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Een gift aan de Stichting Beeldende Kunst Oss is aftrekbaar van de belasting met ingang van 

1 oktober 2014. Met ingang van die datum beschikken we over een culturele ANBI-verklaring 

van de Belastingdienst.  

U kunt voor de zekerheid altijd op de website belastingdienst controleren of de ANBI status 

van toepassing is. Op deze site wordt een courant overzicht van uitgegeven ANBI-

verklaringen gepubliceerd. 

Drempel en Maximum 
Gewone donaties die worden gedaan aan een ANBI zijn aftrekbaar voor zover ze hoger zijn 

dan de drempel. De drempel is gesteld op 1 procent van het zogenaamde “drempelinkomen” 

met een minimum van 60 Euro. Dat drempelinkomen is het inkomen in de boxen 1,2 en 3 

samen, na aftrek van de hypotheekrente maar voor aftrek van persoonsgebonden aftrekposten. 

Maximaal is 10 procent van het drempelinkomen als gift aftrekbaar. Bij fiscaal partners wordt 

de drempel berekend op basis van het gezamenlijke drempelinkomen, het minimum blijft dan 

nog steeds 60 Euro. 

Periodieke gift 
Als u een periodieke gift overeenkomt kunt u uw gift ook aftrekken zonder dat een drempel 

en maximum van toepassing is. 

Vriend worden van de Stichting Beeldende Kunst Oss heeft dus fiscaal voordeel!  Dat scheelt 

behoorlijk. Bij een al dan niet gezamenlijk inkomen van € 40.000 levert een periodieke 

donatie (1% x  € 40.000=) € 400 aanzienlijk meer afrek op. 

Wel bent u verplicht gedurende minimaal 5 jaar dat bedrag te blijven geven. 

 

Tip: Omdat de Stichting Beeldende Kunst Oss een culturele ANBI is, kan 25% bovenop 

het bedrag van de gift afgetrokken worden (maximaal 1250 Euro extra). Dit geldt zowel 

voor ‘gewone’ giften als voor periodieke giften. 

U kunt het volgende formulier afdrukken : 

2017 Aanmeldingsformulier nieuwe vriend.pdf 

 

en het ingevulde formulier per post sturen aan: 

Stichting Beeldende Kunst Oss 

Kruisstraat 26 

5341 HD Oss 

U treft dit formulier aan op de pagina over ons op de K26 website onder het kopje downloads 

N.B. Een paar voorbeelden van het belastingvoordeel  

1. bij een donatie van € 50,- tot € 100,- 

(bij 42% inkomstenbel. netto € 23,75 tot € 47,50) 

2. bij een donatie van € 125,- 

(bij 42% inkomstenbel. netto € 59,37) 
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3. bij een donatie van € 150,- 

(bij 42% inkomstenbel. netto € 71,25) 

1. bij een 5-jarige overeenkomst bij een donatie van € 200,- of meer 

(bij 42% inkomstenbel. netto € 95,- en bij 52% netto € 70,-)  


