
 

 

Modelverzoek voorwaardelijke vrijstelling/conserverende aanslag schenkbelasting in verband 
met een bedrijfsopvolging (artikel 35b, lid 7 Successiewet)  

 
 
Belastingdienst[segment] 
Kantoor [plaats] 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Inleiding 
Mede namens de schenker de heer/mevrouw [naam] woonachtig [adres] 
te [plaatsnaam] deelt ondergetekende (verkrijger) [naam] woonachtig [adres] te [woonplaats] u het 
volgende mee. 
Met ingang van [datum] is tussen schenker en verkrijger een vennootschap onder firma/maatschap 
aangegaan tot exploitatie van een [invullen]en alles wat daarmee in de ruimste zin verband houdt, 
waarvan mede blijkt uit een op [datum] getekende overeenkomst. 
Blijkens de akte van verdeling/bedrijfsoverdracht/levering op [datum] is genoemd 
samenwerkingsverband ontbonden en is de onderneming volledig overgenomen door 
ondergetekende, die deze vanaf genoemde datum als eenmanszaak voortzet. Blijkens de akte 
bedroeg de overnamesom € [bedrag] 
 
Verzoek voorwaardelijke vrijstelling 
De ondergetekende doet hierbij op grond van artikel 35b, lid 1 een beroep op de faciliteit van de 
bedrijfsopvolging zoals genoemd in hoofdstuk III A van de Successiewet 1956. 
De waarde in het economisch verkeer van het aandeel in het ondernemingsvermogen van de 
schenker bedraagt op grond van artikel 21, lid 12 Successiewet € [bedrag] De waarde going concern 
van zijn deel bedraagt € [bedrag] 
De ondergetekende verzoekt de inspecteur op grond van artikel 35b lid 1 Successiewet een 
voorwaardelijke vrijstelling te verlenen van € [bedrag] Deze is als volgt berekend: 
 
Verschil waarde in het economische verkeer -/- lagere waarde going concern €…………………………. 
Vrijstelling van 100% over waarde going concern (max 2022) :€ 1.134.403       …………………………..                                                                         
Vrijstelling van 83% over waarde going concern minus 100% vrijstelling           ………………………….. 
Totale voorwaardelijke vrijstelling                                                                       €…………………………. 
 
Verzoek conserverende aanslag 
De verkrijger verzoekt de inspecteur voorts op grond van artikel 35b, lid 2 Successiewet als 
geconserveerde waarde aan te merken een bedrag van €[bedrag] Deze is als volgt berekend: 
 
Waarde verkregen ondernemingsvermogen minus overnamesom (belaste verkrijging)                          
                                                                                                                                €……………………… 
Af: voorwaardelijke vrijstelling                                                                                   ……………………… 
Geconserveerde waarde                                                                                         €……………………… 
 
Voor de verschuldigde schenkbelasting over de geconserveerde waarde verzoek ik u op grond van 
artikel 25, lid 12 Invorderingswet gedurende een periode van 10 jaar uitstel van betaling te willen 
verlenen. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Toelichting 


