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Toelichting op Giften aan culturele ANBI’s (Anbi-C) door Particulieren 
 
 

Bij eenmalige giften geldt voor de aftrek van het Belastbaar Inkomen (BI) het volgende:  
a.   Minimum aftrek is 1% en maximum aftrek is 10% van het belastbaar inkomen plus de extra 25% voor gift(en) aan Anbi-C 

b.   Maximale extra verhoging van de aftrek door gift(en) aan Anbi-C is 1250 euro per jaar (bij gift t/m 5000 euro) 

c.   Is de gift aan een Anbi-C minder dan 10% van het BI en hoger dan 5000 euro dan valt het surplus onder de gewone aftrek 

 

Bij meerjarige giften geldt: 

a.   De hoogte van een meerjarige gift (vereist akte) is niet gelimiteerd en mag ieder jaar dus volledig worden afgetrokken 

b.   De maximum extra verhoging van de aftrek voor gift(en) aan een Anbi-C blijft wel beperkt tot 1.250 euro bij de jaarlijkse aangifte 

c.   Voor meerjarige giften dient een akte te worden opgesteld tussen de schenker en de Anbi-C  

 

Soms extra inkomensvoordeel via giftenaftrek (zie hieronder het overzicht Tarieven Inkomstenbelasting) 

Voor belastbare inkomens van ca. 68.000 tot ruim 75.000 per jaar is schenken aan m.n. Anbi-C vanwege de extra aftrek interessant 

omdat, afhankelijk van de hoogte van de schenking(en), dit een belastingvoordeel (schijf 4 naar schijf 3) kan opleveren tussen de 

3.500 en 10.000 euro netto.  

Het belastingvoordeel (schijf 3 naar schijf 2) voor gepensioneerden met een belastbaar inkomen van 36.000 tot ca. 39.000 euro kan 

door te schenken aan m.n. Anbi-C oplopen tot meer dan 3.000 / 4.000 euro extra netto inkomen, afhankelijk schenkingsbedrag(en).   

Conclusie: Schenken kan soms extra netto inkomen opleveren. Raadpleeg uw belastingadviseur! 
 
 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/schenken/giften_aan_goede_do
elen/hoeveel_aftrek_krijg_u/voorbeelden_berekening_giften 
 

Voorbeeld: gewone gift aan ANBI - C 
 

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. Eén 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. 

Voorbeeld: periodieke gift aan ANBI - C 
 

U doet een periodieke gift aan een culturele instelling van € 1.000 per jaar. 

Per jaar berekent u uw aftrek op de volgende manier: 

 Berekenen verhoging: € 1.000 x 25% = € 250 

 Maximale verhoging: € 1.250 

 U hebt dan per jaar een aftrek van: € 1.000 + € 250 = € 1.250 
 

Voorbeeld: meerdere giften aan ANBI’s 
 

U doet in 1 jaar een periodieke gift én een gewone gift aan een culturele ANBI. 

 Bedrag gift Bedrag verhoging 

Periodieke gift aan  

culturele ANBI 

€ 4.000  

Verhoging 25% van de  
periodieke gift van  

€ 4.000 

 € 1.000 

Gewone gift aan een  

culturele ANBI 

€ 2.400  

Verhoging gewone gift  € 600 

U zou volgens deze berekening een verhoging hebben van totaal € 1.600. De 
maximale verhoging voor giften aan culturele instellingen is € 1.250. In totaal is 
uw aftrek voor deze giften dus (€ 4.000 + € 2.400 + € 1.250 verhoging) € 7.650. 

 

Tarieven Inkomstenbelasting 2017 
Onderstaande tabel is samengesteld uit de gegevens van de Belastingdienst over de IB in 2017, zie: 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/heffingskortingen_boxen_tarieven/boxen_e

n_tarieven/overzicht_tarieven_en_schijven/ 

  

 

Schijf 
Belastbaar inkomen Werkenden 

Gepensioneerden 

(voor 2017) 

1 t/m € 19.981 36,55% 18,65% 

2 Vanaf € 19.982 t/m € 33.791 (34.129 gepensioneerden) 40,8% 22,90%  

3 Vanaf € 33.792  (34.129 gepensioneerden) t/m € 67.071 40,8% 40,80%** 

4 Vanaf € 67.072 52%* 52%* 

 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/schenken/giften_aan_goede_doelen/hoeveel_aftrek_krijg_u/voorbeelden_berekening_giften
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