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In de afgelopen jaren is er veel gewijzigd op het gebied van de aftrek van giften, niet
alleen in de IB maar ook in de VPB. Hierna behandelen wij in het kort de regeling in de
VPB.

Vennootschappen kunnen giften aan ANBI’s en aan steunstichtingen SBBI aftrekken voor de
vennootschapsbelasting. ANBI is de afkorting van Algemeen Nut Beogende Instelling. SBBI
staat voor Sociaal Belang Behartigende Instelling.

Mits aantoonbaar zijn de genoemde giften aftrekbaar van het resultaat van de vennootschap.

Voor de  giftenaftrek gold een niet-aftrekbare drempel van € 227. De bedragen boven deze
drempel waren in het verleden aftrekbaar tot een maximum van 10% van de behaalde winst.
Sinds een paar jaar zijn de drempel van € 227 en het maximum van 10 % komen te
vervallen. Op dit moment zijn giften aftrekbaar tot 50 % van de behaalde winst met een
maximum van € 100.000.

Bijzondere giften binnen de groep ANBI’s zijn de giften aan culturele instellingen. Deze giften
leveren namelijk een extra belastingvoordeel op voor de vennootschap.
De hiervoor genoemde aftrek wordt verhoogd met 50% van het bedrag van deze giften, maar
met ten hoogte € 2.500.

Giften aan een SBBI zijn niet aftrekbaar, wel de giften aan steunstichtingen SBBI. Een
steunstichting SBBI is een stichting die speciaal is opgericht om geld in te zamelen ter
ondersteuning van een SBBI voor specifieke doelen.
Een SBBI is een instelling die activiteiten ontplooit voor en met mensen. Het gaat om
activiteiten waaraan een grote maatschappelijke waarde kan worden toegekend.
Voorbeelden van SBBI's zijn zangkoren en dansgroepen, muziek- en harmonieverenigingen,
sportclubs, speeltuinen, personeelsverenigingen, ouderenverenigingen, lokale scoutingclubs,
amateurtoneelverenigingen en -theatergroepen.
Een steunstichting SBBI moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet deze stichting
dienen ter ondersteuning van een SBBI die lid is van een landelijke koepel op het gebied van
sport of muziek. Het ingezamelde geld mag door deze stichting dan alleen worden gebruikt
voor een bijzondere investering of viering.

Voor bedrijven zijn fiscale aftrekmogelijkheden aanwezig om een ANBI of steunstichting
SBBI geldelijk te steunen.

Neem contact op met Erik Baas h.baas@drv.nl of 010-4212020.


