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Vraag 1

Vraag 1: U staat met twee andere personen A en B  ingeschreven op het zelfde adres.

met A heeft u samen een kind en met B heeft u het huis gekocht .

Met wie bent u fiscaal partner ?

A) Met geen van beide. 

B) Met A.

C) Met B.

D) Mag het zelf kiezen.



Antwoord 1

Vraag 1: U staat met twee andere personen A en B  ingeschreven op het zelfde adres.

met A heeft u samen een kind en met B heeft u het huis gekocht .

Met wie bent u fiscaal partner ?

A) Met geen van beide. 

B) Met A.

C) Met B.

D) Mag het zelf kiezen.





Vraag 2

Vraag 2: U hebt tezamen met A en B en woning gekocht waarin u alle woont

Met wie bent u fiscaal partner?

A) Met geen van beide. 

B) Met A.

C) Met B.

D) Mag het zelf kiezen.



Antwoord 2
Vraag 2: U hebt tezamen met A en B en woning gekocht waarin u alle woont.

Met wie bent u fiscaal partner?

A) Met geen van beide.

B) Met A.

C) Met B.

D) Mag het zelf kiezen.



Meerdere mensen 1 voorwaarde

U voldoet met meerdere personen aan dezelfde voorwaarde voor 
fiscaal partnerschap

Dan bent u met geen van deze personen fiscale partner

U hebt met 2 andere personen een huis gekocht waarin u samen  
woont. U hebt dan geen fiscale partner op basis van de voorwaarde 'U 
bent samen eigenaar van een eigen woning', omdat u met 2 andere 
personen tegelijkertijd aan deze voorwaarde voldoet.



Vraag 3

Vraag 3: U bent al jaren gehuwd, maar helaas moet uw partner worden opgenomen in een 

verpleegtehuis.

Blijft u dan fiscale partners voor de inkomstenbelasting?

A) Tot het moment van opname daarna niet meer. 

B) Mag men zelf kiezen.

C) Blijven partners.

D) Mag men ieder jaar opnieuw kiezen.



Antwoord 3

Vraag 3: U bent al jaren gehuwd, maar helaas moet uw partner worden opgenomen in een 

verpleegtehuis.

Blijft u dan fiscale partners voor de inkomstenbelasting?

A) Tot het moment van opname, daarna niet meer. 

B) Mag men zelf kiezen.

C) Blijven partners.

D) Mag men ieder jaar opnieuw kiezen.



Partner in verpleegtehuis

Staat u niet meer op hetzelfde adres ingeschreven omdat 1 van u (of u 
allebei) wordt opgenomen in een verzorgings- of verpleeghuis? Dan 
blijft u toch fiscale partners. 

Woont u ongehuwd samen, dan bent u geen fiscale partners meer als:

1) u of uw partner per brief laat weten dat u niet meer elkaars fiscale 
partner wilt zijn. U stuurt deze brief naar uw belastingkantoor.

2) van u beiden een andere fiscale partner krijgt.



Vraag 4

Vraag 4: U staat nog steeds samen met een huisgenoot op het zelfde adres ingeschreven. 

Op 26 augustus van dit jaar is uw notarieel samenlevingscontract ontbonden.

Hoe zit het nu met het fiscale partnerschap?

A) Het partnerschap eindigt op 26 augustus.

B) Het partnerschap eindigt al op 01-01 van dit jaar. 

C) Het  partnerschap blijft totdat u niet meer op het zelfde adres staat ingeschreven.

D) Het partnerschap eindigt op 31-12 van dit jaar.



Antwoord 4

Vraag 4: U staat nog steeds samen met een huisgenoot op het zelfde adres ingeschreven. 

Op 26 augustus van dit jaar is uw notarieel samenlevingscontract ontbonden.

Hoe zit het nu met het fiscale partnerschap?

A) Het partnerschap eindigt op 26 augustus.

B) Het partnerschap eindigt al op 01-01 van dit jaar. 

C)
Het  partnerschap blijft totdat u niet meer op het zelfde adres staat 
ingeschreven.

D) Het partnerschap eindigt op 31-12 van dit jaar.



Wanneer bent u geen fiscale partners meer?

U staat samen met een huisgenoot op hetzelfde adres
ingeschreven, maar hebt uw notarieel 
samenlevingscontract laten ontbinden. 

