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Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting  
 

Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting 

De Staatssecretaris van Financiën,, 
 
Gelet op de artikelen 1a, achtste lid, 16, derde lid, 17, tweede lid, 32, eerste lid, onder 8°, 
onderdeel e, 33, onder 5°, 35b, eerste lid, 35c, vijfde en achtste lid, 35d, tweede lid, 35e, 
zesde lid, 73 en 75, eerste lid, Successiewet 1956. 
 
Besluit: 
 

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen 
 
Artikel 1. Reikwijdte en definitie 
1. Deze regeling geeft uitvoering aan de artikelen 16, derde lid, 17, tweede lid, 33, onder 5°, 
35b, eerste lid, 35c, vijfde en achtste lid, 35d, tweede lid, 35e, zesde lid, 73 en 75, eerste lid, 
van de Successiewet 1956. 
2. Deze regeling verstaat onder wet: Successiewet 1956. 
 

Hoofdstuk IV. Bijzondere bepalingen 
 
Artikel 12. Opgave verzekeraar en uitvoerder derdebeding 
1. De in artikel 75 van de wet bedoelde gegevens worden schriftelijk verstrekt en houden in: 
a. de naam, voornamen, laatste woonplaats en de dagtekening van het overlijden van de 
erflater; 
b. de naam, voornamen en woonplaats met huisadres van degene aan wie de uitkering moet 
plaats hebben; 
c. een aanwijzing van het uit te keren bedrag of de verandering in de uitkering; ingeval de 
schuldenaar van de uitkering een verzekeraar is in de zin van de Wet op het financieel 
toezicht, tevens de dagtekening en het nummer van de polis; 
d. verdere gegevens welke de inspecteur voor de berekening van de belasting nodig acht. 
2. In het geval, bedoeld in artikel 75, tweede lid, van de wet, treedt voor de in het eerste lid, 
onderdeel a, bedoelde gegevens in de plaats een vermelding van de naam, voornamen en 
woonplaats met huisadres van de premiebetaler of van degene die het beding heeft 
gemaakt. 
3. De inlevering van de gegevens geschiedt binnen een maand nadat: 
a. de in artikel 75, eerste lid, bedoelde verzekeraar of derde kennis heeft gekregen van het in 
artikel 75, eerste lid, bedoelde overlijden; 
b. de in artikel 75, eerste lid, bedoelde verandering heeft plaatsgehad; 
c. de in artikel 75, tweede lid, van de wet bedoelde uitkering of verandering heeft 
plaatsgehad; 
d. de in het eerste lid, onderdeel d, bedoelde gegevens door de inspecteur zijn gevraagd. 
4. Geen gegevens behoeven te worden ingeleverd: 
a. in geval van overlijden indien de uitkering aan de echtgenoot plaatsvindt en minder 
bedraagt dan € 11 345 in kapitaal of € 1134 per jaar aan rente; 
b. in alle andere gevallen indien de uitkering minder bedraagt dan € 1815 in kapitaal of € 908 
per jaar aan rente. 
 

Hoofdstuk V. Overgangs- en slotbepalingen 
 
Artikel 13. Intrekking Uitvoeringsregeling Successiewet 1956 
1. De Uitvoeringsregeling Successiewet 1956 wordt ingetrokken. 
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2. De Uitvoeringsregeling Successiewet 1956 blijft van toepassing op belastbare feiten in de 
zin van de wet, zoals die op 31 december 2009 luidde, die zich hebben voorgedaan voor 1 
januari 2010. 
 
Artikel 14. Inwerkingtreding 
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2010. 
 
Artikel 15. Citeertitel 
Deze regeling kan worden aangehaald als: Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting. 
 
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. 
  
De Staatssecretaris van Financiën, 
J.C. de Jager 
 
 
Bron: www.wetten.nl 
 

  


