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Notitie 
 
 
Betreft: Sponsoring aan Stichting Vliegend Nederlands Cultureel Erfgoed in 2021 
 

 
Deze notitie beschrijft de fiscale voordelen van sponsoring van de Stichting Vliegend Nederlands Cul-
tureel Erfgoed (hierna: VNCE). Bent u van plan een sponsorbedrag of diensten/producenten te leve-
ren aan VNCE? Dan gelden er fiscale voordelen. Sponsoring is namelijk fiscaal aftrekbaar voor bedrij-
ven. In deze notitie staat ook de mogelijkheid van sponsering in de vorm van een gift beschreven.   
 
Sponsorbijdrage 
 
Wanneer u als bedrijf een ANBI sponsort, komen de kosten (tegen kostprijs) van die sponsoring regu-
lier en geheel als zakelijke kosten in aanmerking voor aftrek, waarbij er geen maximum bedrag geldt 
(zoals bij de gift). Om een bijdrage aan een ANBI als sponsoring te laten gelden zijn er een aantal 
regels. Zo moet er sprake zijn van een op geld waardeerbare tegenprestatie. Deze moet voor u als 
sponsor een zakelijk karakter hebben. De ANBI stuurt hiervoor een factuur aan de onderneming.  
 
Een voorbeeld van sponsoring aan VNCE is bijvoorbeeld het overmaken van een sponsorbijdrage aan 
VNCE in ruil voor naamsbekendheid door vermelding op de website. Een andere mogelijkheid is het 
kosteloos leveren van diensten of producten. De waarde van deze diensten of producten komen in 
aftrek van de winst.  
 
Algemeen nut beogende instelling   
 
De Stichting VNCE is een algemeen nut beogende instelling (hierna: ANBI). Zij zet zich in voor het 
algemeen belang en dan met name voor het in stand houden van het vliegend Nederlands erfgoed. 
Daarbij heeft zij van de Belastingdienst een beschikking ontvangen dat zij kwalificeert als een culturele 
ANBI.  
 
Giftenaftrek in de vennootschapsbelasting   
 
Als u (als ondernemer) een BV heeft, kunt u ook zakelijk geven vanuit uw BV. Naast het bedrag dat 
als gift mag worden afgetrokken bij het doen van aangifte vennootschapsbelasting, mag het bedrag 
van de aftrekbare gift aan een culturele ANBI extra worden verhoogd met 50%.  
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Hiervoor gelden een tweetal voorwaarden:   

• De aftrek van de winst mag worden verhoogd met 50% van de gift. Deze verhoging heeft een 
maximum van € 2.500.    

• De aftrek van de winst mag ten hoogste 50% van de winst bedragen met een maximum van 
€ 100.000.  
 

Uitgewerkt in een voorbeeld betekent dit:  
 

Gift aan een culturele ANBI  €      270 

Verhoging van 50% €      135 

Aftrekbare gift €      405 

   
Gift aan een culturele ANBI  €   2.700 

Verhoging van 50% €   1.350 

Aftrekbare gift €   4.050 

 
Gift aan een culturele ANBI  € 27.000 

Verhoging van 50% max € 2.500 €   2.500 

Aftrekbare gift € 29.500 

 
Als bedrijf is het ook mogelijk om een bedrag of producten/diensten te geven aan VNCE. In deze laat-
ste mogelijkheid is de waarde van de gift de kostprijs van de producten/diensten en daarvoor geldt 
dan de extra verhoging.   
 
Voor de keuze tussen gift of sponsoring geldt (in eerste instantie dat) er een hogere aftrek geldt voor 
een gift, waarbij er dan niet sprake kan zijn van een tegenprestatie zoals naamsbekendheid.  
 
Voor particulieren wordt sponsoring gezien als gift, voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar 
de notitie: “Schenking aan Stichting Vliegend Nederlands Cultureel Erfgoed in 2021”. Ook als er spra-
ke is van een gift van een eenmanszaak of VOF verwijzen wij u graag naar deze notitie.  
 


