MAAK UW GIFT AAN DESNA FISCAAL AFTREKBAAR
INLEIDING

Als u overweegt om een bedrag te schenken aan de stichting Desna, kan die gift fiscaal
aftrekbaar worden gemaakt, en wel zodanig dat de gespendeerde gelden zo goed als
verdubbeld worden (afhankelijk van de hoogte van uw belastingsschaal ofwel‘schijf’).
Daarbij willen wij u graag zoveel mogelijk werk uit handen nemen.
BELASTINGDIENST EN DESNA

De belastingdienst heeft de Stichting Desna erkend als een ‘Algemeen Nut Beogende
Instelling’ (ANBI). Die officiële status is noodzakelijk om giften aan de stichting
voor de gever aftrekbaar te maken.
Doordat Desna een ANBI is, betekent dit dat er door Desna geen schenkingsrecht betaald
hoeft te worden over de bedragen die u ons schenkt (of nalaat). De door ons ontvangen
bedragen kunnen derhalve volledig worden ingezet voor het bereiken van onze doelen.
SCHENKING, BELASTINGDIENST EN UZELF

De bedragen die u schenkt aan Desna, mag u aftrekken van de door u te betalen
inkomstenbelasting, mits u in Nederland woont. De regels die daarvoor gelden zijn:
•

U moet kunnen aantonen dat u een schenking heeft gedaan.

•

De schenking bedraagt niet minder dan 1% en niet meer dan 10 %
van uw zogeheten drempelinkomen.

DE PERIODIEKE GIFT - de belastingsdienst betaalt 50% mee!

De eis van een minimum schenking van 1% geldt niet als u een periodieke schenking
doet van vijf jaarlijkse bedragen en die schenking notarieel laat registreren in een akte,
die in overleg met de belastingdienst is opgesteld. Zo weet u zeker dat u uw schenking
volledig fiscaal kunt aftrekken (zie rekenvoorbeeld).
Om de rompslomp van een jaarlijkse overmaking van een klein bedrag te vermijden
en er tevens voor te zorgen dat het fonds in een keer over het volle bedrag kan beschikken,
kunt u het volgende doen:
met de eerste jaarlijkse overmaking stort u ook het resterende 4/5 deel van het
totaalbedrag. Op het belastingformulier vult u ieder jaar gewoon 1/5 van het
totaalbedrag in onder verwijzing naar de opgemaakte akte. Ieder jaar opnieuw
streept de stichting het door u te voldoende bedrag weg tegen de door ons verschuldigde
aflossing van uw voorschot c.q. lening.
Om een periodieke schenking in gang te zetten, hebben we een inschrijfformulier bijgevoegd
c.q. kunnen wij u die doen toekomen. Dit formulier kunt u ingevuld en met kopie paspoort
naar ons terugsturen.
Om de slogan van de belastingdienst (aangepast) te gebruiken:
Mooier kunnen we het niet maken en nog makkelijker gaat niet.
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CIJFERVOORBEELD

Stel, u heeft een drempelinkomen van € 60.000,- en valt in de hoogste schijf voor de
inkomstenbelasting (52%). U wilt Desna een schenking doen.
Gewone schenking
U maakt aan Desna een bedrag over van bijvoorbeeld € 250.
Omdat 1% van uw norminkomen gelijk staat aan € 600, betekent dit dat u de schenking niet
kunt aftrekken. Desna betaalt weliswaar geen schenkingsrecht (vanwege de status van ANBI),
maar u heeft verder geen voordeel.
Periodieke schenking
Via een door ons verstrekt formulier maakt onze notaris op onze kosten (fors gesponsord door
onze notaris!) een akte op. U legt zich vast om ieder jaar (gedurende minimaal 5 jaar)
aan Desna een bedrag van bijvoorbeeld € 100,- over te maken.
Omdat bij periodieke schenkingen de drempel van 1% van uw norminkomen niet meer
van toepassing is, betekent dit dat u ieder jaar het geschonken bedrag mag aftrekken.
U krijgt dan 52% van de 100 euro, ofwel € 52 terug van de belastingdienst.
U betaalt dus feitelijk 48 euro voor iedere honderd die Desna ontvangt!
Uw voordeel :
Overmakingen gedurende vijf jaren: 5 x € 100 = € 500,Teruggekregen van de belastingdienst: 5 x € 52 = € 260,Feitelijk betaalt u dus € 500 minus € 260 = € 240,-.
Bij een gewone schenking van € 250,- ontvangt Desna 250 euro;
bij een periodieke schenking van 5 x € 100,- betaalt u na aftrek slechts € 240,
terwijl de stichting in dit laatste geval € 500,- ontvangt.
U betaalt bij een periodieke schenking dus minder dan bij een eenmalige,
terwijl Desna 2 keer zoveel geld ontvangt voor haar doelen.
Anders gezegd:
de belastingdienst verdubbelt dus uw schenking (in deze schaal)
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STICHTING DESNA
BESTUUR

Henk van de Voort (voorzitter) - - - - - - - - - - 043 321 42 52 / 06 39 49 20 50
Michel van der Maesen de Sombreff - - - - - - - 043 325 19 13 / 06 21 53 20 93
Manon Machiels - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - 043 326 18 68 / 06 48 77 13 95
Marc Hendriks - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 043 321 11 82 / 06 11 21 38 67
Secretaris : vacant sinds 01-01-2022
Penningmeester : vacant sinds 01-01-2022
Adviseur : Ernst Loendersloot (kand. notaris) - 043 350 99 50

Bankrekeningnummer : op te vragen bij Michel van der Maesen de Sombreff
site Desna
www.stichtingdesna.org
e-mail
mail@stichtingdesna.org
site Kurylenko www.volod.com.ua
KvK: 14087503
correspondentieadres:
Michel van der Maesen de Sombreff
Nieuwenhofstraat 2F
6211 KG Maastricht
043 325 19 13 / 06 21 53 20 93
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