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Kenmerk

BCA-UPB/11/045

Betreft

Giftenaftrek vrijwilligers ANBI

Geachte heer/mevrouw,

In deze periode doen veel mensen hun aangifte inkomstenbelasting. Mogelijk ook mensen die

vrijwilliger zijn bij uw instelling. Deze vrijwilligers komen misschien in aanmerking voor giftenaftrek.

Maar anders dan vaak gedacht wordt, is een zogenoemde vrijwilligersverklaring daarvoor niet

voldoende.

Er zijn twee situaties mogelijk waarin een vrijwilliger in aanmerking kan komen voor giftenaftrek:

� De vrijwilliger ziet af van een vergoeding voor zijn inzet.

� De vrijwilliger maakt kosten en krijgt daarvoor geen vergoeding of ziet af van deze vergoeding.

Giftenaftrek bij afzien van een vergoeding voor inzet

Geeft u uw vrijwilligers voor hun inzet een vergoeding die valt binnen de grenzen van de

vrijwilligersregeling? En zien uw vrijwilligers af van die vergoeding? Dan mag de vrijwilliger het

bedrag van die vergoeding opgeven als gewone gift in zijn aangifte inkomstenbelasting. Wel geldt dan

een aantal voorwaarden. Daarvan zijn de belangrijkste:

� Uw instelling is door de Belastingdienst aangewezen als ANBI.

� Uw instelling heeft een regeling getroffen waardoor de vrijwilliger in aanmerking komt voor een

vergoeding.

� De financiële situatie van uw instelling is zodanig dat de vergoeding ook uitbetaald kan worden.

� Uw instelling heeft de bedoeling om de vergoeding daadwerkelijk uit te betalen.

� De vrijwilliger moet zelf kunnen bepalen dat hij de vergoeding niet wil ontvangen, maar aan uw

instelling schenkt.

Giftenaftrek bij gemaakte kosten

Is uw instelling door de Belastingdienst aangewezen als ANBI? Maakten uw vrijwilligers kosten? En

konden zij deze kosten bij uw instelling declareren, maar hebben zij dat niet gedaan? Dan mag de

vrijwilliger het bedrag van die vergoeding opgeven als gewone gift in zijn aangifte inkomstenbelasting.

Of kan uw instelling de kosten niet vergoeden, maar worden deze kosten normaal gesproken wel

vergoed? Ook dan mogen de vrijwilligers deze kosten meetellen als een gewone gift. Bij gemaakte

kosten kunt u denken aan declaratie van telefoonkosten of de kosten van postzegels.
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Let op!

Voor gewone giften geldt bij giftenaftrek een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is

1% van het drempelinkomen van de vrijwilliger, met een minimum van € 60,00. De vrijwilliger mag

niet meer aftrekken dan het maximum: 10% van zijn drempelinkomen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over giftenaftrek? Bijvoorbeeld om uw vrijwilligers voorlichting te geven. Kijk

dan op www.belastingdienst.nl/giften. U kunt daar deze brief ook als PDF downloaden. Meer

informatie over de vrijwilligersregeling vindt u op het site-onderdeel Vrijwilligers op

www.belastingdienst.nl. Hebt u verder nog vragen? Neem dan contact op met de BelastingTelefoon:

0800 - 0543, bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van

8.00 tot 17.00 uur. Als de medewerkers van de BelastingTelefoon niet direct antwoord kunnen geven

op uw vraag, zorgen zij er voor dat u binnen twee dagen teruggebeld wordt.

Hoogachtend,

de inspecteur

mr. J.T.H. Duijghuisen

Belastingdienst/Centrale administratie


