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Kunst uit een erfenis
Hebt u een kostbaar kunstvoorwerp geërfd? Dan kunt u
misschien gebruikmaken van de kwijtscheldingsregeling.
U geeft het kunstvoorwerp dan aan de Staat. Zo betaalt
u (een deel van) de erfbelasting niet met geld, maar met
het kunstvoorwerp.

1 Waarom deze folder?
Moet u erfbelasting betalen over een kunstvoorwerp? Misschien kunt u gebruikmaken
van de regeling voor de betaling van erfbelasting in de vorm van kunstvoorwerpen
(de kwijtscheldingsregeling). In deze folder leest u meer over erfbelasting en de
kwijtscheldingsregeling.

2 Erfbelasting
Als u een erfenis of een legaat krijgt, moet u misschien erfbelasting betalen. (Voor 2010
werd de erfbelasting 'successierecht' of 'recht van successie' genoemd.)
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De erfgenamen van een overledene ontvangen een aantal maanden na het overlijden
een aangifteformulier erfbelasting. Nadat wij het ingevulde aangifteformulier hebben
ontvangen, beoordelen wij of de erfgenamen erfbelasting moeten betalen. Hoeveel
erfbelasting u moet betalen, hangt af van:
-- de waarde van de erfenis of het legaat
-- uw relatie met de overledene
De partner en kinderen van de overledene betalen bijvoorbeeld minder erfbelasting dan
andere erfgenamen.
Als u erfbelasting moet betalen, ontvangt u van ons een aanslag erfbelasting.
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3 Kwijtscheldingsregeling voor kunst die u erft
Als u gebruikmaakt van de kwijtscheldingsregeling, betaalt u een (deel van) de erfbelasting
met het kunstvoorwerp. Het kunstvoorwerp komt in het bezit van de Staat. De Staat zorgt
dat het kunstvoorwerp terechtkomt in een Nederlands museum of bij een universitaire
instelling. Wij schelden u erfbelasting kwijt voor een bedrag van maximaal 120% van de
waarde van het kunstvoorwerp. U hoeft dus minder erfbelasting te betalen in geld.

4 Welke kunstvoorwerpen komen in aanmerking?
Het moet gaan om:
-- roerende voorwerpen
-- voorwerpen van nationaal, cultureel, wetenschappelijk of kunsthistorisch belang
Roerende voorwerpen

Dit zijn voorwerpen die verplaatst kunnen worden zoals bijvoorbeeld schilderijen, vazen,
sculpturen en meubels.
Voorwerpen van nationaal, cultureel, wetenschappelijk of kunsthistorisch belang

Dit zijn voorwerpen die voldoen aan één van de volgende voorwaarden:
-- Het voorwerp staat op de lijst van beschermde voorwerpen volgens de Wet tot behoud
van cultuurbezit. Deze lijst kunt u opvragen bij de Erfgoedinspectie.
-- Het voorwerp komt niet voor op deze lijst, maar wordt wel beschouwd als onvervangbaar
of onmisbaar. Wij gebruiken de begrippen 'onvervangbaar' en 'onmisbaar', zoals ze
worden uitgelegd in artikel 2 van het Besluit behoud cultuurbezit.
-- Het voorwerp is van groot nationaal belang om de volgende redenen:
-- presentatie- of attractiewaarde: het object wordt al regelmatig tentoongesteld
-- artistieke waarde: het voorwerp is een hoogtepunt in het oeuvre van een bekende
kunstenaar
-- herkomstwaarde: het voorwerp is belangrijk vanwege zijn herkomst
-- ensemblewaarde: het voorwerp maakt deel uit van een waardevolle verzameling

5 Wie kunnen gebruikmaken van de regeling?
U kunt gebruikmaken van de kwijtscheldingsregeling als u een kunstvoorwerp hebt geërfd,
maar ook als u een kunstvoorwerp nalaat.
U hebt een kunstvoorwerp geërfd

Hoort het kunstvoorwerp bij een erfenis die nog verdeeld moet worden over verschillende
erfgenamen? Dan moeten u en de andere erfgenamen samen vragen of u gebruik kunt
maken van de kwijtscheldingsregeling.
U laat een kunstvoorwerp na

Weet u dat u een kunstvoorwerp nalaat? En wilt u nu al iets regelen voor uw erfgenamen?
U kunt ons vragen om te beoordelen of het kunstvoorwerp na uw overlijden in aanmerking
komt voor de kwijtscheldingsregeling. Als dat zo is, krijgt u hierover een bericht van ons.

