DE KUNST VAN HET GEVEN

SCHENK MEER,BETAAL MINDER:
DE GEEFWET

Met nog meer fiscaal voordeel uw favoriete orkest steunen, de dorpskerk laten restaureren,
de toneelvereniging aan nieuwe kostuums helpen, natuurgebieden in stand houden of jong
talent een beurs geven? Dat kan dankzij de Geefwet, die van 1 januari 2012 tot 31 december
2017 van kracht is. De Rijksoverheid wil daarmee giften aan cultuur stimuleren.
Extra aftrek bij schenken aan culturele instellingen

Een periodieke schenking geeft het meeste voordeel

Een gift aan een anbi (Algemeen Nut Beogende Instelling)

U profiteert het meest van de Geefwet en de multiplier

gift aan het Prins Bernhard Cultuurfonds verhogen

u geeft dan jaarlijks hetzelfde bedrag. Schenkt u al aan

die is aangemerkt als culturele instelling, levert tijdelijk
extra voordeel op in de inkomstenbelasting. U mag uw
met een multiplier van 25 procent: de belastingdienst
accepteert dat u een kwart meer aftrekt dan u eigenlijk
heeft geschonken. Deze extra aftrek geldt voor een

maximum aan schenkingen van € 5.000 per jaar. U kunt
dus maximaal € 1.250 per jaar extra in mindering

brengen. Schenkt u meer dan € 5.000 per jaar? Ook
het meerdere is nog steeds aftrekbaar, maar dan
zonder multiplier.

wanneer u een periodieke schenking voor vijf jaar of
meer afspreekt met het Prins Bernhard Cultuurfonds;

het Cultuurfonds op basis van een bestaande periodieke
gift, dan is ook hierop de Geefwet van toepassing.

Voor periodieke schenkingen kunt u een onderhandse
overeenkomst afsluiten met het Cultuurfonds of bij de
notaris een akte laten opmaken. Voor schenkingen

vanaf € 5.000 adviseren wij de notaris; wij nemen de
kosten voor onze rekening.

Rekenvoorbeeld

Gebruik van de multiplier bij eenmalige giften

U schenkt: € 1.000

Eenmalige giften zijn beperkt aftrekbaar: uitsluitend

Uw aftrekpost (dankzij de multiplier): € 1.250

Fiscale teruggave bij het toptarief van 52 procent: € 650
Een gift van € 1.000 kost u dus € 350 (€ 480 zonder
multiplier). U kunt ervoor kiezen het bijkomende

fiscale voordeel van € 250 (netto € 130) aan de cultuur

te schenken zonder dat het u iets extra kost. Voor andere
tariefgroepen geldt eenzelfde soort berekening. Bij het

tarief van 42 procent, bijvoorbeeld, bedraagt het netto
fiscale voordeel € 100.

het deel van de totale giften dat op jaarbasis hoger is

dan 1 procent van uw verzamelinkomen (tot maximaal

10 procent). Daarop is de multiplier van 25 procent van

toepassing (uiteraard alleen wanneer het giften betreft
aan culturele anbi’s, zoals het Prins Bernhard Cultuurfonds). U kunt overwegen het extra fiscale voordeel
aan cultuur te schenken.

Aftrek bedrijfsgiften ook verruimd
Het totaal aan aftrekbare giften door een onderneming
mag liefst 50 procent van de fiscale winst bedragen,

met een plafond van € 100.000. Voor de vennootschapsbelasting geldt binnen de Geefwet een multiplier van
50 procent voor schenkingen tot € 5.000. Er kan dus
maximaal € 2.500 extra in aftrek worden gebracht.

Persoonlijk advies?
Heeft u behoefte aan meer informatie of advies met betrekking tot mecenaat?

Onze adviseurs Maartien Delprat en Menno Tummers overleggen graag met u de mogelijkheden.
Aarzel niet om contact op te nemen voor het maken van een afspraak.
Maartien Delprat

Voor particuliere schenkingen en nalatenschappen.

Telefoon: (020) 520 61 30
E-mail: m.delprat@cultuurfonds.nl

Menno Tummers

Voor (familie)stichtingen, vermogensfondsen,
bedrijven, ondernemers en (semi-)overheden.

Telefoon: (020) 520 61 73
E-mail: m.tummers@cultuurfonds.nl

Volg ons op

 facebook.com/prinsbernhardcultuurfonds
 twitter.com/cultuurfonds
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