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Bijlage
1

Geachte heer Molenaar,
In uw brief van 28 september 2020 stelt u twee vragen over de toepassing van
de multiplier bij fiscale partners die van toepassing is bij aftrekbare giften aan
culturele instellingen. De beantwoording van uw vragen bleek niet zo eenvoudig
te zijn. Daarom heeft er een brede juridische analyse plaatsgevonden, die
vervolgens vertraging heeft opgelopen door prioriteiten op andere dossiers. Ik
bied u hiervoor mijn verontschuldigingen aan.
Uw vragen
1. Geldt bij fiscale partners de multiplier met een maximumbedrag van € 1.250
één of twee keer?
2. Is het antwoord op de eerste vraag anders bij de periodieke culturele gift dan
bij de andere culturele gift?
Antwoord
Het maximumbedrag van € 1.250 kan bij fiscale partners twee keer worden
toegepast, als de partners ieder afzonderlijk een culturele gift van minimaal
€ 5.000 hebben gedaan of de partners gezamenlijk een culturele gift van
minimaal € 10.000 hebben gedaan. Het maakt hierbij niet uit of sprake is van een
periodieke culturele gift of van een andere culturele gift. Ik licht het antwoord
hierna toe.
Toelichting
Artikel 6.39a Wet IB 2001 kent een maximum van € 1.250 voor het totale bedrag
aan (periodieke en andere) culturele giften. Uit de wettekst blijkt niet zonder
meer of het maximum geldt per fiscale partner of voor beide fiscale partners
gezamenlijk. Uit de context van dit artikel in de Wet IB 2001 en de
wetssystematiek blijkt echter het volgende.
De wettekst van artikel 6.38 Wet IB 2001 biedt bij periodieke giften geen ruimte
voor een andere uitleg dan toepassing van het maximum van € 1.250 per fiscale
partner. Omdat artikel 6.39a Wet IB 2001 geen onderscheid maakt tussen
periodieke en andere culturele giften, ligt het dan voor de hand dat het maximum
ook bij andere culturele giften per fiscale partner moet gelden. Dit is ook meer in
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overeenstemming met de bij de invoering van de Wet IB 2001 gemaakte keuze
voor individualisering van het inkomstenbelastingstelsel. Daarmee geldt bij fiscale
partners voor het totaal aan culturele giften (periodiek en andere) een maximum
van € 1.250 per fiscale partner en dus € 2.500 in totaal. Ik heb de Tweede Kamer
hier ook over geïnformeerd (zie bijlage).
Gevolgen
Het aangifteprogramma staat bij fiscale partners gezamenlijk maar een
maximumbedrag van € 1.250 toe. Dat betekent dat de multiplier bij fiscale
partners onjuist is toegepast als zij ieder afzonderlijk een culturele gift tussen
€ 2.501 en € 5.000 hebben gedaan of gezamenlijk een culturele gift tussen €
5001 en € 10.000. De exacte gevolgen van deze conclusie worden nader in kaart
gebracht. Op dit moment wordt uitgewerkt wat de gevolgen zijn voor lopende
jaren en het verleden. Voor de ongeveer 1.500 belastingplichtigen per jaar die
mogelijk in aanmerking kwamen voor een hogere giftenaftrek wordt daarom naar
een passende en uitvoerbare oplossing gezocht.
Tot slot
Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende heb geantwoord. Als u vragen hebt
over deze brief, kunt u per e-mail contact opnemen met
. Als u dat
wenst, bestaat de mogelijkheid een telefonische afspraak te plannen. U kunt
daarvoor e-mailen of telefonisch contact opnemen met de administratie van de
.
Corporate Dienst Vaktechniek op het telefoonnummer
Hoogachtend,
DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN,
namens deze,

M.H.M. Beks
Directeur Corporate Dienst Vaktechniek
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