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Per 1 januari 2011 zijn de regels rondom het fiscaal  partnerschap gewijzigd.  De wijzigingen die 
hebben plaatsgevonden kunnen met name gevolgen met zich meebrengen voor:

• Ongehuwd samenwonenden; en

• Gehuwden die willen scheiden en/of gehuwden die “duurzaam gescheiden” leven.

Fiscaal partnerschap 
Als u en uw partner fiscaal partners zijn voor de belastingdienst betekent dit dat u voor bepaalde 
inkomsten en aftrekposten zelf kunt kiezen bij wie welke persoon de post wordt opgevoerd en/of 
afgetrokken in de aangifte inkomstenbelasting. Door met deze posten te schuiven kunt u er voor 
zorgen dat het eindresultaat voor u als belastingbetaler voordeliger is. 

Vanaf  1 januari 2011 kunt u als ongehuwd samenwonenden niet meer kiezen voor wel of geen 
fiscaal partnerschap. Om nu in aanmerking te komen voor fiscaal partnerschap moet u voldoen aan 
een aantal voorwaarden zoals die zijn opgesteld door de wetgever.

Voorwaarden fiscaal partner
Woont u in 2011 ongehuwd samen en staat u beiden op hetzelfde adres bij de gemeente 
ingeschreven, dan bent u fiscaal partner als u aan één van de onderstaande voorwaarden voldoet.

- u hebt een notarieel samenlevingscontract; of
- u heeft samen een kind ; of
- u of uw partner heeft een kind en de ander heeft dit kind erkend; of
- u bent in het kader van een pensioenregeling als partners aangemerkt; of
- u bent beiden eigenaar van een woning die tevens uw hoofdverblijf is.

Uw fiscaal partnerschap begint op het moment dat u allebei op hetzelfde adres staat ingeschreven bij 
de gemeente en eindigt op het moment dat dit niet meer zo is. Indien u niet aan bovenstaande 
voorwaarden voldoet bent u geen fiscaal partners. U kunt in de aangifte inkomstenbelasting (vanaf 
2011) hier dan ook niet meer voor kiezen.

Schenk- en erfbelasting
Voor de schenk- en erfbelasting gelden  stringentere formele voorwaarden voor het fiscaal 
partnerbegrip. 
Indien u een notariële samenlevingscontract heeft, bent u voor de inkomstenbelasting automatisch 
fiscaal partner. Echter voor de schenk- en erfbelasting bent u pas fiscaal partner als in het notariële
samenlevingscontract de wederzijdse zorgverplichting is opgenomen. De voorwaarden voor de 
inkomstenbelasting zoals een gezamenlijk gekochte woning, een kind of een gezamenlijk pensioen 
volstaan niet. Voordelen van het fiscaal partnerbegrip voor de erfbelasting zijn oa het recht op de 
verhoogde vrijstelling (gelijkstelling met gehuwden) alsmede een aanmerkelijk lager tarief.
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Beëindigen fiscaal partnerschap voor gehuwden
Vóór 1 januari 2011 eindigde het fiscaal partnerschap op het moment dat partners duurzaam 
gescheiden gingen leven. De definitie van duurzaam gescheiden leven onder de oude wetgeving hield 
in dat een van de partners verhuisde uit de echtelijke woning en ingeschreven stond op een ander 
adres.

Met ingang van 1 januari 2011 is dit gewijzigd en eindig het fiscaal partnerschap pas op het moment 
dat de advocaat de aanvraag voor echtscheiding naar de rechtbank stuurt. 

Conclusie
De nieuwe regels omtrent het fiscaal partnerschap brengen wijzigingen met zich mee waar met 
name ongehuwd samenwonenden en gehuwden met een scheidingswens op bedacht moeten zijn. 
Ongehuwd samenwonenden die in 2011 fiscaal partner willen zijn, zullen aan een van de 
bovengenoemde voorwaarden voor een fiscaal partnerschap moeten voldoen.
Om vanaf 1 januari 2011 als fiscaal partner aangemerkt te worden kunt u trouwen of een notariële 
samenlevingsovereenkomst aangaan. 

Gehuwden die duurzaam gescheiden leven, maar die het verzoek tot echtscheiding nog niet hebben 
ingediend bij de rechtbank, worden in 2011 (weer) automatisch aangemerkt als fiscaal partners. Om 
het fiscaal partnerschap te beëindigen zullen zij op een zo kort mogelijke termijn een 
echtscheidingsverzoek in moeten dienen bij de rechtbank. 




