
*de bedragen en percentages zijn afhankelijk van uw inkomen en het belastingtarief dat u betaalt. Lager inkomen 

=  lager belastingtarief = lager belastingvoordeel 

Er zijn meerdere manieren om een vereniging of een goed doel financieel te steunen in hun 
activiteiten. Indien u onze mooie vereniging wilt steunen en tegelijkertijd daarvan fiscaal 
voordeel voor u zelf van wilt hebben is er momenteel maar één manier om zo’n gift te doen. 
Die manier is de ‘periodieke schenking aan verenigingen’ 

Hoe werkt dat? 

U mag een gift aan de vereniging als aftrekpost opvoeren op uw aangifte inkomstenbelasting 
als de gift voldoet aan de volgende voorwaarden (zie ook www.belastingdienst.nl): 

1. De gift is een recht op vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen; u wordt daardoor 
verplicht ieder jaar minimaal één betaling aan de vereniging te doen. U mag dat jaarlijkse 
bedrag spreiden over 12 maandelijkse termijnen of een betaling in eens doen 

2. Dit jaarlijkse bedrag dient minstens 5 achtereenvolgende jaren aan dezelfde vereniging 
betaald te worden; u kunt kiezen voor een termijn van meer jaren, of doorlopend tot uw 
overlijden, maar vijf jaar is het minimum 

3. De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden of bij het overlijden van een naaste; U dient in de 
overeenkomst aan te geven bij wiens overlijden de gift stopt, als u kiest voor het laten 
doorlopen tot een overlijden. 

4. De gift is vastgelegd in een notariële akte of een schriftelijke overeenkomst 

De Belastingdienst wordt vooraf op de hoogte gesteld van de voorgenomen gift middels een 
standaard verklaringsformulier ( is eerder genoemde schriftelijke overeenkomst) dat in 
tweevoud wordt ingevuld en ondertekend door uzelf en de vereniging. In de verklaring staan 
alle bijzonderheden van de gift. 

Welk deel van de gift mag u aftrekken? 

Als u aan alle voorwaarden voor een ‘Periodieke Gift’ voldoet, mag u het gehele bedrag van 
uw inkomsten aftrekken. Er is geen drempel, geen minimum en vooral: geen maximum. 

Voor diegenen die niet zo thuis zijn in de werking van dit soort aftrekposten binnen een 
Aangifte Inkomstenbelasting volgt een klein eenvoudig rekenvoorbeeld. 

Stel dat uw ‘inkomen uit werk en woning’  (nog voor het doen van de gift) ergens tussen ca € 
20.000 en € 68.000 en u over dat bedrag dus een box 1 belastingtarief betaalt van 40,85% 
(2018) en stel dat u een jaarlijkse gift doet van € 500. 

Voor u betekent het dat u de € 500 in mindering mag brengen op het bedrag waarover u 
belasting moet betalen en dat u van die € 500 dus 40,85% = € 204,25 van de fiscus 
terugkrijgt. Uiteraard in de vorm van minder betalen of meer terug krijgen. Dus, in dit 
voorbeeld, ondersteunt u met een investering van ca € 295 de vereniging met € 500.* 

Wilt u een periodieke gift doen aan Aurora? 

Als u een periodieke gift aan Aurora wilt doen en dus ook wilt genieten van het extra 
belastingvoordeel vul dan bijgaand formulier geheel in, in tweevoud. Overhandig de 
formulieren aan de penningmeester, Peter Lamark. Hij zal zorgen dat het gedeelte van de 
formulieren die voor de vereniging bedoeld zijn worden ingevuld. 

We voegen tevens een Incasso Machtigingsformulier bij. Wij verzoeken u vriendelijk om ook 
dat geheel in te vullen en aan Peter Lamark te overhandigen. Het te doneren bedrag wordt 
dan door de vereniging automatisch geïncasseerd conform uw wensen (maandelijks of 
jaarlijks). 

 


