The Dutch Tax Administration has classified the Ellamo Foundation as a Public Benefit Organization
(ANBI). This service implies that both project supporters and partners of the Ellamo Foundation may
deduct their contributions and donations from taxes. Read how below.
You can find additional information on the official Dutch Tax Website (in Dutch).
In other words, all donations from citizens, companies, and organizations that pay taxes are deductible from
taxes.
The Ellamo Foundation
The Ellamo Foundation was founded on 23 October 2006 by filmmaker Manely to support and finance the
production of cultural & educational goods, especially films that matter and have a social utility.
Our application for ANBI has been grated per 1 January 2015 for indefinite time!
Tax benefits
(note: only applicable for Dutch supporters, institutions and corporations)
For individuals
click here to calculate the Tax benefit for citizens (Dutch)
In case of a gift, an individual can deduct 1.25 times the donated amount from his or
her income taxes. A gift of 1,000 Euro can, therefore, result in 1,250 Euro in income tax deductions.
Different tax brackets make donations by individuals to cultural organizations even more appealing.
•In the 33% income tax bracket, tax benefits amount to 41.25%. As a result, a gift of 1,000
Euro would, in effect, cost the individual 587.50 Euro.
•In the 42% income tax bracket, tax benefits amount to 52.5%. As a result, a gift of 1,000 Euro
would, in effect, cost the individual 475.00 Euro.
•In the 52% income tax bracket, tax benefits amount to 65%. As a result, a gift of 1,000 Euro
would, in effect, cost the individual 350.00 Euro.
•With regard to donations to deduct at the rate of 125%, a maximum amount of 5,000 Euro per year applies.
Gifts higher than this amount can still be fully deducted from income taxes (100%).
Please note that one-time gifts are subject to a minimum and maximum value. Only the portion of
the total contribution that exceeds 1% of your aggregate income, with a minimum amount of 500 Euro, may
be deducted. Besides, the additional deduction only applies to gifts of up to 5,000 Euro per year or a
maximum of 10% of the total income, whatever applies first.
Businesses
Click here to calculate the Tax benefit for businesses (Dutch)
Concerning corporate taxes, a deduction of 1.5 times the donated amount applies. Therefore, a donation of
1,000 Euro results in 1,500 Euro in corporate income tax deductions.
Different tax brackets make corporate donations to cultural organizations even more appealing.
•In the 20% corporate income tax bracket, tax benefits amount to 30%. As a result, a gift of
1,000 Euro would, in effect, cost the corporation 700.00 Euro.
•In the 25% corporate income tax bracket, tax benefits amount to 37.5%. As a result, a gift of
1,000 Euro would, in effect, cost the corporation 625.00 Euro.
No limit for businesses.

No rights can be obtained from these texts. Always seek the advice of a qualified Accountant or CAP.

Dutch:
Investeer samen met de fiscus in cultuur
Let op: Dit geldt voor Nederlandse belastingbetalers.
Stichting Ellamo is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI. Dit brengt fiscale
voordelen met zich mee voor zowel de donateurs aan projecten als voor de partners van Stichting
Ellamo. Het belastingvoordeel kan oplopen tot maar liefst 150% van de donatie voor bedrijven en
125% voor particulieren.

Particulieren
Klik hier voor een berekening van het belastingvoordeel als u als particulier doneert.
Een particulier mag bij het doneren van een gift 1,25 keer van het gedoneerd bedrag aangeven bij de
inkomstenbelastingaftrek.
Een gift van € 1000 kan dus voor € 1250 worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. De
verschillende belastingschalen maken het doneren aan culturele instellingen door particulieren
mogelijk nog aantrekkelijker.
• Bij 33% inkomstenbelasting is het belastingvoordeel 41,25%. Een gift van € 1000 zou in dit
geval effectief € 587,50 kosten.
• Bij 42% inkomstenbelasting is het belastingvoordeel 52,5%. Een gift van € 1000 zou in dit
geval effectief € 475,00 kosten.
• Bij 52% inkomstenbelasting is het belastingvoordeel 65%. Een gift van € 1000 zou in dit
geval effectief € 350 kosten.
Er is aan giften met een aftrekbaarheid van 125 % een maximum gebonden van € 5000 per jaar.
Giften boven dit bedrag kunnen nog steeds voor 100 % worden afgetrokken van de
inkomstenbelasting. Let op dat er wel een onder- en bovengrens bestaat voor eenmalige giften.
Alleen het deel van de totale giften boven de 1% van uw verzamelinkomen komt in aanmerking
voor de aftrek met een minimum van € 500. Daarnaast geldt de extra aftrek voor een maximum aan
schenkingen van € 5000 per jaar. Er geldt dus een plafond.

Bedrijven
Klik hier voor een berekening van het belastingvoordeel voor uw bedrijf.
Voor de vennootschapsbelasting geldt dat 1,5 keer het bedrag van de gedane gift in aftrek mag
worden gebracht. Een gift van € 1000 kan dus voor € 1500 worden afgetrokken van de
vennootschapsbelasting. De verschillende belastingschalen maken het doneren aan culturele
instellingen door bedrijven mogelijk nog aantrekkelijker.
• Bij 20% vennootschapsbelasting is het belastingvoordeel 30%. Een gift van € 1000 zou in
dit geval effectief € 700 kosten.
• Bij 25% vennootschapsbelasting is het belastingvoordeel 37,5%. Een gift van € 1000 zou in
dit geval effectief € 625,00 kosten.
Er geldt geen drempelinkomen zoals bij particuliere giften het geval is.

