
De belastingvoordelen van een ANBI

Voor nederlandse donateurs, nederlandse vrijwilligers en voor de organisatie zelf kan de ANBI 
status belastingvoordelen opleveren. De nederlandse belastingdienst publiseert hierover informatie 
op haar website.

Hieronder wordt informatie van de nederlandse belastingdienst zelf weergegeven, toegespitst op de 
belastingvoordelen voor nederlandse donateurs en voor nederlandse vrijwilligers van stichting Sol 
Nascente.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Controleer daarom zelf op de website 
van de nederlandse belastingdienst of deze informatie nog actueel is. Deze informatie is 
overgenomen van de website van de nederlandse belastingdienst op 26 en 31 mei 2021.

Welke belastingvoordelen heeft een ANBI?

Een ANBI heeft belastingvoordelen, zoals:
• Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die 

de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
• Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen 

schenkbelasting te betalen.
• Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf 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.
• Voor donateurs van culturele ANBI's geldt een extra giftenaftrek.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_r
egelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/welke_belastingvoordelen_heeft_ee
n_anbi (26-5-21)

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/welke_belastingvoordelen_heeft_een_anbi
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/welke_belastingvoordelen_heeft_een_anbi
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/welke_belastingvoordelen_heeft_een_anbi


Giften

U kunt een gift op twee manieren doen:
• als periodieke gift. U hebt dan vast laten leggen dat u jaarlijks een gift doet aan de instelling.
• als gewone gift. U doet de gift eenmalig of hebt niet laten vastleggen dat u meerdere giften 

aan de instelling gaat geven.

Hoeveel aftrek u krijgt is afhankelijk van het soort gift dat u geeft. Krijgt u een gift terug? En hebt u
voor die gift giftenaftrek gehad? Dan moet u het bedrag van die aftrek optellen bij uw inkomen.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelas
ting/aftrekposten/persoonsgebonden-aftrek/giften_aan_goede_doelen/giften (26-5-21)

Periodieke en gewone giften

Hoeveel aftrek u kunt krijgen hangt af van de manier waarop u giften doet aan een instelling. U 
kunt giften doen als periodieke gift of als gewone gift.

Periodieke giften

U hebt een periodieke gift als:
• de gift bestaat uit een recht op vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen. Dat betekent dat

u verplicht wordt elk jaar hetzelfde bedrag aan de instelling of vereniging te betalen. U mag 
zelf bepalen of u het jaarlijkse bedrag opsplitst in meerdere bedragen of dat u het in 1 keer 
betaalt, maar u moet dus minstens 1 keer per jaar een bedrag overmaken naar de (culturele) 
ANBI of vereniging.

• u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of 
vereniging

• de gift uiterlijk stopt bij uw overlijden of het overlijden van een ander, bijvoorbeeld uw 
broer of uw partner. U moet wel bij het vastleggen van de gift een keuze maken of u de 
uitkeringen laat stoppen bij uw eigen overlijden of bij het overlijden van die ander.

Let op! Doet u een gift in natura? Lees dan de toelichting over de waarde van uw gift in het 
voorbeeldformulier 'Periodieke gift in natura': 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_f
ormulieren/overeenkomst_periodieke_giften (26-5-21)

U mag een periodieke gift in uw aangifte inkomstenbelasting aftrekken als u aan bepaalde 
voorwaarden voldoet.

Gewone gift

Voldoet uw gift niet aan de voorwaarden die hierboven genoemd zijn? Bijvoorbeeld omdat u 
eenmalig een gift doet? Dan doet u een gewone gift. Ook hiervoor gelden specifieke voorwaarden 
om de gift af te mogen trekken in uw aangifte.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelas
ting/aftrekposten/persoonsgebonden-
aftrek/giften_aan_goede_doelen/periodieke_en_gewone_giften/periodieke_en_gewone_giften 
(26-5-21)

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/aftrekposten/persoonsgebonden-aftrek/giften_aan_goede_doelen/periodieke_en_gewone_giften/periodieke_en_gewone_giften
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/aftrekposten/persoonsgebonden-aftrek/giften_aan_goede_doelen/periodieke_en_gewone_giften/periodieke_en_gewone_giften
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/aftrekposten/persoonsgebonden-aftrek/giften_aan_goede_doelen/periodieke_en_gewone_giften/periodieke_en_gewone_giften
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/overeenkomst_periodieke_giften
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/overeenkomst_periodieke_giften
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/aftrekposten/persoonsgebonden-aftrek/giften_aan_goede_doelen/giften
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/aftrekposten/persoonsgebonden-aftrek/giften_aan_goede_doelen/giften


Voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften

U mag een periodieke gift aftrekken als u voldoet aan de volgende voorwaarden:
• U doet de periodieke gift aan een:

◦ algemeen nut beogende instelling (ANBI)
◦ culturele ANBI
◦ vereniging die geen (culturele) ANBI is, maar wel aan bepaalde voorwaarden voldoet

• U hebt de periodieke gift laten vastleggen in een notariële akte of met een schriftelijke 
overeenkomst.