U blijft in dit geval fiscale partners totdat u niet meer 

samen ingeschreven staat.



Vraag 5 
Vraag 5: U hebt samen met een huisgenoot een huis gekocht waarin u samen 

gaat wonen. Per 01-06 staat die persoon niet meer op uw adres ingeschreven.

Maar u blijft wel samen eigenaar van de woning.

Hoe zit het nu met het fiscale partnerschap?

A) U bent het gehele jaar verplicht geen partner. 

B) U bent tot 01-06 verplicht partner, daarna keuze.

C) U bent tot 01-06 partner, maar kan in de inkomstenbelasting kiezen voor een 

heel jaar partner te zijn.

D) U bent verplicht om het gehele jaar partner te zijn.



Antwoord 5
Vraag 5: U hebt samen met een huisgenoot een huis gekocht waarin u samen 

gaat wonen. Per 01-06 staat die persoon niet meer op uw adres ingeschreven.

Maar u blijft wel samen eigenaar van de woning.

Hoe zit het nu met het fiscale partnerschap?

A) U bent het gehele jaar verplicht geen partner. 

B) U bent tot 01-06 verplicht partner, daarna keuze.

C) U bent tot 01-06 partner, maar kan in de inkomstenbelasting kiezen 
voor een heel jaar partner te zijn.

D) U bent verplicht om het gehele jaar partner te zijn.



Wel of geen partner?

Hebt u maar een deel van het jaar een fiscale partner? 

Dan kunt u bij uw aangifte ervoor kiezen om het hele jaar als 
fiscale partners te worden beschouwd. 

Hebt u binnen 1 jaar meerdere fiscale partners na elkaar? 

Dan kunt u met 1 van deze personen ervoor kiezen om het hele 
jaar als fiscale partners te worden beschouwd.



Vraag 6
Vraag 6: U woont duurzaam gescheiden van uw echtgenoot.

U woont nu samen met een partner  en u bent samen eigenaar van de woning.

Wie is uw fiscale partner ?

A) Met geen van beide personen.

B) Met de echtgenoot waarvan u duurzaam gescheiden woont.

C) Met de huidige partner waarmee u samen eigenaar bent van de eigen woning

D ) Mag zelf kiezen, maar een keuze is dan onherroepelijk.



Antwoord 6
Vraag 6: U woont duurzaam gescheiden van uw echtgenoot.

U woont nu samen met een partner  en u bent samen eigenaar van de woning.

Wie is uw fiscale partner ?

A) Met geen van beide personen.

B) Met de echtgenoot waarvan u duurzaam 
gescheiden woont.

C) Met de huidige partner waarmee u samen eigenaar bent van de eigen woning

D ) Mag zelf kiezen, maar een keuze is dan onherroepelijk.



Duurzaam gescheiden wonen

Zolang u duurzaam gescheiden leeft, blijft u fiscale partners. 

U moet dus aangifte doen met een fiscale partner.

U kunt geen andere fiscale partner hebben.

U blijft fiscale partners met uw echtgenoot totdat u een 
scheiding hebt aangevraagd. In die tijd kunt u geen fiscale 
partner met iemand anders zijn. Zelfs niet als u met iemand 
anders samenwoont en aan de voorwaarden voor fiscaal 
partnerschap voldoet.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/relatie/fiscaal_partnerschap/fiscaal_partnerschap


Vraag 7
Vraag 7: Bij het aangifte doen met een fiscale partner mag men de gezamenlijke inkomsten

en uitgaven verdelen

Tot wanneer kunt u deze verdeling wijzigen?

A) Tot het moment dat 1 van de aanslagen is opgelegd. 

B) Tot het moment dat beide aanslagen zijn opgelegd.

C) Tot 5 jaar nadat de aanslagen definitief zijn.

D) Tot het moment dat beide aanslagen onherroepelijk vaststaan



Antwoord 7
Vraag 7: Bij het aangifte doen met een fiscale partner mag men de gezamenlijke inkomsten

en uitgaven verdelen

Tot wanneer kunt u deze verdeling wijzigen?

A) Tot het moment dat 1 van de aanslagen is opgelegd. 

B) Tot het moment dat beide aanslagen zijn opgelegd.

C) Tot 5 jaar nadat de aanslagen definitief zijn.

D) Tot het moment dat beide aanslagen onherroepelijk 
vaststaan



Tot wanneer kunt u de verdeling wijzigen?

