
Een echtscheiding is een emotionele aangelegenheid. Desondanks doet u er goed aan u te laten 

adviseren over de afwikkeling van privé – en zakelijke kwesties. Daarbij zijn we u graag van dienst. 

Ook bij de ontbinding van een geregistreerd partnerschap of bij het opbreken van een ongetrouwde 

samenleving is het wijs de consequenties goed op een rij te zetten. Zo voorkomt u dat u later met 

negatieve gevolgen te maken krijgt die voorkomen hadden kunnen worden.

Fiscaal partnerschap
Door het beëindigen van een huwelijk of geregistreerd partnerschap eindigt 

ook het fiscaal partnerschap. U bent geen fiscale partners meer wanneer u een 

verzoek tot scheiding of ontbinding van uw geregistreerd partnerschap hebt 

gedaan én wanneer u niet meer op hetzelfde adres staat ingeschreven bij de 

gemeente. Gaat u tijdens een lopend kalenderjaar uit elkaar? Dan kunt u er voor 

kiezen om het hele jaar als fiscale partners behandeld te worden beschouwd. 

Dit maakt u kenbaar op uw aangifte inkomstenbelasting. U doet er goed aan om 

u hierover vooraf te laten adviseren.

Fiscale aandachtspunten bij echtscheiding
Voor de fiscale afwikkeling van een echtscheiding is het belangrijk om te weten 

onder welke voorwaarden u bent getrouwd en of u wel of niet een eigen woning 

bezit. Verder staan belangrijke zaken als de boedelscheiding en afspraken over 

alimentatie op de agenda. Heeft u kinderen, dan krijgt u te maken met mogelijke 

heffingskortingen en toeslagen, afhankelijk van de afspraken die u in uw ouder-

schapsplan maakt. Voert u gezamenlijk een bedrijf? Dan moeten er afspraken 

worden gemaakt over de voortzetting daarvan. Complexe materie in turbulente 

tijden, waarbij gedegen advies op zijn plaats is.

Voorlopige aanslag
Wanneer u een voorlopige aanslag krijgt is het verstandig deze zo snel mogelijk 

aan de nieuwe situatie aan te passen, in ieder geval binnen vier weken. Zo voor-

komt u dat u later bij moet betalen of dat u nu te weinig terugkrijgt. 

Echt-
scheiding

De accountants en fiscaal 

juristen van Bloemsma+Faassen 

Accountants en belastingadviseurs 

zijn er om ingewikkelde vraagstukken 

te vertalen naar begrijpelijke 

oplossingen. Heeft u naar aanleiding 

van de hier geboden informatie vragen? 

Neem dan gerust contact met ons op, 

we helpen u graag verder!

WWW.BLOEMSMAENFAASSEN.NL



Informeren Belastingdienst
Wanneer u gaat scheiden van tafel en bed, moet u dit aan de Belastingdienst 

doorgeven. De officiële scheiding krijgt de Belastingdienst door van de gemeente. 

U bent gescheiden van tafel en bed als u niet meer op hetzelfde adres staat 

ingeschreven en u een verzoek om scheiding van tafel en bed hebt gedaan bij de 

rechtbank. De gemeente informeert de Belastingdienst, maar dit kan enige tijd 

duren. Voor de zekerheid kunt u het ook zelf vast doorgeven.

Wanneer u een samenlevingscontract beëindigt dat u bij de notaris hebt gesloten 

of wanneer u een samenwoning zonder samenlevingscontract beëindigt geeft u 

dit zelf door aan de Belastingdienst. De gemeente voorziet in die gevallen niet in 

deze informatievoorziening.

Bloemsma+Faassen heeft vestigingen in Groningen, Assen en Hoogezand.

Wilt u meer weten?
Wij realiseren ons dat het verstrekken van informatie vaak nieuwe vragen oproept. Omdat uw situatie wellicht iets 

anders is dan de beschreven situatie of omdat u dieper op de materie in wilt gaan. De accountants en fiscaal juristen 

van Bloemsma+Faassen zijn steeds dichtbij en bieden graag meerwaarde. We zijn er, en we zijn er voor u!

www.bloemsmaenfaassen.nl

De informatie in deze flyer is met grote zorg samengesteld. Bloemsma+Faassen kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid of volledigheid van de flyer. Het copyright van tekst- en beeldmateriaal in deze flyer behoort aan Bloemsma+Faassen.

Volg ons op Twitter via @BloemsmaFaassen
Like ons op www.facebook.com/BloemsmaenFaassen


