BEPERKTE GIFT
'Gewone' giften kun je rechtstreeks overmaken op NL93INGB0682440779 t.n.v.
Evangelische Gemeente Jozua Dordrecht.
Jozua is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hierdoor is uw gift (beperkt)
aftrekbaar bij de Belastingdienst. Gewone giften zijn vaak niet of gedeeltelijk aftrekbaar. De
aftrekbaarheid van de gift hangt samen met de hoogte van uw inkomen. Hierbij geldt hoe hoger
het inkomen des te hoger de drempel.
DREMPEL EN MAXIMAAL AFTREKBEDRAG
De drempel voor aftrek van gewone giften is 1% van uw drempelinkomen, maar minimaal € 60.
U mag maximaal 10% van uw drempelinkomen aan gewone giften aftrekken. Uw drempelinkomen
is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden
aftrek. Als u het hele jaar een fiscale partner had, moet u ook het
drempelinkomen van uw fiscale partner meetellen.
Fiscaal voordeel bij normale schenkingen is er pas wanneer men tussen de 1% tot ten hoogste
10% van het bruto jaarinkomen schenkt met een minimum bedrag van € 60.
Bij een jaarinkomen € 25.000 is de drempel € 250,- en € 2500,- het maximum aftrekbare bedrag.
Indien men € 3500 schenkt is (€ 3500 minus € 250 (1% drempel) is € 3250) echter maximum
van € 2500 aftrekbaar (tot ten hoogste 10% aftrekbaar). Wanneer men € 2500 schenkt is €
2250 aftrekbaar. Om maximale giftenaftrek te claimen bij gewone giften dient er minimaal 11%
van het verzamelinkomen voor persoonsgebonden aftrek geschonken te worden.
Voor de gemiddelde Nederlander (brutojaarinkomen € 28.000) is de fiscale drempel van 1%
€ 280 per jaar. Alles onder dit bedrag is niet aftrekbaar, slechts het meerdere.
De fiscale drempel is niet van toepassing als in een schenkingsovereenkomst (notariële akte)
wordt vastgelegd dat u minimaal vijf kalenderjaren een vast bedrag overmaakt aan de algemeen
nut beogende instelling. De wetgever spreekt dan van structurele ondersteuning van een
algemeen nut beogende instelling en gunt de donateur een volledige aftrek. Deze aftrek kunt u
vergelijken met de hypotheekrenteaftrek. Afhankelijk van uw inkomen krijgt u 34% tot 52% van
de schenking terug.
Gewone giften mag u onder de volgende voorwaarden aftrekken:
- De gift is gedaan aan een algemeen nut beogende instelling;
Indien u met schriftelijke stukken kunt aantonen dat u de gift daadwerkelijk hebt gedaan,
bijvoorbeeld aan de hand van bankafschriften of kwitanties mag u de giften aftrekken als
'gewone gift';
- De gift is hoger dan een bepaald bedrag, de drempel. Het bedrag boven de drempel mag u
aftrekken tot een bepaald maximum;
- Er stond geen (op geld waardeerbare) tegenprestatie tegenover de gift.

VOLLEDIG AFTREKBARE GIFTEN
Fiscaal voordelig schenken
SCHENKEN PER AKTE
Niet iedereen weet dat de Nederlandse overheid een fiscaal beleid voert dat schenkingen aan
goede doelen aanmoedigt. Met een akte geldt het voordeel zowel voor de schenker als voor
Jozua.
Voor jou een manier om méér giften te geven aan Jozua, zonder dat het je iets extra's kost.
Er zijn speciale belastingregels voor instellingen 'die het algemeen nut beogen'. Deze regels
maken het mogelijk om een deel van je schenking aan Jozua af te trekken van je belastbaar
inkomen. Ligt het totaalbedrag van je giften tussen de 1% en 10% van je verzamelinkomen, dan
heb je recht op fiscale aftrek van de belasting. Een andere, extra voordelige manier van
schenken is het schenken per notariële akte (lijfrenteschenking). Bij een schenking per akte
betaalt de fiscus namelijk een flink deel (tot 52%) mee aan jouw gift. Zo kun je ons met een
hoger bedrag steunen zonder dat het je iets extra's kost. Ook als je al gebruik maakt van de
reguliere fiscale aftrek, kan schenken per notariële akte extra voordeel voor jou betekenen.
HOE SCHENK JE PER AKTE?
* Je schenkt jaarlijks een - zelf te bepalen - vast bedrag aan Jozua
(Dit hoeft niet per jaar overgemaakt te worden, dit kan bijvoorbeeld
ook per kwartaal of per maand).
* Dit bedrag leg je voor minimaal 5 jaar vast. Afhankelijk van het bedrag dat je schenk, maakt
Jozua of een notaris voor jou een (notariële) akte op waarin dit wordt vastgelegd.
* Je hoeft dit niet allemaal zelf te organiseren.
Wij kunnen het opmaken van de (notariële) akte voor je regelen.

