INTRODUC TIE
Schema voor bepalen partnerschap
Bent u getrouwd/geregistreerd partner?

ja

Verzoek tot echtscheiding of
scheiding van tafel en bed ingediend?

ja

nog op hetzelfde adres ingeschreven?
nee

nee
Staat u op hetzelfde adres ingeschreven?

nee
nee Oorzaak opname in AWBZ-inrichting

ja

wel partner
geen partner
wel partner
wel partner 1)2)

ja

nee

geen partner

ja
Bent u beiden meerderjarig en heeft u
een notarieel samenlevingscontract?

ja

wel partner 1)

ja

wel partner 1)

ja

wel partner 1)

ja

wel partner 1)

ja

wel partner 1)

nee
Is er een kind geboren uit uw relatie?
nee
Heeft een van u beiden een kind van de
ander erkend?
nee
Is een van u beiden aangemeld voor
pensioen van de ander?
nee
Heeft u samen (zonder iemand anders) de
eigendom van uw hoofdverblijf?
nee
Woont er een minderjarig kind van een van
beiden op uw adres?

ja

nee

nee

wel partner 1)

ja

nee
Was u vorig jaar elkaars fiscaal partner?

was er sprake van een zakelijke huurrelatie?

ja

wel partner 1)
geen partner

1 ) Ouders en kinderen kunnen alleen partner zijn als zij beiden 27 jaar of ouder zijn
* Voldoet u slechts een deel van het jaar aan een van de voorwaarden van het fiscale partnerschap, dan bent u ook elkaars fiscale partners voor het andere deel van het
jaar waarin u op hetzelfde adres staat ingeschreven. Bent u in het andere deel van het jaar niet op hetzelfde adres ingeschreven, dan kunt u eventueel kiezen voor
voljaarspartnerschap.
* Voldoet u met meer dan een persoon aan een van de voorwaarden van het fiscale partnerschap, dan gaat de voorwaarde waaraan u in dit schema het eerst voldoet, voor.
* Heeft u met meer dan een persoon een apart notarieel samenlevingscontract, dan gaat het oudste contract voor.
* Heeft u met meer dan een persoon een gezamenlijk notarieel samenlevingscontract (meerrelatie), dan bent u met geen van hen partner, tenzij u aan een ander
criterium voldoet.
2) Als een van beide is opgenomen in een AWBZ-instelling kunt u de fiscus verzoeken om niet als fiscaal partners te worden aangemerkt.
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