
Stichting Vita Nova zakelijk financieel steunen  

Hartelijk dank voor uw belangstelling voor het werk van Stichting Vita Nova. Sinds 2019 zijn 

wij een stichting met een ANBI-status. Dit maakt het belastingtechnisch aantrekkelijker om 

ons financieel te steunen. Hieronder leest u op welke manieren u dat vanuit uw onderneming 

kunt doen.   

Stap 1: Schenken of sponsoren? 

Er is een belangrijk verschil tussen een schenking en sponsoring. Bij een schenking moet 

sprake zijn van vrijgevigheid, terwijl u bij sponsoring een op geld waardeerbare tegenprestatie 

van Stichting Vita Nova wenst die voor u, als ondernemer, een zakelijk karakter heeft. 

 

U besluit te schenken 

Vanwege onze ANBI status is uw schenking geheel vrijgesteld van schenkbelasting. Het bedrag 

dat u schenkt, komt dus geheel ten goede van het werk van Stichting Vita Nova. U kunt uw 

donatie verrekenen binnen de vennootschapsbelasting. Sinds 2012 mag het totaal aan 

aftrekbare giften tot 50% van de fiscale winst bedragen met een maximum van €100.000. Voor 

de vennootschapsbelasting geldt binnen de Geefwet een multiplier van 50% tot een maximum 

van €5.000 per jaar. Er kan maximaal €2.500 extra in aftrek worden gebracht. Dat betekent 

dat als u €5.000 schenkt, u €7.500 mag aftrekken! Lijdt uw onderneming in het betreffende 

boekjaar verlies, dan komt uw gift in het geheel niet voor aftrek in aanmerking en kunt u de 

multiplier eveneens niet toepassen. Wanneer u een schenking doet, stelt u een overeenkomst 

op waarin u tenminste de naam van de schenker, het bedrag en de wijze van betaling 

(eenmalig, periodiek) vermeldt. U kunt Stichting Vita Nova verzoeken deze overeenkomst na 

ontvangst van de schenking te tekenen. Heeft u een VOF/eenmanszaak en wilt u ons financieel 

ondersteunen? Raadpleeg dan eerst uw boekhouder voor de gunstigste voorwaarden voor 

een schenking. Het kan gunstiger zijn dit bedrag via uw persoonlijke belastingaangifte af te 

trekken. 

 

U besluit te sponsoren 

Wanneer u besluit Stichting Vita Nova te sponsoren in geld of natura, verwacht u een op geld 

waardeerbare tegenprestatie van Vita Nova die voor u, als ondernemer, een zakelijk karakter 

heeft. Vita Nova kan, bijvoorbeeld via haar website en presentaties, naamsbekendheid aan 

uw onderneming geven. De Belastingdienst eist hierbij wel dat de sponsorkosten in 

verhouding staan tot het zakelijk belang. Onze stichting stuurt u hiervoor een factuur en 

draagt de btw af aan de Belastingdienst. Vita Nova ontvangt dan een financiële bate exclusief 

btw. In de meeste gevallen komt de aan u in rekening gebrachte btw voor aftrek in 

aanmerking. Raadpleeg uw boekhouder voor de juiste informatie in uw situatie. 

 

Stap 2: Neem contact met ons op 

Wanneer u hebt besloten of u via uw onderneming wilt schenken of sponsoren, neemt u 

contact met ons op over uw besluit. Samen bespreken we de gewenste bestemming voor uw 

financiële ondersteuning. Wanneer u besluit te schenken, kan Vita Nova desgewenst een 

bewijs van schenking verstrekken dat u kunt gebruiken bij de verrekening binnen uw 

vennootschapsbelasting. Wanneer u besluit te sponsoren, bespreken we wat Vita Nova als 



tegenprestatie voor uw onderneming kan betekenen. U ontvangt van ons hiervoor een factuur 

met een duidelijk omschreven tegenprestatie en btw-bedrag, waarna u in de meeste gevallen 

de btw kunt aftrekken. Neem contact met ons op via bestuur@vitanova.cz of 

info@vitanova.cz  

 

Aansprakelijkheid 

Dit document is een samenvatting van informatie van de Nederlandse Belastingdienst en 

financieel adviseurs die hierover hebben gepubliceerd op het internet. Aan dit document 

kunnen geen rechten worden ontleend en Stichting Vita Nova is niet aansprakelijk voor de 

inhoud van dit document.   
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