Geven is ook een kunst
Pulchri staat bij u hoog in het vaandel. U hebt er een band mee. U geeft erom. U geniet ervan.
U wilt uw passie graag overdragen. En uw band op een of andere wijze vormgeven. U levert dan ook graag een
bijdrage. Om het fundament van Pulchri te verstevigen.
Wat u misschien niet weet, is dat geven op een fiscaal interessante wijze kan worden geregeld. In deze
brochure leest u alles over de mogelijkheden en de manieren waarop dat voor u en Pulchri het meest
interessant is.
Geven als particulier
Geven kan op vele manieren, en afhankelijk van de gemaakte keuzen, betaalt de overheid mee. Een gift vindt
plaats tijdens het leven. Het kan om geld gaan, maar ook om andere vermogensbestanddelen, bijvoorbeeld
kunstvoorwerpen. Een gift wil zeggen dat er geen directe tegenprestatie tegenover de vrijwillige bijdrage staat.
Giften kunnen onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn voor de belasting. Een ander voordeel is dat de
ontvangende culturele instelling (indien deze – zoals Pulchri - de ANBI-status heeft) geen schenkbelasting hoeft
te betalen, hoe groot uw schenking ook is.
Dit betekent dat uw volledige gift ten goede komt aan de kunst en cultuur.
Periodieke gift
Zogenoemde periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van het inkomen voor de inkomstenbelasting. Wel
gelden er speciale voorwaarden. U moet in een notariële ‘akte van schenking’ laten vastleggen dat u ten minste
vijf jaar achtereen minimaal eenmaal per jaar een vast bedrag geeft aan Pulchri. Pulchri is een bij de
Belastingdienst geregistreerde culturele instelling met de ANBI-status. De giften moeten uiterlijk eindigen bij
uw overlijden. U mag in de notariële akte ook laten vastleggen dat de giften eindigen als de instelling de ANBIstatus verliest of failliet gaat.
In sommige gevallen neemt Pulchri de kosten en het regelen van een notariële akte van u over. U kunt dan
volstaan met het insturen van een volmacht, die van de website van Pulchri kan worden gedownload en een
kopie van uw identiteitsbewijs. Pulchri zorgt vervolgens voor de notariële akte. Dit kan dit al bij een periodieke
gift van meer dan €200,- per jaar.
Extra fiscaal voordeel bij geven aan cultuur
Een gift aan een culturele instelling met ANBI-status gaat tijdelijk een extra belastingvoordeel opleveren in de
inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Een belastingplichtige in de inkomstenbelasting mag
namelijk 1,25 keer het bedrag van de gedane gift in aanmerking nemen voor de giftenaftrek. Deze extra aftrek
wordt toegepast over maximaal €5.000,- van de aan culturele instellingen gedane gift. Waarbij een maximum
geldt van €1.250,-. Deze extra giftenaftrek geldt met ingang van het belastingjaar 2012.
De aangifte inkomstenbelasting over 2012 doet men in 2013.
z.o.z.

VOORBEELD:
Bij een periodieke schenking (bij notariële akte gedurende ten minste vijf jaar) mag u jaarlijks het gehele
bedrag van de schenking aftrekken. Stel, u schenkt € 1.000,- per jaar aan een culturele instelling met ANBIstatus. Dan mag u dit bedrag verhogen tot 125%, dus tot € 1.250,- , voor de aftrek voor de inkomstenbelasting.
Valt u in het toptarief van 52%? Dan krijgt u per 2012 van elke geschonken € 1.000,- maar liefst €650,- van de
fiscus terug (52% van € 1.250,-). Een gift van €1.000,- kost u dan nog maar € 350,- (normaal €480,- zonder
multiplier).
U kunt er voor kiezen € 250,- extra aan de cultuur te schenken, zonder dat het u iets extra kost als gevolg van
het extra fiscale voordeel.
Nalaten
Naast uw familieleden kunt u in uw testament goede doelen, zoals culturele instellingen, opnemen. De
culturele instellingen kunt u dan tot (mede-)erfgenaam of legataris benoemen. Een culturele instelling die –
zoals Pulchri - de ANBI status heeft, betaalt over deze verkrijging geen erfbelasting. Hierdoor komt (dit deel
van) uw nalatenschap volledig ten goede aan kunst en cultuur.

Testament opstellen
Wanneer u specifieke wensen hebt over de verdeling van uw nalatenschap, dient u deze door een notaris vast
te laten leggen in een testament.

Erfstelling of legaat
U kunt in uw testament kiezen tussen een erfstelling en legaat voor een culturele instelling. Erfstelling is de
optie waarbij de culturele instelling een erfdeel ontvangt, dus een bepaald deel of percentage van uw
nalatenschap. De omvang van de verkrijging hangt in dit geval af van het totaal nagelaten vermogen. Pulchri zal
een erfdeel van een nalatenschap alleen aanvaarden wanneer de nalatenschap positief is en hier geen
voorwaarden aan verbonden zijn (zoals bijvoorbeeld het permanent op zaal moeten tentoonstellen van een
kunstwerk) die het voor Pulchri onaantrekkelijk maken om het erfdeel te aanvaarden. In uw testament kunt u
precies omschrijven welk deel van uw erfenis voor Pulchri bestemd is.

