Schenken met belastingvoordeel
Het Jane Goodall Instituut wordt aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met Fiscaal
nummer of RSIN: 811008745.
Dit betekent dat het gehele geschonken bedrag dan ook ten goede komt aan het Jane Goodall Instituut
en de bescherming van chimpansees en hun leefgebied en dat uw giften voor u ook fiscaal aftrekbaar zijn.
Voor meer informatie over schenken aan een ANBI en de aftrek voorwaarden van de Belastingdienst ga
naar: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/gift-aftrekken
Hoeveel belasting u terug krijgt, is afhankelijk van verschillende criteria. Hoeveel u geeft, of u eenmalig of
gedurende meerdere jaren geeft, of u uw gift vastgelegd bij de notaris of onderhands wat sinds 2014 mag,
of u geeft vanuit uw BV. Reken met behulp van de schenkcalculator uw belastingvoordeel uit
https://www.schenkservice.nl/bereken-uw-voordeel
Er zijn dus meerdere mogelijkheden om het Jane Goodall Instituut te steunen met belastingvoordeel
1. Een eenmalige gift: Dit is een manier om eenmalig te doneren met belastingvoordeel. De schenking
kan worden vastgelegd in een notariële akte, waardoor deze volledig aftrekbaar wordt van de
belasting. De fiscus betaalt zo mee aan uw gift.
2. Een periodieke gift: Zie bijgevoegde formulieren hier voor.
a.
Een periodieke gift in geld: Dit een manier van doneren met belastingvoordeel. De schenking
is voor minimaal 5 jaar en wordt vastgelegd in een overeenkomst. Er is geen notaris voor nodig en u
kunt uw eigen bedrag bepalen.
b.
Een periodieke gift in natura: Dit een manier van doneren met belastingvoordeel in
goederen. De schenking is voor minimaal 5 jaar en wordt vastgelegd in een overeenkomst. Een
notaris is niet verplicht maar wel aan te raden.
3. Een zakelijke gift: Zo kunt u als ondernemer geven vanuit uw BV.

Formulieren voor periodieke giften
Voor 2.a Een periodieke gift in geld en 2.b Een periodieke gift in natura zijn de formulieren bijgevoegd. Deze
hoeft u alleen maar in te vullen en op te sturen.
Hoe u ook schenkt u draagt altijd bij aan de bescherming van chimpansees en hun leefgebied
Voor alle manieren hebben wij hier onder meer informatie beschikbaar gesteld, aarzel niet te mailen of
bellen. Graag helpen wij u verder, neem dan ook gerust contact op via onderstaande gegevens. Wij staan
u graag te woord en bespreken de mogelijkheden, een gesprek wordt uiteraard in vertrouwen gevoerd.
Het Jane Goodall Instituut Nederland, Linda van Hage via mobile +31(0)6-20611000, per mail
info@janegoodall.nl of het contactformulier op de website www.janegoodall.nl/onze-organisatie/contact/

Het Jane Goodall Instituut Nederland is door de Belastingdienst aangemerkt als
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met Fiscaal nummer of RSIN: 811008745.
Giften aan de instelling zijn voor u dus aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Daarnaast is de instelling vrijgesteld van heffing schenkbelasting.
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Aanvullende informatie voor de verschillende schenking methode.
1. Een eenmalige gift
Als u eenmalig een gift doet is deze aftrekbaar in box 1. U kunt de overheid daardoor laten
meebetalen aan uw gift. Er geldt voor eenmalige giften een minimum drempel en een maximum als
plafond. Uw giften zijn aftrekbaar als ze op jaarbasis in totaal hoger zijn dan 1% van uw
verzamelinkomen, tot maximaal 10% van uw verzamelinkomen. Het verzamelinkomen is een fiscaal
begrip voor uw ‘totale inkomen’ in een jaar: het inkomen uit werk en woning (box 1), inkomen uit
aanmerkelijk belang (box 2) en inkomen uit vermogen (box 3).
Voor fiscale partners geldt de som van hun verzamelinkomens. Het aftrekbare bedrag mag vrij
verdeeld worden over de partners. U kunt uw giften dus aftrekken bij het hoogste inkomen.
Bereken zelf in hoeverre uw eenmalige gift aftrekbaar is.
2. Een periodieke giften
Een periodieke schenking bijvoorbeeld maandelijks of jaarlijks is voor u belasting aftrekbaar. De
voorwaarden daarvan zijn wel dat u minstens vijf jaar ongeveer hetzelfde periodieke bedrag schenkt.
Er geldt geen minimum of maximum bedrag.
Als u jaarlijks of vaker wilt geven aan een goed doel of instelling, kunt u dat ook doen middels een
periodieke gift. Dit kan in geld of in natura. U legt dan bij de notaris in een akte, of sinds 2014 in een
onderhandse akte van schenking, vast dat u jaarlijks een gift doet. U geeft minimaal 1 maal per jaar
gedurende minimaal 5 jaar, vaker en langer mag ook. De bedragen moeten wel steeds (ongeveer)
even hoog zijn.
Bij zo een vastgelegde periodieke gift geldt er geen minimum drempel en er is ook geen maximum
gesteld aan de aftrekbaarheid van deze gift. De gift is dus totaal aftrekbaar, wat al snel betekent dat
de fiscus 42% of zelfs 52% van de gift aan u ‘terugbetaalt’. Periodieke giften zijn dan ook een goed
alternatief voor een eenmalige gift, zeker bij kleinere giften die anders niet aftrekbaar zijn door de
drempel van 1%. U kunt zelf de belastingaftrek berekenen voor periodieke giften.
De voordelen zijn dat je donatie volledig aftrekbaar is, de belastingdienst een aanzienlijk deel van je
schenking betaalt. Plus de chimpansees voor minimaal 5 jaar verzekerd zijn van jouw steun en het
Jane Goodall Instituut geen schenkbelasting hoeft te betalen waardoor jouw hele gift ten goede komt
aan de bescherming van chimpansees en hun leefgebied.
Het is heel eenvoudig in drie stappen een periodieke schenking in orde te maken. Wij helpen je graag.
1. Vul bijgevoegd “Overeenkomst periodieke gift in geld voor JGI” formulier in en
onderteken de overeenkomst.
2. Stuur het ondertekende formulier naar: Stichting Het Jane Goodall Instituut Nederland
Adres: Solebaystraat 70 II, 1055 ZT Amsterdam.
3. Met het retour formulier kun je bij je belastingaangifte het volledige bedrag van je
schenking aftrekken. Het Jane Goodall Instituut ondertekent en nummert jouw formulier
en stuurt je het ondertekende exemplaar, voorzien van een transactienummer, retour.
De Belastingdienst heeft een online check waarmee u snel ziet of uw periodieke gift aftrekbaar is.
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/gift-aftrekken

