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317 I Eerste Kamer stemt in met Belastingplan 2017 + Cijfers Successiewet 2017

In navolging van de Tweede Kamer heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan
2017 (34552) en twee andere fiscale wetsvoorstellen (34553 en 34554). Zie Notamail 2016,
nrs 234 en 266 voor een bespreking van de daarin opgenomen maatregelen. Op verzoek van

.de staatssecretaris van Financi•n is echter de stemming over het wetsvoorstel uitfasering
pensioen in eigen beheer (34555) aangehouden. Dit omdat de staatssecretaris signalen
heeft ontvangen over het gebruik van de mogelijkheden om de (toekomstige) indexatie van de
opgebouwde pensioenaanspraken op het moment van afkoop of omzetting ten laste van de
fiscale winst te brengen. Hij bereidt nu een novelle voor waarin hij eventueel flankerende
maatregelen en een nieuwe datum van inwerkingtreding zal opnemen (EK 34555, nr B).
Nu de Eerste Kamer heeft ingestemd met het Belastingplan, gelden in 2017 de onderstaande
cijfers in de Successiewet. Verder is de tabel van box 3 opgenomen die geldt voor 2017.
- Het tarief van artikel 24 lid 1 SW

Belaste verkrijging I. Partners en kinderen IA. Kleinkinderen I1. Overig
0 122.269 0 10% 0 18% 0 30%

122.269 en hoger 12.226 20% 22.008 36% 36.680 40%

- Vrijstellingen erfbelasting
artikel 32-1-4-a (partner)
artikel 32-1-4-b (invalide kind)
artikel 32-1-4-c (kind)
artikel 32-1-4-d (kleinkind)
artikel 32-1-4-e (ouder)
artikel 32-1-4-f (overige verkrijger)
artikel 32 lid 2 (pensioenimputatie)

638.089
60.621
20.209
20.209
47.859

2.129
164.842

- Vrijstellingen schenkbelasting
artikel 33-5 (kind) 5.320
artikel 33-5-a (verhoging kind 18-40 jaar; bestedingsvrij) 25.526
artikel 33-5-b (verhoging kind 18-40 jaar; studie) 53.176
artikel 33-5-c (verhoging kind 18-40 jaar; eigen woning) 100.000
artikel 33-7 (overige verkrijger) 2.129
artikel 33-7 (overige verkrijger 18-40 jaar; eigen woning) 100.000
artikel 82a lid 1 (overgangsrecht eigen woning; v65r 2010) 27.650
artikel 82a lid 3 (overgangsrecht eigen woning; 2015-2016) 46.824
- Vrijstelling van 100% voor ondernemingsvermogen tot � 1.063.479 (artikel 35b lid 1 SW)

Vermogenin box 3 (na aftrek heffingvrijvermogen van � 25.000) Rendement
0 75.000 2,87%

75.000 975.000 4,60%
975.000 en hoger 5,39%

Hoewel de uiterste zorg is besteed aan de inhoud van Notamail ®, aanvaardt de uitgever noch de redactie enige
aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid, noch voor de gevolgen daarvan.
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