Schenken en belasting
Doelstelling van het FHP Holland - Sri Lanka
De stichting stelt zich ten doel het inzamelen van financiële en/of materiële
bijdragen ter ondersteuning van de allerarmsten in Sri Lanka, ongeacht sekse,
godsdienst, politieke overtuiging of kaste van de te ondersteunen personen;
De stichting tracht haar doel te bereiken met het werven van begunstigers en
andere, het doel van de stichting dienende, middelen in de meest ruime zin van
het woord;
De stichting beoogt geen winst te maken.
Schenking en inkomstenbelasting
Schenkingen (giften) gedaan aan een erkende in Nederland gevestigde, algemeen nut
beogende instelling zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Het Family Help
Programme Holland Sri Lanka (FHP) is door de belastingdienst aangemerkt als zo n
instelling. Aantoonbare schenkingen aan het FHP kunnen daarom onder bepaalde
voorwaarden worden afgetrokken als persoonsgebonden aftrek.
Voorwaarden aftrek gewone giften
Gewone giften mogen onder de volgende voorwaarden worden afgetrokken:
Met schriftelijke stukken kan worden aangetoond dat de gift daadwerkelijk is
gedaan, bijvoorbeeld aan de hand van bankafschriften of kwitanties.
De giften waren hoger dan de drempel van 1% van het drempelinkomen, met een
minimum van 60,-. Het bedrag boven de drempel mag worden afgetrokken. Er
mag echter niet meer worden afgetrokken dan het maximale aftrekbedrag: 10%
van het drempellinkomen. Hiervoor worden alle giften welke in één kalenderjaar
aan goede doelen wordt geschonken, bij elkaar opgeteld.
Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2
en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.
Er stond geen tegenprestatie tegenover de gift.
Voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften
Giften zijn aftrekbaar als periodieke gift als:
De gift is bij een notaris vastgelegd.
De gift wordt gedaan in de vorm van regelmatige overmakingen die uiterlijk
eindigen bij overlijden.
De gift wordt minimaal 5 jaar achter elkaar gedaan.
Er stond geen tegenprestatie tegenover de gift.
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Voor de aftrek van periodieke giften geldt geen drempel en geen maximum. Periodieke
giften zijn dus volledig aftrekbaar.
Schenkingsrecht (schenkingsbelasting)
In principe zijn alle schenkingen onderworpen aan schenkingsrecht. Deze vorm van
belasting kijkt niet naar de schenker maar naar de ontvanger. Echter een in Nederland
gevestigde, algemeen nut beogende instelling zoals het FHP hoeft geen schenkingsrecht
te betalen over de ontvangen schenking.
Schenkingen bij notariële akte
Bij notariële akte kan men zich verplichten tot periodieke schenkingen aan het FHP
Holland-Sri Lanka. Men spreekt dan over schenkingen in de vorm van een lijfrente, ook
wel notariële schenkingen genoemd. Dergelijke schenkingen zijn volledig aftrekbaar
voor de inkomstenbelasting, er geldt dus geen drempel en geen maximum. Men dient
zich wel voor minimaal 5 (vijf) jaar te verplichten tot het schenken van een bepaald
bedrag per jaar. Dat betekent dat na het passeren van de akte, het totale bedrag voor
het dan geldende jaar, moet worden betaald. Alle bedragen welke voor het passeren zijn
betaald, tellen niet mee voor de notariële akte. Indien men onverhoopt zou komen te
overlijden gedurende de periode van 5 (vijf) jaar, vervalt de verplichting.
Een dergelijke schenking is voor onze organisatie van groot belang. Met zo n schenking
zijn wij immers ook in de toekomst verzekerd van uw steun. Daarom willen wij u ook
behulpzaam zijn bij het passeren van een notariële akte. Bij schenkingen van meer dan
250,- per jaar, is het FHP Holland-Sri Lanka bereid de kosten voor het opmaken van
een notariële akte te betalen. De akte wordt in dergelijke gevallen opgemaakt door onze
vaste notaris.
Rekenvoorbeeld:
De heer X heeft een drempelinkomen van 65.000,- per jaar. Gedurende 5 jaar schenkt
hij ieder jaar 360,-. Aan andere goede doelen wordt niets geschonken. De heer X kan
de gift niet aftrekken voor zijn inkomstenbelasting omdat de gift de drempel van 1% niet
overschrijdt. (1% van 65.000,- is immers 650,-). Zou de heer X de schenking
daarentegen door middel van een notariële akte aan het FHP doen toekomen, hij
verplicht zich dan om gedurende 5 jaar elke jaar een bedrag van 360,- te schenken,
dan vervalt de ondergrens van 1% van het drempelinkomen. Dat houdt in dat de heer X
het bedrag van 360,- ieder jaar volledig kan aftrekken voor de inkomstenbelasting.
Afhankelijk van het jaarinkomen bespaart dit een aanzienlijk bedrag op de te betalen
inkomstenbelasting.
Schenking door legaat
U kunt bepaalde goederen, maar ook contant geld, door middel van een legaat schenken
aan iedereen die u een warm hart toedraagt. Een buurman, vriend, tante of een
instelling. Bijvoorbeeld een schilderij aan een museum, een sieraad aan een vriend of
een som geld aan goed doel. Voor een legaat ten gunste van een erkend goed doel,
gelden speciale, fiscaalvriendelijke regels. Een in Nederland gevestigde, het algemeen
nut beogende instelling zoals het FHP hoeft geen successierecht te betalen over het
ontvangen legaat.
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