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Betreft

Nieuwe voorwaarden ANBI's per 1 januari 2014

Datum

20 juli2013

Uw kenmerk

81 18.75.404

Kenm6rk

B/CA-UPB/13/097

Geachte heer/mevrouw,

Uw instelling staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling
(ANBI). Vanaf 1 januari 2014 verandert de regelgeving voor ANBI's. Er komen een aantal nieuwe

- 
voonaraarden die als doel hebben het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te
bevorderen. Deze voorwaarden hebben ook voor uw instelling gevolgen.

Wat moet u met ingang van 1 januari 2014 doen?
Met ingang van 1 januari 2014 moet u voor de ANBI diverse gegevens openbaar maken via een
internetsite. Op de internetsite moeten de volgende gegevens van de ANBI staan:o de naam

o het RSIN of het fiscaal nummer
o de contactgegevens
o de bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden (tenzij daarvoor

,_ cntheffing is verleend vanyrege een re6el veiligheidsrisico)
o het oeleidsplan
o het beloningsbeleid
r de doelstelling
. een verslag van de uitgeoefende activiteiten
. een financiele verantwoording

Mogelijk kan een brancheorganisatie u ondersteuning bieden bij het voldoen aan de nieuwe
wettelijke verplichtingen. Zo werken bijvoorbeeld de bij de SBF aangesloten brancheorganisaties
aan de beschikbaarheid van Internetportalen waarop de wettelijk verplichte gegevens van ANBI's
kunnen worden vermeld. U hoeft dan niet te zorgen voor een eigen internetsite.

Voor kerkgenootschappen en daarmee verbonden instellingen (anders dan stichtingen of
verenigingen) treedt deze maatregelop 1 januari 2016 in werking.

Publicatie Belastingdienst
De Belastingdienst publiceert een lijst met alle geregistreerde ANBI's op www.belastingdienst.nl.
Vanaf 1 januari 2014 vullen wij deze lijst aan met het RSIN en het internetadres. ln het najaar
vragen wij het internetadres van uw instelling op.
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Meer informatie
Hebt u vragen? Kijk op wivw.belastingdienst.nl/anbi voor een samenvatting van de regeling of bel met de
BelastingTelefoon: 0800 - 0543. Bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op
vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Hoogachtend,

de inspecteur
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