Extra turbo-aftrek met nieuwe Geefwet
Per 1 januari 2012 is de nieuwe Geefwet van kracht. Hiermee wil de overheid de giften van
particulieren en bedrijven aan organisaties als het Herinneringscentrum Kamp Westerbork stimuleren.
En dat gebeurt door een extra voordeel op uw inkomstenbelasting: een multiplier van 25%. Dit
betekent dat u een kwart meer mag aftrekken dan het bedrag dat u ons schenkt.
Stel u schenkt € 1.000. Dan mag u 125%, dus € 1.250 aftrekken voor de fiscus. Bij het toptarief van
52% krijgt u dus € 650 terug. Een gift van € 1.000 kost u dus in werkelijkheid slechts € 350!
U kunt er ook voor kiezen dit extra voordeel van € 250 (= netto € 130) aan het Herinneringscentrum te
schenken. Het kost u dan niets extra terwijl het Herinneringscentrum Kamp Westerbork het voordeel
ontvangt.
De extra aftrek geldt voor een maximum aan schenkingen van € 5.000 per jaar. Er geldt dus een
plafond: u kunt in totaal maximaal € 1.250 per jaar extra in aftrek brengen. Indien u meer dan € 5.000
per jaar aan het Herinneringscentrum schenkt, dan is ook dit bedrag nog steeds aftrekbaar, maar dan
zonder de multiplier.
Als u optimaal gebruik wilt maken van de Geefwet, dan adviseren wij u in 2012 een periodieke
schenking voor vijf jaar af te spreken. Deze zijn volledig aftrekbaar.
Ook de aftrek van bedrijfsgiften zijn verruimd. Het totaal aan aftrekbare giften door een onderneming
mag vanaf 2012 liefst 50% van de fiscale winst bedragen (dit was 10%). Het maximum is € 100.000
per jaar.
Voor de vennootschapsbelasting geldt hier een multiplier van 50%, tot een maximum van € 5.000 per
jaar. Er kan maximaal € 2.500 extra in aftrek worden gebracht.
Periodieke schenkingen - meer geven met minder
Schenken aan een goed doel is een genereus gebaar. Als u schenkt door middel van periodieke giften,
vastgelegd in een overeenkomst, schenkt u méér. Deze schenking is volledig aftrekbaar van uw
belastbaar inkomen. De Belastingdienst betaalt dus mee aan uw gift. Als u besluit dit extraatje ook te
doneren, dan geeft u met hetzelfde geld meer. Doordat deze overeenkomst voor vijf jaar wordt
afgesloten, heeft dat voor het Herinneringscentrum het grote voordeel dat wij ons al die jaren van uw
steun verzekerd weten. Voorheen werd dit vastgelegd via een notariële akte, maar sinds 1 januari 2014
kan dit zonder tussenkomst van een notaris en mogen goede doelen zelf schenkingen voor 5 jaar
vastleggen. Een overeenkomst opstellen lijkt ingewikkelder dan het is. Wij kunnen namelijk alles voor
u regelen. U krijgt van ons een overeenkomst in tweevoud toegestuurd. Daarop geeft u zelf aan welk
bedrag u jaarlijks wilt schenken en voor hoeveel jaar.
Nalatenschap - schenken met meerwaarde
Steeds vaker komt het voor dat aan het Herinneringscentrum wordt gelegateerd. Uiteraard moet dit
testamentair worden vastgelegd. Het bedrag dat u wenst te schenken is geheel vrij. Doordat het
Herinneringscentrum Kamp Westerbork door het ministerie van Financiën als een Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI) is aangewezen, is de nalatenschap geheel vrijgesteld van successie- en
schenkingsrecht. Het bedrag dat u wilt doneren komt dus volledig ten goede aan het
Herinneringscentrum.
Fonds op Naam
Een vorm die aan belangstelling wint is het vormen van een Fonds op Naam. Dit kan in een testament
worden opgenomen maar ook bij leven worden gevormd. De naam van het Fonds bepaalt u zelf
evenals, in overleg met ons, de doelstelling. Een Fonds op Naam heeft een minimaal vermogen van
€ 50.000 euro en kan in gedeelten worden opgebouwd.
Graag geven wij u meer informatie over de mogelijkheden. U kunt ook kijken op
www.belastingdienst.nl.

