Een fiscaal vriendelijke manier
om een schenking te doen aan
de stichting Voorzieningen OlmenEs.
Eind 2018-begin 2019

Giften zijn aftrekbaar. U wist dat al van een gift die meer dan 1% van
uw inkomen betreft en waarvoor u naar de notaris moet gaan - maar
sinds 2014 is ook een periodieke gift aftrekbaar als u en de ANBIhoudende instelling een contractje tekenen ( zonder tussenkomst
van een notaris) dat u gedurende minimaal 5 jaar een x-bedrag aan
de instelling geeft. U krijgt dan een deel terug van de belasting. Welk
deel is afhankelijk van de belastingschijf waar uw inkomen in valt.

Artikel van de consumentenbond
bron: https://www.consumentenbond.nl/belastingaangifte/eindejaarstips-voor2018?CID=EML_NB_L_20181125#no7

Schenkingen aan een goed doel
Benut de regels ook voor kleine giften
Heel veel mensen maken bijvoorbeeld €10 per maand over aan een goed doel. Als dat ook
voor jou geldt én je verwacht dat de komende vijf jaar te blijven doen (aan hetzelfde doel),
raden we je aan de giften voor de komende vijf jaar nu eens vast te leggen in een
'overeenkomst periodieke giften' tussen jou en het goede doel. Dit is een gratis invulformulier
van de Belastingdienst. Daarna mag je de komende 5 jaar in totaal €600 aftrekken van je
belastbare inkomen. Dat levert je een netto belastingvoordeel op van maximaal €275. En je
goede doel wordt er geen cent slechter van.
Heel veel mensen blijken niet te weten dat deze regeling bestaat. Anderen denken dat de
regeling bedoeld is voor heel grote schenkingen of dat er een notaris aan te pas moet komen.
Maar dat laatste is al jaren niet meer het geval.

Hoog inkomen? Begin voor de jaarwisseling
Wie een belastbaar inkomen heeft (in box 1) boven de €68.500, en overweegt een periodieke
gift te doen, kan hier het best nog dit jaar mee starten. Hetzelfde geldt als je zelf niet zo’n
hoog inkomen hebt, maar je partner wel. Zoals je in de tabel hieronder kunt zien, daalt de
giftenaftrek de komende jaren heel sterk voor mensen met een hoog inkomen.

Maximale aftrek voor giften
Jaar

Culturele instelling ANBI's

Andere ANBI's

2018

64,90%

51,95%

2019

64,70%

51,75%

2020

57,50%

46%

2021

53,80%

43%

2022

50%

40%

2023

46,30%

37,05%

Let op: bij het aangaan van een periodieke schenking krijg je te maken met administratieve
handelingen. Daar is ook medewerking van het goede doel bij nodig. Wacht daarom niet tot
de laatste week van het jaar met het regelen van de gift.

AANVULLING
Joop Visser heeft het papierwerk voor een daadwerkelijke gift voor stichting
Voorzieningen naar OlmenEs gestuurd. Dit is een deel van zijn begeleidende
mail ( die u kan helpen bij een vergelijkbare actie):
1. Een door mij ingevulde overeenkomst opgesteld door de belastingdienst waarin ik toezeg een gift
te doen aan de Stichting Voorzieningen. Ik vraag jullie om dit formulier te lezen en aan te vullen met
o.a.: het transactienummer waaronder jullie deze gift administreren (zie toelichting belastingdienst)
en het RSIN / fiscaal identificatienummer van de stichting Voorzieningen.
(https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_%20period_gift_in_geld_i
b0802z2fol.pdf)

2. Een betalingsvolmacht waarmee de stichting Voorzieningen eventueel gemachtigd kan worden de
gift van de rekening van de schenker af te schrijven. Ik geef de voorkeur aan het geven van een
opdracht aan mijn bank tot automatische overschrijving. Wil je bij acceptatie van mijn voorstel het
rekeningnummer van de stichting voorzieningen aan mij doorgeven.
(https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/betalingsvolmacht_period_gift_in_geld_i
b0822z2fol.pdf)
3. Rob de Breij heeft in het verleden aangegeven dat schenkers aan de Stichting Voorzieningen een
voorkeur kunnen aangeven voor de bestemming van de gift. Mijn voorkeur gaat uit naar

ondersteuning van de groepsvakanties van OlmenEs. Deze voorkeur is voor de stichting
Voorzieningen niet bindend.

