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PUBLICATIEPLICHT ANBI
De naam van de instelling betreft de officiele naam. Een meer populaire, bij de Belastingdienst bekende, naam mag worden
gepubliceerd naast de officiële.

Ingaande 1 januari 2014 wordt aan een
ANBI de verplichting opgelegd om een
aantal gegevens te publiceren via internet.
ANBI
Een Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI) wordt met een formele beschikking van de Belastingdienst als zodanig
aangewezen. Of een instelling een ANBI
is, blijkt uit het ANBI-register op de website
van
de
Belastingdienst:
http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/
giften/anbi_zoeken/.

Het RSIN is het registratienummer in het
handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Buitenlandse ANBI’s krijgen van
de Belastingdienst een fiscaalnummer.
De contactgegevens zijn:
- het post- of bezoekadres, dan wel;
- het telefoonnummer, dan wel;
- het e-mailadres van de instelling.

Voordelen
Een ANBI is vrijgesteld voor de erf- en
schenkbelasting en schenkingen/giften aan
een ANBI zijn bij de schenker aftrekbaar
voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.1 Daarvoor moet een ANBI aan een
aantal hier niet nader uitgewerkte strikte
voorwaarden1 voldoen, waar de publicatieplicht aan is toegevoegd.

Publicatie van een publieksvriendelijke
versie van het op dit moment voor elke
ANBI reeds verplichte beleidsplan is voldoende.
De bestuurssamenstelling betreft het statutaire bestuur, niet de leden van het beleidsbepalende orgaan. Het gaat om:
- de functies waaruit het bestuur is samengesteld en de bevoegdheden;
- het beloningsbeleid;
- de namen van de bestuurders, met uitzondering van:
o bestuurders van (onderdelen van)
kerkgenootschappen;
o bestuurders van instellingen aan
wie de Belastingdienst ontheffing2
heeft verleend.

Publicatieplicht
De publicatieplicht houdt in dat de ANBI
minimaal de volgende gegevens openbaar
moet maken via internet:
• naam van de instelling;
• RSIN;
• contactgegevens;
• doelstelling;
• (beknopt) beleidsplan;
• bestuurssamenstelling;
• beloningsbeleid;
• (beknopt) verslag van de activiteiten;
• financiële verantwoording
Het staat elke ANBI uiteraard vrij om meer
informatie te publiceren.

Het beloningsbeleid betreft de bestuurders,
beleidsmakers en het overige personeel van
de ANBI.
De bedoeling is dat een ANBI tenminste
jaarlijks verslag doet van haar activiteiten.
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Desgewenst kan VWGNijhof accountants en belastingadviseurs u nader informeren over de hier
aan verbonden voorwaarden.
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Ontheffing wordt verleend indien wordt aangetoond dat publicatie van de namen gevaar oplevert
voor de persoonlijke veiligheid van de bestuurders.
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De financiële verantwoording houdt in de
publicatie van een balans en een staat van
baten en lasten. Deze informatie moet binnen 6 maanden na einde van het boekjaar
worden gepubliceerd.

Met ANBI’s in oprichting en net opgerichte ANBI’s maakt de Belastingdienst afspraken over de datum waarop ze hun gegevens voor het eerst online zetten.
Internet
De ANBI mag de hiervoor vermelde informatie publiceren op een eigen website,
maar mag daarvoor ook gebruik maken
van gemeenschappelijke voorzieningen,
bijvoorbeeld aangeboden door brancheorganisaties.

Op 1 januari 2014 moeten de gegevens
betreffende het voorlaatste volledige boekjaar voorafgaand aan die datum worden
gepubliceerd. Uiterlijk op 1 juli 2014 de
gegevens van het laatste volledige boekjaar
voorafgaand aan 1 januari 2014.3
Zuivere vermogensfondsen4 kunnen volstaan met een (verkorte) staat van baten en
lasten en een overzicht van de in het kader
van de bestedingen gemaakte reserveringen, alsmede van het verloop daarvan. Een
balans is voor deze instellingen niet vereist.

Het internetadres waar de te publiceren
gegevens te vinden zijn, wordt toegevoegd
aan het ANBI-register.
Daarnaast wordt aan het ANBI-register een
uniek nummer toegevoegd dat in de toekomst moet worden vermeld in de aangifte
inkomsten- of vennootschapsbelasting van
belastingplichtigen die aftrek van giften
claimen. Voor Nederlandse ANBI’s is dit
unieke nummer het RSIN; voor buitenlandse ANBI’s het fiscaalnummer

Verlies ANBI-status
De ANBI-status wordt door de Belastingdienst ingetrokken of niet verleend aan
ANBI’s die op 1 januari 2014 niet aan de
publicatieplicht voldoen. De vereiste informatie moet op 1 januari 2014 online
zijn.

Periodieke schenkingen
Staatssecretaris Weekers heeft ook aangekondigd de voor een fiscaal gefaciliteerde
periodieke schenking vereiste notariële
akte te vervangen door een via
www.belastingdienst.nl beschikbaar formulier.

Een overgangsregeling is er voor kerkgenootschappen en daarmee verbonden instellingen (waarover de Belastingdienst en
het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken – CIO – een convenant hebben). Dit
betreft een ingroeiregeling die er toe moet
leiden dat deze instellingen op 1 januari
2016 voldoen aan de publicatieplicht.

Deze notitie is bedoeld om een regeling in
grote lijnen uiteen te zetten. Met het oog op
de leesbaarheid zijn zaken daarom vereenvoudigd weergegeven. VWGNijhof accountants en belastingadviseurs is daarom niet
aansprakelijk voor de gevolgen van handelingen die naar aanleiding van deze notitie
wel of niet zijn uitgevoerd.
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Als het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar
moeten op 1-1-2014 de financiële gegevens van het
boekjaar 2012 zijn gepubliceerd en uiterlijk op
1-7-2014 van het boekjaar 2013.
4
Daarmee worden bedoeld instellingen die geen
geld of goederen werven onder derden en die hun
vermogen en de rendementen daarvan (nagenoeg)
uitsluitend besteden aan hun algemeen nuttige doelstelling.
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