PERIODIEK GEVEN
Via deze brief willen we je meer informatie geven over de voordelen en de mogelijkheden van
periodiek geven. Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

GEWOON GEVEN OF PERIODIEK GEVEN?
Wat is gewoon geven?
Een gewone gift betekent dat het bedrag dat je geeft niet formeel vaststaat. Een gewone gift mag
worden afgetrokken voor de inkomstenbelasting als je tussen 1% en 10% (zgn. drempels) van je
drempelinkomen* weggeeft aan erkende goede doelen (zgn. ANBI's)**. DoorBrekers heeft zo’n
ANBI-status. Je mag jaarlijks al je giften aan goede doelen bij elkaar optellen. Bij een gewone gift is
het belangrijk te weten dat alles wat je beneden de 1% en boven de 10% van je inkomen geeft, niet
aftrekbaar is.
Wat is periodiek geven?
Een periodieke gift is een vast bedrag dat je geeft gedurende minimaal vijf jaar. Langer mag, maar
korter niet. De totale vaste jaarlijkse gift moet in een schenkingsovereenkomst worden vastgelegd.
Dat is simpel te regelen. Een periodieke gift aan een erkende ANBI mag jaarlijks - zonder drempels –
in zijn geheel worden afgetrokken. Afhankelijk van je inkomen betaalt de belasting je 15,2% tot 52%
van je giften terug. Tip: je kunt je jaarlijkse gift ook in maandelijkse termijnen geven (bijvoorbeeld je
tienden).

DE PERIODIEKE GIFT DUURT MINIMAAL 5 JAAR
Er zijn situaties waarbij de periodieke gift kan worden stopgezet zonder terugbetaling van
belastingvoordeel in voorgaande jaren. Dit geldt bij werkloosheid, als de ANBI instelling stopt te
bestaan of zijn ANBI status verliest, als je de gift niet kunt betalen en daardoor een schuld is
geworden met rente of bij overlijden. De belastingdienst vraagt je om het belastingvoordeel terug te
betalen als je om een andere reden de periodieke gift stopt.

ZO REGEL JE EEN PERIODIEKE GIFT
Download op de website van de belastingdienst de ‘schenkingsovereenkomst in geld’. Die print je
uit, vul je in en lever je in bij DoorBrekers Office. Daar wordt hij ondertekent en krijg je jouw deel
terug. Kom je er niet uit? Bel of mail ons voor meer informatie.

DoorBrekers
Burgemeester Kuntzelaan 25
3771 EP Barneveld
0342 435 954
info@DoorBrekers.nl

* Het drempelinkomen is het totaal van inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3 zonder persoonsgebonden aftrek
** ANBI’s zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen. Kijk ook eens op: anbi.nl

PERIODIEK GEVEN
REKENVOORBEELDEN

Voorbeeld 1 - Drempelinkomen € 18.000,- (Belastingtarief 36,25%)
Gift 1% = € 180,Teruggaaf De gift kost je
Gewoon geven
Periodiek
geven

Gift 5% = € 900,Teruggaaf De gift kost je

Gift 12% = € 2.160,Teruggaaf De gift kost je

€0

€ 180,-

€ 261,-

€ 639,-

€ 587,-

€ 1.573,-

€ 65,-

€ 115,-

€ 326,-

€ 574,-

€ 783,-

€ 1.377,-

Voorbeeld 2 - Drempelinkomen € 35.000,- (Belastingtarief 42%)
Gift 1% = € 350,Teruggaaf De gift kost je
Gewoon geven
Periodiek
geven

Gift 5% = € 1.750,Teruggaaf De gift kost je

Gift 12% = € 4.200,Teruggaaf De gift kost je

€0

€ 350,-

€ 588,-

€ 1.162,-

€ 1.323,-

€ 2.877,-

€ 147,-

€ 203,-

€ 735,-

€ 1.015,-

€ 1.764,-

€ 2.436,-

Voorbeeld 3 – AOW leeftijd bereikt, Drempelinkomen € 30.000,- (Belastingtarief 24,1%)
Gift 1% = € 300,Teruggaaf De gift kost je
Gewoon geven
Periodiek
geven

Gift 5% = € 1.500,Teruggaaf De gift kost je

Gift 12% = € 3.600,Teruggaaf De gift kost je

€0

€ 300,-

€ 289,-

€ 1.211,-

€ 651,-

€ 2.949,-

€ 72,-

€ 228,-

€ 362,-

€ 1.139,-

€ 868,-

€ 2.732,-

