Successierechten
Art.48 sw
De rechten van successie en van overgang bij overlijden worden over het netto-aandeel van elk der rechtverkrijgenden geheven volgens het
tarief in onderstaande tabellen aangeduid.
Hierin wordt vermeld :
onder a : het percentage dat toepasselijk is op het overeenstemmend gedeelte ;
onder b : het totale bedrag van de belasting over de voorgaande gedeelten, de vrijstellingen bepaald in artikel 54 buiten beschouwing
gelaten.
TABEL I

Gedeelte van het netto-aandeel p.c. EUR
Van 0,01 tot 12.500 eur

3

Van 12.500,01 tot 25.000 eur

4

Van 25.000,01 tot 50.000 eur

5

875,00 eur

Van 50.000,01 tot 100.000 eur

7

2.125,00 eur

373,00 eur

Van100.000,01 tot 150.000 eur

10

5.625,00 eur

Van 150.000,01 tot 200.000 eur

14

10.625,00 eur

Van 200.000,01 tot 250.000 eur

18

17.625,00 eur

Van 250.000,01 tot 500.000 eur

24

26.625,00 eur

de 500.000 eur

30

86.625,00 eur

TABEL II

Gedeelte van het nettoaandeel

Tussen broeders en
zusters

Tussen ooms of tantes en neven of
nichten

Tussen alle andere
personen

p.c.

p.c.

p.c.

EUR

EUR

25

EUR

Van 0,01 tot 12.500 eur

20

30

Van 12.500,01 tot 25.000 eur

25

2.500,00 eur

30

3.125,00 eur

35

3.750,00 eur

Van 25.000,01 tot 75.000 eur

35

5.625,00 eur

40

6.875,00 eur

50

8.125,00 eur

Van 75.000,01 tot 175.000 eur
tot

50

23.125,00 eur

55

26.875,00 eur

65

33.125,00 eur

Boven de 175.000 eur

65

73.125,00 eur

70

81.875,00 eur

80

98.125,00 eur

Voor de Vlaamse Geweest:
De rechten van successie en van overgang bij overlijden worden geheven volgens het tarief aangeduid in onderstaande tabellen.
Tabel I bevat het tarief in rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen samenwonenden.
Dit tarief wordt per rechtverkrijgende toegepast op het netto-aandeel in de onroerende goederen enerzijds, en op het netto-aandeel in de
roerende goederen anderzijds volgens de overeenstemmende gedeelten zoals voorkomend in kolom A.
De schulden en de begrafeniskosten worden bij voorrang aangerekend op de roerende goederen en op de goederen bedoeld bij artikel 60
bis, tenzij die welke specifiek werden aangegaan om andere goederen te verwerven of te behouden.
Tabel I
Tarief in rechte lijn , tussen echtgenoten en tussen samenwonenden

Kolom A

Tarief, toepasselijk op het overeenstemmende gedeelte
zoals voorkomend in kolom A

