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Samenvatting
Belanghebbende heeft giften gedaan aan binnenlandse en buitenlandse instellingen van Y en al de
giften in zijn aangifte IB/PVV in aanmerking genomen. Y omvat wereldwijd honderden instellingen
(tempels en centra). De buitenlandse instellingen en één in Nederland waren niet aangewezen als
anbi. De inspecteur heeft de giften aan deze instellingen dan ook niet in aftrek toegelaten.
Het hof is met de rechtbank van oordeel dat de inspecteur deze giften terecht heeft gecorrigeerd.
Hieraan doet niet af dat de aanvraagprocedure voor het verkrijgen van een anbi-status voor
buitenlandse instellingen niet opportuun is. Voor zover sprake is van een onvoldoende ongelijke
behandeling van ongelijke gevallen is de waarborging van de giftenregeling daarvoor een voldoende
rechtvaardiging, aldus het hof.
(Hoger beroep ongegrond.)

Commentaar
Giften zijn alleen fiscaal aftrekbaar als ze gedaan zijn aan een door de inspecteur erkende
algemeen nut beogende instelling (anbi). Ook buitenlandse instellingen moeten hiervoor in Nederland
de anbi-status aanvragen; de wetgever heeft dit bewust bepaald om daarmee controle op de
giftenaftrek te kunnen houden. Het hof kan uiteraard niet van deze wettelijke regeling afwijken.
Dit zorgt er wel voor dat geven over de grens moeilijker is dan in eigen land. Voor de kunstenwereld
heeft Renate Buijze dit besproken in haar proefschrift ‘Philantropy for the Arts in the Era of
Globalisation. International Tax Barriers for Charitable Giving’, Erasmus Universiteit Rotterdam,
2017. Ook komt het terug in het artikel van Hemels en Buijze, ‘De ANBI-intermediair: meer dan een
doorgeefluik’, WFR 2018/113. Zij bespreken diverse structuren die in de praktijk opgezet zijn om
giften over de grens toch aftrekbaar te maken en die ook buiten de kunstensector gebruikt worden.
De weg die deze belastingplichtige bewandelde leidde echter niet tot het gewenste resultaat.
[1]Dr. D. Molenaar is werkzaam bij All Arts Belastingadviseurs en verbonden aan de vakgroep
Fiscaal Recht Erasmus Universiteit Rotterdam.
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