Persoonsgebonden aftrek
Alimentatie aan (ex-)echtgenote aftrekbaar
Als u gescheiden bent, duurzaam gescheiden leeft of gescheiden bent van tafel en bed, kunt u de in
2015 voor het levensonderhoud van uw (ex-)echtgenote gedane uitkeringen en verstrekkingen
(zgn. alimentaties) - zowel de periodieke als de meer incidentele - volledig als persoonsgebonden
aftrekpost aftrekken. U kunt niet alleen het bedrag dat u op grond van een rechterlijk vonnis moet
voldoen aftrekken, maar ook de uitkeringen die u onderling bent overeengekomen, mits deze
bedragen strekken tot voorziening in het levensonderhoud van uw (ex-) echtgenote. Ook incidentele
bedragen voor levensonderhoud die u voor haar bijv. rechtstreeks aan derden hebt betaald - zoals
belastingschulden of ziektekosten -, kunt u aftrekken; niet echter de aflossing op een hypothecaire
schuld op haar woning. U kunt ook de alimentatiebetalingen aftrekken die u bij nadere afspraak
voortzette nadat een vastgestelde (wettelijke) termijn van alimentatieplicht is verstreken, mits deze
betalingen bestemd zijn voor voorziening in het levensonderhoud en niet bovenmatig zijn. Ook is
aftrek toegestaan voor alimentatiebetalingen die werden hervat nadat zij eerder waren stopgezet.
Als uw (ex-) echtgenote hertrouwt, eindigt uw alimentatieplicht. Om bewijsproblemen te
voorkomen, is het verstandig dat u de alimentatie van uw bankrekening overmaakt naar een
rekening van uw (ex-) echtgenote.
Afkoop van alimentatie bij of na echtscheiding
Als u uw alimentatieverplichting aan uw (ex-) echtgenote bij of na echtscheiding (geheel of
gedeeltelijk) afkoopt met een som ineens, komt deze afkoopsom in zijn geheel voor aftrek in
aanmerking. Ook als u de alimentatie voor slechts een paar jaar afkoopt. Voor uw (ex-) echtgenote
vormt een ontvangen afkoopsom een belast inkomensbestanddeel.
Vaststelling van alimentatie en vastlegging van tijdstip uit elkaar gaan
Zolang er (nog) geen (voorlopige) voorziening of vonnis van de rechter over de hoogte van de
alimentatie is, zal de bijdrage van de man aan (het gezin van) de vrouw door de echtgenoten in
onderling overleg op een redelijk te achten bedrag moeten worden bepaald. Maak eventueel een
splitsing in een bedrag voor de vrouw en een bedrag voor de kinderen. Als de echtgenoten hun
financiële aangelegenheden duidelijk regelen, zal de inspecteur zich in beginsel bij die regeling
aansluiten. Als u het tijdstip van het verbreken en eventueel hervatten van de samenleving duidelijk,
zo mogelijk schriftelijk, vastlegt , voorkomt u later meningsverschillen. De precieze datum is van
belang voor de vraag in welke periode er sprake is van - voor de man aftrekbare en bij de vrouw
belaste - alimentatieuitkeringen.
Alimentatie voor kinderen niet aftrekbaar
De voor kinderen bestemde alimentatiebetalingen zijn niet aftrekbaar, ook niet als zij via de
gemeente worden uitbetaald. Bij de (ex-) echtgenote en bij de kinderen blijven die betalingen
onbelast. Zij zijn wel van belang voor u en voor uw (ex-) echtgenote bij het bepalen van de door haar
en/of u te genieten kinderbijslag. Sinds 1 januari 2015 kunt u geen vaste aftrek van uitgaven voor
levensonderhoud van kinderen meer genieten. Overleg met uw (ex-) echtgenote of het
desbetreffende bedrag - eventueel gedeeltelijk - als een alimentatiebetaling aan haar zou kunnen

gelden. Van belang hierbij is of de desbetreffende bedragen, gelet op uw beider inkomen, kunnen
worden geacht te strekken tot voorziening in het levensonderhoud van uw (ex-) echtgenote.
Geen aftrek van proceskosten e.d.
De kosten van een procedure of van juridische bijstand ter vaststelling, voorkoming, verlaging of
stopzetting van alimentatieverplichtingen of om u te verweren tegen een eis van uw (ex-) echtgenote
tot verhoging van de alimentatie, zijn bij u niet aftrekbaar. Voor de alimentatiegerechtigde zijn
(proces) kosten ter verkrijging, behoud of verhoging van alimentatie wel aftrekbaar.
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