INHOUD
In dit document staat informatie over
- het ANBI profiel van Stichting Pro Piano.
- het belastingvoordeel bij giften aan een ANBI stichting
- de bronvermelding met meer informatie een paar voorbeelden van hoe giften aftrekbaar zijn.

ANBI PROFIEL
Rechtsvorm
Statutaire naam
Statutaire zetel
KvK nummer
RSIN
Activiteiten
Doelstellingen

Handelwijze
Categorie
Culturele ANBI status
Meer informatie
Bestuur

Correspondentie adres
Directie/ dagelijks bestuur
Personeel
Raad van toezicht?

: Stichting
: Stichting Pro Piano ook genoemd handelsnaam).
: Culemborg.
: 65850777
: 856287180
: Beoefening van podiumkunst
: De Stichting heeft tot doel het mede bevorderen van pianomuziek
in brede zin, zowel uitvoerend, componerend als beluisterend.
Hierbij dient bijzondere aandacht te worden geschonken aan jonge
kinderen en jonge talenten en het verrichten van al wat hiermee
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
: organiseren van piano evenementen waaronder Pianowandeling
Culemborg op de zondag in het tweede hele weekend van
september, piano pop ups, kasteeltuinconcerten.
: podiumkunsten, cultuur, kunst.
: sinds 13 december 2018.
: www.belastingdienst.nl/anbi of bel de belastingtelefoon
08000543.
: - voorzitter dhr. A.K.J. Zielhorst
- secretaris mevr. E.I.A. Verhagen-Tilstra
- penningmeester dhr. J. H. Voss
- algemeen bestuurslid P. Verhulst
: Marsstraat 28, 4105 JL Culemborg.
: nee
: nee (vrijwilligers)
: nee

Controle ANBI status
Via www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/ kunt u onze ANBI status registratie
vinden onder de naam Stichting Pro Piano, vestigingsplaats Culemborg.
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GIFTEN
Belastingvoordeel
Giftenaftrek geniet u als donateur indien u geeft aan een goed doel die door de Belastingdienst is
aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). De Belastingdienst betaalt dus onder
voorwaarden mee aan uw schenkingen. Door slim gebruik te maken van het belastingvoordeel,
kunt u meer schenken met hetzelfde geld omdat de Belastingdienst u na de aangifte
inkomstenbelasting het verschil terug betaalt. U kunt er dus zelf voor kiezen om zelf meer over te
houden of het voordeel mee te schenken aan de ANBI van uw voorkeur.
De Belastingdienst kent voor particulieren 2 soorten aftrekbare schenkingen. Afhankelijk van de
vorm waarin zij gedaan zijn, mogen zij geheel of gedeeltelijk
Periodiek schenken ook wel periodieke giften of lijfrenteschenkingen genoemd kan volledig in
aftrek worden gebracht op het belastbaar inkomen van de donateur.
De basis voor deze schenking is dat u een overeenkomst sluit met een ANBI waarbij u zichzelf
verplicht om gedurende een minimale periode van vijf jaar, jaarlijks een vast bedrag te
schenken. Deze overeenkomst moet direct stoppen bij het overlijden van de schenker. Vanaf
2014 kan deze overeenkomst zelf door de donateur en het goede doel worden opgesteld, via een
notaris of door middel van een modelovereenkomst van de Belastingdienst worden opgesteld.

BRON
MEER INFORMATIE EN VOORBEELDEN
Bron: https://belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-enkortingen/content/gift-aftrekken
U mag periodieke en gewone giften aan een ANBI aftrekken
U moet wel voldoen aan de voorwaarden.
Wat die voorwaarden zijn en wat het verschil is tussen periodieke en gewone giften, leest u
bij Periodieke giften en gewone giften. Wat is het verschil?

Periodieke giften mag u helemaal aftrekken, gewone giften niet
Want voor gewone giften gelden een drempel en een maximum. Het bedrag boven de drempel
mag u aftrekken. Maar niet meer dan het maximumbedrag.
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Het drempelbedrag en het maximumbedrag hangen af van uw drempelinkomen. Dat is het totaal
van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3. Als u online aangifte doet, hebben wij uw
drempelbedrag ingevuld op het scherm waar u uw giften kunt aftrekken.
Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, maar minimaal € 60. Wat u meer hebt
gegeven, mag u aftrekken. Tot een maximumbedrag van 10% van uw drempelinkomen.

Hebt u een fiscale partner? Tel dan de giften van u en uw partner bij elkaar op
Bij gewone giften telt u ook de drempelinkomens op.
Weet u niet of u een fiscale partner hebt? Gebruik dan ons hulpmiddel Welke heffingskortingen
kan ik krijgen?.

Gift aan een culturele ANBI? Extra aftrek
Een culturele ANBI is bezig met kunst en cultuur. Dus bijvoorbeeld een museum, bibliotheek of
schouwburg. Of een ANBI een culturele ANBI is, kunt u controleren met ons Programma ANBI
opzoeken.
Een gift aan een culturele ANBI mag u bij het berekenen van de aftrek met 25% verhogen. Maar
maximaal met € 1.250.
De extra aftrek geldt voor periodieke giften én voor gewone giften. Bij gewone giften houdt u
wel rekening met de drempel en het maximum.
Voorbeeld: gewone gift aan een culturele ANBI
Uw drempelinkomen is € 35.000. Het drempelbedrag is dan € 350 en het maximumbedrag
€ 3.500.
U doet verschillende gewone giften voor in totaal € 425. Daarvan is € 300 voor een culturele
ANBI.
U berekent uw aftrek dan zo:
U geeft in totaal

€ 425

Voor de gift aan de culturele ANBI geldt een
verhoging van (€ 300 x 25%)

€ 75

Daardoor is het totaalbedrag van de giften

€ 500

Daarvan trekt u het drempelbedrag af

€ 350

+

-
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U geeft in totaal

€ 425

Dus u mag in totaal aftrekken

€ 150

In dit voorbeeld blijft u met uw giften onder het maximumbedrag. Maar u kunt daar ook boven
komen. Bijvoorbeeld als u verschillende gewone giften doet voor in totaal € 4.000, waarvan
€ 500 voor een culturele ANBI. U mag de verhoging dan bij het maximumbedrag optellen. Dat
gaat zo:
U geeft in totaal

€ 4.000

Voor de gift van € 500 aan een culturele ANBI
geldt een verhoging van (€ 500 x 25%)

€ 125

Daardoor is het totaalbedrag van de giften

€ 4.125

Daarvan trekt u het drempelbedrag af

€ 350

Zonder maximumbedrag zou u dan mogen
aftrekken

€ 3.775

Maar het maximumbedrag is

€ 3.500

Daar komt de extra aftrek dan nog bij

€ 125

Dus u mag in totaal aftrekken

€ 3.625

+

-

+

Voorbeeld: periodieke gift aan een culturele ANBI
U doet een periodieke gift van € 500 aan een culturele ANBI. U mag de aftrek met 25% verhogen,
dus met € 125. Daarmee blijft u ruim onder de € 1.250 waarmee u de aftrek maximaal mag
verhogen. Dat betekent dat u € 625 (€ 500 + € 125) mag aftrekken.
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