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Samenvatting
Belanghebbende is gescheiden, welke scheiding in 2008 door de rechter is uitgesproken. Belanghebbende heeft in 2009 de
woonlasten van zijn ex betaald. In geschil is of deze lasten aftrekbaar zijn als alimentatieverplichting. De rechtbank is van oordeel dat
belanghebbende niet aannemelijk heeft gemaakt dat de betalingen berusten op een rechtstreeks uit het familierecht voortvloeiende
verplichting.
(Beroep ongegrond.)

Commentaar
In deze zaak is in geschil of een belastingplichtige aanspraak kan maken op een aftrekpost. Deze aftrekpost ziet op betaalde
partneralimentatie. Hiervoor geldt ‘wie stelt moet bewijs leveren’. De belastingplichtige moet derhalve het bewijs leveren dat hij de
aftrekpost terecht heeft geclaimd. Hiervoor geldt de ‘lichte’ vorm van bewijs, namelijk aannemelijk maken. De belastingplichtige is vrij in
de wijze waarop hij dit bewijs levert. Hij kan hiervoor alle mogelijke middelen gebruiken. Hierbij kan gedacht worden aan het leveren van
schriftelijk bewijs (bijvoorbeeld het echtscheidingsconvenant in deze zaak) of door het horen van getuigen. In deze zaak is de
belastingplichtige niet geslaagd in zijn bewijslast. De door de belastingplichtige overgelegde echtscheidingsbeschikking biedt namelijk
geen steun voor het standpunt dat partneralimentatie zou zijn betaald. De rechtbank concludeert dan ook dat de inspecteur de aftrekpost
terecht heeft geweigerd.

[1] Mr M.H.W.N. Lammers is advocaat bij Hertoghs advocaten-belastingkundigen te Breda.

Bron: http://www.ndfr.nl/link/NTFR2014-1653
Datum: 25-4-2016 13:28:34

Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers.
Niets uit NDFR mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical,
photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.

http://www.ndfr.nl/link/NTFR2014-1653

