Algemeen Nut Beogende Instelling regelgeving en eisen
Fiscale faciliteiten goede doelen
Vanaf 1 januari 2008 dient een goeddoelinstelling over een beschikking van de Belastingdienst te
beschikken, waaruit blijkt dat die instelling voldoet aan de eisen van de Belastingdienst.
Eisen voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI)
Om als een ANBI aangewezen te kunnen worden, moeten het doel en de feitelijke werkzaamheden
van de instelling een algemeen belang dienen. Een instelling mag dus geen particulier of individueel
belang dienen. Onder andere sportverenigingen, personeelsverenigingen en commerciële
instellingen zijn geen ANBI.
Uit de regelgeving; zoals de statuten, regelement of beleidsplan van de instelling en de feitelijke
werkzaamheid blijkt dat de instelling geen winstoogmerk heeft. Een instelling die incidenteel
exploitatieoverschot(ten) behaalt en deze aanwendt ten bate van het algemeen nut heeft niet direct
een winstoogmerk.
Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon in de functie als bestuurder en/of beleidsbepaler mag
niet over het vermogen van de instelling beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Dit heet het
‘beschikkingsmachtcriterium’. Concreet betekent dit dat geen van de bestuursleden van de instelling
een meerderheid van de zeggenschap mag hebben. Bij de beoordeling of feitelijk sprake is van
beschikken over vermogen als ware sprake van eigen vermogen, kan de aanwezigheid van
familierelaties voor de Belastingdienst een indicatie zijn voor nader onderzoek.
De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit
van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van die instelling. Het is
toegestaan om verkregen vermogen in stand te houden als de erflater of schenker dit heeft bepaald.
Een ANBI dient haar vermogen conform de statutaire doelstelling feitelijk te besteden aan
haar doelstellingen.
De bestuursleden van de instelling mogen geen andere beloning ontvangen dan een vergoeding voor
gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld. Hierbij wordt door de Belastingdienst
aangesloten bij het Vacatiegeldenbesluit 1988. Bestuursleden die tevens een uitvoerende functie
vervullen, kunnen daarvoor wel een beloning ontvangen.
Een ANBI moet een actueel beleidsplan hebben. Dit is een document dat inzicht geeft in de manier
waarop de doelstelling van de ANBI wordt uitgevoerd. Dit mag ook een meerjarig beleidsplan zijn.
Het plan moet inzicht geven in:
•
•
•
•

de werkzaamheden die de instelling verricht
de manier waarop de instelling geld wil werven
het beheer van het vermogen van de instelling
de besteding van het vermogen van de instelling

De kosten van werving van gelden en de beheerkosten van de instelling dienen in redelijke
verhouding te staan tot de bestedingen ten behoeve van het doel van de instelling.
Uit de regelgeving van de instelling blijkt dat bij opheffing van de instelling een batig
liquidatiesaldo moet worden besteed aan een kwalificerende goeddoelinstelling, dan wel op enige
andere wijze die het algemeen belang dient.
De administratie van de instelling dient zodanig te zijn ingericht dat de gestelde eisen
controleerbaar zijn door de Belastingdienst. Uit de administratie dient de Belastingdienst te kunnen
opmaken:
•

de aard en omvang van de aan de afzonderlijke leden van het bestuur toekomende
onkostenvergoedingen en vacantiegelden;

•

•
•

de aard en omvang van de kosten die door de instelling zijn gemaakt ten behoeve van de
werving van gelden en het beheer van de goeddoelinstelling, alsmede de aard en omvang
van de andere uitgaven van de goeddoelinstelling;
de aard en omvang van de inkomsten van de goeddoelinstelling;
de aard en omvang van het vermogen van de goeddoelinstelling.

Beoordeling Inspecteur
Een verzoek tot aanmerken algemeen nut beogende instelling wordt genomen door de inspecteur.
De inspecteur kan in zijn beschikking nadere voorwaarden stellen aan de goeddoelinstelling. De
inspecteur kan indien hij of zij van mening is dat de goeddoelinstelling niet meer voldoet aan de
gestelde criteria een beschikking afgeven waarbij de instelling, eventueel met terugwerkende
kracht, niet meer wordt aanmerkt als algemeen nut beogende instelling. Tegen de beschikkingen van
de inspecteur is bezwaar mogelijk.
U dient eerst een fiscaalnummer aan te vragen bij de Belastingdienst waaronder de instelling
resorteert. Met het fiscale nummer kunt u via de Belastingtelefoon een aanvraagformulier voor een
anbi-beschikking opvragen. U kunt na het aanvragen van een fiscaalnummer ook een formulier
opvragen bij de Belastingdienst te 's-Hertogenbosch.
Belastingdienst/Oost-Brabant/kantoor 's-Hertogenbosch
Postbus 70505
5201 CG 's-Hertogenbosch
De vereisten voor de kwalificatie als ANBI worden vanaf 2010 aangescherpt. In de wet wordt
opgenomen dat een instelling zich voortaan uitsluitend of nagenoeg uitsluitend (voor ten
minste 90%) moet richten op het algemeen belang. Nieuw is dat de ANBI-status kan komen te
vervallen als een bestuurder of een (gezichts)bepalend persoon, onherroepelijk is veroordeeld
wegens aanzetten tot haat, aanzetten tot geweld of gebruik van geweld in de afgelopen vier
jaar.
Welke verplichtingen heeft een ANBI?
•
•

•
•
•

Een ANBI blijft voldoen aan de bepalingen uit het ANBI-regeling.
Een ANBI vult, als de Belastingdienst daarom vraagt, een controleformulier in (dat wordt
toegezonden door de Belastingdienst) en stuurt dit binnen de gestelde tijd terug. De
Belastingdienst kan dit ieder jaar vragen.
Een ANBI geeft op verzoek van de Belastingdienst inzage in de administratie.
Een ANBI geeft wijzigingen in het correspondentieadres door bij het eigen belastingkantoor.
Een ANBI meldt wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de ANBI-status bij de
Belastingdienst/Oost-Brabant/kantoor ’s-Hertogenbosch. Dit kan bijvoorbeeld een wijziging
zijn in de doelstelling, de samenstelling van het bestuur, de beloningen en/of vacatiegelden,
of de besteding van een eventueel positief saldo bij opheffing.

Als een ANBI zich niet aan deze verplichtingen houdt, kan dat betekenen dat de instelling niet meer
als een ANBI wordt aangewezen. Ook kan het zijn dat de status van ANBI met terugwerkende
kracht wordt ingetrokken. Dit kan fiscale gevolgen hebben.
Aan de gegeven informatie kunt u geen rechten ontlenen.
Meer informatie over het giften besluit.
bron: www.belastingdienst.nl

