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Periodieke uitkeringen of 

afkoopsommen daarvan

Sommige periodieke uitkeringen vallen niet onder de  
loonheffing. U hebt over deze inkomsten dus nog geen  
belasting betaald. Daarom moet u deze uitkeringen  
aangeven. Het gaat om: 
– partneralimentatie (en afkoopsommen daarvan) 
– periodieke uitkeringen (en afkoopsommen daarvan) 
–  overige periodieke uitkeringen en verstrekkingen. 

Verstrekkingen zijn uitkeringen in een andere vorm dan 
geld, dus uitkeringen in natura. 

Partneralimentatie en afkoopsommen daarvan
Over partneralimentatie en afkoopsommen daarvan moet u inkomsten-
belasting betalen. De kosten die u maakte om partneralimentatie te 
krijgen of te behouden, mag u aftrekken. 

Wat moet u aangeven? 
De volgende uitkeringen voor partneralimentatie moet u aangeven: 
– partneralimentatie die u voor uzelf kreeg van uw ex-partner 
- ouderdomspensioen die uw ex-partner aan u doorbetaalde
– afkoopsommen voor partneralimentatiee die u voor uzelf kreeg van 

uw ex-partner
– huur die uw ex-partner voor uw huurwoning doorbetaalde
– rente die uw ex-partner betaalde voor uw deel van de eigen-

woningschuld
– bedragen die u kreeg voor verrekening van pensioenrechten of  

lijfrenten waarvoor premies in aftrek zijn gebracht 
– het eigenwoningforfait van de woning 
 Dit geldt alleen als u in 2014 op grond van een (voorlopige)  

partneralimentatieregeling in een woning woonde waarvan uw ex-
partner (mede-)eigenaar was. Was uw ex-partner (mede-)eigenaar 
van een deel van deze woning? Dan geeft u een evenredig deel 
van het eigenwoningforfait op. 

Wat hoeft u niet aan te geven? 
De partneralimentatie die u voor uw kinderen kreeg, hoeft u niet aan 
te geven. Deze is onbelast. 

Let op! 
De partneralimentatie die u via de Sociale Dienst voor uzelf kreeg, 
vult u niet in bij deze vraag. Deze alimentatie vult in bij vraag 1c. 

Aftrekbare kosten 
Maakte u kosten om de partneralimentatie of de afkoopsom te krijgen 
of te behouden? Dan mag u deze kosten aftrekken. Het gaat  
bijvoorbeeld om: 
– advocaatkosten 
– telefoonkosten 
– portokosten 
– reiskosten 
– incassokosten 

Niet-aftrekbare kosten 
De kosten om de echtscheiding en de boedelscheiding te regelen 
mag u niet aftrekken. 

Periodieke uitkeringen en afkoopsommen daarvan 
Periodieke uitkeringen en afkoopsommen daarvan waarop geen loon-
heffing is ingehouden, moet u aangeven. De kosten die u maakte om 
deze uitkeringen te krijgen of te behouden, mag u aftrekken. 

Wat moet u aangeven? 
U moet bijvoorbeeld de volgende periodieke uitkeringen aangeven: 
– periodieke overheidsbijdragen voor uw eigen woning 
– overige periodieke uitkeringen en verstrekkingen en afkoopsom-

men daarvan, bijvoorbeeld studietoelagen en lijfrente-uitkeringen
  Verstrekkingen zijn uitkeringen in een andere vorm dan geld, dus 

uitkeringen in natura. 

Let op!
Is op deze periodieke uitkering of afkoopsom daarvan wel loonheffing 
ingehouden? Vul deze inkomsten dan in bij vraag 1c.

Periodieke overheidsbijdragen voor uw eigen woning 
Dit gaat om de volgende overheidsbijdragen: 
– jaarlijkse bijdragen voor premiekoopwoningen 
– woninggebonden subsidies van de gemeente 

Was u de enige eigenaar? 
Was u de enige eigenaar van de woning op de datum van eerste 
bewoning? Geef dan de volledige bijdrage aan die u van de overheid 
ontving.

