Steunen van Kinderboerderij De Naoberhoeve
Geeft u als particulier een eenmalige of structurele donatie? Of doneert u via een ‘periodieke
schenking met overeenkomst’? Voor alle organisaties met een ANBI-kwalificatie (Algemeen
Nut Beogende Instellingen) geldt dat het door u gedoneerde bedrag fiscaal aftrekbaar is. Dit
is een regeling van de overheid. Het voordeel voor u is dat u een belastingvoordeel kunt
krijgen van maximaal 52 procent. De Naoberhoeve is een stichting die de ANBI kwalificatie in
2019 heeft verkregen.

Hoe kunt u ons ondersteunen?

Schenkingen of giften kan op 3 manieren

1. Eenmalige schenking
Hoe doe ik een eenmalige schenking?
U kunt een bedrag naar keuze overmaken naar rekeningnummer: NL 16 RBRB 0941 6312
22
T.n.v. Stichting Naoberhoeve
Wanneer krijg ik belastingvoordeel?
Bij een eenmalige schenking krijgt u alleen belastingvoordeel:
•
•

als uw donatie hoger is dan één procent van uw verzamelinkomen*.
als uw donatie hoger is dan zestig euro.

*Uw verzamelinkomen is uw totale inkomen uit box 1, box 2 en box 3. Hebt u een fiscaal
partner? Dan telt het inkomen van uw partner ook mee bij de berekening van uw inkomen.
Hoe groot is mijn belastingvoordeel?
U krijgt belastingvoordeel tot het maximum van tien procent van uw verzamelinkomen.
Doneert u meer dan tien procent? Alles daarboven is niet aftrekbaar.
Hoe zorg ik ervoor dat ik belastingvoordeel krijg?
U vult het gedoneerde bedrag in bij ‘persoonsgebonden aftrek’ wanneer u aangifte van uw
inkomstenbelasting doet. Het ANBI/RSIN-nummer van de Naoberhoeve is 8191.66.698

2. Structurele schenking

Hoe regel ik een structurele schenking?
Optie 1. U machtigt ons om een automatische incasso uit te voeren.
Optie 2. U maakt zelf een bedrag naar keuze over naar rekeningnummer NL 16 RBRB 0941
6312 22 van de Stichting Naoberhoeve . Via internetbankieren kunt u zelf instellen dat dit
bedrag automatisch van uw rekening wordt afgeschreven.
U kiest zelf de frequentie van uw schenking. Dit kan per maand, per kwartaal of per jaar.
Wanneer krijg ik belastingvoordeel?
Bij een structurele schenking krijgt u alleen belastingvoordeel:
•
•

als uw donatie hoger is dan één procent van uw verzamelinkomen*.
als uw donatie hoger is dan zestig euro.

*Uw verzamelinkomen is uw totale inkomen uit box 1, box 2 en box 3. Hebt u een fiscaal
partner? Dan telt het inkomen van uw partner ook mee bij de berekening van uw inkomen.
Hoe groot is mijn belastingvoordeel?
U krijgt belastingvoordeel tot het maximum van tien procent van uw verzamelinkomen.
Doneert u opgeteld meer dan tien procent? Alles daarboven is niet aftrekbaar.
Hoe zorg ik ervoor dat ik belastingvoordeel krijg?
U vult uw totaal gedoneerde bedrag in bij ‘persoonsgebonden aftrek’ wanneer u aangifte van
uw inkomstenbelasting doet. Het ANBI/RSIN-nummer van Stichting Naoberhoeve is
8191.66.698

3. Periodieke schenking met overeenkomst
Wat zijn de voordelen van een periodieke schenking met overeenkomst?
•

•
•
•

U hoeft geen rekening te houden met het minimum van één procent en maximum van
tien procent die gelden bij een eenmalige of structurele schenking. Uw schenking is
namelijk volledig aftrekbaar.
U maakt langdurige projecten mogelijk, omdat de overeenkomst ons de zekerheid
geeft dat u ons langdurig steunt.
U kunt meer bijdragen zonder dat het u extra geld kost.
Er is geen tussenkomst van een notaris nodig, dus het is zo geregeld.

Wanneer krijg ik belastingvoordeel?
Een volledig belastingaftrekbare periodieke gift moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
•
•

Uw schenking is vastgelegd in een ‘Overeenkomst periodieke gift in geld’ met
Stichting Naoberhoeve
U legt uw schenking voor minimaal vijf jaar vast.

Hoe groot is mijn belastingvoordeel?
Uw belastingvoordeel hangt af van uw persoonlijke situatie. Uw maximale belastingvoordeel
is 52 procent.
Hoe zorg ik ervoor dat ik belastingvoordeel krijg?
U vult het gedoneerde bedrag in bij ‘persoonsgebonden aftrek’ wanneer u aangifte van uw
inkomstenbelasting doet. Daar wordt gevraagd naar uw transactienummer. U vindt het
transactienummer op uw overeenkomst periodieke gift. Het ANBI/RSIN-nummer van
Stichting Naoberhoeve is 8191.66.698
Hoe regel ik een periodieke schenking?
•
•
•

U download “ formulier op website ‘
U vult het formulier en doorlopende machtiging is. Als u wilt, kunt u hier hulp bij
krijgen.
U stuurt de formulieren naar:

Stichting Naoberhoeve
Omhaal 39
7887 CD Erica

•
•

Wij ondertekenen de formulieren en voorzien deze van een transactienummer.
Hierna ontvangt u het formulier van ons terug voor uw eigen administratie.

