De Geefwet
Extra belastingvoordeel bij een schenking of donatie
De Geefwet maakt vanaf 1 januari 2012 uw schenking aan de Stichting Oude Hollandse Kerken fiscaal
aantrekkelijk. Om een beroep te doen op de voordelen van de Geefwet gelden bepaalde criteria.
Hieronder de belangrijkste wijzigingen.
De Geefwet stimuleert schenken aan cultuur
De Geefwet zorgt voor een extra stimulans in de giftenaftrek in de inkomstenbelasting en
vennootschapsbelasting voor giften aan Culturele Algemene Nut Beogende Instellingen (ANBI). De
Stichting Oude Hollandse kerken is zo’n Culturele ANBI.
Particulieren die giften doen aan culturele ANBI-instellingen kunnen nog t/m 2018 hun gift voor de
inkomstenbelasting vermenigvuldigen met 1,25. De belastingdienst accepteert dus dat u een kwart méér
aftrekt dan u feitelijk hebt geschonken. Deze extra aftrek geldt voor een maximum aan schenkingen van
€ 5.000 per jaar (in dat geval mag u € 6.250 aftrekken). Uiteraard mag u per jaar meer schenken dan
€ 5.000 en is dit extra bedrag nog steeds aftrekbaar van de belastingen, maar dan zonder de multiplier van
25%.
Bedrijven die giften doen aan culturele ANBI’s mogen de gift als aftrekpost voor de
vennootschapsbelasting vermenigvuldigen met 1,50 over maximaal € 5.000 per jaar (aftrekbaar bedrag is
dan € 7.500). Het toegestane totaalbedrag aan aftrekbare giften is maximaal 50% van de winst tot een
bedrag van € 100.000.
De voordelen van de Geefwet gelden voor alle belastingplichtigen
De voordelen van de Geefwet gelden voor alle belastingplichtigen. De hoogte van de giftenaftrek is
echter afhankelijk van de hoogte van het inkomen, de hoogte van de gift en de vraag of het een eenmalige
of periodieke gift betreft.
Het verschil tussen een periodieke gift en een eenmalige gift
Een periodieke gift is een schenking in de vorm van vaste en gelijkmatige uitkeringen die eindigen
uiterlijk bij overlijden. Een periodieke gift moet minimaal vijf jaar lopen. Sinds 2014 is daar geen
notariële akte meer voor nodig, maar kan dit eenvoudig geregeld worden middels een
schenkingsovereenkomst, die u eenvoudig bij ons aanvraagt door een email of kaartje te sturen met het
woord 'schenkingsovereenkomst' en uw naam en adresgegevens. U krijgt deze dan per omgaande
toegestuurd. Met een schenkingsovereenkomst kan elke termijn worden afgetrokken van het
verzamelinkomen in het jaar waarin de termijn vervalt. De volledige termijn is aftrekbaar. Het voordeel
van een periodieke gift is dus, dat er géén aftrekdrempel geldt en géén aftrekplafond.
Bijvoorbeeld: indien een periodieke gift wordt gedaan van 5 x € 1.000 gedurende vijf jaar is elk jaar € 1.250
(€ 1.000 x multiplier van 1,25) aftrekbaar van het inkomen zonder dat deze aftrek wordt begrensd door een
drempel of plafond.
Rekenvoorbeeld:
U schenkt
€ 1.000
Uw aftrekpost is
€ 1.250
Fiscale teruggave bij 52% tarief € 650
U betaalt in feite
€ 350

Een eenmalige gift die in een jaar wordt gedaan is wel onderworpen aan de aftrekdrempel en het
aftrekplafond. De drempel bedraagt 1% van het verzamelinkomen, het plafond 10% van het
verzamelinkomen. Het plafond mag wel worden verhoogd met de extra aftrek van 25%. Deze multiplier
van 125% is uitsluitend van toepassing op giften aan Culturele ANBI’s als de Stichting Oude Hollandse
Kerken.

