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NOTITIE 
 
 Schenking aan Stichting Vliegend Nederlands Cultureel Erfgoed in 2021 
 

 
Deze notitie beschrijft de fiscale voordelen van een gift aan de Stichting Vliegend Nederlands Cultu-
reel Erfgoed (hierna: VNCE).    
 
Bent u van plan een schenking aan VNCE te doen? Dan gelden er fiscale voordelen. Een gift is name-
lijk fiscaal aftrekbaar voor particulieren en bedrijven. Daarnaast geldt (in ieder geval nog voor het jaar 
2021) een extra verhoging van veelal 25% tot 50% van het bedrag van de gift, omdat er hier sprake is 
van een cultureel algemeen nut beogende instelling. Dit voordeel wordt hieronder verder in voorbeel-
den uitgewerkt.    
 
Algemeen nut beogende instelling   
 
De Stichting VNCE is een algemeen nut beogende instelling (hierna: ANBI). Zij zet zich in voor het 
algemeen belang en dan met name voor het in stand houden van het vliegend Nederlands erfgoed. 
Daarbij heeft zij van de Belastingdienst een beschikking ontvangen dat zij kwalificeert als een culturele 
ANBI en dit levert de gever nog een extra voordeel op van veelal 25% tot 50%.    
 
Verder ter informatie: giften aan ANBI’s zijn vrijgesteld van schenkbelasting en daarom kan VNCE uw 
gift optimaal aanwenden voor het in stand houden van het Nederlands vliegend erfgoed.   
 
Aftrek in de inkomstenbelasting   
 
Bij het aftrekken van een gift in de inkomstenbelasting wordt er een onderscheid gemaakt tussen 
eenmalige giften en periodieke giften.   
 
Eenmalige gift   
 
De eenmalige giften zijn aftrekbaar als ze aan een ANBI zijn gedaan en op jaarbasis in totaal hoger 
zijn dan € 60 en meer dan 1% van uw verzamelinkomen tot maximaal 10% van uw verzamelinkomen 
bedragen. Uw verzamelinkomen is het totaal van uw inkomsten (en aftrekposten) in box 1, box 2 en 
box 3.   
 
  



 

 

- 2 - 

 

Periodieke gift   
 
Voor periodieke giften geldt dat zij voor het totaalbedrag van de giften aan de ANBI aftrekbaar zijn. 
Hierbij gelden geen minimale of maximale bedragen (maar u moet 5 jaar lang hetzelfde bedrag per 
jaar schenken). Aanvullend moet deze gift worden vastgelegd door een notaris of in een onderhandse 
akte van schenking. VNCE kan u in contact brengen met een notaris of u een onderhandse akte ver-
strekken als u een periodieke gift wilt doen.  
  
Verhoging gift in verband met culturele ANBI   
 
Bij een gift aan een culturele ANBI mag u deze – tot een maximum van € 1.250 - extra verhogen met 
25% en dit bedrag aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.   
   
Uitgewerkt in een voorbeeld (zonder rekening te houden met de minimale en maximale bedragen aan 
aftrek) betekent dit:   
 

Gift aan een culturele ANBI per jaar €        27 

Verhoging van 25% €          7 

Aftrekbare gift €        34 

 
Gift aan een culturele ANBI per maand €        27 

Gift per jaar (€ 27 x 12 maanden) €      324 

Verhoging van 25% €        81 

Aftrekbare gift €      405 

 
Gift aan een culturele ANBI per jaar €   2.700 

Verhoging van 25% €      675         

Aftrekbare gift €   3.375 

 
Voor giften geldt dat zij per 2021 uitsluitend aftrekbaar zijn wanneer de belastingplichtige deze gift per 
bank overmaakt. Contante giften komen niet langer in aanmerking voor giftenaftrek. 
 
Aftrek in de vennootschapsbelasting   
 
Als u (als ondernemer) een BV heeft, kunt u ook zakelijk geven vanuit uw BV. Voor een eenmans-
zaak, of VOF, gelden de regels van particuliere giften.   
 
Naast het bedrag dat als gift mag worden afgetrokken bij het doen van aangifte vennootschapsbelas-
ting, mag het bedrag van de aftrekbare gift aan een culturele ANBI extra worden verhoogd met 50%.    
 
Hiervoor gelden een tweetal voorwaarden:   

• De aftrek van de winst mag worden verhoogd met 50% van de gift. Deze verhoging heeft een 
maximum van € 2.500.    

• De aftrek van de winst mag ten hoogste 50% van de winst bedragen met een maximum van 
€ 100.000. 
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Uitgewerkt in een voorbeeld betekent dit:  
 

Gift aan een culturele ANBI  €      270 

Verhoging van 50% €      135 

Aftrekbare gift €      405 

   
Gift aan een culturele ANBI  €   2.700 

Verhoging van 50% €   1.350 

Aftrekbare gift €   4.050 

 
Gift aan een culturele ANBI  € 27.000 

Verhoging van 50% max € 2.500 €   2.500 

Aftrekbare gift € 29.500 

 
Voor giften geldt dat zij per 2021 uitsluitend aftrekbaar zijn wanneer de belastingplichtige deze gift per 
bank overmaakt. Contante giften komen niet langer in aanmerking voor giftenaftrek.  
 


