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Bier, Bratwurst und belasting 
IBR Successierecht Duitsland 

 
In de EstateTip Review van vorige week kondigden wij al aan om in het kader van de 
aandacht voor de ‘internationale estate planning’ een indruk te geven van de 
successiebelastingen en maatregelen ter voorkoming van de dubbele heffing 
daarvan in ‘voor de hand liggende’ landen. Om u niet te lang in spanning te laten, 
‘kijken’ we deze week naar onze oosterburen. Voor een indruk van de impact van de 
Duitse successiebelastingen, kunt u EstateTip Review 2004-22 nog eens nalezen. 
 
Evenals Nederland sluit Duitsland voor de heffing van successierecht aan bij het 
woonplaatsbeginsel, zij het vanuit twee invalshoeken, te weten die van de erflater en 
die van de verkrijger. § 2 artikel 1 van het Erbschaftsteuer- und Schenkungssteuer-
gesetz (ErbStg) bepaalt – voor zover relevant – namelijk: 
 

‘wenn der Erblasser zur Zeit seines Todes (…) oder der Erwerber zur Zeit der 
Entstehung der Steuer (…) ein Inländer ist, für den gesamten Vermögensanfall’ 
[cursivering van ons, SBS] 

 
Duitsland heft – evenals Nederland – successiebelasting over het wereldvermogen 
mits de erflater of verkrijger ‘Inländer’ is. Daarvan is volgens § 2 artikel 1 ErbStg 
sprake bij: 
 

‘a. natürliche Personen, die im Inland einen Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt haben, 

b. deutsche Staatsangehörige, die sich nicht länger als fünf Jahre dauernd im 
Ausland aufgehalten haben, ohne im Inland einen Wohnsitz zu haben, 

c. unabhängig von der Fünfjahresfrist nach Buchstabe b deutsche Staats-
angehörige, die 
aa. im Inland weder einen Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt 

haben und 
bb. zu einer inländischen juristischen Person des öffentlichen Rechts in 

einem Dienstverhältnis stehen und dafür Arbeitslohn aus einer 
inländischen öffentlichen Kasse beziehen, sowie zu ihrem Haushalt 
gehörende Angehörige, die die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. 
Dies gilt nur für Personen, deren Nachlaß oder Erwerb in dem Staat, in 
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dem sie ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, 
lediglich in einem der Steuerpflicht nach Nummer 3 ähnlichen Umfang 
zu einer Nachlaß- oder Erbanfallsteuer herangezogen wird.’ 

 
De verkrijging van het wereldvermogen van of door een ‘Inländer’ leidt derhalve tot 
‘binnenlandse belastingplicht’. Voor de ‘buitenlandse’ Duitsers kent men het Aussen-
steuergesetz, welke van toepassing kan zijn bij de emigratie van een Duitser naar 
een ‘tax haven’, en welke regeling een ‘tienjaarsregeling’ kent. Van een ‘tax haven’ is 
sprake indien de belasting in dat (buiten)land minder dan 30% is van hetgeen in 
Duitsland bij een onbeperkte ‘binnenlandse belastingplicht’ geheven zou worden. 
 
Duitsland kent – evenals Nederland – belastingheffing op grond van het situs-
beginsel. 
 
§ 2 artikel 3 ErbStg bepaalt namelijk: 
 

‘in allen anderen Fällen für den Vermögensanfall, der in Inlandsvermögen im 
Sinne des § 121 des Bewertungsgesetzes besteht (…).’ [cursivering van ons, 
SBS] 

 
De situsheffing betreft derhalve de ‘Anfall’ van ‘Inlandsvermögen’, waarvan op grond 
van § 121 lid 2 van het Bewertungsgesetz sprake is bij: 
 

‘(…): 
1. das inländische land- und forstwirtschaftliche Vermögen; 
2. das inländische Grundvermögen; 
3. das inländische Betriebsvermögen. Als solches gilt das Vermögen, das 

einem im Inland betriebenen Gewerbe dient, wenn hierfür im Inland eine 
Betriebsstätte unterhalten wird oder ein ständiger Vertreter bestellt ist; 

4. Anteile an einer Kapitalgesellschaft, wenn die Gesellschaft Sitz oder 
Geschäftsleitung im Inland hat und der Gesellschafter entweder allein oder 
zusammen mit anderen ihm nahestehenden Personen im Sinne des § 1 
Abs. 2 des Außensteuergesetzes in der jeweils geltenden Fassung, am 
Grund- oder Stammkapital der Gesellschaft mindestens zu einem Zehntel 
unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist; 

