Leidraad Geefwet
Versie januari 2012 (update Juni 2017)
Inleiding
Voor u ligt een leidraad over de Geefwet, waarin we informatie over de Geefwet voor u hebben
verzameld en gebundeld. Via verschillende partijen kregen we informatie over de Geefwet. Onze
dank gaat dan ook uit naar Het Rijksmuseum, Allarts, De Brauw Blackstone Westbroek en het MKBServicedesk.
In deze leidraad leest u wat de Geefwet betekent voor uw museum en wat ANBI- en CI-status zijn.
Daarnaast vindt u voorbeeldteksten over de Geefwet die u kunt gebruiken voor uw communicatieuitingen. Een rekenmodel, beschikbaar gesteld door De Brauw Blackstone Westbroek-advocaten, is
bijgesloten.
Wat betekent de Geefwet voor mijn museum?
De Geefwet geeft door middel van de vermenigvuldigingsfactor (multiplier) een extra stimulans voor
giftenaftrek van de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting voor giften aan Algemeen Nut
beogende Instellingen (ANBI’s), tevens aangemerkt als Culturele Instelling (CI).
De CI-status van een ANBI geeft sinds 1 januari 2012 drie voordelen:
1.Particuliere donateurs kunnen 25% extra giftenaftrek krijgen voor de eerste € 5.000 gift, dus
maximaal € 1.250 extra aftrek
2.Bedrijven die giften doen kunnen 50% extra giftenaftrek krijgen voor de eerste € 5.000 gift, dus
maximaal € 2.500 extra aftrek
3.Als een museum belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting, kan het belastingvrij
reserveren in de Bestedingsreserve
Musea die nog geen ANBI- en CI-status hebben, moeten eerst een ANBI-aanvraag doen en
vervolgens de CI-status aanvragen via:

aanvraagformulier ANBI-beschikking van de belastingdienst

Hoe krijgt een ANBI de status culturele ANBI?
Informatie over ANBI en CI-status
Op de website van de Belastingdienst staat welke instellingen officieel de status als Culturele
Instelling (CI) hebben gekregen. Het ANBI-team heeft na samenspraak met Financiën en OCW in
zijn eigen bestand bekeken welke instellingen zich - nagenoeg - uitsluitend op cultuur richten. Wie
de naam van de instelling intikt, krijgt een overzicht met als laatste kolom de activiteit waar de
instelling zich op richt. Als daar cultuur vermeld staat heeft de instelling de CI-status gekregen.
De vermelding op de site is voorlopig het bewijs van de CI-status, want in de drukte van het nieuwe
jaar is het teveel werk voor het ANBI-team van de Belastingdienst om schriftelijke bevestigingen te
sturen. Waarschijnlijk volgen deze later.
Meer lezen?
De details over de Geefwet kunt u nog eens na te lezen in
o
o

het informatieblad Geefwet van het Ministerie van Financiën
het informatieblad over de Geefwet van Vereniging Rembrandt
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Voorbeeld introductietekst particulieren

Schenken aan het naam van uw museum wordt nog aantrekkelijker
Schoonheid is schaars, historisch besef vervaagt. Gelukkig staan er elke generatie personen op die
schoonheid steunen en geschiedenis tot leven brengen. Op dit moment, noem hier de reden
waarvoor je financiering zoekt zoals bijv. op weg naar uitbreiding van het museum /speciale
tentoonstelling of heropening, zijn wij hard op zoek naar financiering voor noem hier een concreet
doel waar financiering voor nodig is zoals bijv. een bijzondere aankoop /educatieprojecten of
restauraties van objecten die we weer in volle glorie aan het publiek willen tonen. Sinds 1 januari
2012 is het nog aantrekkelijker te schenken aan het naam van uw museum vanwege de Geefwet.
Op grond van de Geefwet zijn schenkingen aan culturele instellingen zoals het naam van uw
museum fiscaal aantrekkelijker. Concreet kan dit betekenen dat een schenking van €1000,- per jaar
u na aftrek slechts € 350,- kost, uitgaande van een effectief belastingtarief van 52%.

