
Bijlage
Schenken aan een Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI)
Het Generator Fonds / Tetem heeft de ANBI-
status. Indien een onderneming of privé-
persoon een gift/ schenking doet aan een ANBI 
kan dit resulteren in extra belastingvoordelen. 
Dit is afhankelijk van de wijze waarop de 
schenking wordt verricht. 
Er zijn twee mogelijkheden:
(i) een ANBI schenking zonder tegenprestatie 
of een schenking met alleen een beperkte 
reclameuiting op de website als tegen-
prestatie1. Voor beide wijzen gelden extra 
belastingvoordelen (zie hierna); (ii) een ANBI 
schenking met tegenprestatie. Dit heeft geen 
of beperkte belastingvoordelen. Voor nadere 
informatie kunt u het beste contact opnemen 
met uw belastingadviseur of accountant.

A

Voorbeeld berekening giften aan een 

ANBI zonder tegenprestatie – 

onderneming

Als een bedrijf een geldbedrag schenkt 

aan een goed doel is dat bedrag 

aftrekbaar van de winst indien het goede 

doel is aangemerkt als een ANBI. Alleen 

een beperkte reclame uiting op de 

website (logo) wordt eveneens 

beschouwd als een ‘gift zonder 

tegenprestatie’. In deze gevallen is de 

gift volledig aftrekbaar mits deze meer 

bedraagt dan € 227. Daarnaast geldt 

voor dergelijke giften aan een ANBI een 

extra giften-aftrek. Ondernemingen die 

onder de vennootschapsbelasting vallen, 

mogen 1,5x het bedrag van een 

dergelijke gift aftrekken in de aangifte 

vennootschapsbelasting. M.a.w. u mag 

deze gift verhogen met 50% en aftrekken 

van de winst. De verhoging bedraagt 

echter maximaal € 2.500.

Voorbeeld

Uw bedrijf doet een schenking aan het 

Generator Fonds / Tetem van € 1.000. 

Tetem heeft de ANBI-status. 

De schenking verhoogd met 50% is dan 

aftrekbaar van de vennootschaps- 

belasting (25%) en hierdoor kost de 

schenking het bedrijf in feite slechts 

€ 625.

B

Gift aan een ANBI met tegenprestaties

Als een bedrijf een geldbedrag schenkt 

aan een goed doel en hiervoor tegen-

prestaties ontvangt, meer dan alleen een 

logo uiting op de website, dan is deze 

schenking niet aftrekbaar van de ven-

nootschapsbelasting. De fiscus doelt 

hierbij op tegenprestaties als vrijkaarten 

of aanverwante activiteiten voor de 

schenker. Staat er een tegenprestatie 

tegenover de schenking, dan moet de 

ANBI-instelling in beginsel voor de 

geleverde diensten omzetbelasting (BTW) 

in rekening brengen. Voor een bedrijf is 

de BTW in veel gevallen terug vorderbaar.

C

Voorbeeld berekening giften aan een 

ANBI zonder tegenprestatie – 

privépersoon

Particulieren mogen in hun aangifte 

inkomstenbelasting (IB) een gift aan een 

culturele ANBI met 1,25x verhogen en 

als gift aftrekken.

Voorbeeld 

U doet verschillende giften. 

Uw drempelinkomen is € 35.000. Uw 

drempel voor de berekening van uw 

aftrek is dan € 350 (1% van € 35.000) en 

uw maximale aftrek is € 3.500 (10% van 

€ 35.000). Het totale bedrag aan gewone 

giften dat u geeft, is € 5.000.

1 Als een bedrijf een geldbedrag schenkt aan een goed 
doel en hierbij op enige plaats bekendheid aan wordt 
gegeven, bijvoorbeeld met een logo op de website, dan 
valt deze gift onder reclamekosten en is daarom 
volledig aftrekbaar van de vennootschapsbelasting. 
De voorwaarde die de fiscus aan de aftrekbaarheid 
stelt is dat de schenking het bedrijfsbelang dient. Als 
de tegenprestatie voor de gift groter is dan naamsver-
melding en neerkomt op representatie, dan wordt de 
gift aangemerkt als een schenking met tegenprestatie 
zonder extra belastingvoordelen.

