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Van Gogh Brabant is het label van de Van Gogh Sites Foundation en de Van Gogh erfgoedlocaties en monumenten in Brabant

De Van Gogh Sites Foundation is niet alleen een ANBI-stichting, maar is formeel door de belastingdienst 
ook aangemerkt als ANBI Cultureel (ANBI staat voor Algemeen Nut Beoogende Instelling). Een gift aan een 
culturele ANBI biedt extra fiscale voordelen: zo kunt u uw gift aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting 
of vennootschapsbelasting. Dankzij de ’Geefwet 2012’ mag u zelfs meer aftrekken dan u daadwerkelijk schenkt. 
Deze fiscale voordelen zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie van de schenkende partij. De voorwaarden 
zijn ook verschillend voor een privépersoon en/of bedrijf (NV of BV). 

Onderstaand een korte toelichting van de website van de Belastingdienst over schenkingen aan een culturele 
ANBI. Hierbij gelden natuurlijk nog meer voorwaarden, zoals een drempelbedrag, maximaal bedrag, het feit 
dat een NV of BV winst moet maken, et cetera.

Wat is het belastingvoordeel van een culturele ANBI?
Vanaf 1 januari 2012 geldt voor culturele ANBI’s een extra giftenaftrek volgens de ’Geefwet’. Met deze wet 
wil het kabinet particulieren en bedrijven stimuleren om te schenken aan culturele instellingen en initiatieven. 
Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. De belasting-
dienst accepteert dus dat u een kwart meer aftrekt dan u eigenlijk heeft geschonken! Daarbij geldt overigens 
wel een plafond van € 1.250,-. Voor ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, geldt dat zij 
1,5 keer het bedrag van de gift mogen aftrekken van de winst in de aangifte vennootschapsbelasting. Ook hierbij 
is er sprake van een plafond in de verhoging van de aftrek van € 2.500,-.

Voor een B.V. gelden de volgende aanvullende voorwaarden
• Maximaal de helft van de winst van een onderneming is aftrekbaar als gift, met een maximum van 
 € 100.000,-. Bedrijven moeten de giften schriftelijk kunnen bewijzen.
• Betreft het dus een gift aan een ANBI die is aangemerkt als culturele instelling; dan mag deze fiscale 
 aftrek van de winst verhoogd worden met 50%. De verhoging is echter gemaximeerd op € 2.500,- 
 Dit betekent dat bijvoorbeeld een gift van € 10.000,- verhoogd mag worden met een maximum van € 2.500,-  
 en er dus fiscaal gezien € 12.500,- afgetrokken mag worden van de winst. Er is sprake van een klein 
 drempelbedrag, dit is afhankelijk van de financiële situatie van de onderneming.
• Voor de schenkende partij is het van belang om altijd te overleggen met zijn/haar financieel/fiscaal 
 adviseur om te beoordelen of gebruik gemaakt kan worden van bovenstaande fiscale regeling.

Voor particulieren gelden de volgende aanvullende voorwaarden
• Voor gewone giften geldt een drempel van 1% van het verzamelinkomen (met een minimum van € 60,-). 
 De maximale aftrek is 10% van het verzamelinkomen.
• Betreft het dus een gift aan een ANBI die is aangemerkt als culturele instelling; dan mag deze fiscale 
 aftrek van de inkomstenbelasting verhoogd worden met 25%. De verhoging is echter gemaximeerd op 
 € 1.250,-. Dit betekent dat bijvoorbeeld een gift van € 5.000,- verhoogd mag worden met een maximum 
 van € 1.250 en er dus fiscaal gezien € 6.250,- afgetrokken mag worden van de inkomstenbelasting.
• Voor de schenkende partij is het van belang om altijd te overleggen met zijn/haar financieel/fiscaal 
 adviseur om te beoordelen of gebruik gemaakt kan worden van bovenstaande fiscale regeling.
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