
Vermindering van suecessierechten

Personen met een handicap moeten bij eÉenis-
sen minder successierechten betalen op voor-
legging van een geldig attest waaruit blijkt dat ze
een 'zware handicap' hebben. Het belastingvoor-
deel betreft een voetvrijstelling die begint bij de
laagste belastingsschijf van 37o en stapsgewijs
verder wordt toegepast op de hogere belastings-
schijven van 9 en 27o/o. Hoe jonger de persoon
met een handicap, hoe groter de vrijstelling. De
vrijstelling wordt eerst toegepast op het netto
onroerend gedeelte (huizen en ander vastgoed)
en daarna op het netto roerend gedeelte (spaar-
gelden).

o Een voorbeeld
Marieke is 30 jaar en 66% arbeidsongeschikt. Ze erftin
rechte lijn 200.000 euro, verdeeld in 60.000 euro netto
onroerende goederen en 140.000 euro netto roerende
goederen. Op voorlegging van haar attest 66Vo ar-
beidsongeschiktheid moet zij slechts 10.410 aan suc-
cessierechten betalen in plaats van 12.000 euro. Dit
betekent een voordeel van bijna 1.600 euro.

o Wie komt in aanmerking?
Alle personen die voor de belastingwetgeving be-
schouwd worden als persoon met 'zware handicap'
zijn personen die hun handicap verworven hebben
voor de leeftijd van 65 jaar en die op 1 januari van
het aanslagjaar voldoen aan de voorwaarden,De
handicap moet aangetoond worden met een geldig
document. Dit kan zijn:

een attest van verminderde zelfredzaamheid van
tenminste 9 punten oÍ categorie 2 van de integra-
tietegemoetkoming van de FOD Sociale zekerheid,
Directiegeneraal personen met Handicap
een attest van 66%o arbeidsongeschiktheid (invalidi-
teitsu itkeri ng zielLev erzekeri ng, FOD sociale zeker-
heid, vonnis,. . .)

een attest voor kinderen met minstens 66% ontoe-
reikende of verminderde lichamelijke oÍ geestelijke
geschiktheid wegens één of meerdere aandoenin-
gen (attest bijkomende kinderbijslag).

o Voorteggen aan de notaris
Het geldig attest oÍ de verklaring moet bij de aangifte
worden gevoegd of aan het notariskantoor worden
overhandigd. Je kunt de vermindering met terugwer-
kende kracht genieten wanneer je het vereiste attest
alsnog binnen de 2 laar na betaling van de belasting
neerlegt bij de ontvanger. Het gedeelte dat je teveel
hebt betaald wordt je in dit geval teruggestort.

CM. Op uw gezondheid

Ann Lhoëst
CM-lnfopunt Chronisch Zieken

Je kunt terecht bij een van volgende diensten als je

meer informatie wenst over de vermindering van
successierechten:
o notariskantoor

(raadpleeg hiervoor de telefoongids)
. www. belastingen.vlaanderen.be
. Vlaamse belastinglijn 078 15 30 15
o Vlaamse inÍolijn 1700

Gemeentehuis - Sociale dienst
(bieden naast inlichtingen ook bijstand)
dienst Maatschappelijk Werk van
je ziekenfonds (inlichtingen en bijstand):
www.cm. be oÍ infochronischzieken@cm.be
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