Totdat uw aanslag en die van uw partner onherroepelijk 
vaststaat. 

Als u geen bezwaar maakt, is dat 6 weken na de datum van de 
aanslag. 

Tot die tijd kunt u in uw aangifte de verdeling van uw 
gemeenschappelijke inkomsten en uitgaven wijzigen en voor u 
allebei opnieuw aangifte doen.



Vraag 8
Vraag 8: Door een huurverhoging is uw huur te hoog geworden voor huurtoeslag. 

Hebt u na de verhoging nog recht op huurtoeslag?

A) Vanaf 01-07 niet meer.

B) U krijgt wel huurtoeslag over de gehele betaalde huur.

C) Vanaf 31-12 niet meer. 

D) U krijgt wel huurtoeslag maar niet over het deel boven de grens.



Antwoord 8
Vraag 8: Door een huurverhoging is uw huur te hoog geworden voor huurtoeslag. 

Hebt u na de verhoging nog recht op huurtoeslag?

A) Vanaf 01-07 niet meer.

B) U krijgt wel huurtoeslag over de gehele betaalde huur.

C) Vanaf 31-12 niet meer. 

D) U krijgt wel huurtoeslag maar niet over het deel boven de grens.



Huurrecht

• Door een huurverhoging is uw huur te hoog 
geworden voor huurtoeslag. Maar als u de 
maand vóór de verhoging al huurtoeslag kreeg 
voor dezelfde woning, blijft u huurtoeslag 
krijgen. Dit noemen we ‘verworven recht’.

• Voor het deel van de huur dat boven de grens 
voor huurtoeslag uitkomt, krijgt u geen 
huurtoeslag.



Vraag 9
Vraag 9: U heeft uitstel gekregen voor de aangifte IB 2021 tot 01-12-2022

Op 15-06-2022 heeft u de aangifte ingeleverd.

Tot wanneer heeft u uitstel voor het aanvragen van de zorgtoeslag?

A) 15-06-2022.

B) 01-12-2022.

C) 01-09-2022.

D) 01-09-2023.



Antwoord 9
Vraag 9: U heeft uitstel gekregen voor de aangifte IB 2021 tot 01-12-2022

Op 15-06-2021 heeft u de aangifte ingeleverd.

Tot wanneer heeft u uitstel voor het aanvragen van de zorgtoeslag?

A) 15-06-2022.

B) 01-12-2022.

C) 01-09-2022.

D) 01-09-2023.



Aanvraag van Toeslag

Hebt u uitstel voor uw aangifte inkomstenbelasting? Dan 
hebt u meer tijd om toeslag aan te vragen.

Want u kunt dan nog zorgtoeslag, huurtoeslag  aanvragen 
tot de datum waarop het uitstel afloopt. 

Dat kan uitstel zijn voor uw aangifte óf voor de aangifte van 
uw toeslagpartner. 

Huurtoeslag kunt u ook aanvragen zolang een 
medebewoner nog uitstel heeft.



Vraag 10
Vraag 10: Wij zijn op 01-03-2021 de gelukkige winnaars geworden van een prijs van 200.000,-- euro

Het bedrag is op de bank gestort op 15-04-2021 en blijft er op staan.

We hebben altijd recht gehad op zorgtoeslag. 

Blijven we de zorgtoeslag  behouden?

A) stopt op 01-03-2021.

B) stopt op 15-04-2021.

C) stopt op 01-01-2021 Het te veel ontvangen bedrag over 2021 terug betalen

D) stopt op 01-01-2022



Antwoord 10
Vraag 10: Wij zijn op 01-03-2021 de gelukkige winnaars geworden van een prijs van 200.000,-- euro

Het bedrag is op de bank gestort op 15-04-2021 en blijft er op staan .

We hebben altijd recht gehad op zorgtoeslag. 

Blijven we de zorgtoeslag  behouden?

A) stopt op 01-03-2021.

B) stopt op 15-04-2021.

C) stopt op 01-01-2021 Het te veel ontvangen bedrag over 2021 terug betalen

D) stopt op 01-01-2022



Toetsing Peildatum

Peildatum Box 3

De peildatum is de datum waarop de waarde van uw 
vermogen (uw bezittingen min uw schulden) 
vastgesteld moet worden. 

Als peildatum geldt 1 januari van het jaar waarover u 
aangifte doet.


