
    

 

 

Afkoop partneralimentatie  

-Inkomstenbelasting voorkomen, opteren voor “voljaarpartnerschap.” 

*Voorbeeldsituatie: 
Begunstigde blijft in de woning en behoudt de overwaarde van de woning. 
De overwaarde wordt geruild tegen de partneralimentatie. 
 
Deze afkoopsom van partneralimentatie dient fiscaal te worden belast voor de ontvanger. 
Het belastbaar inkomen van de ontvanger wordt door de afkoopsom verhoogd. 
Let op: dit kan gevolgen hebben voor de te ontvangen toeslagen 
 
Opteren voor ‘voljaarpartnerschap”. !! 
Belasting voor de ontvanger verrekenen met “persoonsgebonden aftrek” van de betaler 
 
Relevant hierin  is: 
1 de ontbinding van het fiscaal partnerschap 
2 inschrijving echtscheiding in de Burgerlijke Stand en  
3 het opstellen en ondertekenen van de akte van levering bij de notaris (levering van de woning) 
Deze drie momenten moeten in hetzelfde kalenderjaar plaatsvinden! 

• Afspreken dat de afkoopsom betaald wordt na levering van de woning!  
 
 
 

2.Belastbare schenking:  

-schenkingsbelasting 
Het kan voorkomen dat een van de partijen afziet van bepaalde rechten. 
De andere partner wordt daardoor bevoordeeld. Dit wordt gezien als een “schenking”. 
Hiervan heeft u de plicht aangifte van deze schenking te doen bij de belastingdienst. 
Ook indien er volgens u sprake is van een natuurlijke verbintenis ofwel een morele verplichting  
naar de ander ten aanzien van de bevoordeling. 
 
In het convenant staat dit als volgt beschreven: 
 

Partijen stellen vast dat zij, voor zover in dit echtscheidingsconvenant niet anders is bepaald, over en 

weer niet de bedoeling hebben om elkaar in het kader van de afwikkeling van hun huwelijk en de 

regeling omtrent de gevolgen van de scheiding te bevoordelen.                                                                                                          

Partijen zijn van mening dat de regeling zoals omschreven in deze overeenkomst in lijn is met de 

onderlinge wettelijke rechten en plichten.                                                                              

Indien en voor zover de regeling beschreven in deze overeenkomst desondanks naar objectieve 

maatstaven als een bevoordeling van één van de partijen wordt aangemerkt, is sprake van de 

voldoening van een natuurlijke verbintenis/ morele verplichting.  

(Partijen zijn er op gewezen dat zij, ook in het geval er sprake is van een natuurlijke verbintenis/   

morele verplichting, verplicht zijn om aangifte te doen voor de schenkbelasting)     

Mocht de belastingdienst desondanks een belaste schenking constateren en tegen dit oordeel zijn alle 

rechtsmiddelen uitgeput, dan beroepen partijen zich op toepassing van het echtgenotentarief dat 

volgt uit het besluit van de staatsecretaris van Financiën, de dato 5 juli 2010 (nummer DGB2010/872) 

 
 
 

 



    

 
 
 
 
 
Een natuurlijke verbintenis (morele verplichting) kan worden vrijgesteld van schenkingsbelasting.  
(Het is aan u de belastingdienst te overtuigen van de natuurlijke verbintenis) 
 
 
Een natuurlijke verbintenis is een verbintenis die (in tegenstelling tot andere verbintenissen) bij  
de rechter niet af te dwingen is.  
Er bestaat een dringende morele verplichting als voldoening van een aan de ander toekomende  
prestatie maar die verplichting is juridisch gezien niet afdwingbaar.  
Of een morele verplichting ‘dringend’ is, moet worden beoordeeld aan de hand van de 
maatschappelijke opvattingen. 
Als voorbeeld: denk aan de morele verplichting van kinderen om hun bejaarde ouders (indien nodig) 
(financieel) te ondersteunen……….. 
 
 
Indien een verkrijging/ bevoordeling het directe gevolg is van afspraken die zijn gemaakt bij de 
scheiding kunt u alsnog opteren voor het gehuwdentarief van 10%.  
(ipv het 30% tarief) 
 
 
 

Waarde 
schenking 

partner en (pleeg- of 
stief)kinderen betalen over de 
waarde 

kleinkinderen en 
verdere afstammelingen 
betalen over de waarde 

overige personen 
betalen over de 
waarde 

€ 0 - € 126.723  10%  18%  30% 

€ 126.724 en 
meer 

20%  36%  40% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


