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Giftenaftrek voor bedrijven Meer informatie:
 
MKB Servicedesk 

 

 
088-6520020 
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Net als particulieren kunnen bedrijven giften doen, bijvoorbeeld aan 
goede doelen, culturele instellingen of sportorganisaties, die 
aftrekbaar zijn van de vennootschapsbelasting. Omdat bovenstaande 
sectoren harder door de bezuinigingen worden geraakt, maakt het 
kabinet de giftenaftrek in 2012 aantrekkelijker. In dit infoblad vindt u 
de nieuwe regels.  
 
Wanneer is er sprake van een aftrekbare gift? 
Van een aftrekbare gift is sprake als het om een uitkering gaat aan ANBI’s, 
Algemeen Nut Beogende Instellingen. De Belastingdienst merkt een 
organisatie aan als ANBI, als de organisatie zich minimaal 90% voor een 
algemeen nuttig doel inzet.  
 
Wanneer kan een bedrijf een gift aftrekken?  
Een gift is alleen aftrekbaar van de belasting als: 
 
- het totale bedrag dat per jaar wordt afgetrokken niet hoger is dan 50% 

van de winst (eerder gold hier een grens van 10%); 
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- het totaal aan aftrekbare giften per jaar niet meer is dan €100.000. 
 
Eerder gold een drempel van €227 aan giften. Deze komt nu te vervallen.  
 
NB. Voor ANBI’s die aangemerkt zijn als culturele instelling, geldt een 
extra belastingvoordeel bij giften. Een bedrijf mag 1,5 keer de gift aan deze 
ANBI's (tot een gezamenlijk bedrag van maximaal €5.000) in aftrek 
brengen bij de aangifte.  
 
Welke ondernemingen kunnen gebruik maken de giftenaftrek?
Ondernemingen die vennootschapsbelasting betalen.  
 
Wanneer gaat de nieuwe giftenaftrek in? 
De wijzigingen in de giftenaftrek treden op 1 januari 2012 in werking. 
 
Meer informatie 

 www.belastingdienst.nl 

http://www.belastingdienst.nl/