6 Gebruikmaken van de regeling
Stuur een brief waarin u vraagt of u gebruik mag maken van de regeling. Beschrijf het
kunstvoorwerp waar het om gaat. Stuur een taxatierapport mee.
U kunt in uw verzoek een suggestie doen aan wie de Staat het kunstvoorwerp het beste kan
geven. Dat kan zijn:
-- een landelijk, provinciaal of gemeentelijk museum
-- een universitaire instelling
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Heeft een museum of universitaire instelling al belangstelling voor het voorwerp? Stuur dan
de gegevens van het museum of de instelling op.
Hebt u een kunstvoorwerp geërfd? Stuur uw brief naar het belastingkantoor dat op de
aanslag erfbelasting staat. Doe dit binnen acht weken nadat de aanslag erfbelasting definitief
is vastgesteld.
Laat u een kunstvoorwerp na? Stuur uw brief naar:
Ministerie van Financiën
Directoraat Generaal Belastingen
Brieven en Beleidsbesluiten
Postbus 20201
2500 EE Den Haag

7 Behandeling van uw verzoek
Nadat wij uw verzoek hebben ontvangen, beoordelen wij het. Hierbij laten we ons adviseren
door een commissie die gespecialiseerd is in de beoordeling van kunstvoorwerpen.
Misschien is het kunstvoorwerp dat u hebt geërfd meer waard dan het bedrag dat u aan
erfbelasting moet betalen. In dat geval kunt u alleen gebruikmaken van de regeling als de
minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen (OCW) het extra bedrag wil betalen.

8 Heffingsrente
Misschien moet u geld aan de Belastingdienst betalen of krijgt u nog geld van de
Belastingdienst. In de tijd dat dit geld nog niet is betaald, ontvangt degene die er recht op
heeft, geen rente. Daarom rekenen wij heffingsrente. Dit werkt twee kanten op. Heeft de
Belastingdienst geld van u tegoed? Dan moet u daar rente over betalen. Hebt u geld tegoed
van de Belastingdienst? Dan betalen wij daarover rente aan u. Heffingsrente is géén boete.
Als de erfgenamen erfbelasting moeten betalen, berekenen wij heffingsrente vanaf acht
maanden na de dag van overlijden. Wilt u voorkomen dat u veel heffingsrente moet
betalen? Vraag dan een voorlopige aanslag erfbelasting aan voor de aangifte bij ons
binnen moet zijn. Het aanvragen van een voorlopige aanslag vermindert de hoogte van de
heffingsrente. Als u een voorlopige aanslag aanvraagt voordat uw aangifte bij ons binnen
moet zijn, rekenen wij geen heffingsrente over het bedrag dat u volgens de voorlopige
aanslag moet betalen.

9 Voorlopige aanslag aanvragen
Wilt u een voorlopige aanslag aanvragen? Stuur dan een brief naar het belastingkantoor dat
de aangifte behandelt. Geef in deze brief aan:
-- wie vermoedelijk erfbelasting moeten betalen
-- het bedrag waarover zij vermoedelijk erfbelasting moeten betalen
-- wat hun relatie met de overledene is

10 Uitstel
Wilt u uitstel aanvragen? Stuur dan voor de datum waarop de aangifte bij ons binnen moet
zijn, een brief naar het belastingkantoor dat de aangifte behandelt. Geef in uw brief ook aan:
-- wie vermoedelijk erfbelasting moeten betalen
-- het bedrag waarover zij vermoedelijk erfbelasting moeten betalen
-- wat hun relatie met de overledene is
-- tot wanneer u uitstel wilt



Kunst uit een erfenis

12345

11 Meer informatie
Hebt u nog vragen? Kijk op www.belastingdienst.nl voor meer informatie over de
erfbelasting. Of bel de BelastingTelefoon: 0800 - 0543, bereikbaar op werkdagen van
maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.00
uur.
Ook bij een notaris kunt u terecht met vragen over het erfrecht en erfbelasting. Kijk op
www.notaris.nl. Of bel de Notaristelefoon: 0900 - 346 93 93, bereikbaar van maandag tot en
met vrijdag van 9.00 tot 14.00 uur. (Dit nummer is niet gratis.)
Meer informatie over de Wet tot behoud van cultuurbezit vindt u op: www.erfgoedinspectie.nl
De lijst van beschermde voorwerpen kunt u opvragen bij:
Erfgoed/Collecties
Postbus 16478
2500 BL Den Haag
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