Wat is een ANBI?
Voorwaarden en voordelen
Een ANBI is een algemeen nut
beogende instelling. Een instelling kan
alleen een ANBI zijn, als ze zich voor
minstens 90% inzet voor het algemeen
nut. Sportverenigingen,
personeelsverenigingen en hobbyclubs
zijn meestal geen ANBI. Deze
instellingen kunnen misschien wel als
‘sociaal belang behartigende
instellingen’ (SBBI) worden
beschouwd. Een ANBI heeft een aantal
belastingvoordelen. In dit
informatieblad staat meer informatie
over deze voordelen. U kunt voor meer
informatie terecht op de website van de
Belastingdienst.
Belastingvoordeel voor de ANBI
instelling
Erf- of schenkbelasting
Een ANBI betaalt geen erfbelasting of
schenkbelasting voor erfenissen en
schenkingen die de instelling gebruikt voor
het algemeen belang.
Schenkingen door een ANBI
Als een ANBI zelf schenkingen doet in het
algemene belang, dan hoeft de ontvanger
geen schenkbelasting te betalen.
Teruggaaf van energiebelasting
Een ANBI komt in aanmerking voor
teruggaaf van energiebelasting. Deze
energiebelasting betaalt u aan de
energieleverancier en staat vermeld op de
jaarlijkse eindafrekening. De teruggaaf is

1Ga

voor meer informatie naar:
www.belastingdienst.nl en zoek op
vrijwilligersvergoedingen

50% van de energiebelasting die de
energieleverancier in rekening heeft
gebracht, minus de EB-heffingskorting. Ga
voor meer informatie naar
www.belastingdienst.nl en zoek op
Teruggaaf energiebelasting instellingen. U
kunt de volgende formulieren downloaden:
• Stroomschema teruggaaf
energiebelasting instellingen
• Verzoek teruggaaf energiebelasting
(EB) instellingen
Giften van vrijwilligers
Doet u vrijwilligerswerk voor een ANBI
instelling? Als u aan bepaalde
voorwaarden voldoet, mag u een bedrag
aftrekken als een gewone gift. Daarbij is
van belang of u een vergoeding1 kunt
krijgen voor het werk dat u verricht. Kunt u
van een ANBI een vrijwilligersvergoeding
krijgen, maar ziet u hiervan af? Of kunt u
gemaakte kosten declareren maar ziet u
hier van af? Dan mag u het bedrag van
deze vergoeding aftrekken als gewone
gift. U moet dan wel kunnen aantonen dat
u en de instelling aan de volgende
voorwaarden voldoen:
• De Belastingdienst heeft de instelling
aangewezen als ANBI of culturele
ANBI
• De instelling heeft een verklaring
afgegeven dat u zich hebt ingezet als
vrijwilliger.
• De ANBI heeft een regeling getroffen
waardoor u in aanmerking komt voor
een vergoeding.
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De financiële situatie van de ANBI is
zo dat zij de vergoeding ook kan
uitbetalen.
De ANBI heeft de bedoeling om de
vergoeding daadwerkelijk uit te
betalen.
U moet zelf kunnen bepalen dat u de
vergoeding niet wilt ontvangen en aan
de ANBI schenkt.

Krijgt u de gemaakte kosten niet vergoed
door de ANBI? Maar maakt u kosten die
volgens maatschappelijke opvattingen
vergoed horen te worden? Dan mag u
deze kosten aftrekken als een gewone gift.
Kosten die volgens maatschappelijke
opvattingen vergoed horen te worden, zijn
bijvoorbeeld:
• reiskosten
• portokosten
• kosten voor enveloppen, papier of inkt
• auto- en taxikosten: voor autokosten
telt u een vast bedrag van € 0,19 per
kilometer mee. Voor taxikosten telt u
de werkelijke kosten mee.
Extra belastingvoordeel (giftenaftrek)
voor 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
een extra belastingvoordeel, omdat voor
hen een extra giftenaftrek geldt.
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. Voor deze
verhoogde extra aftrek geldt een
maximum van € 1.250,-. Het maakt daarbij
niet uit of het een gewone gift of een
periodieke gift (of beide) is. Voor gewone
giften telt wel het drempelbedrag en het

maximum. Kerken en kerkelijke
instellingen zijn geen culturele ANBI’s.
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.
Wilt u weten of een instelling een ANBI
heeft?
Ga dan naar de website om de ANBI op te
zoeken:
www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_
zoeken/
Wilt u weten of de instelling een culturele
ANBI is? Wanneer in de kolom 'Cultuur
begindatum' een datum staat ingevuld en
in de kolom 'Cultuur einddatum' geen
datum is ingevuld, dan is de instelling op
dit moment een culturele ANBI.
Kijk voor de actuele regelgeving op
www.belastingdienst.nl

Ondersteuning nodig?
Wil je meer weten over dit onderwerp?
Heb je behoefte aan voorbeelden, tips of
advies?
Neem contact op met Vrijwilligerspunt
voor een adviesgesprek.
Contactinformatie
Vrijwilligerspunt
Experts in vrijwilligerswerk
Maelsonstraat 20
1624 NP Hoorn
0229-216499
E-mail: info@vrijwilligerspunt.com
wwwvrijwilligerspunt.com

