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Ouders kunnen een kind vanaf 1 januari 2010 eenmalig € 50.300 belastingvrij schenken.
Om deze vrijstelling te kunnen benutten, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

- het kind moet ten tijde van de schenking tussen de 18 en de 35 jaar oud zijn;
- de schenking moet in één jaar plaatsvinden, tot maximaal € 50.300;
- het kind moet het bedrag van de schenking gebruiken voor de aankoop van een eigen

woning, het bekostigen van onderhoud of verbetering aan de eigen woning, het aflossen
van de eigenwoningschuld, ofwel voor het betalen van de kosten van een studie of een
opleiding voor een beroep waarvan de kosten hoger zijn dan € 20.000 per jaar;

- de bestemming van het geschonken bedrag moet in een notariële akte zijn vastgelegd. Als
het kind het geschonken bedrag gebruikt voor de koop van een eigen woning moet dat
expliciet worden opgenomen in de akte van levering van die woning.

Om toepassing van de verhoogde vrijstelling moet bij aangifte worden verzocht.
Als het kind de vrijstelling van (maximaal) € 50.300
benut voor de verwerving van een eigen woning,
wordt het bedrag van de vrijgestelde schenking in
mindering gebracht op de eigenwoningschuld, het
bedrag waarover aftrek van hypotheekrente op de
eigen woning kan plaatsvinden.
Voor ouders en kinderen die al eerder, vóór 2010,
gebruik hebben gemaakt van de verhoogde
vrijstelling (van € 22.760 in 2009) is een
overgangsregeling getroffen. Zij kunnen vóór het
bereiken van de 35-jarige leeftijd alsnog een
eenmalige extra vrijstelling van € 26.000 toepassen
op een schenking van de ouders, mits het kind het
bedrag van die schenking gebruiken voor de aankoop
van een eigen woning. Het bekostigen van een studie
of opleiding is niet gefaciliteerd! 
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