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Partneralimentatie en andere 

onderhoudsverplichtingen 

Als u gescheiden bent of duurzaam gescheiden leefde,  
moet u misschien partneralimentatie betalen. Ook als u 
samenwoonde en daarna uit elkaar ging, kan het zijn dat u 
partneralimentatie moet betalen. Partneralimentatie is een 
bijdrage in de kosten van levensonderhoud van uw ex-partner. 
Een ex-partner kan een ex-echtgenoot zijn of iemand met wie 
u hebt samengewoond, maar ook een echtgenoot waarvan u 
duurzaam gescheiden leefde.

Betaalde u in 2014 partneralimentatie aan uw ex-partner? Dan mag 
u die partneralimentatie aftrekken als ‘Betaalde partneralimentatie 
en andere onderhoudsverplichtingen’. Het maakt niet uit of u de 
partneralimentatie via de rechter of onderling met uw ex-partner hebt 
geregeld. Ook andere onderhoudsverplichtingen kunt u in bepaalde 
gevallen aftrekken. Het is belangrijk dat u de afspraken of voorlopige 
voorzieningen schriftelijk vastlegt en beiden ondertekent.

Duurzaam gescheiden leven 
U leeft duurzaam gescheiden als u niet meer met uw echtgenoot in 
gezinsverband samenwoont en die situatie niet als tijdelijk is bedoeld. 
De situatie is tijdelijk als u en uw echtgenoot op proef uit elkaar zijn. 
Als een van u definitief niet meer wil samenwonen, leeft u duurzaam 
gescheiden. Duurzaam gescheiden leven eindigt nadat de rechter het 
huwelijk heeft ontbonden. 

Welke onderhoudsverplichtingen mag u aftrekken? 
– periodieke betalingen van partneralimentatie en losse aanvullingen 

daarop 
– een afkoopsom van partneralimentatie aan uw ex-echtgenoot of 

een koopsom voor lijfrenten die u hiervoor hebt gestort bij een  
verzekeraar. Dit geldt niet in de volgende gevallen: 

 - u betaalde de afkoopsom in de periode dat u duurzaam  
 gescheiden leefde 

 - u woonde ongetrouwd samen met uw ex-partner 
– ouderdomspensioen dat u als partneralimentatie doorbetaalt
– betalingen voor de verrekening van pensioenrechten, lijfrenten en 

andere inkomensvoorzieningen waarvan u de betaalde premies 
eerder hebt afgetrokken 

– bijstand die de Sociale Dienst aan uw ex-partner gaf en op u heeft 
verhaald 

– andere onderhoudsverplichtingen, zoals pensioenbetalingen aan 
vroeger huispersoneel of periodieke betalingen voor verplichtingen 
tot schadevergoeding

Woonde uw ex-partner in 2014 door een (voorlopige) partneralimen-
tatieregeling in de woning waarvan u de (mede)eigenaar was? Dan 
mag u het bedrag van het eigenwoningforfait dat u voor deze woning 
hebt aangegeven, als partneralimentatie aftrekken. 

Hoeft u geen eigenwoningforfait meer aan te geven omdat u langer 
dan twee jaar geleden uit elkaar bent gegaan? Geef dan de waarde 
van (uw deel van) deze woning aan in box 3 (sparen en beleggen). 
De eventuele schuld trekt u ook af in box 3. Hoewel het eigen-
woningforfait niet van toepassing is voor deze woning mag u  
dan toch uw deel van het bedrag van het eigenwoningforfait als  
partneralimentatie aftrekken. U rekent dit bedrag uit door het  
eigenwoningforfait te vermenigvuldigen met het percentage van  
uw eigendom in de woning.

Voorbeeld
U en uw ex-partner zijn al langer dan twee jaar uit elkaar. U bent 
voor 50% eigenaar van de woning waarin uw ex-partner woont. De 
WOZ-waarde van de woning is € 200.000. Het eigenwoningforfait 
is € 1.400. U mag dan 50% x € 1.400 = € 700 als partneralimentatie 
aftrekken. U geeft de helft van de waarde van de woning (€ 100.000) 
aan in box 3. De eventueel hierbij behorende schuld trekt u af in box 
3. Bent u niet langer dan twee jaar uit elkaar? Dan geeft u € 700 aan 
als inkomsten (eigenwoningforfait) en trekt u € 700 af als partner-
alimentatie.

Niet aftrekbaar
Niet aftrekbaar zijn:
– alimentatie die u voor uw kinderen hebt betaald
 U kunt misschien wel uitgaven voor levensonderhoud van kinderen 

jonger dan 21 jaar aftrekken bij vraag 5b.
– advocaat- en proceskosten die u hebt gemaakt om de partner-

alimentatie te verlagen of om van de partneralimentatieverplichting 
af te komen


