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Schatkist loopt zeker€1,5mrd
misdoorwijziging erfbelasting
Opbrengst erfbelastinghoudt geen gelijke tredmet totaal nagelaten vermogen

Laurens Berentsen
Amsterdam

Terwijldesomvanallenalatenschappen
inNederlandsinds2007fors isgestegen,
isdeopbrengstvandeerfbelasting juist
gedaald. Eenwijziging van de erfbelas-
ting in 2010heeft anders uitgepakt dan
werd beoogd, zo blijkt uit een artikel in
economenbladESB.
De publicatie komt op eenmoment

dat er in politiek DenHaag veel discus-
sie isoverdeongelijkevermogensverde-
ling inNederlandendemogelijkheden
daarviabelastingenietsaantedoen.Een
van de instrumenten is een hogere erf-
belasting.
Van 2007 tot en met 2020 steeg de

totale omvang van de erfenissen, van
€13,3mrdnaar€23,3mrd.Deopbrengst
uitdeerfbelastingwas in2020echter la-
ger dan in 2007, namelijk €1,5mrd te-
gen€1,7mrd.Alsdegroeivandenalaten-
schappen en de opbrengsten enigszins
gelijke tred hadden gehouden, zou de
erfbelastingin2020tenminstehetdub-
bele hebben opgebracht voor de schat-
kist, schrijventweeonderzoekers ineen
artikel dat vandaag verschijnt inESB.

Deoorzaakvanhet tegengesteldever-
loopvandesomvandenalatenschappen
en de opbrengsten van de erfbelasting
is een aanpassing van deze belasting in
2010,aldusMilanvanDenderenenMis-
havanDenderen,deauteursvanhetESB-
-artikel.Deoverheidzettehetmesinhet
aantal tarieven, de tarieven zelf gingen
omlaag, en er kwamen hogere vrijstel-
lingen. Doel was het bestrijden van be-
lastingontwijking,ondermeervia trusts
en stichtingenwaarin erflaters hun ver-
mogen verstopten.

De veranderingen pakten anders uit
dan voorzien, signaleren de onderzoe-
kers. Van 2009 op 2010, het jaar waarin
verandering van kracht werd, steeg het
nagelaten vermogen met 14,7%, naar
€16,4mrd.Maardoordelageretarieven
enerzijdsendehogerevrijstellingenan-
derzijds daalde de belastingopbrengst
uit erfenissen in dat jaarmet 6,7% naar
€1,4mrd.
De ontwikkeling dat een groter deel

vandeerfenissenonbelastblijft (ziegra-
fiek), heeft zichookna2010 voortgezet.
In dat jaar kwam iets minder dan een
kwart van het nagelaten vermogen niet
ineenbelastingaangifteterecht,doordat
het was vrijgesteld van erfbelasting. In
2020wasdataandeelopgelopentot iets

minderdan40%.Zobleef€9mrdvande
nagelaten€23,3mrdonbelast.
De onderzoekers constateren een

snelle stijging in het gebruik van de be-
drijfsopvolgingsregeling(BOR).Dierege-
ling verlaagt de erf- en schenkbelasting
bij de overdracht van eenbedrijf aande
volgendegeneratie.Deregeling is sinds
2010 verruimd,maar staatnu juist poli-
tiek ter discussie. Het toegenomen ge-
bruik van de BOR kan echter niet het
dalende aandeel verklaren in de nala-
tenschappenwaarvoor aangifte wordt
gedaan. Voor de BOR moet namelijk
aangifte worden gedaan.Wel leidt het
gebruik van de regeling tot een gemid-
deldlagerebelastingdrukoperfenissen.
Het feit dat het totale nagelaten ver-

mogensindsdewetswijzigingfors isge-
stegen, zoals door het Centraal Bureau
voor de Statistiek is geregistreerd, zou
eropkunnenduidendatsindsdienmin-
der vermogenverborgenblijft.Maaruit
een evaluatie na drie jaar bleek dat het
effect van de aanpak van de belasting-
ontwijkinggeringwasinvergelijkingmet
de gemiste opbrengsten voor de staats-
kas.

Volgensdeauteurs isdegroei vanhet
nagelatenvermogendanookniethetge-
volgvaneeneffectieverebestrijdingvan
ontwijking.Datermeerwordtnagelaten,
is toeteschrijvenaandestijgingvanhet
aantal overledenen door de vergrijzing
endetoenamevanhunvermogen,aldus
het artikel.

De aanpassing van
de erfbelasting in
2010 heeft anders
uitgepakt dan de
overheid beoogde
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Groter deel van erfenissen blijft onbelast
Verkregen en nagelaten vermogen in € mrd
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