METEEN REGELEN...
Er zijn twee manieren om je schenking per akte te regelen.
WIJZE 1:
Vul je gegevens in op ons onlineformulier en Jozua regelt alles voor je.
Je krijgt van ons per e-mail een ingevulde volmacht en conceptakte retour, zodat je alles goed
kunt nalezen. De volmacht wordt pas wettelijk geldig wanneer je deze afdrukt, ondertekent en
samen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort of rijbewijs) opstuurt naar het op
de volmacht vermelde adres.
(Let op: als je getrouwd bent, moet je partner de volmacht medeondertekenen art.1:88 van het
Burgerlijk Wetboek).
Wanneer de schenking boven de 3000 Euro uitkomt, is bekrachtiging door een notaris verplicht.
Wij zorgen voor een notaris die de akte voor je passeert en sturen je per e-mail een digitaal
afschrift van de akte. Is het bedrag lager, dan wordt er een zgn. onderhandse akte opgemaakt.
De akte heb je nodig voor de belastingdienst. Ga naar het onlineformulier.
WIJZE 2:
zelf regelen bij een notaris naar keuze.

Je kunt er ook voor kiezen de akte door een notaris van jouw keuze te laten
opstellen. Dan zijn
de kosten hiervoor echter voor je eigen rekening.

VEELGESTELDE VRAGEN
• Hoe verloopt de incassering als ik de akte gedurende het jaar afsluit?
Als je een notariële akte afsluit, dan wordt het nog te incasseren bedrag verdeeld over de rest
van het huidige jaar op basis van de door jou gekozen termijn. Als je bijvoorbeeld in augustus
een akte voor € 360 per jaar afsluit en je wilt per maand laten incasseren, dan zal de
resterende 4 maanden € 90 per maand worden geïncasseerd. Het daarop volgende jaar zal het
bedrag worden aangepast tot € 30 per maand.
• Tellen eerdere donaties aan Jozua mee voor het jaarbedrag van de notariële akte?
Alle giften die je aan Jozua heeft gedaan vóór het passeren van de akte staan los van het door
jou in de akte afgesloten jaarbedrag. Ze tellen dus niet mee voor het voldoen van het
jaarbedrag.
• Kan ik meerdere goede doelen opnemen in de notariële akte?
Ja, het is mogelijk meerdere goede doelen op te nemen, dit is een zogenaamde gebundelde
akte.
MEER INFORMATIE?
Heb je vragen over schenken per notariële akte? Neem dan contact met ons op. De informatie
die je aan ons geeft wordt uiteraard strikt vertrouwelijk behandeld.
Contactpersoon: Erik.Hagendijk@jozua.nl

FORMULIER NOTARIELE AKTE
Eenvoudig periodiek notariele giften realiseren kan met Schenkservice.
Schenkservice zorgt na het ontvangen van de getekende volmacht per post voor de afwikkeling
bij de notaris.
Het opmaken van een notariële akte is heel eenvoudig. Je kunt direct het formulier invullen dat
je via onderstaande link kunt dowloaden. Evangelische Gemeente Jozua Dordrecht neemt de
notariskosten voor haar rekening bij een minimale schenking van € 150,- per jaar. Na het invullen
van het formulier ontvang je direct per e-mail een volmacht ter ondertekening en een
conceptakte. Zodra je de volmacht ondertekent en met een kopie legitimatiebewijs opstuurt
maakt de notaris een akte op.
Vind hier het formulier notariele akte

