
Geven als bedrijf

Ook bedrijven hebben fiscaal voordeel van het schenken 
aan culturele instellingen die door de Belastingdienst zijn 
aangemerkt als culturele ANBI. Er moet aan een aantal 
voorwaarden worden voldaan. Twee soorten belasting spelen 
een rol: de vennootschapsbelasting en de omzetbelasting.

VOORBEELD:  Een bedrijf betaalt een bedrag van € 5.000,- (excl. 
btw) aan een ANBI. In ruil daarvoor wordt de naam van het bedrijf 
vermeld in een aantal publicaties van de instelling. De betaling
is aftrekbaar van de grondslag voor de vennootschapsbelasting
(maximaal 25%). De nettokosten bedragen dan € 3.750,-. 
De culturele instelling moet omzetbelasting (btw) in rekening brengen 
over € 5.000,- en factureert 21% extra. In dit geval is dat € 1.050,-.
Voor een bedrijf is btw in veel gevallen aftrekbaar.

Gift
Als een bedrijf een niet-zakelijke betaling aan een ANBI 
verricht, kan het bedrijf mogelijk een beroep doen op de
giftenaftrek. BV’s, NV’s, verenigingen en stichtingen kunnen 
giften aan ANBI’s aftrekken voor de vennootschapsbelasting.
Met ingang van 1 januari 2012 geldt voor giften een 
aftrekpercentage van 50% van de fiscale winst, met een 
maximum van € 100.000,-. 

Zakelijke betaling
Over het algemeen zal een bedrijf een zakelijk belang hebben
bij een betaling. Dat is bijvoorbeeld het geval als er sprake 
is van een concrete tegenprestatie, zoals bij sponsoring. 
Per geval zal aan de hand van de feiten en omstandigheden
moeten worden beoordeeld of het om zakelijke kosten of een
gift gaat. Dit laatste is van belang omdat zakelijke betalingen
als normale kostenpost volledig aftrekbaar zijn voor de 
vennootschapsbelasting, zonder drempel of maximum. 
De betaling heeft dan het karakter van een bedrijfslast.

VOORBEELD A

Gift aan culturele ANBI  € 2.000,-

Verhoging 50% € 1.000,- +

Aftrekbaar bedrag  € 3.000,-

VOORBEELD B

Gift aan culturele ANBI € 7.000,-

Verhoging 50% maar maximaal  € 2.500,- +

Aftrekbaar bedrag € 9.500,-

Fiscale voordelen voor culturele ANBI’s

Bij een inzet van minimaal 90% voor een algemeen nuttig doel:

•  Een ANBI hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te  
betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI  
ontvangt in het kader van het algemeen belang.

•  Uitkeringen die een ANBI doet in het algemeen belang zijn  
vrijgesteld van schenkbelasting.

•  Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen  
als ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of  
vennootschapsbelasting aftrekken (binnen de daarvoor  
geldende regels).

•  Culturele ANBI’s genieten tot en met 2017 een extra  
belastingvoordeel. Giften van particulieren mogen met  
25% verhoogd worden. Dit betekent dat gevers een kwart 
meer mogen aftrekken! Bedrijven mogen in de vennoot-
schapsbelasting de aftrek van hun gift met 50% verhogen. 
Gevers kunnen dus meer geven!

‘Zelf een beetje filmmaker worden.’
Harro Presser

Harro Presser is een filmgek. En wel meer dan dat. ‘Ik wil al lang zelf 
een film maken, maar ik kom er niet toe. Meedoen aan CineCrowd 
is mijn manier om toch onderdeel van een nieuwe film te zijn.’

Tot slot

Fiscale faciliteiten geven de mecenas een steuntje in de rug. 
Het is echter vooral erg leuk om te geven aan cultuur.  
Geven is ook een kunst. U hebt een passie voor cultuur  
en u bent in de gelegenheid om iets extra’s te doen.  
Waar iedereen z’n voordeel mee kan doen. Organisaties, 
instellingen, deelnemers, toeschouwers. U.

Voor verhalen van gevers, meer voorbeelden van geven 
zoals nalaten en schenken in natura en voor de Geefwijzer 
die u de weg wijst door de fiscale regels gaat u naar

Voor een persoonlijk advies raden wij u aan contact op te 
nemen met een notaris of een belastingadviseur. Voor 
algemene informatie kunt u terecht bij de Belastingdienst.

Colofon

Tekst: Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,  
in afstemming met het ministerie van Financiën en de Belastingdienst.
Vormgeving: JWT Amsterdam

Deze folder is onderdeel van de campagne ‘Cultuur, daar geef je om’. 
Een initiatief van de Rijksoverheid in samenspraak met de culturele sector. 

www.daargeefjeom.nl

www.belastingdienst.nl/giften 

Maak van uw passie een gift

Cultuur. U hebt er een band mee.  
U geniet ervan. U geeft erom.  
Maak van uw passie een gift.  
Want geven aan culturele instellingen  
is bijzonder aantrekkelijk. 



VOORBEELD A: Bij een periodieke schenking (bij notariële akte 
gedurende ten minste vijf jaar) mag u jaarlijks het gehele bedrag 
van de schenking aftrekken. Stel, u schenkt € 1.000,- per jaar aan 
een culturele instelling met ANBI-status. Dan mag u dit bedrag 
verhogen tot 125%, dus tot € 1.250,-, voor de aftrek voor de 
inkomstenbelasting. Valt u in het tarief van 52%? Dan krijgt u per 
2013 van elke geschonken € 1.000,- maar liefst € 650,- van de 
Belastingdienst terug (52% van € 1.250,-). Een gift van € 1.000,- 
kost u dan nog maar € 350,-. U kunt ervoor kiezen € 250,- extra 
aan de cultuur te schenken, zonder dat het u iets extra kost als 
gevolg van het extra fiscale voordeel.

