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Scheiden en de fiscus  
 
Scheiden en de belastingdienst, daar kunnen we niet omheen. “Leuker kunnen zij het 
niet maken, wel makkelijker is hun devies.” Je moet echter wel weten wat er nu wel kan 
en wat er niet kan bij een scheiding. Bij een scheiding krijg je dan ook te maken met 
fiscale zaken, die eventueel tot een aanslag/naheffing kunnen leiden.  
Bij “scheiden doe je samen” helpen wij jullie de weg te wijzen in deze lastige materie.  

 
Scheiden en Alimentatie  
Belangrijke zaken waar je mee te maken krijgt en die fiscale gevolgen hebben voor je 
en/of uw ex-partner: Scheiden, alimentatie en belasting zijn drie zaken die onlosmakelijk 
aan elkaar zijn verbonden.  
Bij alimentatie kunnen er diversen situaties zich voordoen. We maken dan ook 
onderscheid tussen:  

 

✓ Betalen van partneralimentatie  

✓ Ontvangen van partneralimentatie  
 

Betalen van partneralimentatie  
Voor de partner die een bijdrage gaat leveren aan het levensonderhoud van de ex-
partner is het totale bedrag wat is betaald aan uw ex-partner fiscaal aftrekbaar voor de 
inkomstenbelasting. Je kunt dit vergelijken met hypotheekrente aftrek. Dit bedrag 
vermindert je belastbare inkomen. Je totale belastbare inkomen is gelijk aan je 
verzamelinkomen. Je verzamelinkomen is weer gelijk aan je toetsingsinkomen inzake de 
toeslagen. Derhalve heeft de betaling van partneralimentatie invloed op de hoogte van 
de eventueel te verkrijgen toeslagen.  

 
Ontvangen van partneralimentatie  
Voor de partner die de bijdrage gaat ontvangen van de ex-partner gelden de navolgende 
regels. Je dient dit bedrag aan te geven als zijnde inkomsten in box I. Deze “inkomsten” 
worden dus bij je belastbaar inkomen opgeteld. Je dient hier dan ook 
inkomstenbelasting over te betalen. Daarnaast kan het zo zijn, in die gevallen dat je nog 
niet aan de inkomensgrens zit, dat je inkomensafhankelijke bijdrage 
zorgverzekeringswet dient te betalen. Ook hier telt dat je totale belastbare inkomen is 
gelijk aan je verzamelinkomen. Je verzamelinkomen is weer gelijk aan je 
toetsingsinkomen inzake de toeslagen. Derhalve heeft het ontvangen van 
partneralimentatie invloed op de hoogte van de eventueel te verkrijgen toeslagen.  
Onze financieel scheidingsplanner kan je helpen om deze zaken op een rij te zetten en 
samen met jullie bekijken wat wel en niet mogelijk/verstandig is. Samen met ons komen 
jullie dan tot een oplossing welke het beste bij jullie samen past.  
Uiteindelijk komt dit alles op een goede wijze in jullie echtscheidingsconvenant te staan, 
zodat u in de toekomst niet voor vervelende verrassingen komt te staan.   
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Scheiden en Eigen Woning  
Scheiden, Eigen woning en Belasting zijn ook drie zaken die onlosmakelijk met elkaar 
zijn verbonden. Daarbij kunnen zich ook meerdere situaties zich voordoen. We maken 
dan ook onderscheidt tussen:  
 
1. De (echtelijke) woning verkopen; hypotheekrente aftrek als één reeds de woning heeft 
verlaten; de bijleenregeling voor als je een andere woning aankoopt.  
 
2. Een eigen woning aankopen; o.a. de bijleenregeling bepaald hoelang je nog 
hypotheekrente mag aftrekken over bepaalde leningsdelen.  
 
3. Het onverdeeld laten van de (echtelijke) woning; hypotheekrente aftrek op het 
moment dat één reeds de woning heeft verlaten.  
 
4. Verhuren van de eigen woning; denk aan belastbare huuropbrengsten (zie ook 
document huuropbrengsten).  
 

 


