
WEL OF GEEN FISCALE PARTNER? 
 
Sommige inkomensbestanddelen en aftrekposten mogen door fiscale partners naar 
willekeur worden verdeeld. Daarvoor is het dus van belang eerst vast te stellen wie 
fiscaal als elkaars partner gelden. 
 
Wie zijn voor de inkomstenbelasting fiscale partners 
 

1. Gehuwden, tenzij zij niet op hetzelfde adres staan ingeschreven in de 
Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) en zij bovendien een formeel 
verzoek tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed hebben ingediend; 

2. Registreerde partners; 
3. Ongehuwde meerderjarige samenwonenden die op hetzelfde adres staan 

ingeschreven in de GBA. Zij moeten bovendien aan tenminste een van de 
volgende vereisten voldoen: 

 
A. Zij hebben een notarieel samenlevingscontract; of 
B. Zij hebben samen een kind; of 
C. Een van hen heeft een kind van de ander als eigen kind erkend; of 
D. Ten minste een van hen is in de pensioenregeling van de ander als 

partner aangemeld; of 
E. Zij bewonen samen een woning die voor hen een eigen woning is; of 
F. Op hetzelfde adres staat een minderjarig kind van een van beiden 

ingeschreven, tenzij er sprake is van huur; of 
G. Sinds 1 januari 2012: zij waren het voorafgaande jaar al elkaars fiscale 

partner. Was u bijvoorbeeld in 2011 of daarna fiscale partners omdat u 
samen op hetzelfde adres was ingeschreven en een notarieel 
samenlevingscontract had, dan blijft u fiscale partners zolang de 
gezamenlijke inschrijving niet vervalt, ook al zou u het notariële 
samenlevingscontract verbreken.            

 
Einde fiscaal partnerschap 
 
Gehuwden zijn niet meer elkaars fiscale partner als zij niet meer op hetzelfde adres 
staan ingeschreven in de GBA en zij bovendien een formeel verzoek tot echtscheiding 
of scheiding van tafel en bed hebben ingediend. 
 
Geregistreerde partners zijn niet meer elkaars fiscale partner als zij niet meer op 
hetzelfde adres staan ingeschreven in de GBA en zij bovendien het geregistreerde 
partnerschapscontract hebben verbroken. Zolang zij dat partnerschapscontract niet 
hebben verbroken, blijven zij elkaars fiscale partner, ook al staan zij niet meer op 
hetzelfde adres in de GBA ingeschreven. 
 
Ongehuwd samenwonenden zijn niet meer elkaars fiscale partner als zij niet meer op 
hetzelfde adres staan ingeschreven in de GBA. 
 
 
 



 
Opeenvolgend twee fiscale partners 
 
Het kan zijn dat u een deel van het jaar gehuwd was en na verhuizing van u of uw 
echtgenote gedurende het andere deel van het dat jaar voldeed aan de voorwaarden 
voor fiscaal partnerschap met een ander met wie u op hetzelfde adres in de GBA. Dan 
heeft u in dat jaar volgtijdelijk dus twee verschillende mogelijke fiscale partners. U 
mag dan kiezen met wie van beide mogelijke fiscale partners u heel dat jaar fiscale 
partner wilt zijn. 
 
Deel van het jaar elkaars fiscale partner 
 
Als u een deel van het jaar aan de voorwaarden voor fiscaal partnerschap voldeed, 
zijn u en uw echt- of huisgenoot in beginsel slechts gedurende die periode elkaars 
fiscale partner 
 
Verwanten als fiscale partner 
 
Als degene met wie u samenwoont een eerstegraads verwant (kind,vader of moeder) 
is, kunt u alleen elkaars fiscale partner zijn als u beiden op 31 december 2012  
27 jaar of ouder was  (belastingjaar 2013). 
 
Een minderjarig pleegkind geldt voor deze regeling als kind, een meerderjarig 
pleegkind echter niet. Met een pleegkind van 18 jaar of ouder kunt u dus kiezen voor 
fiscaal partnerschap. 
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