Schenken met belastingvoordeel
Periodieke Donatie met Onderhandse Overeenkomst
Door gebruik te maken van een onderhandse overeenkomst, is het is niet langer
nodig om een akte bij de notaris te laten opmaken. Deze manier van doneren kan
gebruikt worden voor organisaties met een zogenaamde ANBI (Algemeen Nut
Beogende Instelling) status. De Belastingdienst heeft Stichting J’Africa erkend als
ANBI. Als u gebruik wilt maken van een onderhandse overeenkomst steunt u ons
minimaal 5 jaar voor een vast bedrag per jaar. De donatie aan Stichting J’Africa is
dan aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Deze regeling maakt dat u zeer voordelig aan ons kan schenken of juist een hoger
bedrag kan schenken omdat u netto hetzelfde doneert als met een gift zonder
overeenkomst en zonder aftrekbaarheid.
U kunt in de overeenkomst zelf aangeven welk totaalbedrag u jaarlijks wilt schenken.
Er is geen minimum aan dit bedrag gekoppeld maar uiteraard is een bepaalde
ondergrens aan te raden om optimaal te kunnen profiteren van het
belastingvoordeel. U maakt dit bedrag jaarlijks over aan J’Africa en kunt zelf
besluiten of u dat in 1x of in kleinere bedragen wilt doen. Dit is mogelijk zolang er
sprake is van vaste termijnen met per jaar hetzelfde totaalbedrag volgens de
overeenkomst. Aan een onderhandse overeenkomst tussen u en Stichting J’Africa
zijn geen kosten verbonden.
Een rekenvoorbeeld. Stel u wilt elk jaar €120 doneren, in 1x of elke maand €10. U
kunt dan €250,-- doneren met een onderhandse lening met belastingaftrek. U
doneert €250 per jaar aan Stichting J’Africa; u krijgt vervolgens €130 (52%) terug
van de Belastingdienst waardoor u zelf €120 netto per jaar geeft. De in dit
voorbeeld genoemde 52% is één van de schijven die de belastingdienst hanteert
voor uw inkomstenbelasting.
De onderhandse overeenkomst kan tot stand gebracht worden met behulp van een
formulier van de Belastingdienst. Deze kunt u via de site van de Belastingdienst
downloaden. Klik op deze link1
Zo weet u zeker dat uw gift voldoet aan de voorwaarden.
Vul het formulier in tweevoud in, één voor u als schenker en één voor Stichting
J’Africa als ontvanger. Als wij het formulier in tweevoud hebben ontvangen, vullen
wij het formulier aan met een transactienummer en ontvangt u één ingevuld
exemplaar retour. Dit formulier heeft u nodig voor uw jaarlijkse belastingaangifte.
J’Africa’s fiscaal nummer / RSIN is 8161 05 558.
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http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_%20period_gift_in_geld_ib0802z2fol.pdf

