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Giften en Algemeen Nut Beogende
Instellingen (ANBI’s)

Giften door particulieren en personenvennootschappen (Eenmanszaak, VOF
Maatschap)
Geeft u wel eens geld of goederen aan een goed doel of een instelling? Dan doet u een gift.
Er zijn 2 soorten giften:
- gewone giften
- periodieke giften
Als u een gift doet, mag u die misschien aftrekken. Voor het aftrekken van gewone en periodieke giften
gelden verschillende voorwaarden.
Een belangrijke voorwaarde voor het aftrekken van een gewone gift is dat u deze gift moet doen aan een
algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Voorwaarden voor het aftrekken van gewone giften
Voor het aftrekken van gewone giften gelden de volgende voorwaarden:
- U doet de giften aan een instelling die bij de belastingdienst is geregistreerd als een algemeen nut
beogende instelling (ANBI).
- De instelling levert geen tegenprestatie voor de giften.
- U kunt met schriftelijke stukken aantonen dat u de giften hebt gedaan, bijvoorbeeld met
bankafschriften of kwitanties.
- Het totale bedrag van uw giften is meer dan het drempelbedrag.
- U mag voor deze giften in totaal niet meer aftrekken dan het maximum.
Wat is een tegenprestatie?
Krijgt u iets terug voor wat u hebt gegeven? Dan levert de instelling u een tegenprestatie.
Voorbeelden zijn:
- U koopt bij een patiëntenvereniging een speciaal kookboek. U doet dan geen gift. U betaalt geld en als
tegenprestatie krijgt u het boek.
- U koopt een lot bij een loterij. Daarvoor krijgt u een kans om geld te winnen.
Drempel en maximum
Voor gewone giften geldt een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van uw
drempelinkomen, met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u
aftrekken. Maar u mag in totaalniet meer aftrekken dan het maximum: 10% van uw drempelinkomen.
Drempelinkomen:
Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw
persoonsgebonden aftrek.
Drempelinkomen en fiscaal partnerschap:
Hebt u geen fiscale partner? Of hebt u alleen een deel van het jaar een fiscale partner? Dan telt u alleen
uw eigen gewone giften op en berekent u uw eigen drempelinkomen.
Hebt u een jaar lang dezelfde fiscale partner? Tel dan de gewone giften van u en uw fiscale partner bij
elkaar op. Om de drempel te berekenen telt u de drempelinkomens van u en uw fiscale partner ook bij
elkaar op. Het aftrekbare bedrag kunt u onderling verdelen zoals u dat wilt, als het totaal maar 100% is.
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Voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften
Uw gift is een periodieke gift, als:
- u de gift hebt laten vastleggen bij een notaris
- u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de instelling of vereniging die in de
notariële akte wordt genoemd
- deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
- u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt. Het mag ook langer dan 5 jaar, maar de gift
moet uiterlijk bij uw overlijden stoppen.
- de instelling of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift
Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag.

Let op!
Kunt u niet voldoen aan de voorwaarde dat u de gift minimaal 5 jaar achter elkaar doet? Bijvoorbeeld
omdat u werkloos wordt? Of omdat de instelling niet meer bestaat? Dan geldt deze voorwaarde niet.
U kunt een periodieke gift doen aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI) of aan een vereniging
die geen ANBI is. Dit laatste kan niet bij een gewone gift.
Periodieke gift aan een ANBI
Een periodieke gift aan een ANBI mag u altijd aftrekken.
Periodieke gift aan een vereniging die geen ANBI is
Doet u een periodieke gift aan een vereniging die geen ANBI is? Dan mag u die gift aftrekken als de
vereniging voldoet aan de volgende voorwaarden:
-

De vereniging heeft minstens 25 leden.
De vereniging heeft volledige rechtsbevoegdheid.
De vereniging hoeft geen vennootschapsbelasting te betalen.
De vereniging is gevestigd in een EU-land, de (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba of een ander
door de belastingdienst aangewezen land. Voor meer informatie over giften aan instellingen die in het
buitenland zijn gevestigd, kunt u bellen met de BelastingTelefoon

Giften door Vennootschapsbelastingplichtige ondernemingen
Giften zijn voor de vennootschapsbelasting aftrekbaar:
- indien deze schriftelijk onderbouwd zijn
- voor het bedrag dat deze meer bedragen dan € 227 en niet meer bedragen dan 10% van de winst
(als bijvoorbeeld € 500 wordt geschonken is: € 500 -/- € 227 = € 273 fiscaal aftrekbaar en de andere €
227 niet) (als je in voorgenoemd voorbeeld een belastbare winst hebt van € 2.730 is maximaal € 273
fiscaal aftrekbaar, is de winst € 2.500 dan is € 250 fiscaal aftrekbaar en € 250 niet)
- als er geen tegenprestatie verwacht wordt van de ontvanger van de gift
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Wat is een ANBI?
ANBI staat voor: Algemeen Nut Beogende Instelling.
Instellingen kunnen ons vragen om hen aan te wijzen als ANBI. Instellingen die hiervoor in aanmerking
komen zijn kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele of wetenschappelijke instellingen, of
instellingen die op een andere manier bijdragen aan het algemeen nut. Als zij aan bepaalde voorwaarden
voldoen, worden ze als een ANBI aangewezen en geregistreerd.
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