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Informatie bijdrage en schenkingen
Stichting Theater De Wegwijzer is een zogeheten culturele ‘ANBI’: Algemeen Nut
Beogende Instelling. Deze status houdt in dat uw gift onder bepaalde voorwaarden voor
125% aftrekbaar is voor de belasting.
In dit document vindt u meer uitleg over schenkingen. Omdat het om wettelijke
belastingvoordelen gaat, zijn de termen her en der wat technisch. Mocht u meer uitleg of
informatie willen, dan kunt u ook vrijblijvend contact opnemen met Tamara Schöningh, via
tamara@theaterdewegwijzer.nl.
Zo werkt het
Schenkingen aan culturele instellingen kennen een
aantal belastingvoordelen, die zijn vastgelegd in de
Geefwet. Ook Stichting Theater De Wegwijzer is
een cultureel goed doel (ANBI). Dat wil zeggen dat
als u een periodieke schenking doet voor de duur
van vijf jaar, u deze gift volledig kunt aftrekken bij
de belastingaangifte. Tot een bedrag van €5000
kunt u uw gift zelfs voor 125% aftrekken.
Zo kunt u dus fiscaalvriendelijk schenken. Kijk
hiernaast voor een rekenvoorbeeld.
Voor een periodieke schenking hoeft u ook niet
meer naar de notaris. U sluit een schriftelijke
overeenkomst met Stichting Theater De Wegwijzer.
Wanneer u besluit om een schenking te doen,
sturen wij u graag de formulieren hiervoor op.

Rekenvoorbeeld
Stel, u schenkt € 1000 per jaar. Dit
mag u in uw aangifte verhogen tot
125%. Uw aftrekpost is dan €1250.
Bij het toptarief van 52% krijgt u van
elke €1000 van de fiscus €650 terug.
Een schenking van €1000 is dan voor
u dan slechts €350. Voor andere
tariefgroepen geldt eenzelfde soort
berekening. Valt u bijvoorbeeld in het
42%-belastingtarief, dan kost een
schenking van €1000 u maar €475.

Eenmalige giften
Belastingtechnisch zijn eenmalige giften helaas
beperkt aftrekbaar. Of deze schenkingen een
aftrekpost zijn, hangt samen met uw jaarlijkse
verzamelinkomen (de optelsom van het inkomen
uit werk en woning, inkomen uit ‘aanmerkelijk belang’ en het inkomen uit sparen en
beleggen). Om aftrekbaar te zijn, moet de eenmalige gift minimaal 1% van het
verzamelinkomen bedragen. De bovengrens voor aftrek ligt op 10% van het
verzamelinkomen.
Aftrek bedrijfsgiften
Ook ondernemingen kunnen fiscaalvriendelijk schenken aan Stichting Theater De Wegwijzer.
Om in aanmerking te komen voor belastingaftrek, mag de gift niet meer bedragen dan 50%
van de fiscale winst, met een maximum van €100.000. Voor de vennootschapsbelasting mag
1,5 keer het bedrag van de gift worden afgetrokken, tot een maximum van €5000 per jaar.
Kijk voor meer informatie en rekenvoorbeelden op www.belastingdienst.nl/anbi

Testament
Bij het maken van een testament bij de notaris kunt u, naast uw familieleden en dierbaren,
ook een deel van uw nalatenschap aan een goed doel schenken. Bijvoorbeeld een bepaald

1/2
Theater De Wegwijzer | bijdrage en schenkingen

Theater
De
Wegwijzer
www.theaterdewegwijzer.nl

Informatie bijdrage en schenkingen
percentage. U kunt er ook voor kiezen een duidelijk ‘omschreven bezit’, of een vast
geldbedrag te bestemmen voor Stichting Theater De Wegwijzer. Dit heet een ‘legaat’.
Als erkend goed doel hoeven wij geen erfbelasting te betalen. Dus van wat u nalaat aan
Stichting Theater De Wegwijzer gaat niets naar de fiscus!

Toekomst
Maar uiteraard hopen wij dat u, bij leven en gezondheid, nog vele jaren geniet van
voorstellingen in ons theater.
Met uw financiële bijdrage, groot of klein, bouwt u mee aan de toekomst van het leukste
theater van Zeeland! Uw schenking wordt onder meer besteed aan het in stand houden en
verbeteren van Theater De Wegwijzer. En tevens voor het maken van grote locatieproducties
zoals 'O die zee'.
Als dank voor uw steun wordt u onder andere elk jaar uitgenodigd voor het ‘Wegwijzerfeestje’.
Meer informatie en contact
Heeft u nog vragen over nalatenschap, schenkingen of goede doelen, zoals Stichting Theater
De Wegwijzer, dan kunt u kijken op www.notaris.nl of www.goededoelen.nl.
Ofwel kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen via tamara@theaterdewegwijzer.nl
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