Stichting Jane Goodall Instituut Nederland | Solebaystraat 70 II, 1055 ZT, Amsterdam
info@janegoodall.nl |www.janegoodall.nl |KVK 30147557 | NL27 INGB 0000 0030 26

a. Een periodieke gift in geld
Je krijgt belastingvoordeel als al je schenkingen of giften tezamen meer zijn dan €60,- en minimaal
1% en maximaal 10% bedragen van je belastbaar inkomen. Alles wat daarbuiten valt, kan niet van de
belasting worden afgetrokken. Tenzij je je schenking vastlegt in een schenkingsovereenkomst.
Met een schenkingsovereenkomst kun je alle giften in gelden aftrekken van de belasting. Er moet dan
wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen jou en het Jane Goodall Instituut. Dit
kan, zonder tussenkomst van een notaris, via de bijgevoegde schenkingsovereenkomst. Je gift moet
dan wel een looptijd hebben van minimaal 5 jaar.
b. Een periodieke gift in natura
Schenkt u iets van waarde, als bijvoorbeeld uw kunst, vastgoed, of verzameling, dan is het ook
verstandig uw waardevolle goederen via de notaris te schenken. Een notariële akte is niet verplicht
maar dient als bewijsstuk en kan nooit kwijtraken. Dat kan handig zijn voor uw erfgenamen als ze uw
nalatenschap afwikkelen.
Een gift in natura is een gift in een andere vorm dan geld, zoals een verzameling kunst, postzegel of
munten. Bij een periodieke gift in natura verplicht u zich om jaarlijks een verstrekking te doen. Als u zich
bijvoorbeeld verplicht om jaarlijks een pakket ter waarde van € 60 te verstrekken, doet u een
periodieke gift in natura.
Vaststelling omvang of waarde gift in natura Als u de overeenkomst aangaat, moet de omvang of
waarde van de periodieke verstrekking worden vastgesteld en voor iedereen duidelijk zijn. Deze
omvang of waarde moet elk jaar dezelfde zijn. Omdat de omvang van de jaarlijkse verstrekking
vaststaat, kunt u jaarlijks de werkelijke kosten van de verstrekking aftrekken in uw aangifte
inkomstenbelasting.
Voorbeeld jaarlijks dezelfde waarde U hebt een kunstwerk met een getaxeerde waarde van € 2500,dat u via een periodieke gift aan een goed doel wilt schenken. U spreekt af dat u 5 jaar lang, 1/5 deel
van dat kunstwerk aan het goede doel verstrekt. De waarde van de verstrekking is elk jaar dezelfde,
namelijk € 500,-. U kunt 5 jaar € 500,- als periodieke gift aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.
3. Een zakelijke gift
Als u (als ondernemer) een BV heeft, kunt u ook zakelijk geven vanuit uw BV. Voor een eenmanszaak,
CV, VOF, etc. gelden de regels van particuliere giften. Jaarlijkse giften boven de € 0 tot een maximum
van 50% van de fiscale winst zijn voor de VPB aftrekbaar.
Het kan – als u de keuze hebt – voordeliger zijn om vanuit uw BV te geven, u vergelijkt dan wat beide
opties u aan fiscaal voordeel opleveren. De dividendbelasting (box2) wordt hierbij ook meegenomen,
om de kosten in privé te kunnen vergelijken. U kunt zelf de netto kosten van uw zakelijke giften
berekenen voor de BV en in privé.
Ook kunt u berekenen wat in uw situatie het voordeligste is: zakelijk of in privé geven.
NB: Giften zijn in een BV beperkt aftrekbaar, bedrijfskosten volledig. Het kan daarom slim zijn om een
zakelijke gift 'om te buigen' naar bedrijfskosten, bijvoorbeeld door het plaatsen van een advertentie,
sponsoren van de
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