,01 – 25.000
1%
25.000,01 – 50.000
2%
50.000,01 – 175.000
5%
175.000,01 – 250.000
12%
250.000,01 – 500.000
24%
Meer dan 500.000
30%

Schenkingsrechten roerende goederen 2
Tariefschijf

Tarief

3%

5%

5%

7%

1

Volgende voorwaarden moeten voldaan zijn: De schenking of successie gebeurt in rechte lijn, tussen echtgenoten of wettelijk samenwonenden van een in het Waals Gewest gelegen onroerend goed dat geheel of gedeeltelijk voor bewoning is
bestemd en waarin de schenker zijn hoofdverblijfplaats heeft sinds minstens vijf jaar op de datum van de schenking.
2

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

3

Inzake schenkings- en successierechten worden gewoon geadopteerde kinderen (onder bepaalde voorwaarden) gelijkgeschakeld met erfgenamen in rechte lijn. Het kind moet een kind van de echtgenoot of de wettelijk samenwonende van de
adoptant zijn, of, vóór de leeftijd van 21 jaar, gedurende 6 onafgebroken jaren,uitsluitend en hoofdzakelijk van de adoptant of van de adoptant en zijn echtgenote of wettelijk samenwonende partner gezamenlijk, de hulp en verzorging hebben
gekregen die kinderen normaal van hun ouders krijgen.,…

4
5

De successierechten op legaten en de schenkinsrechten op schenkingen gedaan aan openbare instellingen of instellingen van openbaar nut bedragen 5,5%, aan VZW’s 7%.

Het Arbitragehof heeft in een arrest van 22.06.2005 artikel 1 van het decreet (van het Waalse Gewest van 22.10.2003) vernietigd in zoverre dat het, het heffingspercentage mbt. successierechten hoger dan 80% vaststelt voor de schijf boven
175.000 EUR, dit is niet bestaanbaar met de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet.
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.

