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Mijn vriendin en ik wonen al enkele jaren ongehuwd samen in een huurwoning. Wij
hebben in het verleden niet voor het fiscale partnerschap gekozen omdat dat voor ons
nadelig zou uitpakken. Wij hebben – door een toevallige samenloop van omstandigheden
– ieder 3% van de aandelen in een BV. Die aandelen vallen nu in box 3, bij een fiscaal
partnerschap zou dat aandelenpakket in de dure box 2 terecht komen. Ik weet dat het
fiscale partnerschap per 1 januari jl. is aangepast, maar hoe het precies zit weet ik niet.
Mijn vriendin is zwanger: wij verwachten nog dit jaar ons eerste kindje. Heeft dat
gevolgen voor onze fiscale positie?

Antwoord
Allereerst de hartelijke gelukwensen. 
De geboorte van uw eerste kindje nog dit jaar heeft
ingrijpende gevolgen voor uw fiscale positie: u en uw
vriendin worden verplicht fiscale partners, en wel –
als uw kind nog dit jaar geboren wordt – met
terugwerkende kracht tot 1 januari 2011. 
Onder de nieuwe wettelijke regeling is voor u en uw
vriendin de mogelijkheid om te kiezen voor het fiscaal
partnerschap vervallen. U bent voor de
inkomstenbelasting verplicht fiscale partners als u
ongehuwd samenwoont en ingeschreven staat op
hetzelfde woonadres in de gemeentelijke
basisadministratie (GBA) én uw beiden
• een notarieel samenlevingscontract heeft, of
• woont in een woning waarvan u beiden (gezamenlijk) eigenaar bent, of
• samen een kind heeft, of
• de ene partner het kind van de andere partner heeft erkend, of
• u uw huisgenoot heeft aangewezen als gerechtigde tot het partnerpensioen.
Als één van deze omstandigheden zich in de loop van het jaar voordoet, gaat uw fiscaal
partnerschap op 1 januari 2011 in. Zie ook BelastingBelangen van oktober 2010: Nieuwe regels voor
fiscaal partnerschap per 2011.
De geboorte van uw kind betekent dat u beiden vanaf 1 januari 2011 een aanmerkelijk belang in de
BV hebt: uw aandelenbezit wordt als partners samengeteld en daardoor komt u boven de kritische
grens van 5% uit.
Daarmee brengt de geboorte van uw eerste kind een kleine fiscale smet met zich. Troost u zich met
de gedachte dat het nog erger had kunnen zijn. Stel dat u vanuit privé een pand zou hebben
verhuurd aan de BV waarin u en uw vriendin ieder 3% van de aandelen heeft. Door de geboorte van
uw kind zou dat pand vanaf 1 januari 2011 plotsklaps onder de terbeschikkingstellingsregeling
komen te vallen. U verhuurt het pand dan immers aan een BV waarin u een aanmerkelijk belang
heeft. U ziet het: de geboorte van een kind kan onverwachte fiscale gevolgen hebben. 
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