Giften, schenkingen en de Geefwet
De Stichting Jonge Strijkers Amsterdam is geregistreerd in het Stichtingenregister
onder nummer 63837536. Het bankrekeningnummer van de Stichting is
NL37ABNA0553326694. De Stichting beschikt over de ANBI-status, geregistreerd
onder RSIN-nummer 85.54.22.129
Naast nalaten door een erfstelling of een legaat willen veel mensen ook graag ‘met de
warme hand’ schenken. Met de nieuwe Geefwet (ingegaan op 1 januari 2012) zijn de
mogelijkheden voor fiscaal aantrekkelijk schenken aanzienlijk verruimd. Zowel
particulieren als bedrijven kunnen aanspraak maken op de regeling.
Nieuw is dat u een vermenigvuldigingsfactor (de multiplier) kunt toepassen op uw
schenking. Zo kunt u een schenking van EUR 1.000 voor EUR 1.250 van de belasting
aftrekken, mits u aan een aantal voorwaarden voldoet.
U schenkt aan een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling. Stichting Jonge
Strijkers Amsterdam beschikt over een dergelijke ANBI status. De hoogte van de
giftenaftrek wordt bepaald door de hoogte van het inkomen, de hoogte van de gift en
van de vraag of het een eenmalige of periodieke schenking betreft.
Een periodieke schenking is een gift in de vorm van vaste jaarlijkse uitkeringen. De
schenking eindigt bij overlijden van de schenker. Een periodieke gift hoeft vanaf 2014
niet meer bij notariële akte worden gedaan. Het invullen, ondertekenen –en goed
bewaren!- van een standaardformulier is voldoende. Dit formulier hebben wij uiteraard
voor u beschikbaar. Een periodieke gift moet minimaal vijf jaar lopen. Indien dit het
geval is, kan elke termijn worden afgetrokken van het inkomen in het jaar waarin de
termijn vervalt. De volledige termijn is aftrekbaar. Er geldt dus geen aftrekdrempel of
aftrekplafond. U kunt vervolgens overwegen ook het extra fiscale voordeel aan de
Stichting te schenken. Een rekenvoorbeeld van de periodieke schenking vindt u
onderaan.
Een eenm alige schenking is daarentegen wél onderworpen aan een minimale
aftrekdrempel en een maximaal aftrekplafond. De aftrekdrempel is minimaal EUR 60 of
1% van het verzamelinkomen (totale inkomen box I, II én III). Het plafond bedraagt 10%
van het verzamelinkomen. Het plafond mag wel worden verhoogd met de extra aftrek
van 25%. Ook van deze éénmalige schenking vindt u onderaan een rekenvoorbeeld.
Giften van bedrijven
Ook een onderneming kan schenken. Het totaal aan aftrekbare giften door een
onderneming mag 50 % van de fiscale winst bedragen, met een maximum van
EUR 100.000. Voor de vennootschapsbelasting geldt hier een multiplier van 150%, tot

een maximum van EUR 5.000 per jaar. Er kan maximaal EUR 2.500 extra in aftrek
worden gebracht.
Schenken van objecten, schenken in natura
Ook bij het schenken van objecten kan gebruik worden gemaakt van de multiplier.
Deze wordt toegepast op de getaxeerde waarde van het object. De verhoging van 25%
wordt maximaal toegepast over EUR 5.000.

Rekenvoorbeelden
Periodieke schenking
Jaarlijks bedrag van de periodieke schenking
Aftrekbaar is 125%, zijnde
Belastingteruggave indien inkomen belast tegen 42% / 52%
De schenking kost u per saldo jaarlijks
Eenm alige schenking
Jaarlijks bedrag van de eenmalige schenking
Aftrekbaar is 125%, zijnde
Verzamelinkomen is verondersteld EUR 60.000
Aftrekdrempel is EUR 60 of 1% van het verzamelinkomen
Aftrekplafond is 10% verzamelinkomen + extra aftrek van 25%
Belastingteruggave indien inkomen belast tegen 42% / 52%
De schenking kost u per saldo jaarlijks

EUR 1.000
EUR 1.250
EUR 525 / 650
EUR 475 / 350

EUR 1.000
EUR 1.250
EUR 600
EUR 6.250
EUR 273 / 338
EUR 727 / 662

NB wijzigingen voorbehouden, aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Voor nadere informatie over de
Geefwet en uw Inkomstenbelasting verwijzen wij u naar www.belastingdienst.nl (meer specifiek:
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/sche
nken/giften_aan_goede_doelen/periodieke_en_gewone_giften/periodieke_en_gewone_giften)

