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Door de wijzigingen in de overdrachtsbelasting voor de aankoop van een

woning is voor toepassing van het lage tarief (2%) en de startersvrijstelling

een verklaring bij de notariële leveringsakte en de aangifte nodig. De

Belastingdienst heeft de twee formulieren nu beschikbaar gesteld. In deze

Tax Flash lichten wij de formulieren kort toe.

Laag tarief

Het lage 2%-tarief heeft per 1 januari 2021 een aantal aanvullende eisen ten

opzichte van 2020. Net zoals in 2020 is het lage tarief alleen toepasbaar op de

verkrijging van een woning. Daarnaast gelden de volgende aanvullende eisen:

• Zelfbewoning door natuurlijke personen voor langere tijd (>6 maanden); en

Let op! U kunt het lage tarief dus niet toepassen wanneer u een woning koopt om

deze na korte bewoning te gaan verhuren.

• Schriftelijke verklaring dat de woning als hoofdverblijf wordt gebruikt.

Startersvrijstelling

Per 1 januari 2021 is de nieuwe startersvrijstelling in werking getreden. Voor de

toepassing hiervan gelden de volgende eisen:

• Zelfbewoning door natuurlijke personen voor langere tijd (>6 maanden);

• Leeftijdscriterium (≥ 18 jaar en < 35 jaar);

• Startersvrijstelling is nog niet eerder toegepast;

Let op! Bij een gezamenlijke verkrijging is het dus mogelijk dat één verkrijger de

vrijstelling wel kan toepassen en de andere verkrijger niet.

• Schriftelijke verklaring dat de woning als hoofdverblijf wordt gebruikt en de

startersvrijstelling niet eerder is toegepast.

• Vanaf 1 april 2021: waarde (inclusief aanhorigheden zoals de tuin, garage,

schuur, etc.) is niet hoger dan € 400.000.

Schriftelijke verklaring

Zowel voor toepassing van het lage tarief als voor toepassing van de

startersvrijstelling is een verklaring benodigd. Deze verklaring moet vóór het

passeren van de leveringsakte worden getekend.

Voor de verklaring kunnen de formulieren worden gebruikt die onlangs door de

Belastingdienst beschikbaar zijn gesteld. Belangrijk is dat elke verkrijger afzonderlijk

het verklaringsformulier invult en ondertekent.

Per verkrijger wordt beoordeeld of het lage tarief dan wel de vrijstelling van

toepassing is voor zijn of haar aandeel in de verkrijging. Zo is het mogelijk dat bij

een gezamenlijke verkrijging door persoon A en B, alleen door A de vrijstelling kan

worden toegepast, omdat B deze vrijstelling al voor een eerdere aankoop van een

woning heeft toegepast. In dit geval kan B wel het 2%-tarief toepassen indien hij

aan de eis van zelfbewoning voldoet.

Waarde van de verkrijging

De overdrachtsbelasting wordt berekend over de waarde van de verkrijging, welke

moet worden opgenomen in de verklaring. Deze waarde is ten minste gelijk aan de

koopsom van de woning, maar kan ook hoger zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval

indien u een woning van een familielid koopt tegen een (te) vriendelijk prijsje. Tot en

met 31 maart 2021 is de waarde van de verkrijging niet relevant voor de toepassing

van de startersvrijstelling. Per 1 april 2021 is de vrijstelling echter slechts nog toe te

passen op verkrijgingen met een waarde (incl. aanhorigheden zoals de tuin, garage,

schuur, etc.) die niet hoger is dan € 400.000.

Tot slot

Twijfelt u aan de kwalificatie van uw (toekomstige) verkrijging (woning/niet-woning),

of heeft u andere vragen over deze of andere overdrachtsbelastingproblematiek?

Neem dan gerust op met uw Govers contactpersoon.

Martin Kuijpers Anton Peeters Thomas Neijzen

kuipers@govers.nl peeters@govers.nl                           neijzen@govers.nl


