GIFTENAFTREK

Giften aan instanties met een ANBI-status zijn fiscaal aftrekbaar. ANBI staat voor Algemeen Nut
Beogende Instellingen. De meeste charitatieve instellingen hebben een ANBI-status, kerkelijke
instanties vallen soms onder een groepsbeschikking. Op de website van de instantie, waaraan u wilt
doneren, staat of deze instantie de ANBI-status heeft. Ook op de site van de Belastingdienst
(http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/) kunt u terugvinden of de
betreffende instelling de ANB-status heeft. Vanaf 2016 is het ook voor kerken verplicht te publiceren
of men de ANBI-status heeft. Bij deze status hoort een fiscaal nummer (RSIN).
Er is een onderscheid tussen eenmalige en periodieke giften. Met periodieke giften wordt niet
bedoeld dat u elke maand of elk kwartaal een gift aan een charitatieve instelling of kerkelijke
gemeente doet. Voor periodieke giften geldt dat deze in een overeenkomst tussen de schenker en de
begunstigde instelling moet zijn vastgelegd. Periodieke giften worden meestal overeengekomen voor
een periode van 5 jaar (de minimale termijn). Voor het aftrekken van eenmalige giften moet rekening
worden gehouden met een drempel (1% van het verzamelinkomen - minimaal € 60,00 - en een
maximum van 10% van het verzamelinkomen). Voor het aftrekken van periodieke giften geldt geen
drempel; zij kunnen volledig in aftrek worden gebracht op het inkomen.
Steeds voert de Belastingdienst (weliswaar steekproefsgewijs) controles uit, waarbij dan van de
belastingplichtige wordt gevraagd aan te tonen dat de giften, die in de belastingaangifte zijn vermeld,
ook daadwerkelijk zijn gedaan. Dan kan alleen als een bankafschrift of een door de begunstigde
instantie getekende kwitantie kan worden overlegd.
In veel gevallen komt de vraag om aanvullende informatie over uw belastingaangifte bij uw consulent
terecht. Om extra zoekwerk te voorkomen zal ik vanaf 2016 (aangifte 2015) een enigszins
aangescherpte werkwijze volgen. Dit houdt het volgende in: ·
-

-

-

Als u zelf een overzicht maakt gebruikt u dan a.u.b. het model dat op mijn website staat met
vermelding van datum, bankafschriftnummer waarop ik de gift kan terugvinden, de naam
van de organisatie en het bedrag
U vermeldt alleen giften aan instanties die de ANBI-status hebben
U voegt ten minste de bankafschriften bij waarop de gedane giften zijn vermeld
Als u collectebonnen CONTANT heeft aangeschaft zorgt u er voor dat deze zijn voorzien van
naam, datum en handtekening van de verkoper/stempel van de kerk. Overigens kunt u
collectebonnen in de meeste gevallen ook via de bank betalen.
Als u een overeenkomst voor een periodieke gift hebt afgesloten voegt u een kopie van deze
overeenkomst bij de overige documenten, die u moet inleveren
Als u zelf geen overzicht kunt maken, levert u dan ALLE bankafschriften bij me in
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