
 

 
 
ANBI status van Stichting Deel de Natuur  –  Fiscaal voordeel bij giften  
 
 
Aan de Stichting Deel de Natuur is per 1 januari 2018 de ANBI status toegekend, zowel de Algemeen 
Nut Beogende Instelling (ANBI) en ook als Culturele ANBI, zie onze site  voor meer informatie. 
 
 
Giften aan een ANBI zijn fiscaal aftrekbaar.   
Een gift aan een Culturele  ANBI biedt meer fiscaal voordeel dan aan de ‘gewone’ ANBI.  Omdat aan 
de Stichting Deel de Natuur ook  de status van Culturele ANBI is toegekend informeren we je hier 
uitsluitend over giften aan  een Culturele  ANBI. 
 
Wanneer je de Stichting Deel de Natuur een warm hart toedraagt is een gift van harte welkom. 
Je kunt dat op twee manieren doen: 
 
- Een eenmalige gift 
- Een periodieke gift 
 
De fiscale regels voor deze opties verschillen, we leggen ze graag aan je uit: 
 
Eenmalige gift aan een Culturele ANBI 
 
Je mag deze gift verhoogd met 25% als aftrekpost opvoeren in box 1. 
Er geldt echter een drempel van 1% van je drempelinkomen *) 
Er geldt een maximum als plafond van 10% van je drempelinkomen *) 
 
Voorbeeld van een schenking van € 500 en een drempelinkomen van € 30.000 
Schenking                                                       €    500 
Verhoging wegens Culturele ANBI 25%    €    125 
Subtotaal                   €    625 
Af:  1% drempelinkomen € 30.000            €    300 - 
Fiscaal aftrekbaar in box 1                         €    325 
 
Het hieruit te behalen belastingvoordeel is afhankelijk van persoonlijke financiële omstandigheden. 
 
 
*) Drempelinkomen: 
Het drempelinkomen is een fiscaal begrip voor je ‘totale inkomen’ in een jaar: het inkomen uit werk 
en woning (box 1), inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) en inkomen uit vermogen (box 3). Voor 
fiscale partners geldt de som van hun verzamelinkomens. Het aftrekbare bedrag mag vrij verdeeld 
worden over de partners. Je kunt je giften dus aftrekken bij het hoogste inkomen.  
 
 
 
 

https://www.deeldenatuur.nl/doelstelling-stichting-deel-de-natuur


 
 
 
 
 
Periodieke gift aan een Culturele ANBI 
 
Je mag deze gift verhoogd met 25% als aftrekpost opvoeren in box 1. 
(Er geldt een maximumverhoging van € 1.250, hiervan is dus pas sprake bij een schenking van € 5.000 
of meer.) 
Er geldt géén minimum drempel en géén maximum als plafond. 
Er gelden wél voorwaarden bij een periodieke gift: 

 Er geldt een verplichting elk jaar hetzelfde bedrag aan  de Stichting Deel de Natuur te  betalen, 
betaling in termijnen is toegestaan. 

 Je doet deze gift minimaal 5 jaar achter elkaar aan de Stichting Deel de Natuur. 
 De giften stoppen in geval van 

o vervallen ANBI status van Stichting Deel de Natuur  
o het overlijden van de schenker 
o verliezen baan of arbeidsongeschikt worden van de schenker 
o het overlijden van een ander dan de schenker 

 De periodieke gift moet worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst (zie 
voorbeeldformulier) 

 De Stichting Deel de Natuur levert geen tegenprestatie voor de gift 

Voorbeeld van een periodieke gift van jaarlijks  € 200 en een drempelinkomen van € 30.000 
Schenking                                                       €  200 
Verhoging wegens Culturele ANBI 25%    €    50 
Subtotaal                  €  250 
Fiscaal aftrekbaar in box 1                         € 250 

Het hieruit te behalen belastingvoordeel is afhankelijk van persoonlijke financiële omstandigheden. 

 

Meer informatie vind je op de site van de belastingdienst of informeer bij je belastingadviseur. 

 
 
 


