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Is het mogelijk om via een overschrijving geld te schenken aan een kind of kleinkind in Nieuw
Zeeland? Moet daar belasting op betaald worden?
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‘Als u geld schenkt aan een inwoner van een ander land dan moet u rekening houden met de
fiscale wetgeving van beide landen’, zegt Gertjan Verachtert van Sansen International Taw
Lawyers. ‘Met Nieuw-Zeeland heeft u het geluk dat daar geen schenkbelasting bestaat. Hier
speelt dus enkel de Belgische wetgeving, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Spanje waar wél een
dubbele heffing kan voorkomen. Kleedt u de schenking in als een bankgift – dwz via een
bankoverschrijving – dan is er ook in ons land geen schenkbelasting verschuldigd. Overlijdt u
als schenker binnen de drie jaar na de schenking dan wordt het geschonken bedrag wél
opgeteld bij de nalatenschap voor de berekening van de erfbelasting.’
Let wel op: zet als mededeling bij uw overschrijving liever niet het woord ‘schenking’. Op basis
daarvan zou de fiscus schenkbelasting kunnen navorderen. Om duidelijkheid te creëren, is het
bovendien aanbevolen om uw bankgift aan te kondigen in een aangetekende brief en nadien
door de begunstigde te laten bevestigen in een bedankbrief. Bewaar deze documenten evenals
het rekeninguittreksel van de overschrijving zodat er later geen discussie kan ontstaan over uw
bedoelingen of over de datum van de bankgift.
‘Nieuw Zeeland kent evenmin erfbelasting’, vervolgt de jurist. ‘Uitkeringen afkomstig uit een
buitenlandse nalatenschap kunnen in Nieuw Zeeland soms wel belast worden in de
inkomstenbelasting. Voor meer info hierover kunt u best contact opnemen met een lokale
jurist. Daarnaast zal uw kind ook Vlaamse erfbelasting moeten betalen. Successieplanning is in
deze situatie ten zeerste aanbevolen.”

http://www.standaard.be/cnt/dmf20180911_03736466

Pagina 2 van 2