Was u samen met een ander eigenaar? 
Was u samen met een ander de eigenaar van de woning op de datum 
van eerste bewoning? Bijvoorbeeld omdat u in gemeenschap van 
goederen was getrouwd of de woning samen met een huisgenoot 
kocht? Dan geldt: 
– Als u in 2014 met de mede-eigenaar in de woning woonde,  

geeft u een evenredig deel van de overheidsbijdrage aan. Was u  
bijvoorbeeld voor de helft eigenaar? Dan geeft u de helft van de 
overheidsbijdrage aan. Dit geldt ook als de bijdrage alleen op uw 
naam werd uitbetaald 

– Als de mede-eigenaar in 2014 niet (meer) in het pand woonde, 
geeft u de volledige bijdrage aan 

Overige periodieke uitkeringen en verstrekkingen 
De volgende periodieke uitkeringen en verstrekkingen moet u  
aangeven: 
– periodieke studietoelagen (niet WSF)
– lijfrente-uitkeringen waarop geen loonheffing is ingehouden 
– uitkeringen van lijfrenteverzekeringen die u afsloot bij een  

verzekeringsmaatschappij in het buitenland 
– vergoedingen voor bedrijfsbeëindiging die u kreeg van de Stichting 

Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw 
– periodieke uitkeringen door het staken van uw onderneming 
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– periodieke uitkeringen in plaats van (arbeids)inkomsten die u hebt 
misgelopen of zou mislopen 

– periodieke uitkeringen door het staken of nalaten van werkzaam-
heden of diensten 

– periodieke uitkeringen uit een stamrecht dat u hebt gebruikt voor 
afname van uw oudedagsreserve 

– periodieke uitkeringen waar u geen recht op had, maar toch hebt 
gekregen van een rechtspersoon (bijvoorbeeld een periodieke  
studietoelage van een familiestichting) 

– periodieke uitkeringen als schadeloosstelling voor het mislopen van 
inkomsten of als bijdrage in kosten van levensonderhoud 

– afkoopsommen van de genoemde periodieke uitkeringen en  
lijfrenten 

Let op! 
Hebt u een lijfrente afgesloten na 15 oktober 1990? En hebt u  
hiervoor na 1991 nog premies betaald? Als u in 2014 die lijfrente  
hebt afgekocht, dan geeft u de afkoopsom van deze lijfrente aan bij 
vraag 1f. 

Wat vult u bij een andere vraag in? 
De volgende periodieke uitkeringen vult u niet in bij deze vraag: 
– ziektewetuitkeringen. Deze uitkeringen geeft u aan bij vraag 1b
– WAO- en WIA-uitkeringen. Deze uitkeringen geeft u aan bij  

vraag 1c 
– uitkeringen Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen 

(Waz). Deze uitkeringen geeft u aan bij vraag 1c 
– periodieke uitkeringen waarop loonheffing is ingehouden. Deze 

uitkeringen geeft u aan bij vraag 1c

Wat hoeft u niet aan te geven? 
De volgende (periodieke) uitkeringen hoeft u bijvoorbeeld niet aan  
te geven: 
– huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden 

budget 
– uitkeringen van de gemeente voor kinderopvang als u alleenstaan-

de ouder was 
– studiefinanciering op basis van de Wet studiefinanciering (WSF) 
– toelagen op basis van de Wet tegemoetkoming studiekosten 

(WTS) 
– studieleningen 
– eenmalige studie-uitkeringen 
– kinderbijslag 
– de uitkering Tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende 

meervoudig en ernstig lichamelijk gehandicapte kinderen (TOG). 
– zwangerschapsuitkeringen aan ondernemers van een particuliere 

verzekeringsmaatschappij
 Let op! Een zwangerschapsuitkering van het UWV moet u wel  

aangeven.

Aftrekbare kosten 
De kosten die u maakte om belaste periodieke uitkeringen en  
verstrekkingen te krijgen of te behouden, mag u aftrekken.  
Het gaat bijvoorbeeld om: 
– advocaatkosten 
– telefoonkosten 
– portokosten 
– reiskosten 
– incassokosten 

Niet-aftrekbare kosten 
De volgende kosten kunt u niet aftrekken: 
– premies die u betaalde voor de uitkering. 
– studiekosten. Deze trekt u af als studiekosten of andere  

scholingsuitgaven bij vraag 5e. 

Meer informatie
Bel voor meer informatie over periodieke uitkeringen (in geld of  
in natura) de BelastingTelefoon Buitenland: +31 55 538 53 85.


