Belastingdienst - Giften ANBI instellingen
Een gift aan een ANBI (algemeen nut beogende instelling) mag u aftrekken in uw aangifte
inkomstenbelasting.
Periodieke giften
U hebt een periodieke gift als:
 de gift bestaat uit een recht op vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen
o Dat betekent dat u verplicht wordt elk jaar hetzelfde bedrag aan de instelling of
vereniging te betalen. U mag zelf bepalen of u het jaarlijkse bedrag opsplitst in
meerdere bedragen of dat u het in 1 keer betaalt, maar u moet dus minstens 1 keer
per jaar een bedrag overmaken naar de (culturele) ANBI of vereniging.
 U deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of
vereniging
o de gift uiterlijk stopt bij uw overlijden of het overlijden van een ander, bijvoorbeeld
uw broer of uw partner. U moet wel bij het vastleggen van de gift een keuze maken
of u de uitkeringen laat stoppen bij uw eigen overlijden of bij het overlijden van die
ander.

Overeenkomst periodieke giften
Wilt u een periodieke gift doen aan een goed doel? Als uw periodieke gift voldoet aan een aantal
voorwaarden, kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er moet dan wel eerst een
schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en het goede doel. U kunt daarvoor deze
formulieren gebruiken.
Periodieke gift in geld
Gebruik het formulier 'Periodieke gift in geld' als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen
aan een goed doel. Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor de ontvangende
instelling. Als alles is ingevuld, kunt u deze overeenkomst voor uw eigen administratie bewaren.
https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_%20period_gift_in_geld_
ib0802z2fol.pdf
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Betalingsvolmacht
Wilt u dat uw periodieke gift in geld automatisch naar het goede doel wordt overgemaakt? Dan kunt
u het formulier 'Betalingsvolmacht' gebruiken. Als u het formulier helemaal invult en naar de
ontvangende instelling verstuurt, geeft u het goede doel toestemming om de gift automatisch van uw
rekening af te schrijven.
https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/betalingsvolmacht_period_gift_in_geld_i
b0822z2fol.pdf
Periodieke gift in natura
Gebruik het formulier 'Periodieke gift in natura' als u minimaal 5 jaar lang een gift in natura wilt
doen aan een goed doel. Een gift in natura is bijvoorbeeld een voedselpakket of speelgoed. Het
formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor de ontvangende instelling. Als alles is
ingevuld, kunt u deze overeenkomst voor uw eigen administratie bewaren.
Let op!
U hoeft deze formulieren niet naar de Belastingdienst te versturen. Ze zijn voor uzelf en het goede
doel aan wie u de gift doet. U moet de overeenkomst wel goed bewaren. Als wij uw aangifte
controleren, kunnen wij u om deze schriftelijke overeenkomst vragen.
RSIN invullen
Goede doelen die als ANBI zijn aangewezen hebben een beschikking ontvangen waarin een uniek
nummer staat: het RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer). In de
voorbeeldformulieren moet een goed doel dit individuele RSIN invullen. Veel kerkelijke instellingen
hebben geen individueel RSIN, maar een groepsnummer via een groepsbeschikking. Als een kerk
geen individueel RSIN heeft, kan gebruik gemaakt worden van het RSIN dat op de
groepsbeschikking staat.
Het RSIN registratie nummer van Stichting Leap into Life is 857481435 (KvK-nummer 68521499)
Het bankrekening nummer van Stichting Leap into Life is: Triodos Bank NL09 TRIO 0338 6164 97
- BIC CODE (SWIFT): TRIONL2U
Voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften
Voldoet uw gift aan de voorwaarden voor periodieke giften? Dan mag u het hele bedrag van de gift
aftrekken. Er geldt geen drempel en geen maximumbedrag voor periodieke giften.
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U mag een periodieke gift aftrekken als u voldoet aan de volgende voorwaarden:
U doet de periodieke gift aan een:
algemeen nut beogende instelling (ANBI)
culturele ANBI
vereniging die geen (culturele) ANBI is, maar wel aan bepaalde voorwaarden voldoet
U hebt de periodieke gift laten vastleggen in een notariële akte of met een schriftelijke
overeenkomst.
De (culturele) ANBI of vereniging levert u geen tegenprestatie voor de gift.
U doet een gift voordat de overeenkomst is vastgelegd
Giften die u hebt gedaan vóór het sluiten van de overeenkomst, tellen niet mee als periodieke gift.
Uw periodieke gift loopt minder dan 5 jaar
Betaalt u de gift niet minimaal 5 jaar achter elkaar, bijvoorbeeld omdat u werkloos of invalide
wordt? Dan mag u de gift alleen als periodieke gift aftrekken, als in uw overeenkomst was
opgenomen dat u geen gift meer geeft als uw inkomen daalt. Stond dit niet in uw overeenkomst?
Dan kunt u de giften die u hebt gedaan wel als gewone gift aftrekken.
Betaalt u de gift niet minimaal 5 jaar achter elkaar omdat de instelling geen ANBI of culturele ANBI
meer is? Dan mag u de gift alleen als periodieke gift aftrekken voor de periode dat u niet kon weten
dat de instelling geen ANBI meer was.
Periodieke gift is rentedragende schuld geworden
Moest u de periodieke gift in een bepaald jaar betalen, maar hebt u dat niet gedaan? En is dit nu een
schuld geworden waarover u rente moet betalen? Dan is de gift aftrekbaar in het jaar dat u deze
schuld betaalt. De rente die u betaalt over deze schuld mag u niet aftrekken.

Gewone giften
Drempel en maximum voor gewone giften
Het drempelbedrag voor gewone giften is 1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60.
Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Het drempelinkomen is het totaal
van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.
U mag niet meer aftrekken aan gewone giften dan het maximum: 10% van uw drempelinkomen.
Hebt u het hele jaar een fiscale partner of kiest u ervoor om het hele jaar als fiscale partners
beschouwd te worden? Tel dan de gewone giften van u en uw fiscale partner bij elkaar op. Om de
drempel te berekenen, telt u de drempelinkomens van u en uw fiscale partner ook bij elkaar op.
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