• De (culturele) ANBI of vereniging levert u geen tegenprestatie voor de gift.

U doet een gift voordat de overeenkomst is vastgelegd

Giften die u hebt gedaan vóór het sluiten van de overeenkomst, tellen niet mee als periodieke gift.

Uw periodieke gift loopt minder dan 5 jaar

Betaalt u de gift niet minimaal 5 jaar achter elkaar, bijvoorbeeld omdat u werkloos of invalide 
wordt? Dan mag u de gift alleen als periodieke gift aftrekken, als in uw overeenkomst was 
opgenomen dat u geen gift meer geeft als uw inkomen daalt. Stond dit niet in uw overeenkomst? 
Dan kunt u de giften die u hebt gedaan wel als gewone gift aftrekken.

Betaalt u de gift niet minimaal 5 jaar achter elkaar omdat de instelling geen ANBI of culturele 
ANBI meer is? Dan mag u de gift alleen als periodieke gift aftrekken voor de periode dat u niet kon 
weten dat de instelling geen ANBI meer was.

Periodieke gift is rentedragende schuld geworden

Moest u de periodieke gift in een bepaald jaar betalen, maar hebt u dat niet gedaan? En is dit nu een 
schuld geworden waarover u rente moet betalen? Dan is de gift aftrekbaar in het jaar dat u deze 
schuld betaalt. De rente die u betaalt over deze schuld mag u niet aftrekken.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelas
ting/aftrekposten/persoonsgebonden-
aftrek/giften_aan_goede_doelen/periodieke_en_gewone_giften/voorwaarden_aftrek_periodieke_gif
ten/voorwaarden_periodieke_giften (31-5-21)

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/aftrekposten/persoonsgebonden-aftrek/giften_aan_goede_doelen/periodieke_en_gewone_giften/voorwaarden_aftrek_periodieke_giften/voorwaarden_periodieke_giften
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/aftrekposten/persoonsgebonden-aftrek/giften_aan_goede_doelen/periodieke_en_gewone_giften/voorwaarden_aftrek_periodieke_giften/voorwaarden_periodieke_giften
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/aftrekposten/persoonsgebonden-aftrek/giften_aan_goede_doelen/periodieke_en_gewone_giften/voorwaarden_aftrek_periodieke_giften/voorwaarden_periodieke_giften


Een periodieke gift laten vastleggen

Een periodieke gift kunt u op 2 manieren vastleggen:
• bij de notaris
• in een schriftelijke overeenkomst tussen u en de instelling of vereniging

Een schriftelijke overeenkomst vastleggen

Wilt u een schriftelijke overeenkomst opmaken tussen u en het goede doel? Wij hebben enkele 
voorbeeldformulieren gemaakt die voor de meeste situaties geschikt zijn. U kunt deze formulieren 
gebruiken om de overeenkomst vast te leggen. Zo weet u zeker dat uw overeenkomst voldoet aan de
voorwaarden.

Link naar voorbeeldformulieren: 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_f
ormulieren/overeenkomst_periodieke_giften (31-5-21)

Periodieke gift in geld

Gebruik het formulier Periodieke gift in geld als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen 
aan een goed doel.

Periodieke gift in natura

Gebruik het formulier Periodieke gift in natura als u minimaal 5 jaar lang een gift in natura, wilt 
doen aan een goed doel. Een gift in natura is bijvoorbeeld een voedselpakket of speelgoed.

Betalingsvolmacht

Wilt u dat uw periodieke gift in geld automatisch naar het goede doel wordt overgemaakt? Dan kunt
u het formulier Betalingsvolmacht gebruiken.

RSIN invullen

Goede doelen die als (culturele) ANBI zijn aangewezen, hebben een beschikking ontvangen waarin 
een uniek nummer staat: het RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie 
Nummer). In de voorbeeldformulieren moet een goed doel dit individuele RSIN invullen. Veel 
kerkelijke instellingen hebben geen individueel RSIN, maar een groepsnummer via een 
groepsbeschikking. Als een kerk geen individueel RSIN heeft, kan deze gebruik maken van het 
RSIN dat op de groepsbeschikking staat.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelas
ting/aftrekposten/persoonsgebonden-
aftrek/giften_aan_goede_doelen/periodieke_en_gewone_giften/voorwaarden_aftrek_periodieke_gif
ten/periodieke_giften_laten_vastleggen (31-5-21)