Geven voor kunst en cultuur

Cultuur staat bij u hoog in het vaandel. U hebt er een  
band mee. U geeft erom. U geniet ervan. En u zou willen  
dat anderen er evenveel genoegen aan beleven. Of dat  
nu als deelnemer is of als toeschouwer. U wilt uw passie  
graag overdragen. En uw band op een of andere wijze  
vorm geven. U levert dan ook graag een bijdrage. Om het 
fundament van een instelling te verstevigen. 

Wat u misschien niet weet, is dat geven aan culturele 
instellingen bijzonder aantrekkelijk is. Culturele ANBI’s 
hebben tot en met 2017 een extra belastingvoordeel. 
In deze folder leest u over interessante mogelijkheden 
en manieren van geven.

‘ Kunst is de zuurstof van ons
 bestaan. We kunnen niet zonder.’
Jaap Timmermans

Kunstverzamelaar Jaap Timmermans heeft een visie: kunst  
en cultuur horen bij het leven. ‘Als econoom heeft de relatie 
tussen kunst en economie mij altijd gefascineerd. Geld alleen  
is niet genoeg voor een goed leven.’ En daarom geeft  
Jaap Timmermans aan Museum Boijmans Van Beuningen.

Periodieke gift

Een periodieke gift is volledig aftrekbaar voor de 
inkomstenbelasting van de gever. Wel gelden er speciale 
voorwaarden. U moet in een notariële ‘akte van schenking’ 
laten vastleggen dat u ten minste vijf jaar achtereen 
minimaal eenmaal per jaar een vast bedrag geeft aan een 
culturele instelling met de ANBI-status (Algemeen Nut 
Beogende Instelling). De giften moeten uiterlijk eindigen  
bij overlijden. 
U kunt samen met uw notaris de akte vormgeven. U mag  
in de notariële akte bijvoorbeeld laten vastleggen dat de 
giften eindigen als de instelling de belastingvoordelen van de 
ANBI-status verliest of failliet gaat. Een periodieke schenking 
kan in feite ook binnen vier jaar en een maand gegeven 
worden: bijvoorbeeld december van jaar 1, dan  
in december van jaar 2, 3, 4 en 5. 

Gewone gift

Ook deze giften kunnen aftrekbaar zijn, maar hiervoor 
gelden meer voorwaarden. De in een jaar gedoneerde 
‘gewone giften’ zijn aftrekbaar voor zover deze samen meer 
bedragen dan € 60,- of – als dat meer is – 1% van het 
verzamelinkomen van uw huishouden. Tevens geldt voor de 
aftrekbaarheid van deze giften een maximum van 10% van 
dat inkomen. U moet gewone giften bovendien kunnen 
bewijzen met schriftelijke stukken. Het dagafschrift van uw 
bank waarop de gift staat vermeld, is in de meeste gevallen 
voldoende bewijs voor de Belastingdienst. Ook voor deze 
giftenaftrek geldt dat u het bedrag van de gift met 25%  
mag verhogen indien de instelling een culturele ANBI is.

In sommige gevallen nemen culturele instellingen de kosten 
en het regelen van een notariële akte van u over. U kunt dan 
volstaan met het insturen van een volmacht, die soms van 
de website van de instelling kan worden gedownload  
en een kopie van uw identiteitsbewijs. 

      Gift                Teruggaaf                  Kosten

Jaar 1   € 200 €  0 €  200

Jaar 2   € 200 € 130  €  70

Jaar 3   € 200 € 130  €  70

Jaar 4   € 200 € 130  €  70

Jaar 5   € 200 € 130  €  70

Jaar 6    € 130   €  130

Totaal    € 1.000        € 650      € 350

VOORBEELD B: Veel mensen zijn vriend van een culturele 
instelling. En vaak is dit ook voor meerdere jaren. Met het extra 
belastingvoordeel kunt u een grote bijdrage leveren. Zet uw 
vriendenlidmaatschap om in een periodieke gift.

In deze tabel wordt duidelijk dat uw gift minus de teruggaaf  
van de Belastingdienst u slechts € 350,- kost, terwijl de instelling 
€ 1.000,- ontvangt.

Fonds op Naam bij een instelling

Steeds meer culturele instellingen (met ANBI-status) en 
grote fondsen bieden de mogelijkheid een Fonds op  
Naam op te richten. Dit wordt ondergebracht in de instelling 
zelf of bij een steunstichting. Vaak gaat het om grotere giften 
en wordt hieraan een minimumbedrag gekoppeld, 
bijvoorbeeld € 50.000,-. U mag als oprichter de naam en de 
bestemming van het fonds bepalen. Natuurlijk moet de 
bestemming wel passen binnen de doelstelling van de 
instelling waar het fonds is ondergebracht. Het fonds  
of de culturele instelling zorgt ervoor dat het geld besteed 
wordt aan het specifieke doel en draagt zorg voor de 
administratieve afhandeling. Zo profiteert u als oprichter van 
een Fonds op Naam van de kennis en ervaring van de 
culturele instelling, zonder zorgen over organisatorische en 
administratieve zaken. 

Een Fonds op Naam kan zowel bij leven als bij testament 
opgericht worden. Voor het oprichten hiervan is een 
notariële akte niet nodig tenzij er geschonken wordt boven 
de geefdrempel. Het oprichten van een Fonds op Naam 
waarbij periodieke giften aan een culturele instelling worden 
gedaan is fiscaal het aantrekkelijkst. U geniet dan volledige 
aftrek voor de inkomstenbelasting. Het fonds moet dan wel 
de ANBI-status hebben.  


