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Betreft: aftrekbaarheid gift aan ANSI

Geachte heer/mevrouw Van Gool,

Op 22 april 2014 ontving ik uw brief waarin u om een standpunt van de
Belastingdienst verzoekt.

Datum
16 juni 2014
Onze referentie
8517.16.313
Uw referentie
LB/2014/0214/1364174
sehandeid door
mw. mr. I.H.G.M. Seijben

Op 5 juni 2012 heeft de heer B. Tabíngh Suermondt de stichting Legal Together
opgericht. De heer Tabingh Suermondt is belastingplichtig voor de
inkomstenbelasting. De heer Tabingh Suermondt wil een donatie aan de stichting
doen in de vorm van een gedeelte van het uurtarief wat hij afspreekt met zijn
opdrachtgever.
De stichting Legal Together is aangemerkt als een algemeen nut beogende
instelling.
Ik merk over uw verzoek het hierna volgende op:
Indien de opdrachtgever een ondernemer is, kan de opdrachtgever het volledig
betaalde uurtarief volgens de regels van goedkoopmansgebruik in zijn
boekhouding verwerken. Indien de opdrachtgever een particulier persoon betreft
kan híj het overeengekomen uurtarief níet als kostenpost ín zijn aangifte
verwerken.
De heer Tabingh Suermondt dient als opdrachtnemer het volledige bedrag als
bron van inkomen als winst uit onderneming of als resultaat uit overige
werkzaamheden aan te geven in zijn aangifte Inkomstenbelasting. Het met de
opdrachtgever overeengekomen bedrag wat bestemd is als donatie voor de
stichting Legal Together kan de heer Tabingh Suermondt als gift ín zijn aangifte
verwerken volgens de gestelde eisen in afdeling 6.9 van de Wet
Inkomstenbelasting 2001.
Voor de goede orde merk ik op dat de gift alleen bij de opdrachtnemer in
aanmerking kan worden genomen en niet tegelijker tijd bij de opdrachtgever.
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Hopende u voldoende ingelicht te hebben,

Hoogachtend,

Datu m
06 mei 2014
Onze referentie
8517.16.313

namens de inspecteur
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mw. mr. I.H.G.M. Seijben
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