ANBI-status, ja of nee?
Organisaties kunnen een ANBI-status aanvragen. De afkorting staat voor Algemeen
Nut Beogende Instelling. Zo’n ANBI kan gebruikmaken van belastingvoordelen bij
erfenissen, schenkingen en energiebelasting. Dit geldt alleen voor instellingen die de
Belastingdienst als ANBI erkent. Bekijk in deze folder of uw organisatie voor de ANBIstatus in aanmerking komt.

Om voor de ANBI-status in aanmerking te komen moet u uiteraard het algemene nut
dienen. Als algemeen nut worden beschouwd:


welzijn



cultuur



onderwijs, wetenschap en onderzoek



bescherming van natuur en milieu, inclusief bevordering van duurzaamheid



gezondheidszorg



jeugd- en ouderenzorg



ontwikkelingssamenwerking



dierenwelzijn



religie, levensbeschouwing en spiritualiteit



bevordering van de democratische rechtsorde



volkshuisvesting



een combinatie van bovengenoemde doelen



financiële of andere ondersteuning van een algemeen nut beogende instelling.

Voorwaarden
Om voor de ANBI-status in aanmerking te komen, moet een organisatie nog aan
verschillende andere voorwaarden voldoen. We zagen in eerdere hoofdstukken reeds
dat een beleidsplan zo’n voorwaarde is, maar daarmee houdt het niet op. Ook de
volgende voorwaarden zijn harde eisen:


De instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de
90%-eis.



De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen
winstoogmerk.



De instelling en de mensen die er rechtstreeks bij instelling betrokken zijn,
voldoen aan de integriteitseisen.
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De bestuurders of beleidsbepalers van de instelling mogen niet over het
vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er
moet sprake zijn van gescheiden vermogen.



De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is
voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt
blijven.



De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of
minimale vacatiegelden.



De instelling heeft een actueel beleidsplan.



De instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.



Geld dat overblijft na opheffing van de instelling wordt besteed aan een ANBI
met een soortgelijk doel.



De instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.



De instelling publiceert bepaalde gegevens op een internetsite.

Fiscale voordelen
Als ANBI erkende instellingen genieten de volgende fiscale voordelen:


Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting over erfenissen en
schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.



Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, hoeft de
ontvanger geen schenkbelasting te betalen.



Een ANBI komt in aanmerking voor teruggave 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.

Culturele ANBI
Culturele instellingen kunnen sinds 2012 een zogenaamde culturele ANBI worden. Deze
status wijkt licht af van die van de ‘gewone’ ANBI.
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. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden
moet zo’n instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied.
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Belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI
Sinds 1 januari 2012 kunnen donateurs van culturele ANBI’s van een extra fiscale
giftenaftrek gebruikmaken. Particulieren mogen in hun 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
Een instelling die een culturele ANBI is, moet ontvangen giften apart vermelden in de
administratie. Zij mag deze giften alleen besteden aan het algemeen nuttige doel van
de instelling.
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