Voorbeeld veelgestelde vragen particulieren

Om een beroep te doen op de voordelen van de Geefwet, gelden bepaalde criteria.
Hieronder een overzicht van de belangrijkste vragen:
1. Wat is de Geefwet?
2. Gedurende welke periode kan ik gebruik maken van de extra giftenaftrek in de Geefwet?
3. Voor wie is de Geefwet van toepassing?
4. Wat is het verschil tussen een periodieke gift en een eenmalige gift?
5. Hoe bereken ik mijn aftrek?
6. Wat verandert er voor mijn huidige lijfrente akte?
7. Gelden de voordelen van de Geefwet ook bij het schenken van objecten?
1. Wat is de Geefwet?
De Geefwet geeft door middel van de vermenigvuldigingsfactor (multiplier van 1,25).
een extra stimulans voor giftenaftrek van de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting voor
giften aan Algemeen Nut beogende Instellingen (ANBI’s), tevens aangemerkt als Culturele Instelling
(CI). Dit betekent dat het bedrag van de gift voor de berekening van de giftenaftrek wordt verhoogd
met 25%.
*Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (het museum heeft momenteel deze status).
2. Gedurende welke periode kan ik gebruik maken van de extra giftenaftrek in de Geefwet?
Per 1 januari 2012 is de multiplier van kracht, waardoor een verhoogde giftenaftrek ontstaat. Deze
verhoging geldt in ieder geval voor schenkingen gedaan tot en met 31 December 2017.
3. Voor wie is de Geefwet van toepassing?
De voordelen van de Geefwet, zoals de verhoogde giftenaftrek voor een gift aan een Culturele ANBI,
gelden voor alle belastingplichtigen. De hoogte van de giftenaftrek is echter afhankelijk van de
hoogte van het inkomen, de hoogte van de gift en van de vraag of het een éénmalige of periodieke
gift betreft.
4. Wat is het verschil tussen een periodieke gift en een éénmalige gift?
Een periodieke gift is een gift in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen die
eindigen uiterlijk bij overlijden. Voor een periodieke gift is een notariële akte noodzakelijk . Een
periodieke gift moet minimaal 5 jaar lopen. Als dit het geval is, kan men elke termijn aftrekken van
het inkomen in het jaar waarin de termijn vervalt. De volledige termijn is aftrekbaar. Er gelden dus
geen aftrekdrempel en geen aftrekplafond.
Bijvoorbeeld: als u een periodieke gift krijgt van 5 x € 1.000 gedurende vijf jaar is elk jaar € 1.250 € 1.000 x multiplier van 1,25- aftrekbaar van het inkomen zonder begrenzing door een drempel of
plafond.
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Een éénmalige gift die men in een jaar ontvangt is wel onderworpen aan de aftrekdrempel en plafond. De aftrekdrempel bedraagt het hoogste van € 60 of 1% van het verzamelinkomen bij een
totaalinkomen in box I, II én III). Het plafond bedraagt 10% van het verzamelinkomen. Het plafond
mag wel worden verhoogd met de extra aftrek van 25%.
Bijvoorbeeld: Stel dat het verzamelinkomen € 60.000 is en u ontvangt een éénmalige gift van €
1.000. Voor de berekening van de aftrek ( x 125%) komt de gift op € 1.250. De drempel is 1% van €
60.000 : € 600. Dit betekent dat aftrekbaar is € 1.250 -/- € 600 is € 650. Het plafond is 10% van €
60.000 plus de extra aftrek van 25% (€ 250) is € 6.250. De gift blijft daar dus onder.
Conclusie: het verschil tussen een periodieke gift en een éénmalige gift zit in in de giftenaftrek. Bij
een éénmalige gift gelden een aftrekdrempel en –plafond, die niet gelden bij een periodieke gift. In
beide gevallen geldt de verhoging van 25% over een gift van maximaal € 5.000. Dit betekent dat de
verhoging bij een gift van € 6.000 € 1.250 is . Totaal aftrekbaar: € 7.250.
5. Hoe bereken ik mijn aftrek?
Link naar het rekenmodel of onderstaande schema’s opnemen

Jaarlijkse bedrag van de periodieke gift - Inkomen belast tegen
42%

€ 1.000,00

Aftrekbaar is 125%: iverhoging met een absoluut maximum van €
1.250

€ 1.250,00

Belastingteruggave indien inkomen belast tegen

42%

€

525,00

De gift kost u per saldo jaarlijks

48%

€

475,00

Jaarlijkse bedrag van de periodieke gift - Inkomen belast tegen
52%

€ 1.000,00

Aftrekbaar is 125% : verhoging met een absoluut maximum van €
1.250

€ 1.250,00

Belastingteruggave indien inkomen belast tegen

52%

€

650,00

De gift kost u per saldo jaarlijks

35%

€

350,00

Jaarlijkse bedrag van de eenmalige gift - Inkomen belast tegen
42%

€ 1.000,00

Aftrekbaar is 125%: verhoging met een absoluut maximum van €
1.250

€ 1.250,00

Verzamelinkomen is € 60.000

€

Aftrekdrempel is € 60 of 1% van verzamelinkomen

€ 6.250,00

600,00

Aftrekplafond is 10% van verzamelinkomen plus extra aftrek van
25%
Belastingteruggave indien inkomen belast tegen

42%

€

273,00

De gift kost u per saldo jaarlijks

73%

€

727,00
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Jaarlijkse bedrag van de eenmalige gift - Inkomen belast tegen
52%

€ 1.000,00

Aftrekbaar is 125% : verhoging met een absoluut maximum van €
1.250

€ 1.250,00

Verzamelinkomen is € 60.000

€

Aftrekdrempel is € 60 of 1% van verzamelinkomen

€ 6.250,00

600,00

Aftrekplafond is 10% van verzamelinkomen plus extra aftrek van
25%
Belastingteruggave indien inkomen belast tegen

52%

€

338,00

De gift kost u per saldo jaarlijks

66%

€

662,00

6. Wat verandert er voor mijn huidige lijfrente akte?
Een lopende lijfrente akte hoeft niet aangepast. Per 1 januari 2012 kan de schenker gedurende de
resterende looptijd van de akte een beroep doen op de multiplier, waardoor een verhoogde
giftenaftrek ontstaat. Bijvoorbeeld: als een lijfrente in 2010 is gestart, liep deze op 1 januari 2012
twee jaar . De resterende looptijd is nog 3 jaar (2012, 2013, 2014). Gedurende deze drie jaar kan de
schenker een beroep doen op de multiplier.

7. Gelden de voordelen van de Geefwet ook bij het schenken van objecten?
Ook bij het schenken van objecten kan men gebruik maken van de multiplier voor de getaxeerde
waarde van het object. De verhoging van 25% geldt ook hier over maximaal € 5.000.

Voorbeeld afsluitende alinea particulieren
Neem gerust contact met ons (link naar email ), tel nr op om de mogelijkheden te bespreken.
Een overzicht van de particulieren, fondsen en bedrijven die ons ondersteunen Link naar pagina

ANBI-logo
Er is een ANBI-logo dat u kunt gebruiken in communicatie-uitingen. Dit is niet van de
belastingdienst, maar van de stichting GeefGratis. Zij ontwikkelden dit logo omdat aangeslotenen
daar om vroegen en de belastingdienst destijds geen logo beschikbaar wilde stellen. Lees meer over
het logo en de voorwaarden
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