Totale bedrag van de belasting over de
voorgaande gedeelten

Van 0,01 eur tot
50.000 eur

3%

Van 50.000 tot
250.000 eur

9%

1.500 eur

Boven de 250.000
eur

27 %

19.500 eur

Voor de toepassing van dit artikel wordt onder samenwonenden verstaan :
1° de persoon, die op de dag van het openvallen van de nalatenschap, overeenkomstig de bepalingen van boek III, titel Vbis, van het
Burgerlijk Wetboek, met de erflater wettelijk samenwoont;
of
2° de persoon of personen die op de dag van het openvallen van de nalatenschap, ten minste één jaar ononderbroken met de erflater
samenwonen en er een gemeenschappelijke huishouding mee voeren.
Deze voorwaarden wordt geacht ook vervuld te zijn indien het samenwonen en het voeren van een gemeenschappelijke huishouding met de
erflater, aansluitend op de bedoelde periode van één jaar tot op de dag van het overlijden, ingevolge overmacht onmogelijk is geworden. Een
uittreksel uit het bevolkingsregister houdt een weerlegbaar vermoeden in van ononderbroken samenwoning en van het voeren van een
gemeenschappelijke huishouding.
Tabel II bevat het tarief tussen andere personen dan personen in rechte lijn, echtgenoten en samenwonenden. Dit tarief wordt, wat broers
en zusters betreft, toegepast op het overeenstemmende gedeelte van het netto-aandeel van elk der rechtverkrijgenden zoals voorkomend in
kolom A. Wat alle anderen betreft, wordt dit tarief toegepast op het overeenstemmende gedeelte van de som van de netto-aandelen,
verkregen door de rechtverkrijgenden van deze groep.
Tabel II
Tarief tussen andere personen dan personen in rechte lijn, echtgenoten en samenwonenden.

Kolom A

Tarief, toepasselijk op het overeenstemmende gedeelte
zoals voorkomend in kolom A

Totale bedrag van de belasting over de
voorgaande gedeelten

Van/tot

Tussen broeders en zusters

Tussen andere

Tussen broeders en zusters

Tussen andere

Van 0,01 eur tot
75.000 eur

30 %

45 %

Van 75.000
tot125.000 eur

55 %

55 %

22.500 eur

33.750 eur

Boven de 125.000
eur

65 %

65 %

50.000 eur

61.250 eur

Voor het Waalse Geweest:
De rechten van successie en van overgang bij overlijden worden over het netto-aandeel van elk der rechtverkrijgenden geheven volgens het
tarief in onderstaande tabellen aangeduid.
Hierin wordt vermeld :
onder a : het percentage dat toepasselijk is op het overeenstemmend gedeelte ;
onder b : het totale bedrag van de belasting over de voorgaande gedeelten, de vrijstellingen bepaald in artikel 54 buiten beschouwing
gelaten.
TABEL I

p.c.
Rechte lijn
Gedeelte van het netto-aandeelte

EUR
Tussen echtgenoten
Tussen wettelijke samenwonende

Van 0,01 tot 12.500 eur

3

Van 12.500,01 tot 25.000 eur

4

Van 25.000,01 tot 50.000 eur

5

875,00 eur

Van 50.000,01 tot 100.000 eur

7

2.125,00 eur

Van 100.000,01 tot 150.000 eur

10

5.626,00 eur

Van 150.000,01 tot 200.000 eur

14

10.625,00 eur

Van 200.000,01 tot 250.000 eur

18

17.625,00 eur

Van 250.000,01 tot 50.000 eur

24

26.625,00 eur

Boven de 500.000 eur

30

86.625,00 eur

375,00 eur

Voor de toepassing van hoofdstukken VI en VII wordt onder wettelijke samenwonende verstaan de persoon die op de dag van het openvallen
van de nalatenschap met de erflater samenwoonde en die met hem een verklaring van wettelijke samenleving afgelegd had overeenkomstig
de bepalingen van boek III, titel Vbis van het Burgerlijk Wetboek, met uitzondering van twee personen die broers en/of zusters, oom en neef
of nicht, en tante, neef of nicht zijn, voor zover de verklaring van wettelijke samenleving ontvangen werd meer dan een jaar voor het
openvallen van de nalatenschap.
TABEL II

Gedeelte van het nettoaandeel

Tussen broeders en
zusters

Tussen ooms of tantes en neven of
nichten

Tussen alle andere
personen

p.c.

p.c.

p.c.

