
Geven aan Artiance met ANBI status 

Kunst is genieten, kunst is passie en kunst verbindt. Geeft u om kunst? Dan kunt 
u ook áán kunst geven. Want wist u dat een gift aan een culturele instelling als 
Artiance bijzonder aantrekkelijk is? Culturele ANBI’s*, waar wij toe behoren, 
hebben een extra belastingvoordeel! Bovendien is er ook een nog gunstiger 
regeling voor VpB-plichtige personen. Daarmee hoopt de overheid het geven 
aan culturele instellingen te stimuleren. Daar zijn wij enorm blij mee!

Hoe werkt dat? 
Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van 
de gift aftrekken. U mag uw gift dus met een multiplier van 25 % verhogen. De 
belastingdienst accepteert daarmee dat u een kwart meer aftrekt dan u eigenlijk 
heeft geschonken. Deze extra aftrek geldt voor een maximum aan schenkingen 
van € 5.000 per jaar. 

Maximaal voordeel bij meerjarige afspraak 
Wilt u optimaal van de Geefwet en de multiplier gebruikmaken, dan kiest u voor 
een periodieke schenking voor minimaal vijf jaar. Deze periodieke giften zijn 
volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. 

Rekenvoorbeeld 
U schenkt in 2013      €  1.000 
Uw aftrekpost in 2014        €  1.250 
Fiscale teruggave bij 52% tarief     €     650 
U betaalt in feite            €     350 

Stel, u schenkt € 1.000 per jaar. Dit bedrag mag u verhogen tot 125 % (de 
multiplier), is € 1.250 en tevens uw aftrekpost. Bij het toptarief van 52 % krijgt 
u van elke € 1.000 dus € 650 van de fiscus terug. Een gift van € 1.000 kost u €
350 (€ 480 zonder multiplier). U kunt er voor kiezen het extra fiscale voordeel
van € 250 (= netto € 130) ook te schenken, zonder dat het u iets extra’s kost.
Voor andere tariefgroepen geldt eenzelfde berekening. Het netto fiscale voordeel
bedraagt bij het 42 % tarief bijvoorbeeld € 100.
Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het
bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Kijk voor
meer informatie op www.belastingdienst.nl. Op anbi.federatiecultuur.nl vindt u
alle wettelijke gegevens van de ANBI’s, en dus ook Artiance.
(Deze informatie is gebaseerd op informatie afkomstig van www.belastingdienst.nl en 
www.cultuurfonds.nl) 

Daadwerkelijk geven 
U bent van plan aan Artiance te geven? Dan kunt u doneren via onderstaande 
bankrekeningnummers. Gelieve ‘gift’ te vermelden en uw NAW-gegevens. Bij 
voorbaat hartelijk dank! 
Rabobank: NL08RABO0396420966 
BIC: RABONL2U 
ING: NL12 INGB 0000 3867 37 
BIC: INGBNL2A 

* Sinds 2008 kan een organisatie door de Nederlandse Staat als ‘ANBI’ worden aangemerkt. Dit
staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Daarnaast heb je de specifieke Culturele ANBI’s,
waartoe Artiance behoort.

http://www.belastingdienst.nl/
http://www.anbi.federatiecultuur.nl/
http://anbi.federatiecultuur.nl/organisatie/kunstconnectie/artiance-centrum-voor-de-kunsten/

