INFORMATIE GEEFWET
Giften door particulieren - inkomstenbelasting
Giften van particulieren aan filmhuis De Keizer kunnen van de belastingaangifte worden
afgetrokken. De gift dient minimaal 1% van het gezamenlijke inkomen van u en uw
partner te bedragen met een minimum van € 60 en een maximum van 10% van het
gezamenlijke inkomen.
Omdat filmhuis De Keizer een culturele ANBI is, mag de gift voor 125% worden
afgetrokken van de inkomstenbelasting. Een gift van € 2.000 is dan voor € 2.500
aftrekbaar van uw inkomen. De extra aftrek van 25% kan over maximaal € 5.000 aan
giften per jaar aan culturele ANBI’s worden toegepast.
Giften door ondernemingen - vennootschapsbelasting
Voor ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen is het fiscaal
voordelig om een gift te doen aan een culturele ANBI. De aftrek mag ten hoogste 50%
van de winst bedragen met een maximum van € 100.000. Er is geen drempel.
Omdat filmhuis De Keizer een culturele ANBI is, mag de gift voor 150% worden
afgetrokken van de vennootschapsbelasting.
Wat doet filmhuis De Keizer met mijn gift?
Nu de culturele sector door de bezuinigingen wordt aangemoedigd om op andere wijze
haar activiteiten te bekostigen, heeft de wetgever vanaf 1 januari 2012 ruimte in de
belastingwet gemaakt voor de steun van bedrijven en particulieren. Ook filmhuis De
Keizer is de afgelopen jaren gekort op zijn subsidies en elke bijdrage helpt ons om een
nóg beter filmhuis te zijn voor onze bezoekers. Filmhuis De Keizer wordt voor minder
dan twintig procent van de totale inkomsten gesubsidieerd. Toch betekent de
teruglopende subsidie dat we minder financiële armslag hebben om speciale
programma’s te programmeren. Met uw vriendenbijdrage en/of eenmalige gift kunnen
we naast de grote publiekstrekkers ook films en evenementen voor de fijnproevers
blijven organiseren.
Periodieke gift
De periodieke gift, in tegenstelling tot de gewone gift, is zonder drempel of plafond
aftrekbaar van het inkomen. Periodieke giften zijn giften in de vorm van vaste en
gelijkmatige periodieke uitkeringen. Voor de belastingaftrek dient de periodieke gift
middels een overeenkomst met filmhuis De Keizer te worden vastgelegd of in een
notariële akte. Wij informeren u hier graag verder over en stellen desgewenst de
overeenkomst samen met u op.
Tot slot
Mocht u nog vragen hebben over de mogelijkheden van de fiscale aftrek van uw gift aan
Filmhuis De Keizer dan kunt u natuurlijk per e-mail of telefonisch contact opnemen. Wij
zullen dan, en indien nodig in samenspraak met onze fiscalist, uw vragen zo goed
mogelijk beantwoorden.