EUR

EUR

25

EUR

Van 0,01 tot 12.500 eur

20

30

Van 12.500,01 tot 25.000 eur

25

2.500,00 eur

30

3.125,00 eur

35

3.750,00 eur

Van 25.000,01 tot 75.000 eur

35

5.625,00 eur

40

6.875,00 eur

60

8.125,00 eur

Van 75.000,01 tot 175.000 eur
tot

50

23.125,00 eur

55

26.875,00 eur

80

38.125,00 eur

Boven de 175.000 eur

65

73.125,00 eur

70

81.875,00 eur

90

118.125,00 eur

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
De rechten van successie en van overgang bij overlijden worden geheven volgens het tarief in de onderstaande tabellen aangeduid.
Tabel I bevat het tarief in rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen samenwonenden. Dit tarief wordt per rechtverkrijgende toegepast op zijn
aandeel in de belastbare waarde van de goederen.
Tabel II bevat het tarief tussen broers en zussen. Dit tarief wordt per rechtverkrijgende toegepast op zijn aandeel in de belastbare waarde
van de goederen.
Tabel III bevat het tarief tussen ooms of tantes en neven of nichten. Dit tarief wordt toegepast op de samengenomen aandelen van die
personen in de belastbare waarde van de goederen.
Tabel IV bevat het tarief tussen alle andere personen. Dit tarief wordt toegepast op de samengenomen aandelen van die personen in de
belastbare waarde van de goederen.
Het bedrag waarop het tarief moet worden toegepast wordt opgesplitst volgens de schijven vermeld in kolom A van de toepasselijke
tarieftabel. Van elk aldus bekomen bedrag wordt het overeenstemmende percentage in kolom B geheven. Kolom C vermeldt het totale
bedrag van de belasting over de voorgaande gedeelten
Tabel I

Tarief in rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen samenwonende
A

B

C

Belastingschijven

Per schijf toepasselijk
heffingspercentage

Totale bedrag van de belasting over de voorgaande
schijven

Van tot
0,01 - 50.000 EUR

3%

50.000 EUR - 100.000 EUR

8%

1.500 EUR

100.000 EUR - 175.000
EUR

9%

5.500 EUR

175.000 EUR - 250.000
EUR

18%

12.250 EUR

250.000 EUR - 500.000
EUR

24%

25.750 EUR

boven de 500.000 EUR

30%

85.750 EUR

Tabel II

Tarief tussen broers en zussen
A

B

C

Belastingschijven

Per schijf toepasselijk
heffingspercentage

Totale bedrag van de belasting over de voorgaande
schijven

Van tot
0,01 - 12.500 EUR

20%

-

12.500 EUR - 25.000 EUR

25%

25.000 EUR - 50.000 EUR

30%

5.625 EUR

50.000 EUR - 100.000 EUR

40%

13.125 EUR

100.000 EUR - 175.000
EUR

55%

33.125 EUR

175.000 EUR - 250.000
EUR

60%

74.375 EUR

boven de 250.000 EUR

65%

119.375 EUR

2.500 EUR

Tabel III

Tarief tussen ooms of tantes en neven of nichten
A

B

C

Belastingschijven

Per schijf toepasselijk
heffingspercentage

Totale bedrag van de belasting over de voorgaande
schijven

Van tot
0,01 EUR - 50.000 EUR

35%

-

50.000 EUR - 100.000 EUR

50%

17.500 EUR

100.000 EUR - 175.000
EUR

60%

42.500 EUR

boven de 175.000 EUR

70%

87.500 EUR

Tabel IV

Tarief tussen alle andere personen
A

B

C

Belastingschijven

Per schijf toepasselijk
heffingspercentage

Totale bedrag van de belasting over de voorgaande
schijven

Van tot
0,01 EUR - 50.000 EUR

40%

-

50.000 EUR - 75.000 EUR

55%

20.000 EUR

75.000 EUR - 175.000
EUR

65%

33.750 EUR

boven de 175.000 EUR

80%

98.750 EUR

Voor de toepassing van het voorgaande tarief en van de overige bepalingen van dit hoofdstuk wordt onder samenwonende verstaan, de
persoon die zich in de toestand van wettelijke samenwoning bevindt in de zin van titel Vbis van het boek III van het Burgerlijk Wetboek.

