ALIMENTATIE
Ontvangen partner alimentatie en afkoopsommen daarvan
Het gaat om alimentatie en afkoopsommen daarvan welke worden belast via box 1. M.i.v. van 2018
moet over alle alimentatie, dus ook als deze is ingegaan voor 2006, de inkomensafhankelijke bijdrage
Zorgverzekeringswet worden betaald. Degene die de alimentatie-uitkeringen betaalde, moet in zijn
of haar aangifte de gegevens vermelden van degene die de alimentatie-uitkering ontving.
Huwelijk en geregistreerd partnerschap
Naast het huwelijk bestaat het geregistreerd partnerschap. Fiscaal worden geregistreerde partners
als gehuwden aangemerkt. Vermeld in de aangifte de uitkeringen en verstrekkingen voor
levensonderhoud (zgn. alimentaties) die van de (ex) echtgenoot zijn ontvangen. Dit geldt niet alleen
als het huwelijk door echtscheiding is ontbonden, maar ook als men duurzaam gescheiden leeft of
van tafel en bed is gescheiden. Ontvangen alimentatie en afkoopsommen zijn altijd belast bij de
degene die ze ontving. Het is dus niet mogelijk deze toe te rekenen aan de (ex) partner.
Duurzaam gescheiden leven
Er is sprake van duurzaam gescheiden leven als twee personen wettelijk zijn gehuwd, maar in feite
geen echtelijke samenleving voeren en deze situatie door een van hen of beiden als bestendig is
bedoeld. Duurzaam gescheiden leven en wel of niet elkaars fiscale partner zijn, lopen niet parallel.
Gehuwden die duurzaam gescheiden leven, blijven elkaars fiscale partner totdat zij een formeel
verzoek tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed hebben ingediend. Het kan dus voorkomen
dat de ene echtgenoot alimentatie ontvangt van de andere echtgenoot omdat zij duurzaam
gescheiden leven, maar toch elkaars fiscale partner zijn. De toestand van duurzaam gescheiden leven
eindigt zodra de samenwoning wordt hervat. Betalingen van de een aan de ander zijn dan geen
alimentaties meer, maar bijdragen aan de gezamenlijke huishouding.
Alimentaties
Alleen het voor de (ex) echtgenoot bestemde bedrag aan alimentatie is belast. Het deel voor de
kinderen is niet belast. Het gaat niet alleen om de vaste alimentatie, maar om alle (dus ook
onverplichte en incidentele) uitkeringen en verstrekkingen die men van de (ex) echtgenoot voor
levensonderhoud ten behoeve van zichzelf ontving. Niet alleen uitkeringen in geld moeten worden
aangegeven, maar ook de in natura genoten alimentatie, bijv. het gratis wonen in de door de
(ex) echtgenoot gehuurde woning. De (ex) echtgenoot kan bepaalde schulden of (eventueel jaarlijks
terugkerende) betalingsverplichtingen (bijv. ziektekosten, verzekeringen e.d.) die de
alimentatiegerechtigde had, voor zijn rekening hebben genomen. Ook deze bedragen moet de
alimentatiegerechtigde aangeven als door hem of haar genoten alimentatie.
Afkoop alimentatieverplichtingen bij echtscheiding
Als de (ex) echtgenoot de alimentatiegerechtigde bij wijze van (gehele of gedeeltelijke) afkoop van
de op hem of haar rustende alimentatieverplichting een bedrag ineens betaalde, is deze afkoopsom
bij hem of haar belast. Ook een aanmerkelijke overbedeling bij echtscheidingsconvenant
waartegenover hij of zij heeft afgezien van alimentatie waarop hij of zij recht zou doen gelden, is
belast als afkoopsom. Voor de (ex) echtgenoot is de afkoopsom aftrekbaar.

Afkoop alimentatie in de vorm van een lijfrente
Als de (ex) echtgenoot ter vervanging (afkoop) van alimentatie een koopsom voor een direct
ingaande lijfrente bij een verzekeringsmaatschappij heeft gestort, is dit bedrag bij de
alimentatieontvanger niet als afkoopsom belast, maar zijn de bij hem of haar ontvangen
lijfrentetermijnen belast. Voor de (ex) echtgenoot is de afkoopsom (premie) die hij of zij betaalde
aftrekbaar.
Aftrekbare kosten
De kosten tot verkrijging, behoud of verhoging van de alimentatie mogen worden afgetrokken. De
belangrijkste zijn de kosten van juridische bijstand. De kosten van de echtscheidingsprocedure en van
de verdeling van de gemeenschap zijn niet aftrekbaar. De nota’s (bijv. van de advocaat) inzake de
echtscheiding zullen dus vaak moeten worden gesplitst. Wel aftrekbaar zijn de kosten die de
alimentatiegerechtigde eventueel moet maken om de alimentatie te innen. Voor de
alimentatieplichtige zijn de kosten van een procedure ter voorkoming, verlaging of stopzetting van
de alimentatieverplichtingen niet aftrekbaar. (Advocaat) kosten die verband houden met de
gevolgen van de (echt) scheiding voor een door (een van) beiden gedreven onderneming, kunnen
aftrekbaar zijn als ondernemingskosten.
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