Hoge Raad oordeelt over ‘commercieel tarief’ bij ANBI’s
Amsterdam, 25 november 2016
Arrest Hoge Raad
De Hoge Raad heeft vandaag in een belangrijke arrest het standpunt van de Belastingdienst met betrekking tot
de uitleg van het begrip ‘commercieel tarief’ verworpen. Dit arrest is van groot belang voor ANBI’s (Algemeen
Nut Beogende Instellingen). Te denken valt hierbij aan musea, concertzalen en culturele festivals maar
bijvoorbeeld ook aan het uitgeven van een religieus blad, waar hier over is geoordeeld. HVK Stevens heeft haar
cliënt Stichting Katholiek Nieuwsblad de afgelopen jaren bijgestaan en gesteund om haar gelijk te behalen.
Met zijn oordeel heeft de Hoge Raad uiteindelijk bevestigd dat er maar één duidelijke uitleg is van het begrip
‘commercieel tarief’; een tarief dat is gericht op het behalen van een exploitatieoverschot.
Wat is een ‘commercieel tarief’?
Slechts wanneer een instelling met haar activiteiten het algemeen belang dient, is het mogelijk om de ANBIstatus te verkrijgen. Deze activiteiten mogen echter niet worden verricht tegen een ‘commercieel tarief’. De
Belastingdienst heeft in de afgelopen jaren gesteld dat in de markt gangbare tarieven altijd commercieel zijn.
Dit is echter een zeer onduidelijk en bovendien onjuist criterium. De Belastingdienst ging hiermee immers
voorbij aan de heldere uitleg die de Staatssecretaris zelf in 2012 reeds had gegeven: “Onder commerciële

tarieven dienen te worden verstaan tarieven die de integrale kostprijs van de verrichte diensten of de
geleverde goederen te boven gaan teneinde een voordeel te behalen.”
De Hoge Raad bevestigt in haar arrest van vandaag 25 november 2016 (nr. 15/03778) als volgt: “Beslissend

voor de beantwoording van de vraag of activiteiten worden verricht tegen tarieven die commercieel van aard
zijn, is echter niet hoe die tarieven ervaren worden door degenen die deze tarieven betalen, maar of de
tariefstelling is gericht op het behalen van exploitatieoverschotten.”
Indien een instelling bij haar tariefstelling geen winstoogmerk heeft, en ook daadwerkelijk geen winst behaald,
dan zal er dus geen sprake zijn van een ‘commercieel tarief’. Veel ANBI’s die tegen betaling activiteiten
verrichten of kaartjes verkopen, kunnen nu eindelijk opgelucht ademhalen. Uiteraard mogen zij geen winst
behalen met de door hen verrichte algemeen nuttige activiteiten. Dat laatste was het geval bij het ook
vandaag gewezen arrest inzake de Scientology Church die de ANBI-status derhalve niet krijgt.
Belangrijk arrest voor alle ANBI’s
De ANBI-status geeft een instelling fiscale voordelen. Te denken valt hierbij aan het feit dat voor schenkingen
aan een ANBI de giftenaftrek van toepassing kan zijn en dat de instelling met de ANBI-status geen
schenkbelasting verschuldigd is over schenkingen en ontvangen giften.
Wilt u weten of uw ANBI aan de voorwaarden voldoet? Of heeft uw ANBI wellicht toch commerciële
activiteiten, al dan niet ter fondswerving? Dan wisselen wij graag met u van gedachten over de fiscale
gevolgen. U kunt altijd contact met ons opnemen.
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