Zit je vermogen vast in je huis? Zorg dat de fiscus ervan af blijft.
Reserveer daarom tijdig met een Belastingvrije Overwaarde
Schenking (BOS) een deel van je overwaarde voor je kinderen.
Zo blijft opgebouwde rijkdom altijd binnen de familie.
Voor jouw meerderjarige kinderen kan je jaarlijks 5.428 euro
reserveren, voor kleinkinderen en goede vrienden 2.173 euro.
Wie twee meerderjarige kinderen heeft en deze tien jaar lang
elk jaar een BOS geeft, reserveert belastingvrij méér dan 200
duizend euro voor de volgende generatie. Bijkomend voordeel
voor jouw kinderen is dat de reservering elk jaar groeit met een
bij te schrijven rente van maar liefst 6 procent. Ook mooi
meegenomen: deze reservering verkleint jouw vermogen in
box 3, waardoor je minder vermogensbelasting betaalt.
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Aanvraagformulier

Mail ons je ingevulde aanvraagformulier.
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Geldbedragen

Volg onze mail-instructies zodat jullie de geldbedragen op de
juiste 'fiscale' manier aantoonbaar maken.

Aktes
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Wij stellen de aktes op en mailen die aan de ouder(s). Heb je
hierover vragen bel dan gerust onze helpdesk 06 4050 2020.
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Ondertekenen

Onderteken de aktes en mail ze aan ons terug. Jullie aktes
worden daarna door ons geregistreerd.

Gereserveerde overwaarde

€
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De gereserveerde overwaarde komt tot stand doordat jouw
kind exclusief aan jou een aflossingsvrije familielening
verstrekt, met daarbij de overwaarde van de ouderlijke
woning als onderpand. Jij geeft het aan jou overdragen
geldbedrag direct aan jouw kind terug als belastingvrije
onvoorwaardelijke en 'bij leven' uitgevoerde schenking.

Gefeliciteerd
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Toegestane belastingvrije schenking in 2019:
- van zomaar iemand tot €2.173
- van je ouders tot €5.428
- éénmalig van je ouders €26.040

Jullie BOS is nu officieel. Wij mailen de ouder(s) één BOS
registratie (pdf) met o.a.: getekende aktes, stortingsbewijzen,
vastlegging referentierente en de fiscale jaaroverzichten.
Reserveer jaarlijks ‘bij leven’ een deel van de overwaarde
belastingvrij voor uw kinderen, zodat ook zij veel belasting
besparen. De totale besparing kan in 10 jaar oplopen tot
duizenden euro’s.
www.overwaardeschenking.nl of bel 06 4050 2020.

