
Stichting Droomhuizen Colombia is een ANBI 
De Stichting Droomhuizen Colombia is per 26 oktober 2021 een Algemeen Nut Beoogde Instelling 
(oftewel: ANBI). 
Als u onze doelen wilt steunen, kunt u een gift doen. Het doen van een gift aan onze Stichting brengt 
belastingvoordelen met zich mee. 
Wij hebben deze belastingvoordelen hieronder voor u op een rij gezet. 
  
Giften vanuit privé 
Als u vanuit privé een gift aan een ANBI doet, heeft u recht op een aftrekpost in uw aangifte 
Inkomstenbelasting. 
De drempel voor deze aftrekpost is 1% van uw verzamelinkomen (uw inkomen over box 1, 2 en 3).  
Afhankelijk van uw inkomsten en de giften die u heeft gedaan, kunt u dus aanspraak maken op de 
aftrekpost voor giften. 
Er zit wel een maximum aan de aftrekpost, namelijk 10% van het verzamelinkomen. 
  
Bij periodieke giften geldt de drempel van 1% niet. Dat betekent dat een periodieke gift volledig 
aftrekbaar is. 
Voor een periodieke gift gelden er echter wel een aantal voorwaarden: 
  

 De jaarlijkse gift dient minimaal 5 jaar achter elkaar te worden overgemaakt aan de Stichting 
Droomhuizen Colombia; 

 De hoogte van de jaarlijkse gift en de vijfjaarlijkse periode dienen te worden vastgelegd in een 
overeenkomst tussen de gever en de begiftigde 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas
_en_formulieren/overeenkomst_periodieke_giften 

 De gift stopt bij overlijden van de gever of een ander in de overeenkomst genoemde persoon; 
 Er staat geen tegenprestatie tegenover de gift. 

  
Als u een periodieke gift wil doen, moet u dus gebruik maken van de “overeenkomst periodieke gift”, 
zie de hiervoor genoemde link naar de site van de Belastingdienst. 
In het formulier wordt er gevraagd naar het RSIN nummer van de begiftigde. Het RSIN van Stichting 
Droomhuizen Colombia is 8625.72.757. 
  
Zakelijke giften met een zakelijk belang 
U kunt er ook voor kiezen om de gift niet vanuit privé te doen, maar vanuit uw besloten vennootschap 
of onderneming. 
Bij deze giften wordt er een onderscheid gemaakt tussen giften met een zakelijk karakter en giften uit 
vrijgevigheid. 
Als de gift een zakelijk belang heeft, mag u deze tot de bedrijfskosten rekenen. Hierbij geldt wel de 
voorwaarde dat de gift direct in het belang is van het bedrijf. 
  
Giften met een zakelijk belang kunnen zijn: 

 Uitgaven voor reclame (zoals sponsoring); 
 Giften waaraan de onderneming zich niet kan onttrekken gezien haar grootte en standing. 
 Giften aan doelen waarbij de schenker een belang heeft. 

  
Giften die vanuit een zakelijk belang worden gedaan kennen geen drempel of maximum aftrek. 
  
Zakelijke giften uit vrijgevigheid 
Bij giften die uit vrijgevigheid (waarbij er geen zakelijk belang speelt) worden gedaan, vanuit de 
besloten vennootschap, mag er geen sprake zijn van een tegenprestatie. 
Voor de aftrek van de giften geldt een maximum. In de Vennootschapsbelasting mag u tot 50% van 
uw winst aan giften aftrekken met een maximum van � 100.000. 
Bij giften die uit vrijgevigheid worden gedaan vanuit de Inkomstenbelasting-onderneming (bijvoorbeeld 
V.O.F. of eenmanszaak), wordt de aftrekbaarheid van de gift gelijkgesteld aan een gift die uit de privé 
hoedanigheid is gedaan.  
Zie voor meer informatie ook: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-
kortingen/content/gift-aftrekken 
  
  


