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Aanvraag beschikking
Algemeen nut beogende instelling

6400XM21100
9 ANBI, Antwoordnummer 10820, 5200 WB ‘s-Hertogenbosch

Waarom dit formulier?

Invullen en opsturen

Met dit formulier vraagt u als algemeen nut beogende
instelling een beschikking aan. Met deze beschikking kunt u
fiscaal worden aangemerkt als een algemeen nut beogende
instelling (ANBI). Voor ANBI’s geldt vanaf 1 januari 2008 dat
giften aan deze instellingen aftrekbaar zijn voor de
inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Ook kunnen
ANBI’s vanaf die datum in aanmerking komen voor een
vrijstelling van erf- en schenkbelasting.
Tot 1 januari 2010 heetten erf- en schenkbelasting
successie- en schenkingsrecht.

U kunt dit formulier op uw computer invullen en daarna
afdrukken. Stuur de volledig ingevulde en ondertekende
aanvraag zonder bijlage op naar Belastingdienst/OostBrabant, ANBI-team, Antwoordnummer 10820, 5200 WB
‘s-Hertogenbosch. U ontvangt binnen acht weken bericht
van de Belastingdienst.
Stuurt u de aanvraag terug vanuit het buitenland? Stuur
dit formulier dan in een gefrankeerde envelop naar de
Belastingdienst/Oost-Brabant, ANBI-team, Postbus 70505,
5201 CG ‘s-Hertogenbosch, Nederland.
Let op! Wij kunnen uw aanvraag alleen behandelen als wij
een fiscaal nummer van uw instelling hebben. Vul dit
nummer dus altijd in. Heeft uw instelling nog geen fiscaal
nummer? Vraag dit dan aan bij uw belastingkantoor.

<

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl.
Of bel de BelastingTelefoon: 0800 - 0543, op maandag tot
en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag
van 8.00 tot 17.00 uur.
Naam, adres en fiscaal nummer instelling
Naam instelling
Vestigingsadres instelling
Postcode en plaats
instelling
Fiscaal nummer instelling
Ondertekening
Naam ondertekenaar
Functie ondertekenaar

Handtekening

-

-

Voer in als dd-mm-jjjj
01 072 01 01

IB 72 - 2Z*1FOL

Datum

1

Gegevens instelling

1a

Omschrijf het doel
van uw instelling.
Vul in blokletters in

1b

Is uw instelling een stichting, een vereniging, een publiekrechtelijk
rechtspersoon of een kerkelijke instelling?

Ja

Nee

1c

Zijn de werkzaamheden, feitelijk en volgens de regelgeving van uw instelling
(bijvoorbeeld de statuten), zonder winstoogmerk?

Ja

Nee

1d

Dienen de werkzaamheden, feitelijk en volgens de regelgeving van de instelling,
voor 90% of meer het algemeen belang?

Ja

Nee

1e

De doelstellingen en activiteiten van uw instelling mogen niet aanzetten tot
haat of het gebruik van geweld. Ook mogen uw instelling, bestuurders,
management of gezichtsbepalende personen hiervoor niet zijn veroordeeld in de
afgelopen 4 jaar. Voldoet uw instelling aan deze voorwaarden?

Ja

Nee

1f

Is voldoende gewaarborgd dat een bestuurslid niet over het vermogen van uw
instelling kan beschikken alsof het zijn eigen vermogen is?

Ja

Nee

1g

Verrichten de bestuurders hun werkzaamheden, feitelijk en volgens de
regelgeving van uw instelling, zonder beloning, met uitzondering van een
onkostenvergoeding en/of vacatiegeld?

Ja

Nee

Heeft uw instelling een actueel beleidsplan dat inzicht geeft in de te
verrichten werkzaamheden, de wijze van werving van gelden, het beheer
van het vermogen en de bestedingen daarvan?

Ja

Nee

Ja

Nee

1h

1i

Wordt bij opheffing van uw instelling een batig saldo, feitelijk en volgens de regelgeving van uw instelling, zo besteed dat daarmee het algemeen belang is gediend?

1j

Afwijkende ingangsdatum. Normaal gesproken wordt uw instelling aangemerkt als
ANBI vanaf de datum van ontvangst van het aanvraagformulier. U mag ook een
andere ingangsdatum invullen. Hiervoor gelden wel bepaalde voorwaarden. Zie de
toelichting bij vraag 1j

2

-

-

Gegevens voor overzicht ANBI’s
Op www.belastingdienst.nl staat een overzicht van instellingen die zijn aangewezen als ANBI. Daarin plaatsen wij uw instelling
onder de officiële naam. Misschien is uw instelling bij het publiek beter bekend onder een andere naam. Als u hieronder deze
andere naam opgeeft, nemen wij die ook op in ons overzicht. Donateurs kunnen dan makkelijker uw instelling vinden.
Andere naam waaronder
uw instelling bekend is

3
		Contactgegevens
Naam contactpersoon

Fiscaal nummer instelling
Onderteken nu het formulier op de voorzijde

01 072 01 02

Telefoonnummer

