
Belastingdienst kan niet aangegeven alimentatie navorderen

Als fiscalist lees ik consequent mijn vakliteratuur en kom ik geregeld spraakmakende kwesties tegen, die 
ook in de dagelijkse praktijk van betekenis kunnen zijn. Vandaar dat ik de hoofdlijnen van een uitspraak 
van Gerechtshof Leeuwarden deze keer aan de orde wil stellen.

In deze uitspraak ging het over de vraag of al dan niet tot navorderen kan worden overgegaan door de 
fiscus, vanwege het niet aangeven van alimentatie door de ex echtgenote. Wat was de crux van de zaak ?

Shirley en Patrick leefden sinds 2005 duurzaam gescheiden. Patrick was degene die vanaf dat moment een 
bedrag van € 2.500 per maand over op de gezamenlijke bankrekening. In 2006 werd de echtscheiding bij de 
rechtbank uitgesproken en werd de bankrekening op naam van Shirley gezet.

Volgens het echtscheidingconvenant moest Patrick doorgaan met het betalen van die € 2.500 per maand 
aan alimentatie. Shirley gaf deze alimentatie aan in haar fiscale aangifte. “So far so good”, want dat zijn nu 
eenmaal de fiscale spelregels. Een overijverige belastinginspecteur ging echter op een druilerige dag ook 
eens nakijken wat eigenlijk in 2005 was gedaan in de belastingaangiften.

Toen werd geconstateerd dat Patrick de alimentatie netjes in aftrek bracht in zijn eigen fiscale aangifte, 
maar dat Shirley helemaal niets aan alimentatie had opgevoerd in haar eigen fiscale aangifte. Een situatie 
die vaker kan voorkomen, als voormalige echtelieden niet meer “on speaking terms” zijn en ieder zijn 
eigen fiscale sores regelt.

Een navorderingsaanslag werd opgelegd door de fiscus. Daar was Shirley dus helemaal niet blij mee. Een 
gang naar de rechter bleek uiteindelijk onvermijdelijk. De rechter vond dat de fiscus wel degelijk over een 
navordering rechtvaardigend nieuw feit beschikte. Eerst werd nog door Shirley dapper tegengeworpen, 
dat de fiscus toch ook een onderzoeksplicht heeft. Dat ging de rechter te ver.

Deze onderzoeksplicht ging in algemene zin niet zover dat de fiscus ook het dossier van Patrick moest 
raadplegen. Behalve als sprake zou zijn van een geïntegreerde werkwijze bij het indienen van de fiscale 
aangifte. En dat was niet zo. De fiscale aangiften werden bovendien niet geïntegreerd behandeld van 
Patrick als betaler van de alimentatie en Shirley als ontvanger van de alimentatie.

Op zich vormde de aangifte van Shirley geen aanleiding om op voorhand te twijfelen aan de juistheid 
daarvan. De belastingrechter heeft dan ook uiteindelijk geoordeeld dat in deze kwestie geen sprake is van 
een ambtelijk verzuim van de zijde van de belastingdienst, welke niet voor navordering in aanmerking zou 
kunnen komen. Het beroep van Shirley werd ongegrond verklaard en de fiscus kon dus navorderen.

Leermoment voor de praktijk: bij een echtscheiding is het wezenlijk dat zowel een advocaat als fiscalist 
mee kijkt bij de onderhandeling c.q. afwikkeling van een echtscheidingsconvenant. Zo speelt niet alleen de 
kwestie van alimentatie een rol van betekenis, maar ook het verdelen van het gezamenlijke pensioen (met 
een lastig woord pensioenverevening). Laat ik nog maar zwijgen over de impact van een echtscheiding bij 
het hebben van een onderneming ? Het inschakelen van terzake deskundig advies is dan ook wezenlijk 
van belang. Niet alleen achteraf, maar ook tijdens de rit van een echtscheidingsproces. En liefst nog veel 
eerder, als in samenspraak met de notaris idealiter huwelijkse voorwaarden opgesteld moeten worden.
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