
Vermogen Hypotheekrenteaftrek

Nieuweigenwoningbesluit kan veel

Door RamónWernsen

Hebt u een eerderewoning verkocht en inmiddels een
nieuwegekochtmet iemanddie nognooit een eigen
huis heeftgehad?Dankuntuwellicht duizenden euro’s
belastingvoordeel realiseren.

I
ndepraktijkblijktdat er zichon-
gewenstefiscale situaties voor-
doenwanneer iemanddieeenei-
genwoningheeft verkochteen
nieuwegaatkopenmet iemand
dienognooit eeneigenhuis

heeft gehad.Dezesituatiekan leiden tot
eenbeperkingvandehypotheekrenteaf-
trek inbox1.Dewetgever vindtditonge-
wensten ismet reparatiewetgevingge-
komen.

Praktijkvoorbeeld
Steluhebtbegin2017eeneigenwo-
ningverkochtwaarvooru tien jaarhypo-
theekrenteaftrekhebtgehad.Opdezeei-
genwoningzat eenhypotheekschuld
van€100.000.Aandeverkoophebtueen
verkoopwinst van€50.000overgehou-
den.Dezeverkoopwinstwordtfiscaal ei-
genwoningreservegenoemd.Deze reser-
vebeïnvloedtdehoogte vanhetbedrag
waaroverudehypotheekrentefiscaal
magaftrekkenbij eenhypotheekvoor
eennieuweeigenwoning.Eind2017hebt
uuwhuidigepartner lerenkennen,die
nogniet eerdereeneigenwoningmethy-
potheekaftrekheeft gehad.

Ubesluitomdit jaar sameneenwo-
ning tekopenvoor€200.000.Deaankoop
financiertumeteengezamenlijkeannu-
iteitenhypotheekvan€50.000, eengeza-
menlijkeaflossingsvrijehypotheekvan
€100.000, ende€50.000vanuwspaarre-
kening,deverkoopwinst.Ubezit samen
dehelft vandewoning,oftewel:de ver-
wervingskostenvandewoningbedragen
voor ieder vanu€100.000.Uhebtbeiden
eenaandeel van50%, zoweldeannuïtei-
tenhypotheekalsdeaflossingsvrijehypo-
theek.Deschuldvanwegedewoningbe-
draagt voor ieder€75.000.

Mogelijkheid 1
Stelumaaktgeengebruik vandegoed-
keuringopbasis vanhetbesluit enu
laatdusdeoudewettelijke regeling
instand.Uweigenwoningreservebe-
draagt€50.000enukomt totmaximaal
€100.000 inaanmerkingvoorhetover-

gangsrecht voorbestaandeeigen-
woningschulden.Metdit recht
kuntuuwhypotheekaflos-
singsvrijherfinancieren,
mitsubinnen twee
jaareennieuwehy-
potheekafsluit. Indit
voorbeelddusuiterlijk
31december2018.

Uhebt, rekeninghou-
dendmet€100.000verwervings-
kostenenuweigenwoningreserve
van€50.000,nogeeneigenwoning-
schuldvan€50.000,waarvoordeaf-
lossingseisnietgeldt.Vandeoor-
spronkelijke termijnvan30 jaaraan
hypotheekrenteaftrekhebtunog
20 jaarover.Vooruwnieuwepart-
nergeldtdatdezealleenrenteaftrek
heeftalsdienshypotheekschuldvol-
doetaandegeldendeannuïtaireof
lineaireaflossingseis.

Vooruwdeelvandehypotheken,
€75.000,geldtdat€50.000wordt
aangemerktalsbestaandeeigenwo-
ningschuldmetrechtoprenteaftrek
gedurendedenogresterende20 jaar.De
resterende€25.000valt inbox3vanwe-
geuweigenwoningreserve.Voorhetdeel
vandehypothekenvanuwpartner,ook
€75.000,geldtdatslechts€25.000wordt
aangemerktalseigenwoningschuld.Het
aflossingsvrijedeel van€50.000voldoet
nietaandeaflossingseisenvalt inbox3.
Uwpartnerheeft30 jaar rechtoprenteaf-
trekoverhetaandeel indeannuïtairehy-
potheektergroottevan€25.000 .