Één van de giften die u doet, is een gift 

van € 200 aan een culturele ANBI. Deze 

gift mag u verhogen met 25%, dus € 50.

U berekent uw aftrek op de volgende 

manier:

Bedrag giften € 5.000

Bedrag verhoging = 200 x 25% + € 50

Totaal bedrag giften € 5.050

Af: drempel - € 350

Subtotaal € 4.700

Maximaal aftrekbaar € 3.500

Bij: verhoging maximum aftrek + € 50

Totaal maximum aftrekbaar € 3.550

In dit voorbeeld hebt u dus een aftrek van 

€ 3.550.

Aanvullende informatie  

en aanmelden kan via 

Mariëlle Meijerink:

Maakplaatsen@tetem.nl

www.generators-space.nl

ANBI schenking 
(zonder tegenprestatie / met reclame uiting)

Schenking met tegenprestatie

€ 500,00 € 1.000,00 € 500,00 € 1.000,00

Fiscaal Voordeel Fiscaal Voordeel Fiscaal Fiscaal

Onderneming (1,5x) 

€ 500 schenken =

€ 750 belastingaftrek 

aangifte vennoot- 

schapsbelasting 

(voordeel € 187,50)

Zie bijlage - A

Onderneming (1,5x)

€ 1.000 schenken =

€ 1.500 belastingaftrek 

aangifte vennoot- 

schapsbelasting 

(voordeel € 375)

Onderneming

De schenking met 

tegenprestaties is niet 

aftrekbaar van de ven- 

nootschapsbelasting.

Wel moet er omzet-

belasting (BTW) voor de 

geleverde diensten in 

rekening gebracht worden.

Zie bijlage - B

Onderneming

De schenking met 

tegenprestaties is niet 

aftrekbaar van de ven- 

nootschapsbelasting.

Wel moet er omzet-

belasting (BTW) voor 

de geleverde diensten 

in rekening gebracht 

worden.

Zie bijlage - B

Privépersoon (1,25x) 

Als privépersoon mag je 

1,25 x gift meenemen in de 

aangifte IB

€ 500 x 1,25: € 625 

(voordeel € 187-230)

Zie bijlage - C

Privépersoon (1,25x) 

Als privépersoon mag je 

1,25 x gift meenemen in de 

aangifte IB

€ 1.000x1,25: € 1.250 

(voordeel € 373-416)

Zie bijlage - C

Privépersoon

Je hoeft geen 

schenkbelasting te betalen 

indien de schenking 

lager is dan € 5.000, de 

algemene vrijstelling voor 

schenkingen.

Privépersoon

Je hoeft geen 

schenkbelasting te 

betalen indien de 

schenking lager is dan 

€ 5.000, de algemene 

vrijstelling voor 

schenkingen.

TEGENPRESTATIE TEGENPRESTATIE TEGENPRESTATIE TEGENPRESTATIE

Geen of alleen een 

vermelding van de 

bedrijfsnaam met een logo 

op de website generators-

space.nl

Geen of alleen een 

vermelding van de 

bedrijfsnaam met een logo 

op de website generators-

space.nl

2 x 2 vrijkaarten voor 

Generators event of 

activiteit naar keuze*

PLUS (+/+)

Vip events

- Etentje met de

Crew; of

-  Meet & Greet

 Kunstenaar; of 

- Vip rondleiding

incl. borrel.

4 x 2 vrijkaarten voor 

Generators event of 

activiteit naar keuze*

PLUS (+/+)

Vip events

- Etentje met de

Crew; of

- Meet & Greet

Kunstenaar; of 

- Vip rondleiding

incl. borrel. 

PLUS (+/+)

Generator kan een extra 

bijdrage leveren:

- Meedenken met

bedrijfsprobleem; of 

-DJ op bedrijfsfeest; of 

-Workshop op een

open dag.

*1 x per 2 maanden worden middels een nieuwsbrief de activiteiten vermeld die er te doen zijn. Voor deze 

activiteiten kunnen de vrijkaarten aangevraagd worden. 

In april 2021 mededeling van inhoudelijke en financiële verantwoording van de activiteiten van het Generators Fonds

SCHENKING GENERATORS FONDS 2020

Gift aan culturele ANBI € 1.000

Verhoging 50% € 500 +

Aftrekbaar bedrag € 1.500

http://www.generators-space.nl

