BEPERKING AFTREK
PARTNERALIMENTATIE
VANAF 2020
Er is de laatste tijd al veel geschreven
over het wetsvoorstel herziening
partneralimentatie. De Eerste Kamer
is in mei 2019 akkoord gegaan met dit
wetsvoorstel en dat heeft vergaande
gevolgen voor de duur van de verplichting tot betaling van partneralimentatie. Die termijn wordt vanaf 1 januari
2020 in beginsel teruggebracht van 12
naar maximaal 5 jaar (maar er bestaat
ook een aantal uitzonderingen op
deze hoofdregel). Waar in de praktijk
minder aandacht aan wordt besteed, is
het feit dat vanaf 1 januari 2020 ook
de fiscale aftrek van partneralimentatie beperkt wordt.
Hoe zit het nu?
Wie partneralimentatie betaalt mag de
betaalde bedragen opgeven als aftrekpost
in de aangifte inkomstenbelasting. Het
belastbaar inkomen wordt daardoor lager
en per saldo betaalt de alimentatieplichtige daardoor minder inkomstenbelasting. Het hangt af van de hoogte van het
inkomen, maar op dit moment is betaalde
partneralimentatie tegen een maximaal
tarief van 51,75% aftrekbaar. In feite betekent dat, dat iemand die partneralimentatie betaalt in dat geval 51,75% van de
betaalde partneralimentatie als het ware
“terugkrijgt” van de belastingdienst .
De gevolgen van de nieuwe Belastingplannen.
Vanaf 2020 gaan de percentages waartegen betaalde partneralimentatie kan
worden afgetrokken stapsgewijs omlaag
van 51,75% in 2019 naar 37% in 2023.
Met name alimentatieplichtigen met een
hoger inkomen zullen van deze nieuwe
regels nadeel ondervinden. Een voorbeeld: iemand die met een bruto jaarinkomen van ongeveer € 70.000,- die €
1.000,- bruto per maand aan partneralimentatie betaalt, heeft daarover nu een
fiscaal voordeel van € 517,50 per maand
en betaalt dus een netto bedrag van €
482,50 per maand. Wanneer de alimentatie in 2023 nog slechts tegen een tarief
van 37% fiscaal aftrekbaar is, bedraagt de
netto maandlast € 630,- per maand. Een
flinke stijging dus.
Als u al gescheiden bent.
Als in het verleden bij het vaststellen van
de partneralimentatie berekeningen zijn
gemaakt is daarin in principe rekening
gehouden met het fiscaal voordeel op
grond van de regels die nu gelden. Omdat
de aftrek vanaf 2020 wordt beperkt stij-

gen de maandelijkse netto alimentatielasten van de alimentatieplichtige. Dat zou
aanleiding kunnen zijn om nieuwe berekeningen te laten maken om te bekijken
of de verschuldigde alimentatie nog wel
in overeenstemming is met de geldende
regelingen.
Zo nodig kan een procedure bij de rechtbank worden opgestart met het verzoek
om een lager bedrag aan partneralimentatie vast te stellen. Het is belangrijk
daarmee niet te lang te wachten, omdat
rechters in het algemeen terughoudend
zijn met het wijzigen van alimentatiebedragen met terugwerkende kracht.
Nog niet gescheiden?
Zit u op dit moment in een scheidingstraject, dan is het zaak om stil te staan bij
de gevolgen van al deze nieuwe regels. Bij
het opstellen van het echtscheidingsconvenant kan bijvoorbeeld een bepaling
worden opgenomen dat de alimentatie
ieder jaar opnieuw berekend wordt, rekening houdend met de verminderde belastingaftrek.
Heeft u naar aanleiding van dit artikel
vragen, neemt u dan gerust geheel vrijblijvend contact op met een van onze
kantoren in Hulst (0114-312090), Terneuzen (0115-617200) of Middelburg (0118370670), of mailt u naar info@derechteradvocaten.nl. Ook kunt u onze gratis
inloopspreekuren van 08:30 tot 09:30
uur bezoeken in Hulst (Havenfort 2), Terneuzen (Axelsestraat 1) en Middelburg
(Noordpoortplein 3). Wij zijn u graag van
dienst.
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