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Nederlanders zijn een vrijgevig volk; wij hebben een rijke traditie van het financieel
ondersteunen van goede doelen. De overheid wil dit geefgedrag met fiscale maatregelen
blijven stimuleren, vooral nu de overheid zelf stappen terug moet doen, zoals bij de
bezuinigingen op subsidies voor culturele instellingen. In de Geefwet, een afzonderlijk
wetsvoorstel bij het Belastingplan 2012, zijn diverse voorstellen opgenomen om de
giftenaftrek te verruimen. Voor particulieren én BV’s.

De giftenaftrek in de vennootschapsbelasting wordt fors verruimd. De overheid wil zo het
bedrijfsleven stimuleren om een nog belangrijker rol te gaan spelen bij de ondersteuning van
sectoren die door bezuinigingen worden geraakt. De aftrekdrempel van € 227 vervalt, en het
maximumbedrag aan aftrekbare giften wordt verhoogd van 10% naar 50% van de winst, waarbij
het totaal aan aftrekbare giften per jaar niet meer kan zijn dan € 100.000.

Om giften aan culturele instellingen te stimuleren –
deze sector is zwaar getroffen door bezuinigingen –
wordt een multiplier ingevoerd: giften aan culturele
ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instellingen) kunnen
voor de fiscale aftrek vermenigvuldigd worden met
een factor 1,5. Voor particulieren, voor de giftenaftrek
in de inkomstenbelasting, is deze multiplier
onbegrensd. Voor de giftenaftrek voor BV’s, in de
vennootschapsbelasting, geldt hierbij een
maximumbedrag aan giften van € 5.000. Een gift tot
dat bedrag levert een aftrekpost op van € 7.500.
Deze nieuwe regeling krijgt een horizonbepaling: over
vijf jaar vervalt de regeling en is nieuwe
besluitvorming nodig om die te continueren. De
verruimde giftenaftrek moet nog wel ter goedkeuring
worden voorgelegd aan de Europese Commissie
vanwege aspecten van staatssteun.

In de inkomstenbelasting wordt een negatieve giftenaftrek ingevoerd. 
Een particulier kan onder de huidige wettelijke regeling een aftrekbare gift (herroepelijk) doen, die
gift aftrekken, en die gift vervolgens in een later jaar herroepen, zonder dat het fiscale voordeel van
de eerdere giftenaftrek wordt teruggenomen. De fiscus bestrijdt deze opzet, maar wil toch graag
een wettelijke regeling invoeren waaruit zonneklaar blijkt dat dergelijk misbruik van de giftenaftrek
ongewenst is. Per 1 januari 2012 wordt in de wet vastgelegd dat wanneer een gift wordt herroepen
of ontbonden, de belastingplichtige in dat jaar het eerder in aftrek gebrachte bedrag van de gift tot
zijn inkomen in box 1 rekenen.
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Commentaar
De introductie van een negatieve giftenaftrek – in de vorm van een negatieve persoonsgebonden
aftrekpost – is alleszins begrijpelijk, maar toch opmerkelijk. In het verleden, onder de vroegere wet
op de inkomstenbelasting is zo’n negatieve aftrek nadrukkelijk afgewezen, en die afwijzing is
herhaald bij invoering van de huidige wet per 1 januari 2001. De belastingmoraal is er de laatste
jaren kennelijk niet op vooruitgegaan. 
De verruiming van de giftenaftrek is een goede zaak. Die extra aftrek biedt fiscaal interessante
mogelijkheden: een DGA kan vanuit de ‘eigen‘ BV maar liefst 50% van de winst, tot een maximum
van € 100.000, aan aftrekbare giften doen aan een ‘eigen‘ goed doelinstelling. 
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