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aftrek eigenwoningrente?
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Mijn man en ik leven al jaren duurzaam gescheiden. We hebben allebei een eigen huis,
met aftrek van eigenwoningrente. Wij leven beiden ons eigen leven, maar wij willen om
ons moverende redenen niet officieel scheiden. Welke gevolgen heeft het nieuwe
partnerbegrip dat op 1 januari 2011 in de inkomstenbelasting wordt ingevoerd voor ons,
met name voor de aftrek van eigenwoningrente?

Antwoord
Per 1 januari 2011 wordt het partnerbegrip in de wet inkomstenbelasting fors gewijzigd, voor
gehuwden en voor samenwoners. Voor gehuwden (en geregistreerde partners) gaat gelden dat die
altijd elkaars fiscale partner zijn, ook als zij duurzaam gescheiden leven. Voor ongehuwd
samenwonenden vervalt de mogelijkheid om te kiezen voor het fiscale partnerschap: in de wet
worden enkele situaties genoemd waarin ongehuwd samenwonenden verplicht elkaars partner zijn,
in alle andere gevallen vervalt het fiscale partnerschap. Zie ook BelastingBelangen oktober 2010:
Nieuwe regels voor fiscaal partnerschap per 2011.
Voor u en uw echtgenoot betekent het nieuwe partnerbegrip dat u vanaf 1 januari 2011 weer
elkaar’s fiscale partners bent, ook al leeft u duurzaam gescheiden ieder uw eigen leven. En dat heeft
in uw situatie vervelende gevolgen. Met name voor de aftrek van eigenwoningrente. Partners
kunnen – in fiscale zin – maar één eigen woning hebben; zij kunnen de rente op slechts één woning,
het hoofdverblijf, in aftrek brengen. Omdat u en uw man ieder een eigen woning heeft, moet u
kiezen welke van de twee woningen u onder de eigenwoningregeling laat vallen. Op die woning kan
de eigenwoningrente in aftrek worden gebracht, op de andere woning niet meer. Komt u daar
samen niet uit – er wordt geen keuze gemaakt – dan vallen beide woningen in box 3, en vervalt de
renteaftrek op beide woningen! Kiest u wél, maar ieder voor uw eigen woning, dan wint de partner
die zijn aangifte als eerste heeft ingediend: diens woning is de eigen woning in fiscale zin! Ik ga er
van uit dat u dat bent.
Vervolgens kunnen u en uw man de inkomsten uit die woning verdelen. Goede kans dat u in uw
aangifte er dan voor kiest om de aftrekpost voor de woning volledig aan u zelf toe te rekenen. Maar
voor die toerekening hebt u de handtekening (digid) nodig van uw man. Krijgt u die niet, dan geldt
verplicht een 50-50 verdeling. 
Doordat u en uw echtgenoot vanaf 2011 weer als partner worden aangemerkt voor de heffing van
inkomstenbelasting, moet u voortaan het inkomen van uw echtgenoot meenemen bij het berekenen
van de drempel voor de aftrek van giften en specifieke zorgkosten.
U ziet het: het nieuwe partnerbegrip verplicht u om weer in contact te treden met uw duurzaam
gescheiden levende echtgenoot om afspraken te maken hoe u uw gezamenlijke fiscale positie in
2011 gaat invullen.
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