Belastingvoordeel
voor schenkingen
De belastingdienst heeft onze organisatie aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het voordeel van schenken aan een goededoelenorganisatie die is erkend
als ANBI, is dat u uw gift in aftrek kunt brengen op uw belastbaar inkomen. Hieronder
leest u hoeveel u mag aftrekken.

www.glk.nl

1. Als u schenkt aan
Stichting Het Geldersch Landschap
Stichting Het Geldersch Landschap
beschikt over een normale ANBI-status,
dat wil zeggen uw gift 100% aftrekbaar is.
De stichtingsnaam vindt u terug in de
ANBI-lijst van de belastingdienst.
Het bankrekeningnummer van Stichting
Het Geldersch Landschap is 38.16.06.295.
2. Als u schenkt aan Stichting
Vrienden der Geldersche Kasteelen
De Stichting Vrienden der Geldersche
Kasteelen heeft een culturele ANBI-status.
Als u in de ANBI-lijst van de belastingdienst zoekt op deze stichtingsnaam dan
vindt u deze terug.
In de Geefwet* is bepaald dat giften aan
culturele ANBI’s 125% aftrekbaar zijn. Met
de fiscale maatregelen uit deze wet wil de
overheid stimuleren meer giften te geven
aan goede doelen en culturele organisaties. De Geefwet duurt in principe tot en
met 2017.
Het bankrekeningnummer van de Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen is
38.16.02.753.

* Wat betekent de Geefwet voor
particulieren?
Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer (multiplier) het
bedrag van een eenmalige of periodieke
schenking aan een culturele ANBI aftrekken. Voor deze aftrek geldt een maximum
van € 1.250. Voor zowel een eenmalige als
een periodieke schenking geldt de verhoging van 25% over een maximale gift van
€ 5.000 en geldt voor het resterende deel
van uw gift de gewone aftrek van 100%.
Zie de rekenvoorbeelden hieronder.
Het verschil tussen een eenmalige en een
periodieke schenking is gelegen in de
giftenaftrek. Bij een eenmalige schenking
gelden een aftrekdrempel (1% verzamelinkomen box I, II, III) en een aftrekplafond
(10% verzamelinkomen). Deze gelden niet
bij een periodieke schenking; een periodieke schenking is altijd volledig aftrekbaar
van de inkomstenbelasting.

Rekenvoorbeeld
De 1,25-regeling uit de Geefwet betekent dat u bij een gift de aftrekpost
mag verhogen met 25%. Bijvoorbeeld:
• U schenkt in 2013: € 1.000.
• Uw aftrekpost in 2014 = € 1.250.
• Fiscale teruggave bij 52%-tarief: € 650.
• U betaalt in feite: € 350.
Voor andere tariefgroepen, zoals 42%, geldt eenzelfde soort berekening:
• U schenkt in 2013: € 1.000.
• Uw aftrekpost in 2014 =  € 1.250.
• Fiscale teruggave bij 42%-tarief: € 525.
• U betaalt dus in feite: € 475.
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Wat betekent de Geefwet voor bedrijven?
Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het
bedrag van de schenking aan een culturele
ANBI aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting, met een maximum van
€ 5.000 van de giftenaftrek en geldt voor
het resterende deel van uw gift de gewone
aftrek van 100%. Dit betekent dat u bij een
gift van € 5.000 aan een culturele instelling
€ 2.500 extra in aftrek mag brengen. Een
snel rekensommetje leert dat deze multiplier dus een maximaal extra voordeel
oplevert van € 625 per jaar.

Overigens houdt de Geefwet voor bedrijven meer in. Het totaal aan aftrekbare giften aan ANBI’s (culturele en niet-culturele)
mag maar liefst 50 procent van de fiscale
winst bedragen, met een maximum van
€ 100.000. Ook is de niet-aftrekbare
drempel van € 227 komen te vervallen.

Rekenvoorbeeld
De 1,50-regeling uit de Geefwet betekent dat u bij een gift de aftrekpost
mag verhogen met 50%. Bijvoorbeeld:
• U schenkt in 2013: € 5.000.
• Uw aftrekpost in 2014 = € 7.500.
• De fiscale teruggave bedraagt € 1.875
(25% van € 5.000 = € 1.250
plus een extra teruggave van 25% van € 2.500 = € 625).

3. Als u schenkt aan Geldersch Landschap
en/of Vrienden der Geldersche Kasteelen
Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK)
is de overkoepelende naam (‘werknaam’)
van de twee bovengenoemde stichtingen.
Deze naam vindt u daarom niet terug in
de ANBI-lijst van de belastingdienst. Een
schenking aan GLK wordt verdeeld over
Stichting Het Geldersch Landschap en
Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen. Voor de eerste geldt 100%, voor de
tweede 125% aftrekbaarheid volgens de
Geefwet*.

Voor de verdeling tussen beide is destijds
de verdeelsleutel 70-30 afgesproken. Dit
komt neer op 107,5% aftrekbaarheid van
uw gift, namelijk: 70% x 1,0 + 30% x 1,25
(multiplier van de Geefwet) = 107,5%.
Het bankrekeningnummer van Geldersch
Landschap & Kasteelen is 30.39.73.730.
In schema:

aftrekbaarheid
naam in ANBI-lijst
Als u schenkt aan:			
Stichting Het Geldersch Landschap
100%
ja
Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen 125%
ja
Geldersch Landschap & Kasteelen
107,5%
nee

Voor meer informatie over ANBI‘s, drempels, maximumbedragen, etc. verwijzen we u
naar de website van de Belastingdienst.

Tot slot
Waar u ook aan schenkt: uw gift valt bij ons altijd in zeer goede aarde en zal worden
gebruikt om Gelderland mooi te houden!

rekeningnummer
38.16.06.295
38.16.02.753
30.39.73.730

