Vastleggen van een schenking aan een ANBI
In dit document geven wij u graag uitleg over de voordelen van het periodiek schenken aan Nijkleaster.

normale fiscale aftrek
Er zijn speciale belastingregels voor instellingen ‘die het algemeen nut beogen’. Ook Nijkleaster heeft de
ANBI-status. Deze regels maken het mogelijk om een deel van uw schenking aan Nijkleaster af te
trekken van uw belastbaar inkomen.

extra fiscaal voordeel
Een fiscaal aantrekkelijke manier van schenken is het vastleggen van een periodieke schenking in een
schenkingsovereenkomst. Tot 1 januari 2014 moest dit per notariële akte. Vanaf 1 januari 2014 is dit
niet meer nodig maar kan worden volstaan met een onderhandse akte van schenking. Bij deze vorm van
schenken kunt u tot 52% terugkrijgen van de schenking die u aan Nijkleaster doet. Het exacte
percentage hangt af van het voor u geldende tarief inkomstenbelasting. Zo kunt u ons met een hoger
bedrag steunen zonder dat het u iets extra’s kost. Ook als u al gebruik maakt van de reguliere fiscale
aftrek, kan een vastgelegde schenking extra voordeel voor u betekenen.

belastingvrije schenking
Goede doelen die onder de zogenaamde ANBI-regeling (Algemeen Nut Beogende Instellingen) vallen,
betalen geen schenkbelasting over gelden die zij via schenking krijgen. Nijkleaster valt onder
deze regeling. Het geld dat u schenkt, gaat dus belastingvrij naar Nijkleaster en komt daarmee volledig
ten goede aan ons werk.

rekenvoorbeeld 1
Een donateur van Nijkleaster verdient € 40.000 per jaar (tarief inkomstenbelasting 42%). Tot voor kort
gaf hij € 150 aan giften per jaar. Dit bedrag was niet aftrekbaar, omdat het onder de drempel van 1%
viel. Wanneer deze donateur een periodieke schenking vastlegt, is zijn schenking wel aftrekbaar van de
belasting. Als hij nu € 258 overmaakt aan Nijkleaster, krijgt hij hiervan € 108 terug van de belasting.
Zijn netto schenking blijft € 150. Het vastleggen van een periodieke schenking kan ook interessant zijn
voor mensen die al recht hebben op de reguliere aftrek. Zij mogen met een notariële akte het gehele
bedrag aftrekken en dus niet alleen het gedeelte boven 1%.
Inkomstenbelasting
Jaarlijkse schenking zonder vastlegging
Teruggave via belastingaftrek*
Uw netto schenking
Jaarlijkse schenking met vastlegging
Teruggave via belastingaftrek
Uw netto schenking

42%
€ 150,00
€ 0,00
€ 150,00
€ 258,00
€ 108,00
€ 150,00

52%
€ 300,00
€ 0,00
€ 300,00
€ 625,00
€ 325,00
€ 300,00

* Dit rekenvoorbeeld gaat ervan uit dat u gebruik kunt maken van de reguliere giftenaftrek, waarbij giften boven 1% van het
verzamelinkomen fiscaal aftrekbaar zijn tot een maximum van 10% van het verzamelinkomen. Ook is dit voorbeeld erop
gebaseerd dat u één goed doel m.b.v. een vastgelegde periodieke schenking steunt.
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rekenvoorbeeld 2
Een donateur besluit om een schenking te doen aan Nijkleaster van € 800. Haar verzamelinkomen
bedraagt € 60.000 (tarief inkomstenbelasting 52%). De schenking komt hiermee boven de
drempel van 1% uit, dus komt de donateur in aanmerking voor de reguliere schenkingsaftrek. Zonder
vastlegging van een periodieke schenking zou zij € 200 mogen aftrekken: € 800 minus € 600 (tot de
drempel van 1%). Met een vastlegging van een periodieke schenking is het gehele bedrag van € 800
aftrekbaar.
Inkomstenbelasting
Jaarlijkse schenking zonder vastlegging periodieke schenking
Teruggave via belastingaftrek*
Uw netto schenking
Jaarlijkse schenking met vastlegging periodieke schenking
Teruggave via belastingaftrek
Uw netto schenking

52%
€ 800,00
€ 104,00
€ 696,00
€ 800,00
€ 416,00
€ 384,00

* Dit rekenvoorbeeld gaat ervan uit dat u gebruik kunt maken van de reguliere giftenaftrek, waarbij giften boven 1% van het
verzamelinkomen fiscaal aftrekbaar zijn tot een maximum van 10% van het verzamelinkomen. Ook is dit voorbeeld erop
gebaseerd dat u één goed doel m.b.v. een vastgelegde periodieke schenking steunt.

voorwaarden
Aan een schenking aan een ANBI zijn enige voorwaarden verbonden. U kiest een vast bedrag dat u
jaarlijks aan Nijkleaster schenkt. Dit bedrag legt u voor minimaal vijf jaar vast. De hoogte van het
bedrag kunt u zelf bepalen. Deze schenking moet in een verklaring worden vastgelegd.

De voordelen op een rij
● Het gehele bedrag van een vastgelegde schenking aan een ANBI is aftrekbaar van het belastbaar
inkomen
● De fiscus betaalt een aanzienlijk deel van de schenking
● Ook als u al gebruik maakt van de reguliere aftrek is een vastgelegde schenking voordelig: u mag dan
ook het gedeelte onder 1% aftrekken
● Nijkleaster is voor een periode van minstens vijf jaar verzekerd van uw steun
● Uw gehele gift komt ten goede aan Nijkleaster omdat goede doelen geen schenkbelasting hoeven
te betalen over giften (ANBI regeling)
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