PERIODIEKE SCHENKING
Tot 2014 mocht je een periodieke gift alleen aftrekken als je dit had vastgelegd bij de notaris in een
notariele schenking. Vanaf 2014 zijn de regels veranderd en mag je een periodieke gift aftrekken met
een schriftelijke overeenkomst (dus zonder tussenkomst van een notaris). Het mooie hiervan is dat
je je gift in zijn geheel kan aftrekken zonder extra kosten.

Hieronder nog wat meer uitleg:
Een periodieke schenking is een structurele gift aan een ANBI erkende stichting, gedurende
minimaal vijf jaar. U moet in deze periode minimaal één maal per jaar een vast bedrag schenken aan
onze stichting. U mag zelf bepalen of u dat bedrag opsplitst in maandelijkse termijnen of dat u het
jaarlijkse bedrag in een keer schenkt. Door op deze manier uw donatie te doen, is uw gift volledig
aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Het precieze voordeel is dus afhankelijk van uw inkomen,
maar kan oplopen tot 52%. U kunt ervoor kiezen om dit voordeel zelf te houden of om meer te
schenken zonder dat dat u meer kost.

Een rekenvoorbeeld
U schenkt gedurende 5 jaar jaarlijks €100, bij een bruto inkomen van €30.000. Deze €100 is volledig
aftrekbaar van uw belastbaar inkomen, waardoor u bij dit jaarinkomen 42% (€42) als teruggave van
de belastingdienst krijgt. U kunt ervoor kiezen om dit voordeel zelf te houden, waardoor u op
jaarbasis €100 schenkt, terwijl u dit netto maar €58 kost. Een andere optie is om het voordeel aan de
stichting te gunnen, waardoor u jaarlijks €142 schenkt, terwijl u hier netto slechts €100 voor betaalt.

Schenkingsovereenkomst
Om met dit belastingvoordeel te schenken, moet deze overeenkomst schriftelijk vastgelegd zijn.
Deze schenkingsovereenkomst vindt u op de website. Na het invullen van de
schenkingsovereenkomst kunt u hem inscannen en mailen naar penningmeester@stichtingvsh.nl of
opsturen naar Stichting VSH tav penningmeester, Kleine Houtweg 17C, 1969 KS Heemskerk. Wij
vullen dan nog een speciaal transactienummer in, ondertekenen de overeenkomst en sturen hem
weer naar u terug. Bij vragen over de periodieke schenking kunt u altijd contact opnemen met onze
penningmeester via penningmeester@stichtingvsh.nl
Als u een schenking voor 5 jaar heeft toegezegd, eindigt de schenking automatisch na 5 jaar. Als u
een onbepaalde duur heeft aangegeven, heeft u het recht de schenking na 5 jaar te beëindigen.

Schenking eerder stoppen
In de volgende gevallen, mag u uw schenking eerder stoppen dan bovengenoemde 5 jaar:
•

Overlijden van de schenker (of een ander, als aangegeven in de schriftelijke overeenkomst)

•
•
•
•

Arbeidsongeschiktheid van de schenker; § Onvrijwillige werkeloosheid van de schenker;
Faillissement van de begunstigde ANBI;
Intrekking van de beschikking algemeen nut beogende instelling (ANBI) bij de begunstigde
(relevant voor de inkomstenbelastingaftrek).
Voor meer informatie hierover op de site van de belastingdienst, zie website

