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Ik wil geld geven
De Stichting Sieradencollecties is voor de bekostiging van haar activiteiten in
grote mate afhankelijk van giften in geld. De stichting heeft sinds 1 januari
2016 de status van een zgn. ‘culturele ANBI’ en daarom kunnen giften aan de
stichting door de schenker worden opgevoerd als aftrekpost bij de inkomstenbelasting. Daarvoor gelden een aantal regels, die staan toegelicht op belastingdienst.nl [LINK] onder de zoekterm ‘periodieke en eenmalige schenkingen’. In grote lijnen komt het neer op drie punten:
1. Eenmalige giften-in-geld
Eenmalige giften kunnen als aftrekpost worden opgevoerd met in acht
neming van een drempel én een maximum, respectievelijk 1% en 10%
van het zgn. drempel-inkomen. Bij wijze van voorbeeld: uw drempel-inkomen komt uit op € 40.000, de drempel is dan één procent daarvan oftewel € 400 en bij een gift van € 500 kunt u dan € 100 als aftrekpost opvoeren. Tien procent van € 40.000 is € 4.000 en bij een gift van € 5.000
komt de aftrek uit op € 3.600, oftewel het maximum van € 4.000 minus de
drempel van € 400.
2. Periodieke giften-in-geld
Periodieke giften kennen geen drempel en geen maximum. De enige
voorwaarde luidt dat de schenking ten minste vijf jaar aaneensluitend gegeven wordt, ieder jaar hetzelfde bedrag. Wederom bij wijze van voorbeeld: u geeft vijf jaar lang € 100 en u mag ieder jaar € 100 opvoeren als
aftrekpost. En dat geldt voor ieder ander bedrag (met een minimum van €
60).
3. Extra aftrek
Het verhaal onder 1 en 2 is niet compleet. Omdat Stichting Sieradencollecties een ‘culturele’ ANBI is, mag de aftrekpost verhoogd worden met
25%. Dit betekent voor de genoemde voorbeelden: in plaats van eenmalig € 100 op te voeren, mag u eenmalig € 125 opvoeren; in plaats van
eenmalig € 3.600 op te voeren, mag u € 4.500 opvoeren; in plaats van
periodiek € 100 op te voeren, mag u periodiek € 125 opvoeren. In alle
gevallen geldt een maximum: het bedrag van de verhoging mag niet
meer zijn € 1.250.
Alle details staan vermeld op de website van de belastingdienst en daar kunt
u ook de formulieren [LINK] downloaden, waarmee u uw schenking kunt vastleggen.

Ik wil mijn collectie schenken
De Stichting Sieradencollecties wil particuliere sieradencollecties behouden
voor het nageslacht. Onderdeel daarvan kan zijn dat de stichting een collectie
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in bruikleen neemt of in eigendom. En in dat laatste geval is er ook sprake
van een schenking - een schenking in natura.
Voor giften in natura gelden dezelfde regels als voor geldelijke giften. Om
eenmalige giften als aftrekpost op te kunnen voeren, geldt ook hier een
drempel en een maximum, respectievelijk 1% en 10% van het drempelinkomen; voor periodieke giften geldt ook hier geen enkele beperking behalve dat
het minimaal vijf jaar moet gebeuren. En in alle gevallen geldt dat de aftrekpost verhoogd mag worden met 25% tot het genoemde maximum.
Toch is er bij een periodieke gift-in-natura één verschil met een periodieke
gift-in-geld. Bij een gift-in-geld moet het bedrag ieder jaar hetzelfde zijn, bij
een gift-in-natura is er nog een andere mogelijkheid. De collectie wordt opgedeeld in gelijke aantallen sieraden waarvan de waarde ieder jaar verschillend
is. De aftrekpost is in dat geval ieder jaar een ander bedrag, wederom verhoogd met 25% tot het vermelde maximum.
Hoe werkt het?
De gift wordt vastgelegd in een schriftelijke schenkingsovereenkomst. De
formulieren hiervoor vindt u op de site van de belastingdienst. Stuur het ingevulde en getekende formulier in tweevoud naar: Stichting Sieradencollecties,
Berenstraat 17, 1016 GG Amsterdam. Wij vullen de benodigde gegevens aan
en sturen vervolgens één exemplaar retour voor uw eigen administratie. En
we bellen u. In de eerste plaats om u te bedanken en om te horen of er bij u
nog bijzondere wensen leven ten aanzien uw gift.
Voorbehoud
Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend.

