Schenken en nalaten
Uw financiële bijdrage als lid of als vriend van onze vereniging mag u gebruiken als
aftrekpost voor de inkomstenbelasting. Hierdoor zal uw netto inkomen afnemen.
Uiteraard zijn hiervoor enkele voorwaarden van toepassing. De vereniging is ANBI
geregistreerd zodat de fiscus ons erkent als een Algemeen Nut Beogende Instelling.
Periodieke schenking
Naast de aftrek van de jaarlijkse gift is het ook mogelijk om een zogenaamde periodieke
schenking te doen. Als u over een periode van minimaal 5 jaar een gelijk bedrag schenkt dan
hoeft u geen rekening te houden met een drempelinkomen = 1% van het belastbaar
inkomen. Deze periodieke giften moeten worden vastgelegd tussen de gever en de
vereniging, dit hoeft niet meer via de notaris.
Lijfrentepolissen
Velen van ons hebben eind vorige eeuw dit soort polissen afgesloten om fiscale redenen. De
jaarlijkse uitkeringen van deze polissen moet u opgeven voor de inkomstenbelasting.
Daardoor gaat een belangrijk deel van dit geld naar de belastingdienst.
Maar gelukkig heeft de overheid de mogelijkheid geschapen om de uitkering belastingvrij te
laten plaatsvinden. Indien u besluit om een de jaarlijkse uitkeringen, geheel of gedeeltelijk,
te schenken aan onze vereniging dan hoeft, over dat deel, niet te worden afgerekend met de
fiscus. Voorwaarde is wel dat deze schenking door een notaris wordt vastgelegd.
Schenking middels een legaat
Steeds meer mensen willen dat uit hun nalatenschap een deel wordt bestemd voor een goed
doel waarmee ze tijdens hun leven een band hebben gehad.
De schenking kan een geldbedrag zijn maar ook bepaalde goederen, zoals een kunstwerk of
onroerend goed. Deze schenkingen worden een legaat genoemd en indien de begunstigde
onze vereniging is, is ze vrijgesteld van erfbelasting. Dit betekent dat de volledige waarde
van de schenking door onze vereniging wordt ontvangen.
Een legaat regelen gaat via de notaris als onderdeel van een testament.
Vragen
Vragen over giften en schenkingen kunt u stellen aan de voorzitter penningmeester of aan
de secretaris van onze vereniging.

