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Uitgave 19, 9 mei 2013> 2013/945

Gift aan stichting is niet aftrekbaar omdat afdracht aan
stichting niet kan worden aangetoond
Hof Amsterdam 21 maart 2013, 11/00620, LJN BZ5347, MK IV
Belastingjaar/tijdvak 2007
Trefwoorden

anbi

z Artikel 32 Lid 1, Artikel 33 Lid 1 Onderdeel 4, SW 1956 (t/m 2009)
z Artikel 6.35, Artikel 6.39 Lid 1, Wet IB 2001

Samenvatting
Belanghebbende is voorzitter van een stichting. Belanghebbende heeft in haar aangifte IB/PVV voor het jaar 2007
een bedrag van € 5.000 opgevoerd als aan de stichting gedane gift. Het hof is van oordeel dat uit het door
belanghebbende overgelegde bankafschrift waaruit een geldopname op 19 juli 2006 blijkt van € 5.000 niet kan
worden afgeleid dat sprake is van een afdracht van gift aan de stichting. Het hof acht het niet geloofwaardig dat
belanghebbende het op 19 juli 2006 opgenomen bedrag van € 5.000 aan de stichting heeft gegeven (en dus niet
voor andere doeleinden heeft aangewend), laat staan dat dit (pas) in 2007 is gebeurd. Het ligt niet voor de hand
dat op 19 juli 2006 een bedrag van € 5.000 wordt opgenomen om dit bedrag vervolgens ten minste vijf maanden
later (in 2007) aan de stichting te geven.
(Hoger beroep ongegrond.)

Commentaar (Molenaar)

Persoonlijke goededoelstichtingen komen vaak voor en doen goede dingen voor de maatschappij, denk aan de
Vandenende Foundation (cultuur) en de Cruyff Foundation, Richard Krajicek Foundation en Dirk Kuyt Foundation
(driemaal sport). Maar het is belangrijk dat die goed worden opgezet met een onafhankelijk bestuur, traceerbare
giften door de naamgever en duidelijke bestedingen door de stichting. Sinds 2010 moet de stichting voor ten
minste 90% algemeen nuttige activiteiten verrichten of ondersteunen om de anbi-status te kunnen krijgen (en
behouden).
Helaas wordt er ook geknoeid met goededoelstichtingen en deze zaak voor Hof Amsterdam is daar een voorbeeld
van. Het bestuur bestond alleen uit de belanghebbende en zijn echtgenoot, de anbi-status was geweigerd en de
gift zou hebben bestaan uit een bankopname in juli 2006, die contant aan de stichting zou zijn gegeven in 2007.
Gelukkig liet de Belastingdienst zich niet in de maling nemen en schrapte deze aftrekpost. Ik begrijp niet goed
waarom belanghebbende hierover is gaan procederen, zelfs nog in hoger beroep.
In mijn commentaar bij Hof Arnhem 17 mei 2011, nr. 10/00460, NTFR 2011/1479 schreef ik reeds dat de anbiregeling een groot goed is in Nederland. Maar de regeling moet niet worden verpest door querulanten die voor
eigen gewin gaan, want dan zouden de goeden onder de kwaden kunnen gaan lijden. Dus stevig aanpakken dat
misbruik!
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