Theater de Storm is aangemerkt als Culturele ANBI
Met uw bijdrage kunnen wij dé Culturele plek van de Oost Achterhoek blijven.
Wij bieden u een prachtig aanbod van professionele voorstellingen in alle genres en
zijn het podium voor het rijke amateuraanbod uit onze regio.
Wilt u ons ondersteunen met een gift, dan kunt u ook in 2018 gebruik maken van extra
belastingvoordelen.

Particuliere gift
Als particulier kunt u direct van het belastingvoordeel profiteren indien u kiest voor een
periodieke gift. U mag deze gift met 25% verhogen, wanneer u uw aftrekpost berekent. U
hebt hierbij niet te maken met een drempel of een maximum aftrekbaar bedrag. Wel geldt
voor de verhoging van de aftrekpost een maximum van € 1.250. Dit betekent dat dit
maximum voordeel wordt bereikt bij een gift van € 5.000 per jaar.
Voor het belastingvoordeel van een gewone gift geldt dat het drempelbedrag van alle giften
minimaal 1% van uw drempelinkomen is, met een minimum van € 60. Wat u meer hebt
geschonken dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken tot maximaal 10% van uw
drempelinkomen. Hierbij geldt ook dat u bij het berekenen van uw aftrekpost uw gift aan
Theater de Storm mag verhogen met 25% tot maximaal € 1.250.

Periodieke giften aan een Culturele ANBI
Een periodieke gift legt u vast voor een periode van ten minste vijf jaar en deze mag u altijd
volledig aftrekken en is de drempel dus niet van toepassing. Hiervoor dient een schriftelijke
overeenkomst te zijn opgemaakt tussen u en Theater de Storm waarin de gift is vastgelegd.
Dit kan zonder tussenkomst van een notaris.
Het betreft een periodieke gift als:
 U regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar Theater de Storm.
 Deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn.
 U deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt.
De gift stopt uiterlijk bij overlijden.
 Theater de Storm u geen tegenprestatie levert voor de gift.
Rekenvoorbeeld
U schenkt € 1.000 per jaar aan een Culturele ANBI. Dan mag u dit bedrag verhogen tot
125%, dus tot € 1.250 voor de aftrek voor de inkomstenbelasting. Valt u in het tarief van
52%? Dan krijgt u van elk geschonken € 1.000 maar liefst € 650 van de Belastingdienst terug
(52% van € 1.250). Een gift van € 1.000 kost u dan nog maar € 350.
Bekijk hier het rekenvoorbeeld:
https://www.theaterdestorm.nl/images1/destorm/data/pdf/Voorbeeldberekening%202018.pdf

Gewone schenking aan een Culturele ANBI
Voor de inkomstenbelasting mag u een gift altijd in aftrek brengen. U mag het bedrag zelfs
verhogen met 25% – met een maximum van € 1.250 – als het om een Culturele ANBI gaat,
zoals de Theater de Storm.
Zoals hiervoor is aangegeven dient u bij een gewone gift wel rekening te houden met een
drempelinkomen. Dit in tegenstelling tot een periodieke gift. U kunt met schriftelijke stukken,
zoals bankafschriften of kwitanties, aantonen dat u de gift hebt gedaan.
Rekenvoorbeeld
U doet verschillende giften. Uw drempelinkomen is € 35.000. Uw drempel voor de
berekening van uw aftrek is € 350. Uw maximale aftrek is € 3.500. 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 met € 50. Indien u dit
doorrekent, betekent dat een maximale aftrek van € 3.550.
Voor de volledige berekening, zie:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_fa
milie_en_gezondheid/schenken/giften_aan_goede_doelen/hoeveel_aftrek_krijg_u/voorbeeld
en_berekening_giften
en voor extra uitleg:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/gift-aftrekken

Zakelijke gift
Een gift aan een ANBI instelling kunnen BV’s, NV’s, verenigingen en stichtingen aftrekken
van de winst voor vennootschapsbelasting. Hiervoor geldt een aftrekpercentage van 50%
van de fiscale winst met een maximum van €100.000. Bovendien mag u het bedrag van de
gift met 50% verhogen tot een maximum van € 2.500 als het om een Culturele ANBI gaat,
zoals Theater de Storm.
Zie voor meer informatie:
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzonde
re_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/culturele_anbi/
en
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/v
ennootschapsbelasting/aftrekbare_giften
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Theater De Storm
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