5. nicht unter Nummer 3 fallende Erfindungen, Gebrauchsmuster und Topo-
graphien, die in ein inländisches Buch oder Register eingetragen sind; 

6. Wirtschaftsgüter, die nicht unter die Nummern 1, 2 und 5 fallen und einem 
inländischen Gewerbebetrieb überlassen, insbesondere an diesen vermietet 
oder verpachtet sind; 

7. Hypotheken, Grundschulden, Rentenschulden und andere Forderungen 
oder Rechte, wenn sie durch inländischen Grundbesitz, durch inländische 
grundstücksgleiche Rechte oder durch Schiffe, die in ein inländisches 
Schiffsregister eingetragen sind, unmittelbar oder mittelbar gesichert sind. 
Ausgenommen sind Anleihen und Forderungen, über die Teilschuld-
verschreibungen ausgegeben sind; 

8. Forderungen aus der Beteiligung an einem Handelsgewerbe als stiller 
Gesellschafter und aus partiarischen Darlehen, wenn der Schuldner 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt, Sitz oder Geschäftsleitung im 
Inland hat; 
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9. Nutzungsrechte an einem der in den Nummern 1 bis 8 genannten 
Vermögensgegenstände.’ 

 
Als zogenoemde ‘taxable events’ worden in Duitsland aangemerkt, de verkrijgingen 
krachtens erfrecht en schenking, de Zweckzuwendung en het ‘voortdurend’ bestaan 
van een familiestichting of -vereniging. Men dient zich hierbij allereerst te realiseren 
dat we door het gebruik van de termen erfrecht en schenking via het fiscale recht 
worden doorgestuurd naar het civiele recht. Dit betekent dat men zich, wil men 
vaststellen of sprake is van een dergelijke verkrijging, zal moeten verdiepen in 
desbetreffende wetgeving. Met een Nederlandse ‘bril’ op deze begrippen invullen is 
dan ook te kortzichtig. 
 
Voorts ziet u een tweetal in de Nederlandse successieregeling onbekende verkrij-
gingen. De Zweckzuwendung betreft de verkrijging krachtens erfrecht/schenking 
waarbij de verkrijger verplicht is om deze voor een bepaald doel te bestemmen. 
De familiestichtingen/-verenigingen worden ter zake van de verkrijging belast, maar 
ook telkens na ommekomst van een periode van dertig jaren. Bij een voortdurend 
bestaan derhalve. 
 
Als vaststaat dat zich een belastbaar feit heeft voorgedaan, dient de maatstaf van 
heffing te worden bepaald. De waardering van de verkrijging wordt op het 
Bewertungsgesetz gebaseerd, waarbij het Erbschaftsteuer- und Schenkungssteuer-
gesetz nog aanvullende regelingen bevat voor de waardering van onder meer 
aandelen in kapitaalvennootschappen en grondbezit. Zoals u in EstateTip Review 
2007-06 heeft kunnen lezen, hebben de Duitse waarderingsvoorschriften hun langste 
tijd gehad. Op uiterlijk 31 december 2008 dient er een nieuwe regeling te komen. 
 
Op de maatstaf van heffing kan vervolgens het tarief worden ‘losgelaten’. De Duitse 
successietarieven zijn – evenals in Nederland – afhankelijk van de verwantschap 
tussen de erflater en de verkrijger en van de waarde van de verkrijging; dubbel 
progressief derhalve. De tarieven voor de ‘woonplaats- en de situsbelasting’ zijn 
overigens gelijk. 
 
§ 15 ErbStg geeft de volgende tariefgroepen: 
 

‘(1) Nach dem persönlichen Verhältnis des Erwerbers zum Erblasser (…) 
werden die folgenden drei Steuerklassen unterschieden: 
 
Steuerklasse I: 
1. der Ehegatte, 
2. die Kinder und Stiefkinder, 
3. die Abkömmlinge der in Nummer 2 genannten Kinder und Stiefkinder, 
4. die Eltern und Voreltern bei Erwerben von Todes wegen; 
 
Steuerklasse II 
1. die Eltern und Voreltern, soweit sie nicht zur Steuerklasse I gehören, 
2. die Geschwister, 
3. die Abkömmlinge ersten Grades von Geschwistern, 
4. die Stiefeltern, 
5. die Schwiegerkinder, 
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6. die Schwiegereltern, 
7. der geschiedene Ehegatte; 
 
Steuerklasse III: 
alle übrigen Erwerber und die Zweckzuwendungen.’ 

