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Scheiden: fiscaal pijn lijden!
Een scheiding is een ingrijpend en
vaak pijnlijk proces. Bezittingen
moeten worden verdeeld en er moeten afspraken gemaakt worden over
de verdeling van pensioenrechten.
Tevens moet het leven worden
voortgezet en moeten er afspraken
worden gemaakt over alimentatie
en zorg voor partner en kind. Ook
de fiscale regelgeving moet in de
gaten worden gehouden. Zo kan bijvoorbeeld het nieuwe partnerbegrip
dat per 1 januari 2011 van kracht is
geworden de nodige gevolgen hebben voor de hypotheekrenteaftrek,
bepaalde heffingskortingen en
diverse toeslagen, zoals bijvoorbeeld zorgtoeslag, kindgebonden
budget, etc..
Het basis partnerbegrip
Met ingang van 1 januari jongstleden
is er een basis partnerbegrip gekomen
dat voor alle belastingwetten geldt.
Het basis partnerbegrip kan echter in
afzonderlijke wetten worden aangevuld of worden beperkt. Een keuze
voor fiscaal partnerschap is niet meer
mogelijk, men is fiscaal partner of niet.
Onder het basis partnerbegrip wordt
verstaan:
• de echtgenoot
• de geregistreerde partner
• de ongehuwde meerderjarige persoon waarmee een notarieel samenlevingscontract is aangegaan en die
op het zelfde woonadres in de
gemeentelijke basisadministratie
(GBA) staat ingeschreven.

hen die gaan scheiden.
Onder het oude regime eindigde het
fiscale partnerschap als de echtgenoten duurzaam gescheiden waren gaan
leven. Met ingang van 1 januari 2011
leidt het duurzaam gescheiden gaan
leven niet langer tot het vervallen van
het fiscale partnerschap. Het fiscale
partnerschap vervalt pas wanneer:
• als er een echtscheidingsverzoek
c.q. het verzoek tot scheiding van
tafel en bed bij de rechtbank is ingediend én
• de partner niet meer op het zelfde
woonadres in de GBA staat ingeschreven.
De vertrekkende partner blijft tot het
moment dat het echtscheidingsverzoek is ingediend en hij de echtelijke
woning verlaat fiscaal partner van de
achterblijvende partner. Als bijvoorbeeld het echtscheidingsverzoek nog
niet is ingediend en de vertrekkende
partner een nieuwe woning heeft
gekocht, kunnen er fiscale problemen
ontstaan. Men is immers nog fiscaal
partner van elkaar en zou dientengevolge maar één eigen woning kunnen
hebben.
Gevolgen voor de
hypotheekrenteaftrek
De wetgever heeft de ongewenste
gevolgen welke het nieuwe partnerbegrip heeft op de eigenwoningaftrek
aangepakt en opgelost door een wetswijziging door te voeren, waardoor de
vertrekkende partner nog steeds twee
jaren recht heeft op zijn deel van de
hypotheekrenteaftrek. De vraag wie de

hypotheekrenteaftrek gaat genieten
moet men echter zelf nog oplossen.
Gevolgen voor de heffingskortingen
Het nieuwe fiscale partnerbegrip kan
gevolgen hebben voor de heffingskortingen, zoals de alleenstaande ouderkorting en de aanvullende alleenstaande ouderkorting. Men komt hier louter
voor in aanmerking als men gedurende
minimaal 6 maanden géén fiscale partner heeft. Hieraan kan alleen worden
voldaan wanneer de inschrijving op
een ander adres in de GBA en het
echtscheidingsverzoek voor 1 juli is
afgewikkeld.
Gevolgen voor de toeslagen
Men dient er rekening mee te houden
wanneer de vertrekkende partner nog
steeds op het zelfde woonadres in de
GBA staat ingeschreven dit vergaande
gevolgen kan hebben voor de diverse
toeslagen. Ondanks dat men niet meer
feitelijk samen woont, is er toch een
toeslagpartner, waardoor het recht op
zorgtoeslag, kindgebonden budget,
huurtoeslag, etc. drastisch wordt aangetast.
Het nieuwe fiscale partnerbegrip en de
beëindiging ervan heeft derhalve grote
gevolgen in tal van situaties. Wij adviseren u reeds in een vroeg stadium
van een scheiding advies in te winnen
en maatregelen te treffen zodat het fiscale partnerschap tijdig eindigt of juist
nog enige tijd voort duurt.
Werner Goorden, Accountant
Peter Soffers, Fiscaal Jurist

Aanvulling Wet
Inkomstenbelasting 2001
Het basis partnerbegrip wordt voor de
Wet Inkomstenbelasting 2001 uitgebreid met degenen die op het zelfde
woonadres in de GBA staan ingeschreven en:
• met wie een kind is gekregen of die
een kind van de ander heeft erkend,
en/of;
• die voor de toepassing van een pensioenregeling als partner is aangemeld, en/of;
• met wie (gezamenlijk) een huis is
gekocht waarvan beide eigenaar
zijn.
Problemen bij echtscheiding
Door het nieuwe partnerbegrip ontstaan er met name problemen voor

Werner Goorden (Accountant) en Peter Soffers (Fiscaal Jurist).

