Schenken aan stichting Vrienden van het
Singelpark
U kunt stichting Vrienden van het Singelpark
op een fiscaal gunstige manier steunen: met
voordeel voor zowel de stichting als voor u
zelf.
1.

Goed doel

Stichting Vrienden van het Singelpark is
sinds 25 juli 2012 geregistreerd als een
algemeen nut beogende instelling (ANBI),
onder nummer 851858089. Dit heeft tot
gevolg dat schenkingen aan stichting
Vrienden van het Singelpark voor de
inkomstenbelasting en voor de
vennootschapsbelasting aftrekbaar kunnen
zijn.
Een schenking is - in fiscale termen – een
overeenkomst waarin wordt vastgelegd dat
de ene partij, de schenker, ten kosten van
zijn eigen vermogen, de andere partij
verrijkt..
2.

in een boekje of op de website, dan kan de
gift kwalificeren als reclamekosten en is in
dat geval volledig aftrekbaar van winst. De
voorwaarde die de fiscus aan volledige
aftrekbaarheid stelt, is dat de schenking het
bedrijfsbelang dient. De schenking moet het
karakter hebben van een bedrijfslast, zoals
reclame- of goodwill-doeleinden.
Schenking met tegenprestatie
(representatie)

Als de tegenprestatie voor de schenking
anders is dan naamsvermelding en neerkomt
op representatie, dan is de schenking
mogelijk slechts ten dele aftrekbaar. Stel dat
u als bedrijf een bedrag schenkt van € 5.000
en in ruil daarvoor bijvoorbeeld kaartjes
krijgt voor een fondswervend evenement ter
waarde van € 300, dan is € 300 mogelijk niet
aftrekbaar. Deze € 300 kwalificeert dan als
representatiekosten, welke kosten slechts
beperkt aftrekbaar zijn van de winst.

Schenkingen door bedrijven

Bij schenkingen door bedrijven dient
onderscheid gemaakt te worden tussen
schenkingen zonder tegenprestatie en
schenkingen met tegenprestatie.
Schenking zonder tegenprestatie

Een schenking door een bedrijf aan een
ANBI is (voor de heffing van
vennootschapsbelasting) aftrekbaar van de
winst. Jaarlijks is maximaal 50% van de winst
aftrekbaar als gift, met een maximum van
€ 100.000. De winst mag door de
belastingaftrek niet negatief worden.
Schenking met tegenprestatie (alleen
naamsbekendheid)

Als een bedrijf een geldbedrag schenkt aan
een ANBI en hierbij op enige plaats
bekendheid aan wordt gegeven, bijvoorbeeld

De overige € 4.700 kwalificeert vervolgens
als schenking (zonder tegenprestatie) en is
onder voorwaarden geheel of gedeeltelijk
aftrekbaar van de winst).
BTW

Voor zover de gift kwalificeert als een
vergoeding voor een tegenprestatie, zoals het
maken van reclame, is het mogelijk dat de
stichting een factuur dient uit te reiken met
21% BTW over de waarde van de
tegenprestatie. Mocht hiervan sprake zijn,
dan is de in rekening gebrachte BTW voor
bedrijven in de meeste gevallen
terugvorderbaar, zodat dit geen additionele
kosten voor de schenker met zich
meebrengt.
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3.

Schenkingen door particulieren

Bij schenkingen door particulieren dient
onderscheid gemaakt te worden tussen
eenmalige schenkingen en periodiek
schenkingen.
Eenmalige schenking

Een schenking aan een ANBI is aftrekbaar
voor zover de schenking hoger is dan 1%
van uw drempelinkomen, met een minimum
van € 60. U mag niet meer aftrekken van
10% van uw drempelinkomen.
Wat is het drempelinkomen? Dat is het
totaal van het inkomen uit werk en woning
(box 1), het inkomen uit “aanmerkelijk
belang”(box 2) en het belastbaar inkomen
uit sparen en beleggen (box 3), maar zonder
rekening te houden met uw
“persoonsgebonden aftrek”.
Periodieke schenking

Bovenstaande drempels en maxima voor
particuliere schenkingen gelden niet, indien u
de schenking in de vorm van een periodieke
uitkering doet. Er is sprake van een
aftrekbare periodieke schenking als:
 de schenking aan een ANBI is vastgelegd
in een notariële akte of in een
schenkingsovereenkomst tussen schenker
en de begunstigde, en;
 u zich verplicht tenminste vijf
opeenvolgende jaren een bedrag te
schenken, waarbij deze bedragen steeds
(ongeveer) even hoog zijn;
Vanwege het ontbreken van de drempels en
maxima bij periodieke schenkingen, zal het
voordeliger zijn voor particulieren om een
voorgenomen schenking te spreiden over
vijf jaar door middel van het doen van een
periodieke schenking.

komst voor een periodieke schenking met
een bijbehorende machtiging downloaden.
4.

Schenkingen in natura

U hoeft natuurlijk niet altijd geldbedragen te
schenken. U kunt ook besluiten bepaalde
goederen te schenken.
Wanneer u goederen wilt schenken, dan is
het belangrijk dat wordt vastgesteld wat deze
goederen “in het economisch verkeer”
waard zijn. Die waarde geldt als schenking.
Over de waarde van goederen kan verschil
van mening ontstaan met de Belastingdienst.
Het verdient daarom aanbeveling om de
schenking in natura, schriftelijk overeen te
komen, met vermelding van de daaraan
toegekende waarde.
U kunt ook een periodieke schenking in
natura doen. Op de website van stichting
Vrienden van het Singelpark treft u eveneens
een modelovereenkomst aan voor een
periodieke schenking in natura.
5.

Nalaten/erfenis

Het is ook mogelijk om een bedrag bij uw
overlijden via een legaat na te laten aan de
stichting Vrienden van het Singelpark.
Aangezien de stichting als ANBI is
geregistreerd, is de stichting over het legaat
geen erfbelasting verschuldigd.
6.

Tot slot

De regelgeving rondom
giftenaftrek/erfbelasting is complex. Wilt u
meer weten of wilt u uw specifieke situatie
met ons bespreken? Neem dan contact op
met een van de Grant Thornton adviseurs:

Op de website van stichting Vrienden van
het Singelpark kunt u een modelovereen-
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