Geven aan een goed doel
Wanneer u een gift wilt doen aan een goed doel kunt u daar voor uzelf, onder bepaalde voorwaarden, ook
belastingvoordeel mee behalen. Sommige giften zijn namelijk geheel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting,
waardoor u zelf minder inkomstenbelasting betaalt. Ik zal u toelichten welke giften onder welke voorwaarden
door u kunnen worden afgetrokken van uw inkomen.
'Goed doel'
Het moet ten eerste gaan om een gift aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI), een vereniging of een
steunstichting SBBI.
*

*

ANBI: Dit zijn instellingen die zich voor minstens 90% inzetten voor het algemeen belang.
Voorbeelden van dergelijke instellingen zijn Natuurmonumenten of de Dierenbescherming.
De instelling moet hiervoor aan diverse eisen voldoen en bij de belastingdienst als zodanig
geregistreerd staan. Indien u wilt weten of het doel dat u op het oog heeft, gerangschikt is als
ANBI is dit op de website van de belastingdienst terug te vinden.
SBBI: De afkorting SBBI staat voor Sociaal Belang Behartigende Instelling. Een SBBI is een instelling die in
de eerste plaats gericht is op een particulier belang, maar tegelijkertijd ook het sociaal belang dient,
omdat de activiteiten als maatschappelijk wenselijk worden ervaren. Een voorbeeld is de plaatselijke
scouting of amateurvereniging.

Periodieke giften
Wanneer u meerdere jaren aan een bepaalde instelling wilt geven, kunt u de gift volledig aftrekken van uw
belastbare inkomen indien de gift kwalificeert als periodieke gift. Hiervoor is nodig dat je schriftelijk (in een
akte) met de instelling hebt afgesproken dat je minimaal vijf jaar achtereenvolgens hetzelfde bedrag aan de
instelling zult geven. Deze afspraak kunt u bij de notaris laten vastleggen in een notariële akte.
Andere giften
Wanneer uw gift niet kwalificeert als periodieke gift, is de gift niet altijd aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting. Deze giften zijn pas aftrekbaar als de gift schriftelijk -met bankafschriften of kwitantieskan worden aangetoond. Een gift aan een collectant op straat (zonder factuur) is dus niet aftrekbaar.
Bovendien is de omvang van de aftrek van andere giften beperkt. Deze giften komen pas voor aftrek in
aanmerking als het totaalbedrag van de giften in dat jaar in absolute zin hoger is dan het drempelbedrag (€
60,- in 2020), en daarnaast hoger is dan 1% van uw verzamelinkomen. Ook geldt er een maximum aan de
aftrekbaarheid, namelijk maximaal 10% van uw verzamelinkomen.
Mocht u nadere informatie wensen over het doen van giften aan een instelling dan kunt u contact met mij
opnemen. Wij zijn aangesloten bij Netwerk Notarissen, een landelijke organisatie van 150 notariskantoren die
steeds van elkaar leren en altijd aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen. Wij maken deel uit van het
expertnetwerk van Netwerk Notarissen dat je helpt jouw juridische zaken makkelijker te maken.
Meer weten? Neem vrijblijvend contact op voor een afspraak. Je bent van harte welkom!
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