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Per 1 januari 2011 worden de regels voor het fiscaal
partnerschap – in de inkomstenbelasting – flink
gewijzigd. Uitgangspunt van de nieuwe regeling is dat
gehuwden en geregistreerd partners altijd fiscaal
partner zijn, ongeacht of zij samenwonen. Ongehuwd
samenwonenden zijn in enkele aangewezen situaties
verplicht fiscaal partners, in andere situaties – met
name voor samenwoners zonder een notariële
samenlevingsovereenkomst – vervalt de mogelijkheid
om te kiezen voor een fiscaal partnerschap. 
Het nieuwe fiscale partnerbegrip gaat direct per 1
januari 2011 in; er geldt géén overgangsregeling.

Vanaf 1 januari 2011 bent u voor de
inkomstenbelasting ‘verplicht’ fiscale partners als: 

• u gehuwd bent, of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan. 
Niet meer van belang is of u en uw echtgenoot samenwonen of op hetzelfde adres staan
ingeschreven bij de gemeente. Echtgenoten die al jaren duurzaam gescheiden leven, zijn
vanaf 1 janauari 2011 ‘ineens’ weer fiscale partners. Met alle gevolgen van dien,
bijvoorbeeld voor de aftrek van eigenwoningrente. Echtgenoten die (civielrechtelijk) zijn
gescheiden van tafel en bed zijn géén partners.

• u ongehuwd samenwoont en beiden ingeschreven staat op hetzelfde woonadres bij de
gemeente gedurende meer dan zes maanden in het kalenderjaar én u

 • een notarieel samenlevingscontract heeft, of
 • woont in een woning waarvan u beiden (gezamenlijk) eigenaar bent, of
 • samen een kind heeft, of
 • de ene partner het kind van de andere partner heeft erkend, of
 • u uw huisgenoot heeft aangewezen als gerechtigde tot het partnerpensioen.

 

 Ongehuwd samenwonenden zijn ook verplicht partner als ze in het voorafgaande jaar als
fiscale partners kwalificeerden, en nog steeds op hetzelfde woonadres bij de gemeente
staan ingeschreven. 
Samenwoners die niet voldoen aan één van de hiervoor genoemde vereisten, zijn vanaf
2011 géén fiscale partners meer. De mogelijkheid om voor het fiscale partnerschap te
kiezen vervalt.
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