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BIjIagen

1 Kamervragen

2 BeantwoordingAanleiding
De leden Giindogan Giindogan en Grinwis ChristenUnie hebben schriftelijke

Kamervragen gesteid overde 10 jaarstermijn in de erf en schenkbelasting
Verzoek is om de Kamervragen te betrekken bij het WGO van het Beiastingplan
2023 en deze daarom morgen 14 oktober aan de Kamer te verzenden

Besfispunten

Hierbij treft u de conceptbeantwoording aan Indlen u daarmee instemt

verzoeken wij u de aanbiedingsbrief te tekenen

Kernpunten
Er is geen voornemen om de tienjaarstermijn een Nederlander die is

geemigreerd kan nog tien jaar daarna in de heffing van de schenk en

erfbeiasting worden betrokken alsof hij nog inwoner van Nederiand was te

veriengen zoals de vragensteliers willen Een vergelijking met andere landen die

een schenk of erfbeiasting kennen is lastig omdat de vormgeving daarvan sterk

uiteenloopt

Toelichting
Er is geen Nederlandse erf of schenkbelasting verschuldigd over de erfentssen of

schenkingen van Nederianders die tien jaar of langer niet in Nederiand

woonachtig zijn De tienjaarstermijn heeft ais doei belastingviucht te voorkomen

Er is geen voornemen om de tienjaarstermijn aan te passen Indien een

verlenging van deze termijn tot bijvoorbeeid dertig jaar zou moeten worden

bezien zou dit uitvoerig onderzoek vergen bijvoorbeeid omdat een verlenging
van de termijn mogelijk tot strijdigheid met Europese regelgeving zou kunnen

ieiden Bovendien roept ook de praktische uitvoerbaarheid vragen op Er bestaat

ook geen reden vbor afschaffing van deze woonpiaatsfictie Hij voldoet aan zijn
doei

am

24 van de 36 OESO landen hebben een erfbeiasting die echter sterk verschilt wat

betreft de belastingplicht de grondsiag en de tarieven en vrijstellingen 21 van de

27 EU lidstaten kennen een erfbeiasting De Europese Commissie heeft in 2011

een aanbeveiing gedaan om dubbele belasting op het gebied van de erfbeiasting
binnen de EU in grensoverschrijdende situaties terug te dringen Dit heeft echter

weinig effect gesorteerd Dit de impactassessment voor de aanbeveiing in 2011
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kan worden opgemaakt dat destijds alleen Frankrijk 6 van 10 laatste jaren
Duitsland 10 jaar en lerland 5 jaar een termijn enigszins vergelijkbaar met de

tienjaarstermijn in Nederland kendenI
Communicatie

Naar verwactiting is dit geen bijzonder gevoelig onderwerp

PoUtiek bestuuriijke context

Gelet op het verzoek de Kamervragen te beantwoorden v66r het eerste

wetgevingsoverleg Belastingplan 2023 op 17 oktober kan ervan uit worden

gegaan dat de vragenstellers dit onderwerp willen betrekken bij de behandeling
van het Belastingplan 2023

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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