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Schenker

Datum schenking

Schenkingsnummer

Terugsturen vóór

Telefoon

Gebruiksaanwijzing

U moet aangifte doen: 
– als u een schenking hebt gekregen; of 
– als u een schenking hebt gedaan en dit
aangifteformulier van de Belastingdienst 
hebt ontvangen

Schenker en verkrijger kunnen ook samen
aangifte doen op dit aangifteformulier. 

Invullen en terugsturen
Beantwoord de vragen naar de situatie op de
dag van schenking. Rond alle bedragen af op
hele euro's. Bij sommige vragen hebt u
misschien niet genoeg invulruimte. Vermeld
dan de overige gegevens op een bijlage en
vermeld op elke bijlage het schenkings -
nummer.

Onderteken het formulier op de voorzijde. 
Stuur het aangifteformulier terug naar de
Belastingdienst. 

Correspondentie
Is hierboven een schenkingsnummer ingevuld?
Vermeld dat dan bij uw correspondentie.

12345

Gekozen woonplaats

Vermeld hier het adres in Nederland waar de Belastingdienst alle stukken naar toe moet sturen 

Naam en voorletters 

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoon

Ondertekening

Ik verklaar deze aangifte met de bijlage(n) duidelijk, stellig en zonder 
voorbehoud te hebben ingevuld. 

Aantal bijlage(n) bij  Als u per verkrijger afzonderlijk een aanslag wilt ontvangen, 
deze aangifte kruis dan het hokje aan. Zie de toelichting �

Plaats
Handtekening

Datum schenker

Plaats
Handtekening

Datum verkrijger

Let op! Maak een kopie van de aangifte voor eigen gebruik

Ruimte voor de Belastingdienst

...................................................................................

Ruimte voor correctie van naam, straat of woonplaats
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1 Gegevens schenker

Gehuwde vrouwen: vermeld ook de meisjesnaam 

Naam en voorletters 

BSN/sofinummer en geboortedatum 

Adres

Postcode en woonplaats

2 Gegevens verkrijger

Naam en voorletters 

BSN/sofinummer en geboortedatum 

Adres

Postcode en woonplaats

Verwantschap tot de schenker

Zijn de verkrijger en de schenker � Nee
elkaars partner?  � Ja    

3 Ondernemingsvermogen/aandelen behorende tot een aanmerkelijk belang

3a Bestaat de schenking (mede) uit � Nee, ga naar 4
ondernemingsvermogen of aandelen � Ja, ga naar 3b
behorende tot een aanmerkelijk belang?

3b Wordt een beroep gedaan op de � Nee
faciliteiten voor de bedrijfsopvolging? � Ja, op de kwijtscheldingsregeling.

� Ja, op de conserverende aanslag.

4 Gegevens van de schenking

Is boven aan het voorblad van het aangifteformulier de datum van de schenking ingevuld? En is deze onjuist of onvolledig? Vul dan
hieronder de juiste datum in

4a Datum van de schenking  

4b  Bestaat de schenking uit  � Nee
een geldbedrag? � Ja, vul het bedrag in E

4c Bestaat de schenking uit een � Nee 
onroerende zaak? � Ja, vermeld de gegevens hieronder. Vervolg zonodig op een bijlage

Kadastrale gemeente

Sectie

Nummer Grootte 

Waarde E

4d Bestaat de schenking uit  � Nee
effecten? � Ja, vul de waarde in en

stuur een specificatie mee Waarde E

4e Bestaat de schenking uit � Nee
overige zaken? � Ja, vermeld de gegevens hieronder

Waarde E

4f  Bestaat de schenking uit (een deel � Nee, ga naar 4g
van een) afgezonderd particulier � Ja, vul de waarde in Waarde E

vermogen (APV)?

4g Bestaat de schenking uit een gift? � Nee, ga naar 5
� Ja, ga naar 4h

4h Op grond van welke 
rechtshandeling heeft dit
plaatsgevonden?

4i Nadere gegevens van de 
bevoordeling
Vermeld alle gegevens die 
nodig zijn voor de vaststelling 
van de waarde van de bevoordeling

2

Zie de toelichting voor
het begrip partner

Zie toelichting

Bijv. schilderij, vrucht -
gebruik, periodieke
uitkering e.d. 
Waarde: het gaat om
de waarde in het
economische verkeer op
de dag van schenking 

Bijv. verkoop van 
onroerende zaken voor
minder dan de waarde,
kwijt schelding van een
schuld e.d. 
Zie toelichting
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Let op! Partners
worden beschouwd als
één persoon.
Zie toelichting.

Eenmalig verhoogde
vrij stelling geldt 
voor schenkingen door
ouder aan kind tussen
de  en  jaar.
Let op! U mag per
kind maar éénmaal
gebruik maken van de
eenmalig verhoogde
vrijstelling

Zie toelichting

Een notariële akte
is onder meer verplicht
bij schenking van 
on roerende zaken of als
een beroep wordt
gedaan op de verhoogde
eenmalige vrijstelling
voor de aankoop van
een woning of het
volgen van een dure
studie.

Zie toelichting

5 Eerdere schenkingen

5a Heeft de schenker in hetzelfde kalenderjaar meer � Nee, ga verder met vraag 6
schenkingen gedaan aan de verkrijger? � Ja, vul de gegevens van die andere schenkingen in bij 5b

5b Gegevens van andere schenkingen

Datum Korte omschrijving Aangiftedatum Schenkingsnummer Waarde

E

E

E +

Totale waarde E

6 Verdere gegevens 

6a Doet u een beroep op de � Nee   
eenmalig verhoogde vrijstelling? � Ja 

6b Doet u een beroep op de eenmalig � Nee
verhoogde vrijstelling of de aanvullende � Ja  
verhoogde vrijstelling voor de aankoop 
van de eigen woning?

6c Doet u een beroep op de � Nee
eenmalig verhoogde vrijstelling voor � Ja
het financieren van een dure studie?

6d Doet u een beroep op een andere � Nee
bijzondere vrijstelling? � Ja

6e Voor wiens rekening komt de � Schenker 
verschuldigde schenkbelasting? � Verkrijger 

6f Is er een notariële akte van   � Nee
de schenking opgemaakt? � Ja, beantwoord de vragen hieronder

6g Datum van de akte 

6h Naam en adres van notaris

6i Ruimte voor nadere toelichting
Als er nog nadere gegevens zijn die van belang zijn voor de berekening van de schenkbelasting, moet u die hieronder vermelden
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6 Verdere gegevens (vervolg)

6i Ruimte voor nadere toelichting (vervolg)

Onderteken nu het formulier op de voorzijde.
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