
zomerparkfeest 
 

sponsoring en de fiscus 
 
U bent sponsor van het zomerparkfeest, misschien al 
jaren, of u overweegt sponsor te worden. Dan is het 
nuttig te weten, wat sponsoring van het 
zomerparkfeest voor u fiscaal betekent. 
 
 

Sinds jaar en dag sponsort het bedrijfsleven organisaties en instellingen 
die actief zijn op het gebied van sport en cultuur. Het zomerparkfeest is er 
een van. En dat is niet zomaar. Het zomerparkfeest is een gratis 
toegankelijk cultuurspektakel dat je elders niet aantreft. De sponsors ma-
ken het mede mogelijk dat Venlo en verre omgeving elk jaar opnieuw een 
prachtig programma krijgen voorgeschoteld. 

Sponsoring betekent voor u dat het bedrag, dat u aan het zomerparkfeest 
betaalt, in de boekhouding van uw bedrijf of organisatie verdwijnt. 
Helemaal verdwijnen echter niet. Commercieel gezien wilt u als 
onderneming de kosten die u jaarlijks maakt, verantwoord zien in uw 
resultaat. Fiscaal kunnen deze kosten nog eens anders uitpakken. Voor 
sponsoring van het zomerparkfeest geldt dat alle gesponsorde gelden 
door uw bedrijf of organisatie voor fiscale aftrek in aanmerking komen. 

Anders gezegd: de fiscus sponsort het zomerparkfeest mee! 

Opereert uw bedrijf of organisatie in de vorm van een rechtspersoon dan 
betekent dit dat de fiscus van het gesponsorde bedrag 25% (tarief 
vennootschapsbelasting; tot winsten van € 200.000 is het tarief vennoot-
schapsbelasting 20%) voor haar rekening neemt. Bij een gesponsord 
bedrag van € 4.500,- is de werkelijke sponsoring voor u € 3.375. Een 
besparing van € 1.225 !! 

Bent u geen rechtspersoon maar opereert u onder een VOF of eenmans-
zaak en betaalt u inkomensbelasting over de door u gerealiseerde winst 
dan kan deze besparing tot 52% (hoogste tarief inkomensbelasting) 
oplopen. In ons voorbeeld van een sponsoring van € 3.450,- betaalt u na 
de fiscale verrekening een bedrag van € 1.656,-. Een besparing van maar 
liefst € 1.794,-. 

Indien u vragen heeft, adviseren wij u contact op te nemen met uw 
accountant of belastingadviseur. Zij hebben de kennis om uw vragen te 
beantwoorden.	  