 
Indien men weet in welke ‘Steuerklasse’ de verkrijger te vinden is, kan men tevens 
achterhalen welke vrijstelling voor hem beschikbaar is, die in mindering komt op de 
maatstaf van heffing. 
 
§ 16 ErbStg luidt als volgt: 
 

‘(1) Steuerfrei bleibt in den Fällen des § 2 Abs. 1 Nr. 1 der Erwerb 
 
1. des Ehegatten in Höhe von 307.000 Euro; 
2. der Kinder im Sinne der Steuerklasse I Nr. 2 und der Kinder verstorbener 

Kinder im Sinne der Steuerklasse I Nr. 2 in Höhe von 205.000 Euro; 
3. der übrigen Personen der Steuerklasse I in Höhe von 51.200 Euro; 
4. der Personen der Steuerklasse II in Höhe von 10.300 Euro; 
5. der Personen der Steuerklasse III in Höhe von 5.200 Euro. 
 
(2) An die Stelle des Freibetrags nach Absatz 1 tritt in den Fällen des § 2 Abs. 1 
Nr. 3 ein Freibetrag von 1.100 Euro.’ 

 
Voorts zijn in § 17 ErbStg nog aanvullende vrijstellingen voor de ‘langstlevende’ en 
de kinderen beschikbaar voor verkrijgingen krachtens erfrecht die op een ‘verzor-
gingsgedachte’ gebaseerd zijn. Deze zijn evenwel niet ‘inzetbaar’ bij de heffing van 
‘situsbelasting’. De vrijstelling in § 16 lid 2 ErbStg ziet overigens op de hiervoor 
bedoelde ‘situsbelasting’. 
 
Ten slotte zal de toepassing van de tarieven het bedrag van de belastingschuld 
opleveren. De tariefstructuur vertoont eveneens overeenkomsten met die in 
Nederland en is te vinden in § 19 ErbStg. De tarieven in Steuerklasse I lopen – via 
schijven – op van 7% naar 30%, in klasse II van 12% naar 40% en in klasse III van 
17% naar 50%. 
 
Bij de toepassing van de tariefstructuur dient te worden opgemerkt dat deze afwijkt 
van de in Nederland gehanteerde methode. In Duitsland valt de verkrijging namelijk 
in slechts één tariefschijf (de hoogste). De regeling bevat evenwel een techniek die 
de gevolgen van een ‘tariefsprong’ afzwakt. Voorts bevat de Duitse wetgeving nog 
een samentellingsregeling. De verkrijgingen – krachtens gift en erfrecht – binnen een 
periode van tien jaren worden namelijk samengeteld. De belasting wordt vervolgens 
over het totaalbedrag van de verkrijgingen berekend. Daarop wordt vervolgens een 
correctie toegepast met de heffingen over de voorafgaande verkrijgingen, waarbij de 
belasting over de laatste verkrijging nooit meer dan 50% van de waarde van die 
verkrijging bedraagt. 
 
Last but not least een inventarisatie van de Duitse maatregelen ter voorkoming van 
dubbele successiebelastingen. Duitsland heeft verdragen gesloten ter voorkoming 
van dubbele belasting (Griekenland, Oostenrijk, Zwitserland, Verenigde Staten van 
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Amerika, Zweden, Denemarken). Niet met Nederland dus, als gevolg waarvan even-
tuele dubbele belasting in de verhouding Nederland-Duitsland slechts met eenzijdige 
regelingen kan worden bestreden. De Duitse eenzijdige regeling is te vinden in § 21 
ErbStg (Anrechnung ausländischer Erbschaftsteuer), en kan slechts van toepassing 
zijn op een verkrijging als ‘binnenlands belastingplichtige’. Dat dit op zich geen 
verbazing hoeft te wekken, heeft u in de EstateTip Review van vorige week kunnen 
lezen. Wordt op grond van het situsbeginsel geheven, dan ontbreekt doorgaans een 
tegemoetkoming voor dubbele belastingheffing. 
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