Belastingdienst

Opgaaf

Vermogen en schenkingen 2016
Voormalige Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s)
Waarom dit formulier?
Was uw instelling eerder aangewezen als Algemeen nut beogende
instelling (ANBI)? Is deze aanwijzing op of na 1 januari 2013 beëindigd?
Dan moet u bepaalde gegevens over schenkingen en het vermogens
verloop van uw instelling aan ons doorgeven als:
– het ANBI-vermogen van uw instelling op 1 januari 2016
€ 25.000 of meer bedroeg
– het eigen vermogen van uw instelling op het moment van
beëindiging € 25.000 of meer bedroeg (bij beëindiging in 2016)

Invullen en opsturen
Stuur het ingevulde en ondertekende formulier
vóór 1 september 2017 naar:

U kunt daarvoor dit formulier gebruiken.

Let op!
Is uw instelling in het buitenland gevestigd? Dan hoeft u
dit formulier niet in te vullen en op te sturen.

Meer informatie
Voor meer informatie kijk in de toelichting op pagina 4 van
dit formulier of op belastingdienst.nl/anbi

1

Belastingdienst/Kantoor Eindhoven
ANBI-team
Antwoordnummer 70500
5600 TS Eindhoven

Gegevens van de voormalige ANBI
Naam instelling
RSIN								
Naam contactpersoon
E-mailadres
Telefoonnummer contactpersoon

2

Beëindiging ANBI-status
Voor 2016. Ga verder met vraag 3.
In 2016. Ga verder met vraag 4.

01 074 61 01

IB 074 - 1Z61FOL 

Wanneer is de ANBI-status			
van uw instelling beëindigd? 		

*010746101*
0 1 0 7 4 6 1 0 1

Vul hier uw RSIN in

3

02 van 04

ANBI-vermogen in 2016
ANBI-vermogen op 1 januari 2016

€

Uitgaven (inclusief schenkingen) voor de realisatie van de doelstelling van uw instelling

€

Beheerkosten

€

Het ANBI-vermogen per 31 december 2016

€

–

Let op! U hoeft vraag 4 en 5 niet in te vullen, ga verder met vraag 6.
4

Beëindiging ANBI-status in 2016
Was het eigen vermogen op het
moment waarop uw instelling
de ANBI-status verloor minder
dan € 25.000?

5

6

Ja. Onderteken het formulier en stuur het terug. U hoeft vraag 5 tot en met 7 niet in te vullen.
Nee. Ga verder met vraag 5.

ANBI-vermogen in 2016
Eigen vermogen van uw instelling op de datum waarop de ANBI-status eindigde

€

Uitgaven (inclusief schenkingen) voor de realisatie van de doelstelling van uw instelling

€

Beheerkosten

€

Het ANBI-vermogen per 31 december 2016

€

–

Schenkingen

6a

Heeft uw instelling in 2016
schenkingen gedaan?

Ja. Ga verder met vraag 6b.
Nee. Onderteken het formulier bij vraag 8.

6b

Totaalbedrag schenkingen aan ANBI’s en SBBI’s

€

6c

Totaalbedrag belastingvrije schenkingen aan andere personen of instellingen. Het gaat hier
om schenkingen lager dan € 2.122 per ontvanger. Tel al deze schenkingen bij elkaar op.

€

6d

Aantal ontvangers. Het gaat hier om het aantal ontvangers van de schenkingen die u hebt ingevuld bij vraag 6c.

6e

Totaalbedrag andere schenkingen. Het gaat hier om andere schenkingen die uw instelling heeft gedaan
en die u niet kunt invullen bij vraag 6b of 6c.



01 074 61 02

€

*010746102*
0 1 0 7 4 6 1 0 2

Vul hier uw RSIN in

7

03 van 04

Ontvanger(s) andere schenkingen
Vermeld de gegevens van alle personen of instellingen die een schenking hebben ontvangen die u hebt ingevuld bij vraag 6e.
Zijn er meer dan vier ontvangers? Vermeld hun gegevens dan op een bijlage.

7a

Naam ontvanger 1
Adres
Postcode en plaats					
BSN/RSIN/fiscaal
(identificatie)nummer				

7b

		Ontvangen bedrag	 €

Naam ontvanger 2
Adres
Postcode en plaats					
BSN/RSIN/fiscaal
(identificatie)nummer				

7c

		Ontvangen bedrag	 €

Naam ontvanger 3
Adres
Postcode en plaats					
BSN/RSIN/fiscaal
(identificatie)nummer				

7d

		Ontvangen bedrag	 €

Naam ontvanger 4
Adres
Postcode en plaats					
BSN/RSIN/fiscaal
(identificatie)nummer				
Ondertekening
Naam ondertekenaar
Functie ondertekenaar
Datum								

–

–

Handtekening 												
Schrijf binnen het vak.
									

01 074 61 03

8

		Ontvangen bedrag	 €

*010746103*
0 1 0 7 4 6 1 0 3

04 van 04

Toelichting
Eigen vermogen
Eigen vermogen is het saldo van alle bezittingen van de instelling,
min de schulden van de instelling. We bedoelen daarmee het
vermogen inclusief (stille) reserves.

ANBI-vermogen
Het ANBI-vermogen is het eigen vermogen van de instelling op
de datum van beëindiging van de ANBI-status. Vanaf dat moment
kan de hoogte van het ANBI-vermogen alleen nog maar afnemen.

Stille reserves zijn reserves waarvan de omvang en het bestaan
niet uit de balans blijken. Ze komen voort uit de onderwaardering
van bezittingen of overwaardering van schulden bij bepaalde
waarderingsmethoden. Dat betekent dat u het eigen vermogen
aangeeft naar de actuele marktwaarde. Voor onroerende zaken
mag u de waarde van de WOZ-beschikking hanteren.

U berekent het (nieuwe) ANBI-vermogen van uw instelling als volgt:
1		Bij beëindiging voor 2016: Neem het ANBI-vermogen van uw
instelling op 1 januari 2016.
Bij beëindiging in 2016: Neem het eigen vermogen van uw
instelling op het moment dat de ANBI-status is beëindigd.
2		Trek hiervan af: de bedragen die uw instelling heeft uitgegeven
aan de realisatie van haar doelstelling vanaf het moment
dat de ANBI‑status is beëindigd. Hieronder vallen ook de
schenkingen die uw instelling heeft gedaan in het kader van
haar algemeen nuttige doelstelling.
3		Trek van het bedrag van stap 1 ook de beheerkosten af.
4		De uitkomst van deze berekening is het nieuwe ANBI-vermogen.

Beheerkosten
Met beheerkosten bedoelen wij bijvoorbeeld uitgaven voor
vermogensbeheer, administratiekosten, bankkosten en kosten
voor een kantoorpand.

Schenkingen
Uw instelling doet een schenking als een ander rijker wordt en
uw instelling armer. Er mag geen tegenprestatie tegenover staan.
ANBI’s en SBBI’s
Met het programma ‘ANBI opzoeken’ op belastingdienst.nl/anbi
kunt u nakijken of een instelling een ANBI is. Of de ontvanger
een SBBI is, kunt u bij de ontvanger zelf navragen.

