Advieswijzer Verenigingen en stichtingen
Als bestuurder zet u zich in voor uw vereniging of stichting. Daarom wilt u op de hoogte blijven van
alle actualiteiten. Zo kunt u tijdig inspelen op veranderingen en hiermee uw voordeel doen. Een
aantal belangrijke actualiteiten hebben wij daarom voor u op een rij gezet.
Is uw instelling een ANBI of SBBI?
ANBI staat voor algemeen nut beogende instelling. Uw vereniging of stichting kan alleen een ANBI zijn als
ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut en door de Belastingdienst als een ANBI is
aangemerkt. Om een ANBI te kunnen zijn moet aan een groot aantal voorwaarden en verplichtingen worden
voldaan. Neem voor meer informatie hierover contact op met uw adviseur.
Let op! vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI verplicht op een internetsite een groot aantal gegevens
publiceren. Zorg dat uw vereniging of stichting aan deze verplichting voldoet!
De status ANBI heeft een groot aantal voordelen. Zo betaalt een ANBI geen schenk- of erfbelasting over
schenkingen en erfenissen die zij gebruikt voor het algemeen belang, komt een ANBI in aanmerking voor
teruggaaf energiebelasting en zijn giften aan een ANBI onder voorwaarden aftrekbaar in de inkomsten- of
vennootschapsbelasting.
Tip: vanaf 2012 kan een ANBI door de Belastingdienst worden aangewezen als een culturele ANBI. Uw
instelling moet dan voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Een culturele instelling kan gebruik
maken van een aantal extra faciliteiten.
Als uw vereniging of stichting geen ANBI is, zal er vaak wel sprake zijn van een sociaal belang behartigende
instelling (SBBI). Een SBBI is een instelling die geen ANBI is, maar wel een sociaal belang behartigt.
Voorbeelden van SBBI’s zijn een muziekvereniging, een sportvereniging, een toneelvereniging of een lokale
scoutinggroep. Het voordeel van een SBBI is dat zij geen schenk- of erfbelasting betaalt over schenkingen
of erfenissen die zij gebruikt voor een sociaal belang. Overleg met uw SRA-adviseur over de voorwaarden
voor een SBBI.
Let op! over een schenking door een SBBI van meer dan € 2.092 is wel gewoon schenkbelasting
verschuldigd, tenzij de ontvanger van die schenking zelf een ANBI of SBBI is.
Actualiteiten vennootschapsbelasting
Vaak zal een stichting of vereniging niet belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting. Dit is echter
wel het geval als sprake is van het drijven van een onderneming. Belangrijke criteria zijn deelname aan het
economische verkeer en het streven naar winst (winstoogmerk).
Let op! in de statuten wordt vaak opgenomen dat de stichting of vereniging geen winstoogmerk heeft. Dit
is geen vrijwaring voor de vennootschapsbelasting. Bepalend is de feitelijke aanwezigheid van
overschotten.
Winstvrijstelling
Behaalt uw stichting of vereniging winst dan kan er een vrijstelling van toepassing zijn als de winst onder
bepaalde grenzen blijft. De vrijstelling is van toepassing als de winst in een jaar niet meer bedraagt dan
€ 15.000 dan wel in het jaar en de daaraan voorafgaande vier jaren samen niet meer bedraagt dan €
75.000. De vrijstelling geldt voor alle stichtingen en verenigingen.

Tip: uw stichting of vereniging kan er voor kiezen de vrijstelling niet toe te passen. Deze keuze wordt
gemaakt voor een periode van minimaal vijf jaar. Na die tijd kan opnieuw gekozen worden om de vrijstelling
niet toe te passen.
Herbestedingsreserve
Stichtingen en verenigingen die zijn aangemerkt als culturele ANBI en stichtingen en verenigingen die een
sociaal belang behartigen en hun winst voor 70% behalen met behulp van vrijwilligers, kunnen een
herbestedingsreserve vormen. Voldoet uw instelling aan de voorwaarden dan mag (een deel) van de winst
voor belastingheffing gereserveerd worden in een herbestedingsreserve. Er moet dan wel een
bestedingsvoornemen zijn en de gereserveerde winsten moeten in het jaar of binnen vijf jaar na afloop van
het jaar worden besteed.
Aftrek fondswervende activiteiten
Fondswervende activiteiten van een ANBI kunnen in aftrek komen van de winst. Er geldt wel een aantal
voorwaarden. Zo moeten de activiteiten in belangrijke mate met behulp van vrijwilligers worden verricht.
Stichtingen en verenigingen die geen ANBI zijn kunnen, als zij uitsluitend fondswervende activiteiten
verrichten, onder voorwaarden de uitkeringen aan een ANBI van de winst in aftrek brengen. Zo moeten ook
hier de activiteiten in belangrijke mate met behulp van vrijwilligers worden verricht, maar moet daarnaast
kenbaar worden gemaakt dat de opbrengst uit de fondswervende activiteiten voor minimaal 90% naar een
algemeen nuttig doel gaat en moet de uitkering zijn gedaan binnen zes maanden na afloop van het jaar
waarin de gelden zijn verworven.
Vrijwilligersaftrek
Een ANBI en een SBBI kunnen onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van de vrijwilligersaftrek in de
vennootschapsbelasting. Als SBBI kunt u alleen gebruik maken van de vrijwilligersaftrek als de winst
hoofdzakelijk wordt behaald met behulp van vrijwilligers.
Belastingplicht culturele instellingen
Culturele instellingen kunnen voor de vennootschapsbelasting belaste en onbelaste activiteiten verrichten.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan een museum, waarbij de winst behaald met de museumwinkel belast is en de
culturele activiteiten onbelast. Als met deze culturele activiteiten een verlies geleden wordt kan dit verlies
echter niet verrekend worden met de winst van de museumwinkel.
Om die reden hebben culturele instellingen de mogelijkheid om te kiezen voor volledige belastingplicht voor
de vennootschapsbelasting. Bij volledige belastingplicht kan het verlies uit de onbelaste activiteit wel
verrekend worden met de winst uit de belaste activiteit.
Tip: een culturele instelling kan gebruik maken van de winstvrijstelling, ook als gekozen is voor volledige
belastingplicht.
Actualiteiten loonbelasting
Vrijwilligersregeling ook voor ANBI’s
ANBI’s kunnen gebruik maken van de vrijwilligersregeling in de loonbelasting. Is uw stichting of vereniging
aangemerkt als ANBI dan hoeft u geen loonheffing in te houden op een vergoeding aan een vrijwilliger.
De vergoeding mag niet meer bedragen dan € 150 per maand en maximaal € 1.500 per jaar. Betaalt u een
uurvergoeding dan beschouwt de Belastingdienst een bedrag van maximaal € 4,50 (of € 2,50 voor een
vrijwilliger jonger dan 23 jaar) per uur als vrijwilligersvergoeding.
Het gebeurt in de praktijk vaak dat een vrijwilliger afziet van een kostenvergoeding. Hierdoor wordt de
vergoeding een gift die de vrijwilliger onder voorwaarden kan aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting.

