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Geachte heer Bittink,

Uw bovengenoemde brief over het belastingvrij verzilveren van verlofdagen ten bate van een vereniging

of goed doel naar keuze, is door de vaste commissie voor Financiën in een procedurevergadering

behandeld.

De strekking van uw brief heeft de aandacht van verschillende leden van de vaste commissie voor

Financiën. In het kader van de behandeling van het Belastingplan 2013 - een wetsvoorstel met een groot

aantal fiscale maatregelen - zijn hier ook recentelijk vragen over gesteld aan de regering. U kunt de vragen

en antwoorden nalezen via rvu,rv.overheid.nl, Kamerstuknumm er 33402, ondernummer 7. De commissie

heeft dan ook besloten dat de leden uw brief desgewenst kunnen betrekken bij de verdere behandeling van

het Belastingplan 2013.

Namens de commissie dank ik u voor de toezending van uw brief.

Hoogachtend,

De griffier van de vaste commissie voor Financiën,

t \ t

R.F. Berck
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33 402 \Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere
wetten (Betastingplan 2013)

NT. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN
HETVERSLAG
Ontvang en 23 oktober 2012

I{iet-gebruikte verlofdagen omzetten in een gift

De leden van de fractie van de ChristenlJnie vragen of het klopt dat niet-benutte
bovenwettelijke verlofdagen via de werkkostenregeling in een gift kunnen worden
omgezet.Zij hebben daarbij het oog op een opmerking in mrjn brief van l2 junijl. dat
een veryallen vakantiedag leidt tot een financiële meevaller voor de werkgever en dat
de werkgever in verband daarmee een bedrag aan een goed doel kan schenken. In deze
vraagstelling lopen twee zaken door elkaar: enerzijds de werkkostenregeling en
anderzijds de mogelijkheden voor werkgevers rondom vervallen verlofdagen. In het
algemeen is het zo dat een werkgever via de werkkostenregeling een onbelaste
vergoeding aan zijn werknemer kan geven, mits die vergoeding in de vrije ruimte valt.
Die vergoeding kan de werknemer dan vervolgens aan een ANBI schenken. Met
betrekking tot vervallen verlofclagen geldt dat die leiden tot een financië|e meevaller
bij de werkgever. Hij hoeft immers niet de reeds toegezegde aanspraak op verlof na te
komen, noch de tegenwaarde daawan uit te keren. De opmerking in mijn brief van 12
juni jl. daaromtrent geldt overigens niet alleen bij vervallen bovenwettelijke
verlofdagen, maar ook bij vervallen wettelijke verlofdagen. Die financiële meevaller
kan de werkgever vervolgens aan een ANBI doen toekomen, en daarbij kan voor de
werkgever sprake zijn van aftrekbare zakelijke kosten of van een aftrekbare gift.Het is
daarbij niet van belang of de werkgever de werkkostenregeling hanteert of het <oude>
systeem van vergoedingen en verstrekkingen. De transactie van de werkgever naar de
ANBI gaat immers buiten de sfeer van de vergoedingen en verstrekkingen aan de
werknemer om.

Stimuleren van het geven van gtíten

De leden van de fractie van de ChristenUnie stellen dat mensen met een laag inkomen,
dre graag giften willen geven, hiertoe fiscaal niet worden gestimuleerd omdat de
giftenaftrek inkomensafhankelijk is en er een plafond geldt. Zij vragen welke
mogelijkheden het kabinet ziet om deze groep tegemoet te komen en het geven van
giften aantrekkelijker te maken en doen een suggestie tot nivellering door aan de aftrek
een vast percentage koppelen en het plafond af te schaffen. Op het eerste gezicht lijken
diverse aanpassingen van het fiscale instrumentarium van de giftenaftrek denkbaar om
het door de leden van de fractie van de Christenunie gewenste doel te bereiken,
waaronder mogelijk het door deze leden gesuggereerde voorstel. Een afivijkend of
gedifferentieerd systeem voor de giftenaftrek leidt echter onvermrjdehjk tot extra
administratieve lasten. IJit dat oogpunt acht dit kabinet een dergelijke
systeemwij ziging niet wenselijk.