In totaal valtdehelft vandehypotheek
inbox3.Voorditdeelontvangtugeen
hypotheekrenteaftrek,welmagudeze
schuld inminderingbrengenopuweven-
tuelebox3-vermogen.Bedraagtuwgeza-
menlijkevermogenmeerdan€60.000,
danbetekentditdatuminderbox3-be-
lastinghoeft tebetalen.

Mogelijkheid 2
Stelumaaktwelgebruikvandegoedkeu-
ringopbasis vanhetbesluit.Uweigen-
woningverledenbestaatuit eeneigenwo-

ningreservevan€50.000envoor€100.000
noghet rechtop20 jaar renteaftrek.Door
degoedkeuringwordtdegehelegeza-
menlijkeschuldvan€150.000aange-
merktalseigenwoningschuld: voor ieder
dehelft, oftewel€75.000perpersoon.Er
isnugeensprakevandateengedeelte in
box3valt.

Doordatdehelft vanuweigenwoning-
verledenaanuwpartnerwordtovergedra-
gen,hebtubeideneeneigenwoningre-
servevan€25.000.Ditbedragkomt in
minderingopdeverwervingskostenvan
€100.000perpersoon.
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geldopleveren
Vandehypotheekvan€75.000perper-

soonwordt€50.000aangemerktalsbe-
staandeeigenwoningschuldzonderaflos-
singseis.Hiervoorhebtubeiden20 jaar
rechtoprenteaftrekendezehypotheek
magaflossingsvrijwordenvoortgezet.Het
resterendegedeeltevandehypotheek,
€25.000perpersoon,wordtaangemerkt
alsnieuweeigenwoningschuld.Hiervoor
geldtvoorubeideneennieuwetermijn
van30 jaar.Omderenteaftrek tebehou-
denzaldeze leningannuïtairof lineair
moetenwordenafgelost.

‘Eenberoepopdegoedkeuringvoor-
komteenaftrekbeperkingenheeft
totdirectgevolgdatminderbelas-
tingverschuldigd is.Gevolg is
weldatheteigenwoningverle-
denvoordehelftovergaatop
departner’, aldusBernardDe-
vileevanhetministerie vanFi-
nanciën.

Degoedkeuringgeldt,met terugwer-
kendekracht, vanafhetbelastingjaar
2013.Voorzovernoggeenaanslag isop-
gelegd,kanbijhet indienenvaneen (ver-
beterde)aangifte rekeningwordenge-
houdenmetdegoedkeuring. Indiende
aanslag reeds isopgelegd,maardebe-
zwaartermijnnogniet is verstreken,kan
bezwaarworden ingediend.Alsdebe-
zwaartermijn is verstrekenkaneenver-
zoekomambtshalveverminderingwor-
dengedaanbinnendehiervoorgeldende
termijnvanvijf jaren.

Conclusie
Almetal voorkomthetbesluitdatpart-
nersdiegeenafsprakenmetelkaarma-
kentegeneenaftrekbeperkingaan lopen.
Degoedkeuring isgeenverplichting. ‘Fis-
calepartnerskunnenookafsprakenma-
kenoverde internedraagplicht vaneen
gezamenlijkeschuldomeenbeperking
vandeaftrekvanhypotheekrente tevoor-
komen’, steltNN-fiscalistRubenStam.

‘Dekortetermijnoplossingdieditbe-
sluitbiedtkanechterook leidentot lan-
getermijnproblemen.Weeteenvanbeide
partnersvaneenaanstaandescheiding,
dancreëerthetbesluitdooreenkeuzeop-
tieeennieuwehobbel vooraanstaande
ex-partners’,waarschuwtfiscaaladviseur
Frits vanderKamp.

Ookvoordegenenmetenkele tonnen
ofmeeraanbox3-vermogenkanhetfi-
nancieelaantrekkelijkerzijngeenge-
bruik temakenvanhetbesluit.Eenafwe-
gingwaarvoornaderadvies raadzaamis.

RamónWernsen is financieel
planner en publicist.

Aftrek
Met het
kopen van
een nieuw
huis kan de
hypotheek-
renteaftrek
nog jaren
doorgaan
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