Dat kan alleen als:
– uw organisatie verklaart dat de vrijwilliger recht heeft op de vergoeding;
– uw organisatie bereid en in staat is om de vergoeding uit te betalen;
– de vrijwilliger aanspraak kan maken op de vergoeding en de vrijheid heeft daarover te beschikken.
Tip: is uw vereniging of stichting geen ANBI, maar wel een sportorganisatie of een organisatie die geen
aangifte vennootschapsbelasting hoeft te doen? Dan kunt u ook de vrijwilligersregeling toepassen.
Actualiteiten omzetbelasting
Btw-vrijstelling fondsenwerving
Fondswervende activiteiten van bepaalde aangewezen instellingen waarvan de primaire activiteiten zijn
vrijgesteld van btw (waaronder ziekenhuizen, verpleeghuizen, instellingen voor jeugdwerk,
sportverenigingen en culturele, sociale en religieuze instellingen) zijn vrijgesteld van btw als de
fondswervende leveringen niet meer dan € 68.067 en de fondswervende diensten niet meer dan € 22.689
per jaar bedragen.
Let op! voor sportverenigingen geldt een afwijkend grensbedrag voor fondswervende diensten van
€ 50.000. Daarnaast mogen sportverenigingen geen gebruikmaken van de kantineregeling. Dit betekent
dat de kantineontvangsten meetellen voor het maximumbedrag van de fondswervende leveringen van
€ 68.067 per jaar.
Bij overschrijding van één van de grensbedragen komt de fondsverwerving in de normale heffing van btw
terecht. Dit geldt niet als de overschrijding veroorzaakt wordt door bijzondere eenmalige omstandigheden of
als de overschrijding redelijkerwijs niet was te voorzien. De grensbedragen voor leveringen en diensten
gelden onafhankelijk van elkaar. Overschrijding in één categorie betekent dus niet automatisch dat de
andere categorie ook in de btw betrokken moet worden.
Tip: giften, donaties en contributies (zonder expliciete tegenprestatie) worden voor de grensbedragen niet
meegerekend.
Bepaalde organisaties (bijvoorbeeld muziekverenigingen, dorpshuizen en buurtverenigingen) kunnen de
kantineregeling toepassen. De kantineontvangsten zijn dan vrijgesteld als deze inclusief btw niet meer
bedragen dan € 68.067 per jaar. Deze vrijstelling geldt naast de vrijstelling voor fondsenwerving.
Dit betekent dat de kantineontvangsten niet meetellen voor de grensbedragen.
Overige actualiteiten
Hogere giftenaftrek culturele ANBI
Voor giften aan culturele ANBI’s geldt een hogere giftenaftrek. Particulieren mogen deze giften voor de
giftenaftrek verhogen met 25% (met een maximum van € 1.250 per jaar). Ondernemingen in de
vennootschapsbelasting mogen een gift aan een culturele ANBI verhogen met 50% (met een maximum van
€ 2.500 per jaar).
Gift aan steunstichting SBBI
Een steunstichting SBBI is een stichting die speciaal is opgericht om geld in te zamelen voor een jubileum
van een SBBI op het gebied van sport en muziek. Een gift aan een steunstichting SBBI is aftrekbaar.
Let op! een steunstichting moet voldoen aan bepaalde voorwaarden. Neem voor meer informatie contact
op met uw adviseur.

Periodieke gift eenvoudiger
De eis van een notariële akte voor de aftrekbaarheid van een periodieke gift is met ingang van 2014
vervallen. Een periodieke gift aan een ANBI of een niet-vennootschapsbelastingplichtige vereniging met
minimaal 25 leden is vanaf die datum ook volledig aftrekbaar als deze gift wordt vastgelegd in een
onderhandse akte van schenking. De eis dat de periodieke gift alleen aftrekbaar is als deze is vastgelegd
voor een looptijd van minimaal vijf jaar (of eindigt bij eerder overlijden), is wel blijven bestaan.
Tot slot
De in deze advieswijzer genoemde punten zijn slechts een greep uit alle actualiteiten. Uiteraard houden wij
alle mogelijke veranderingen nauwgezet voor u in de gaten.
Dus neem gerust contact op met één van onze adviseurs, zij helpen u graag verder.
Telefoonnummer kantoor Duiven:
0316-250333
Telefoonnummer kantoor Doetinchem: 0314-328080
info@gripadviseurs.nl
Algemeen e-mailadres:

