
Belastingvoordeel schenking aan culturele ANBI  
Stichting Het Grote Raam heeft de status van culturele ANBI, hiervoor geldt een extra giftenaftrek. De hier weerge-
geven informatie geeft een indruk.Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met uw belastingadviseur of ac-
countant. Ons RSIN nummer is 8604 42 822. 

Schenking door privépersoon 
Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 
en als gift aftrekken. Voorbeeld: wanneer u als particulier € 1.000,- schenkt aan Het Grote Raam, rekent de fiscus 
voor uw belastingaftrek € 1.000,- + 25% = € 1.250,-. Uitgaande van de hoogste belastingschijf is aftrekbaar € 1.250 x 
49,50% = € 619,-. Het bedrag dat u netto betaalt is dan €1.000 - € 619 = € 381,-. Bij de schenking van een paneel á 
2.500,- is dat netto € 2.500 - € 1.547 = € 953,- (bij 49,5%). 

——————- 

Schenking door bedrijven 
Wanneer u stichting Het Grote Raam fiscaal optimaal wilt steunen, kunt u kiezen voor een schenking om niet, een 
gift, of een schenking met naamsvermelding, reclame.  

Gift om niet 
Als een bedrijf ‘om niet’ een geldbedrag schenkt aan stichting Het Grote Raam is dat bedrag volledig aftrekbaar van 
de fiscale winst. Voor de vennootschapsbelasting geldt in dit geval dat de aftrek van de winst met 50% verhoogd 
mag worden waarbij de verhoging max € 2.500,- bedraagt.  
Voorbeeld: uw bedrijf doet een schenking aan stichting Het Grote Raam van € 2.500,- De schenking is aftrekbaar 
voor de vennootschapsbelasting: bij 25% vennootschapsbelasting is het belastingvoordeel € 2.500 + 50% = € 3.750 
x 25% = € 937,50. De gift van € 2.500,- kost in dat geval effectief € 1.562,50,-. BTW speelt hierbij geen rol en de ver-
schillende belastingschalen maken het doneren aan culturele instellingen door bedrijven mogelijk nóg aantrekkelij-
ker. 

Gift met naamsvermelding 
Als een bedrijf een geldbedrag schenkt aan stichting Het Grote Raam en er wordt hierbij bekendheid aan gegeven, 
bijvoorbeeld in een folder of op de website, dan geldt deze gift als reclamekosten en is volledig aftrekbaar van de 
vennootschapsbelasting. De voorwaarde die de fiscus aan de aftrekbaarheid stelt is dat de schenking het bedrijfsbe-
lang dient. Bij een schenking met alleen een naamsvermelding hoeft het goede doel geen omzetbelasting (BTW) in 
rekening te brengen. 
Voorbeeld: uw bedrijf schenkt aan stichting Het Grote Raam een bedrag van € 2.500,- en in ruil daarvoor krijgt u een 
naamsvermelding op de website. De schenking is dan aftrekbaar van de vennootschapsbelasting (25% x € 2.500 = € 
625,-) en kost het bedrijf zo netto € 1.875,-. BTW speelt hierbij geen rol. 

————— 

Wat u ook kiest, hoe u ook steunt: met uw bijdrage kunnen we Het Grote Raam realiseren. 
Wilt u meer weten? Kijk op https://hetgroteraam.nl/anbi/ en op http://www.belastingdienst.nl