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/aftrekposten/persoonsgebonden-aftrek/giften_aan_goede_doelen/periodieke_en_gewone_giften/voorwaarden_aftrek_periodieke_giften/periodieke_giften_laten_vastleggen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/aftrekposten/persoonsgebonden-aftrek/giften_aan_goede_doelen/periodieke_en_gewone_giften/voorwaarden_aftrek_periodieke_giften/periodieke_giften_laten_vastleggen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/aftrekposten/persoonsgebonden-aftrek/giften_aan_goede_doelen/periodieke_en_gewone_giften/voorwaarden_aftrek_periodieke_giften/periodieke_giften_laten_vastleggen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/overeenkomst_periodieke_giften
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/overeenkomst_periodieke_giften


Voorwaarden voor het aftrekken van gewone giften

Voor het aftrekken van gewone giften gelden de volgende voorwaarden:
• U doet de giften aan een instelling die bij ons is geregistreerd als:

◦ een algemeen nut beogende instelling (ANBI)
◦ een culturele ANBI
◦ een steunstichting SBBI

• U doet de gift vrijwillig, en niet omdat u ertoe verplicht bent.
• Het betalen van belasting (zoals inkomstenbelasting, omzetbelasting of 

onroerendgoedbelasting) is bijvoorbeeld niet aftrekbaar, omdat u verplicht bent deze te 
betalen.

• De instelling levert geen tegenprestatie voor de giften.
• Voorbeelden van een tegenprestatie zijn:

◦ U koopt bij een patiëntenvereniging een speciaal kookboek. U doet dan geen gift. U 
betaalt geld en als tegenprestatie krijgt u het boek.

◦ U koopt een lot bij een loterij. Daarvoor krijgt u een kans om geld te winnen.
• U kunt met schriftelijke stukken, zoals bankafschriften of kwitanties, aantonen dat u de gift 

hebt gedaan.

Voor gewone giften geldt een drempelbedrag en een maximum.

Er zijn ook situaties waarin u geen daadwerkelijke gift doet maar wel een bedrag mag aftrekken als 
gewone gift, namelijk:

• U maakt kosten voor een (culturele) ANBI en krijgt deze kosten niet vergoed.
• U werkt als vrijwilliger voor een (culturele) ANBI en krijgt hiervoor geen vergoeding.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelas
ting/aftrekposten/persoonsgebonden-
aftrek/giften_aan_goede_doelen/periodieke_en_gewone_giften/voorwaarden_aftrek_gewone_giften
/voorwaarden_aftrekken_gewone_giften (31-5-21)

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/aftrekposten/persoonsgebonden-aftrek/giften_aan_goede_doelen/periodieke_en_gewone_giften/voorwaarden_aftrek_gewone_giften/voorwaarden_aftrekken_gewone_giften
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/aftrekposten/persoonsgebonden-aftrek/giften_aan_goede_doelen/periodieke_en_gewone_giften/voorwaarden_aftrek_gewone_giften/voorwaarden_aftrekken_gewone_giften
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/aftrekposten/persoonsgebonden-aftrek/giften_aan_goede_doelen/periodieke_en_gewone_giften/voorwaarden_aftrek_gewone_giften/voorwaarden_aftrekken_gewone_giften


Hoeveel aftrek krijgt u?

Hoeveel aftrek u krijgt voor uw giften hangt af van het soort gift dat u doet.

U doet een periodieke gift

Voldoet uw gift aan de voorwaarden voor periodieke giften? Dan mag u het hele bedrag van de gift 
aftrekken.  Er geldt geen drempel en geen maximumbedrag voor periodieke giften.

U doet een gewone gift

Voldoet uw gift aan de voorwaarden voor gewone giften? Dan mag u het bedrag van de gift 
aftrekken.  Er geldt wel een drempel en een maximum voor gewone giften.

Drempel en maximum voor gewone giften

Het drempelbedrag voor gewone giften is 1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60. 
Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Het drempelinkomen is het totaal 
van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.

U mag niet meer aftrekken aan gewone giften dan het maximum: 10% van uw drempelinkomen.

Hebt u het hele jaar een fiscale partner of kiest u ervoor om het hele jaar als fiscale partners 
beschouwd te worden? Tel dan de gewone giften van u en uw fiscale partner bij elkaar op. Om de 
drempel te berekenen, telt u de drempelinkomens van u en uw fiscale partner ook bij elkaar op.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelas
ting/aftrekposten/persoonsgebonden-
aftrek/giften_aan_goede_doelen/hoeveel_aftrek_krijg_u/hoeveel_aftrek  (31-5-21)

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/aftrekposten/persoonsgebonden-aftrek/giften_aan_goede_doelen/hoeveel_aftrek_krijg_u/hoeveel_aftrek
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/aftrekposten/persoonsgebonden-aftrek/giften_aan_goede_doelen/hoeveel_aftrek_krijg_u/hoeveel_aftrek
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/aftrekposten/persoonsgebonden-aftrek/giften_aan_goede_doelen/hoeveel_aftrek_krijg_u/hoeveel_aftrek

