Bij een gift aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) bestaan er belastingtechnisch twee
mogelijkheden:
a) Een gewone gift; u kunt daarover elk moment beslissen; de jaarsom telt voor het betreffende
belastingjaar
b) Een periodieke gift; u tekent een standaard gratis akte tussen uzelf en de ANBI instelling en
verklaart tenminste 5 jaar een vast bedrag per jaar te zullen doneren aan die ANBI instelling,
op voorwaarde dat er geen met name genoemde vervelende voorvallen plaats vinden,
waardoor u door blijvende verplichtingen in problemen zou geraken.

U krijgt bij een gift aan een ANBI, afhankelijk van uw situatie, meestal een deel van de gift terug,
doordat u dan aftrek krijgt op inkomstenbelasting, op voorwaarde dat u bewijs hebt dat u het geld
gestort hebt onder vermelding "gift" en dus geen tegenprestatie ontvangen hebt.
Maar in sommige gevallen krijgt u niets terug.
Wanneer krijgt u wel en wanneer niet teruggave? De belastingwetgeving is complex. Maar toch
zullen we onderstaand proberen de grenzen aan te geven.
U krijgt niets terug van uw gift, als de belastingdienst niet op de hoogte is van uw gift. U moet dus
aangifte doen. Zonder belastingaangifte krijgt u niets van uw gift terug.
Tweede voorwaarde om iets van uw gift terug te krijgen is dat u inkomstenbelasting en sociale
premies verschuldigd bent. Bent u niets verschuldigd (u betaalt noch iets via ingehouden heffingen
door werkgever of door uitkeringsinstantie, noch iets via een belastingaanslag inkomstenbelasting)
dan krijgt u ook niets van uw gift terug. U krijgt nooit meer terug van uw gift dan u aan
inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen verschuldigd bent, hoe groot uw gift ook is.
Het onderstaande overzicht geldt voor giften die per jaar gelijk of kleiner zijn dan het deelbedrag
wat u, of uw fiscale partner, betaalt in de hoogste schijf (die voor u geldt) aan inkomstenbelasting
en eventuele premieheffing. U krijgt daarvan waarschijnlijk een goede indicatie als u kijkt in uw
definitieve belastingaanslag van het vorige jaar of in uw jaaropgaaf van vorig jaar van uw werkgever
of uitkeringsinstantie. Tenzij uw omstandigheden in het lopende belastingjaar geheel anders zijn
dan in het vorige. Want uw omstandigheden van het lopende jaar geven natuurlijk de doorslag.
Om teleurstelling te voorkomen eerst maar eens in de gele tabel een globale indicatie wanneer u
kans loopt niets terug te krijgen, maar leest u daarna vooral ook verder in de paarse tabel:

a) U geeft een gewone gift en u hebt alleen inkomsten in box 1 en de onderstaande schijf is de
hoogste waarin u of uw fiscale partner betaalt
Schijf 1
Schijf 2
Schijf 3
Schijf 4
u loopt dan kans dat u
u loopt dan kans dat u u loopt dan kans dat u
u loopt dan kans dat u zelfs over giften hoger
over giften kleiner
over giften kleiner dan
over giften kleiner dan dan 675 euro nog niet
dan 198 euro geen
340 euro geen
675 euro geen
direct teruggave
teruggave ontvangt
teruggave ontvangt
teruggave ontvangt
ontvangt
In het uitzonderlijke
geval dat u slechts 15
euro belasting
verschuldigd bent, en
AOW geniet, dan

loopt u kans dat u
over giften kleiner
dan 281 euro geen
teruggave ontvangt
(bij geen AOW is dit
bedrag 240)
Hebt u meer inkomsten dan alleen in box 1 dan zullen de bedragen aan giften waarbij u niets terug
krijgt nog hoger kunnen zijn dan boven vermeld.

b) U geeft een periodieke gift volgens een onderhandse acte en de onderstaande schijf is de
hoogste waarin u of uw fiscale partner inkomstenbelasting en/of premieheffing betaalt
Schijf 1 in
Schijf 1 zonder Schijf 2 in
Schijf 2 zonder Schijf 3
Schijf 4
geval van
AOW
geval van
AOW
AOW
AOW
U krijgt ruim
U krijgt ruim
U krijgt ruim
U krijgt ruim
U krijgt ruim
U krijgt 52%
18% van uw
36% van uw
22% van uw
40% van uw
40% van uw
van uw gift
gift terug op
gift terug op
gift terug op
gift terug op
gift terug op
terug op
voorwaarde
voorwaarde
voorwaarde
voorwaarde
voorwaarde
voorwaarde
dat de
dat de
dat de
dat de
dat de
dat de
teruggaaf
teruggaaf
teruggaaf
teruggaaf
teruggaaf
teruggaaf
meer dan 15
meer dan 15
meer dan 15
meer dan 15
meer dan 15
meer dan 15
euro
euro
euro
euro
euro
euro
bedraagt.
bedraagt.
bedraagt.
bedraagt.
bedraagt.
bedraagt.
Voorbeeld:
Voorbeeld:
Voorbeeld:
Voorbeeld:
Voorbeeld:
Voorbeeld:
Uw gift is 100 Uw gift is 100 Uw gift is 100 Uw gift is 100 Uw gift is 100 Uw gift is 100
euro per jaar; euro per jaar; euro per jaar; euro per jaar; euro per jaar; euro per jaar;
U krijgt 18
U krijgt 36
U krijgt 22
U krijgt 40
U krijgt 40
U krijgt 52
euro terug
euro terug
euro terug
euro terug
euro terug
euro terug

wilt u toch liever geen akte maken dan is het meestal voordelig om uw gift
van twee of meerdere jaren in 1 jaar te geven
mocht u ontdekken dat u de afgelopen jaren eigenlijk toch meer had willen geven
dan is het meestal voordelig om dat in 1 jaar goed te maken

