Donateur zijn biedt vanaf 2014 extra voordelen

Vanaf 1 januari 2010 geldt al dat een periodieke gift aan een Sociaal Belang Beogende Instelling (SBBI) aftrekbaar is voor de
inkomstenbelasting. Hierbij geldt de zogenoemde giftendrempel niet, dus elk bedrag is aftrekbaar. Tot nu toe was voor zo’n
periodieke gift een notariële akte nodig.

Vanaf 1 januari 2014 is zo’n notariële akte niet meer nodig; een onderhandse overeenkomst is
voldoende.
De Belastingdienst heeft een model van zo’n overeenkomst ter beschikking gesteld ; deze kunt u downloaden door hier te
klikken.

Zie ook:
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/overeenkomst_periodieke_gif
ten

.

Delfts Kamerkoor Ars Vocalis is zo’n SBBI.
Als u zich, door middel van een periodiekeschenkingsovereenkomst, verbindt om voor een periode van minimaal 5 jaar een
bedrag aan onze vereniging te doneren, zijn deze giften in beginsel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Hiervoor komt in de
aangifte inkomstenbelasting vanaf 2014 een afzonderlijke rubriek.

Hoe gaat dit in zijn werk?
U downloadt de model periodieke schenkingsovereenkomst hier. U vult het formulier in (dat kan op de computer) , en mailt dit
naar penningmeester@arsvocalis.nl. Wij vullen de overige velden in. Zowel u als wij als Ars Vocalis ondertekenen het formulier
en bewaren een afschrift van de overeenkomst in onze administratie.

Is een SBBI hetzelfde als een ANBI?
Nee. Voor een SBBI gelden minder strenge eisen dan voor een ANBI. Een gift aan een SBBI is alleen aftrekbaar als u dat voor
een periode van minstens 5 jaar doet.

Hoe weet ik zeker dat ik mijn donatie af kan trekken van de inkomstenbelasting?
Bepalend voor de aftrekbaarheid van de donatie is of ons koor kwalificeert als SBBI op het moment van de donaties. Op dit
moment voldoen wij aan de criteria. Het is altijd mogelijk om de periodieke schenkingsovereenkomst ter beoordeling voor te
leggen aan de Belastingdienst. Wij kunnen dit voor u verzorgen.

Ik heb een onderneming. Kan ik de donatie ook van de vennootschapsbelasting aftrekken?
Ja, dat kan.

Hoe lang zit ik aan de donaties vast?
U kunt zelf bepalen hoe lang u wilt doneren, maar voor de aftrekbaarheid voor de inkomstenbelasting geldt een minimumtermijn
van 5 jaar. De donaties eindigen in elk geval bij overlijden van de donateur.

Hoeveel moet ik doneren?
Het bedrag dat u doneert is niet van belang. Wel moeten de bedragen over de jaren heen ongeveer gelijk blijven. Als u in enig
jaar een aanmerkelijk hoger bedrag doneert (bijvoorbeeld tijdens ons jubileumjaar) is maximaal het bedrag dat in de periodieke
schenkingsovereenkomst staat, aftrekbaar.

Vrijkaartjes?
Onze donateurs konden tot nu toe één of twee vrijkaartjes voor ons jaarlijkse grote concert krijgen. Als u een periodieke
schenkingsovereenkomst met Ars Vocalis aangaat is dat niet meer mogelijk. Daar staat tegenover dat uw periodieke gift

aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Blijft u doneren zonder periodieke schenkingsovereenkomst, dan kunt u uw giften niet
aftrekken voor de inkomstenbelasting, maar u krijgt wel één of twee vrijkaarten (afhankelijk van het bedrag dat u doneert).
Het is ook mogelijk om zowel een periodieke gift te doen (met het formulier), en daarnaast nog een extra bedrag aan Ars
Vocalis te schenken. In die situatie kunt u het bedrag van de periodieke gift aftrekken voor de inkomstenbelasting, èn een
vrijkaartje krijgen als de extra gift minimaal € 25 bedraagt. Als de extra gift € 50 bedraagt, heeft u recht op twee vrijkaartjes.

Schenkingsrecht
Omdat Ars Vocalis als SBBI kwalificeert, hoeven wij geen schenkingsrecht te betalen over giften (ook niet bij giften hoger dan €
2.012).

Steunstichting?
Op dit moment hebben wij geen steunstichting SBBI opgericht. Wij zouden kunnen overwegen om dat te doen als meerdere
donateurs alleen willen schenken ten behoeve van ons jubileumjaar. Voordeel van zo’n steunstichting is dat de donateur ook de
eenmalige gift aan onze vereniging op diens aangifte voor de inkomstenbelasting kan aftrekken. Voor Ars Vocalis biedt een
steunstichting op dit moment geen voordelen.
Myra Ronner, penningmeester – 25 februari 2014

