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Samenvatting

Belanghebbende heeft giften aan een stichting gedaan voor een bedrag van € 3000. De stichting is
geen anbi of SBBI. Belanghebbende heeft het bedrag van de giften in zijn aangifte IB/PVV
afgetrokken. Met Rechtbank Noord-Holland (19 mei 2016, nr. 15/4418) is het hof van oordeel dat
geen recht bestaat op aftrek van giften aan instellingen die niet zijn aangemerkt als anbi of SBBI.
Het hof wijst het beroep op het vertrouwensbeginsel af, omdat belanghebbende niet aannemelijk
maakt dat een medewerker van de Belastingdienst hem telefonisch heeft meegedeeld dat de
stichting is aan te merken als een anbi of SBBI. Zo belanghebbende al onjuist zou zijn ingelicht, heeft
belanghebbende niet aannemelijk gemaakt dat hij daardoor schade heeft geleden.

(Hoger beroep ongegrond.)

Commentaar

Alleen giften aan stichtingen die een algemeen nut beogende instelling (anbi) of steunstichting voor
een sociaal belang behartigende instelling (SBBI) zijn kunnen worden afgetrokken voor de
inkomstenbelasting. Of een instelling de status van anbi of steunstichting SBBI heeft kan worden
opgezocht op de website van de Belastingdienst. De stichting aan wie deze belastingplichtige een
gift van € 3.000 heeft gedaan, staat echter niet vermeld op die website en blijkt verder ook de
status van anbi of steunstichting SBBI niet te hebben. Dan kan de gift niet afgetrokken worden.
Deze belastingplichtige stelt te hebben gesproken met een medewerker van de Belastingdienst, die
hem verteld heeft dat de stichting wel de status van anbi of steunstichting SBBI zou hebben. De
inspecteur kan dat gesprek niet terugvinden, dus bestrijdt die stelling, en voegt er aan toe dat alle
medewerkers bij zo’n vraag op de website van de Belastingdienst moeten kijken, dus dat het
antwoord niet zo gegeven kan zijn. De belastingplichtige heeft de bewijslast voor een aftrekpost en
de rechter vindt dat hij onvoldoende bewijs heeft geleverd, dus wijst hij de giftenaftrek af. Mocht de
medewerker van de Belastingdienst toch onjuiste informatie hebben gegeven, dan zou het de
belastingplichtige nog niet geholpen hebben. Het gaat hier niet om een bewuste standpuntbepaling
van de Belastingdienst en behalve dat de belasting betaald moet worden (plus belastingrente) heeft
de belastingplichtige verder geen schade geleden.

[1]Dr. D. Molenaar is werkzaam bij All Arts Belastingadviseurs en verbonden aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam.
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