Algemeen Nut Beogende Instelling

Culturele ANBI
Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze ANBI de status 'culturele ANBI'
krijgen. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor
minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben
leureen extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.
Voorbeelden van culturele instellingen
Culturele instellingen zijn instellingen die actief zijn in beeldende kunst, bouwkunst,
erfgoed (musea, archieven, archeologie, monumentenzorg), dans, film, letteren,
(pop)muziek, (muziek)theater of vormgeving. Hieronder vallen bijvoorbeeld
theatergroepen, schouwburgen, bibliotheken, filmhuizen, (pop)podia, letteren-, popen filmfestivals en architectuurcentra.
Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?
Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren
mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.
Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het
bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.
Aanvullende voorwaarden voor een culturele ANBI
Is uw instelling een culturele ANBI? Dan moet u giften aan uw instelling apart
vermelden in uw administratie. U mag deze giften alleen besteden aan het algemeen
nuttige doel van uw instelling.
Welke belasingvoordelen heeft een ANBI
•
•
•
•
•

•

Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en
schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de
ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde
voorwaarden een gift aan een ANBI.
Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of
vennootschapsbelasting.
Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de
donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.
Voor donateurs van culturele ANBI's geldt een extra giftenaftrek.

Zie ook
www.belastingdienst.nl/ANBI

