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Subsidies, donaties en sponsoring 
t.b.v. projecten van Stichting KIST 
 

Culturele ANBI 

Voor de Belastingdienst heeft Stichting KIST de status van ‘culturele ANBI’ Een ANBI is een 

algemeen nut beogende instelling. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra 

giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag 

van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 

1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Voor 

giftenaftrek voor particulieren geldt: bij een periodieke gift (Dat wil zeggen: minimaal 5 jaar 

en minimaal €60 per jaar) geldt geen drempel voor giftenaftrek voor de fiscus. 

 

Omzetbelasting 

Stichting KIST is btw-plichtig. Dit betekent dat als leveranciers btw in rekening brengen, 

deze btw kan worden afgetrokken van de btw die over de omzet aan de belastingdienst is 

betaald. In de praktijk betekent dit, dat Stichting KIST een groot deel van de betaalde 

omzetbelasting kan terugvorderen.  

 

Subsidies 

Fondsen, instellingen en overheden kunnen Stichting KIST t.b.v. en project een subsidie 

verstrekken. Over deze subsidie wordt geen BTW berekend. Belangrijk is dat Stichting KIST 

het initiatief heeft. Dan is de BTW op de kosten aftrekbaar. Er mag geen sprake zijn van een 

opdracht aan Stichting KIST. 

 

Donaties 

Een donatie is een particuliere bijdrage aan een organisatie om haar doel te bereiken. Een 

donatie is een ander woord voor een schenking of gift. Je kan een doneren in geld, maar 

ook in spullen of door gratis werk te leveren. Indien de organisatie waaraan je de gift doet 

een ANBI status heeft kun je dit aftrekken van je belastbaar inkomen of winst. 

 

Sponsoring 

Een sponsor is een persoon of organisatie, meestal een bedrijf, die een evenement, een 

individu, een organisatie steunt door geld of andere middelen ter beschikking te stellen, in 

ruil voor publiciteit. Over het sponsorbedrag wordt BTW geheven. De sponsor krijgt van 

Stichting KIST een rekening met het toegezegde bedrag, verhoogd met de BTW. Het bedrijf 

dat sponsort kan deze BTW weer aftrekken bij aangifte van de omzetbelasting. 

 

Bankrekening 

Subsidies, giften en sponsorbijdragen kunnen worden overgemaakt op bankrekening 
nummer NL61RABO0190571268 t.n.v. Stichting KIST, met vermelding van de naam van het 

project waarvoor de subsidie/gift/sponsorbijdrage bestemd is. 

 