Fonds op Naam bij Pulchri
Pulchri biedt de mogelijkheid een Fonds op Naam op te richten dat wordt ondergebracht in Pulchri zelf of bij
Pulchro Sacrum. Hieraan is een minimumbedrag gekoppeld, namelijk €50.000,-. U mag als oprichter de naam
en de bestemming van het fonds bepalen. Natuurlijk moet de bestemming wel passen binnen de doelstelling
van Pulchri. Het fonds zorgt ervoor dat het geld besteed wordt aan het specifieke doel en draagt zorg voor de
administratieve afhandeling.
Zo profiteert u als oprichter van een Fonds op Naam van de kennis en ervaring van Pulchri, zonder zorgen over
organisatorische en administratieve zaken. Een Fonds op Naam kan zowel bij leven als bij testament opgericht
worden. Voor de oprichting van een Fonds op Naam is een notariële akte verplicht. Het oprichten van een
Fonds op Naam waarbij giften aan een culturele instelling worden gedaan in de vorm van periodieke giften is
fiscaal het aantrekkelijkst, omdat u dan volledige aftrek voor de inkomstenbelasting geniet.

Geven als bedrijf
Ook bedrijven hebben fiscaal voordeel van het schenken aan culturele instellingen, zoals Pulchri. Er moet aan
een aantal voorwaarden worden voldaan. Twee soorten belasting spelen een rol: de vennootschapsbelasting
en de omzetbelasting.
Zakelijke betaling/sponsoring
Over het algemeen zal een bedrijf een zakelijk belang hebben bij een betaling. Dat is bijvoorbeeld het geval als
er sprake is van een concrete tegenprestatie, zoals bij sponsoring. Ook als er geen concreet aanwijsbare
tegenprestatie is, maar het bedrijf wel een zakelijk belang heeft bij de betaling, kan er mogelijk sprake zijn van
een zakelijke betaling. Per geval zal aan de hand van de feiten en omstandigheden moeten worden beoordeeld
of het om zakelijke kosten of een gift gaat. Dit laatste is van belang omdat zakelijke betalingen als normale
kostenpost volledig aftrekbaar zijn voor de vennootschapsbelasting, zonder drempel of maximum. De betaling
heeft dus het karakter van een bedrijfslast.
Als er sprake is van een directe tegenprestatie, zoals bij sponsoring, moet Pulchri overigens omzetbelasting in
rekening brengen, welke voor het bedrijf meestal aftrekbaar is.
Gift
Als een bedrijf een niet-zakelijke betaling aan Pulchri (ANBI-status) verricht kan het bedrijf mogelijk een beroep
doen op de giftenaftrek. Deze aftrek bedraagt maximaal 50% van de fiscale winst per jaar met een maximum
van €100.000,-.
Giftenaftrek voor ondernemingen in de vennootschapsbelasting
BV’s, NV’s, verenigingen en stichtingen kunnen giften aan ANBI’s aftrekken voor de vennootschaps-belasting.
Met ingang van 1 januari 2012 geldt voor de giftenaftrek een aftrekpercentage van 50% van de winst, met een
maximum van €100.000,-.
Ook voor de vennootschapsbelasting geldt dat bij giften aan culturele instellingen 1,5 keer het bedrag van de
gedane gift in aftrek mag worden gebracht. Net als in de inkomstenbelasting geldt dat deze extra aftrek mag
worden toegepast over maximaal €5.000,- van de aan culturele instellingen gedane giften.
Deze extra giftenaftrek kan voor het eerst worden aangegeven bij de aangifte over het belastingjaar 2012. Deze
aangifte doet men in 2013.
VOORBEELD 1
Gift aan Pulchri

€ 2.000,-

Verhoging 50%

€1.000,-

Aftrekbaar bedrag

€3.000,

VOORBEELD 2
Gift aan Pulchri

€7.000,-

Verhoging 50%, maar maximaal €2.500,Aftrekbaar bedrag

€9.500,z.o.z.

Wordt Pulchri-mecenas
Met uw bijdrage ondersteunt u ons reguliere tentoonstellings- en activiteitenprogramma en levert u een
substantiële bijdrage aan de instandhouding van ons gebouw.
Òf
Pulchri programma-mecenas
Met uw bijdrage ondersteunt u ons speciale tentoonstelling- en activiteitenprogramma. Dankzij uw bijdrage
kan Pulchri spraakmakende thema- of disciplinetentoonstellingen organiseren en daaraan gekoppelde
randprogrammeringen aanbieden. Voor deze speciale tentoonstellingen worden curatoren van nationale en
internationale faam aangetrokken.
Òf
Pulchri monument-mecenas
Met uw bijdrage ondersteunt u ons meerjarig onderhoudsplan van het monumentale pand. Dankzij uw
bijdrage kan Pulchri het monument in optimale conditie houden en de mooiste tentoonstellingszalen van ons
land in perfecte staat aanbieden voor exposities en andere gelegenheden.

Als mecenas wordt u uitgenodigd voor previews van tentoonstellingen van onze Pulchrikunstenaars,
atelierbezoeken en bezoek aan kunstcollecties van prominente verzamelaars en musea onder begeleiding van
leden van onze tentoonstellingscommissie en ons Algemeen Bestuur.
Vanzelfsprekend wordt uw mecenaat ook vermeld op de Mecenaatsmuur in de Sociëteit en op onze website.

