Schenken en aftrekbaarheid

Verschillende manieren

De aftrekbaarheid van schenkingen
Voor de inkomstenbelasting gelden
als schenkingen: “bevoordelingen uit
vrijgevigheid en al dan niet verplichte
bijdragen, donaties en dergelijke die met
giften op een lijn te stellen zijn”. Als u
wilt dat uw bijdrage als schenking wordt
aangemerkt, dan zal deze vrijwilig en
onvoorwaardelijk zijn. U kunt geld en/of
goederen aan Interplast schenken.

De eenmalige schenking
Veronderstel dat u een bedrag wilt
schenken aan Interplast, maar wel zo
dat u er fiscaal voordeel van hebt. Waar
moet u op letten? Bewaar allereerst het
bankafschrift. Daarnaast is het fiscaal
voordeliger de (eenmalige) schenkingen
die u over twee jaar wilt doen te
combineren. Door bijvoorbeeld naast de
schenkingen voor 2015 die u altijd in mei
doet, in december van 2015 uw geplande
giften voor 2016 alvast te doen. Op deze
manier wordt uw aftrekpost slechts
eenmaal, en niet tweemaal gekort met de
drempel.

wat u moet weten

U hebt in beginsel recht op belastingaftrek
voor persoonlijke giften aan een ‘algemeen
nut beogende instelling’ (ANBI). Stichting
Interplast heeft het ANBI keurmerk.
Een persoonlijke gift wil zeggen dat u de
uitgave als prive-persoon moet doen.
Drempels en maxima
Voor het fiscale voordeel gelden drempels
en maxima. Giften kunt u aftrekken
als ze meer bedragen dan 1% van het
zogenoemde drempelinkomen, met een
minimum van 60 euro.
Wat is uw drempelinkomen? Dat is het
totaal van het inkomen uit werk en woning,
het inkomen uit ‘aanmerkelijk belang’ en
het belastbare inkomen uit sparen en
beleggen, maar zonder rekening te houden
met uw zogeheten ‘persoonsgebonden
aftrek’
Aftrek: in welk jaar?
Schenkingen komen alleen voor aftrek
in aanmerking in het jaar waarin ze zijn
betaald: het jaar dus waarin het bedrag van
de gift daadwerkelijk is voldaan.

van schenken

De periodieke schenking
Als u aan de voorwaarden voldoet, zijn
periodieke schenkingen voor u volledig
aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
De eerder genoemde drempel en
het maximum zijn namelijk niet van
toepassing op de periodieke schenking.
Ook als u daarnaast aan Interplast nog
een eenmalige schenking doet, blijven
de periodieke schenkingen voor de volle
100% aftrekbaar.
Schenken via interplastholland.nl
Ook giften die gedaan zijn via onze
website zijn aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting. Let er dan wel op
dat u de gift voor de Belastingdienst
kan aantonen door middel van een
bankafschrift.

