Schenk met
belastingvoordeel
De opvang en verzorging van weeskinderen is iets voor de lange termijn. Daarom is het fijn
als mensen gedurende een langere periode ons werk steunen. Omdat Stichting Anak Sumatera
de ANBI status heeft is dit voor u nu niet alleen eenvoudiger maar het kan ook nog zonder dat
het u meer geld kost.
Wanneer u Anak Sumatera langdurig en structureel wilt steunen, is een periodieke schenking*
interessant voor u én voor ons.
Dat kan zonder tussenkomst van een notaris en is volledig aftrekbaar. Als u ons ten minste
vijf jaar lang met een vast bedrag per jaar steunt, dan kunt u deze zogenaamde Periodieke Gift
volledig aftrekken bij uw aangifte van de inkomstenbelasting, ongeacht de hoogte van het
bedrag. Dit in tegenstelling tot de aftrek van eenmalige giften, waarbij u te maken heeft met
drempel- en maximum bedragen.
*Let op: een Peiodieke Gift moet altijd worden vastgelegd in een onderhandse overeenkomst.
Door de wetswijziging van 1 januari 2014 kan een periodieke schenking voortaan ook via een
onderhandse schenkingsovereenkomst worden vastgelegd. Dat scheelt notariskosten. Het
voldoet om samen een akte op te stellen. Deze akte wordt dus niet via een notaris afgesloten
maar alleen tussen u en Stichting Anak Sumatera
Een rekenvoorbeeld van een Periodieke Gift bij een belastingtarief van 37.10% laat zien hoe
het werkt.
U kiest er voor om ons te steunen met een donatie voor
een maand eten voor één kind.




U geeft 25 euro per maand (=300 euro per jaar)
Teruggave belastingdienst 111.30 euro per jaar
U betaalt netto 188.7 euro per jaar

Wilt u ook profiteren van het fiscaal voordeel? Overweeg
dan te doneren door middel van een Periodieke Gift. U
kunt op de website van de belastingdienst direct de
overeenkomst invullen. U kunt de overeenkomst ook
aanvragen via onze email contact@anaksumatera.org.
Na invullen kunt u de overeenkomst mailen naar
contact@anaksumatera.org of per post sturen naar
Stichting Anak Sumatera, Marsmanstraat 14, 1702GA
Heerhugowaard. Wij vullen dan onze gevens in en sturen
het deel bestemd voor uw andministratie naar u terug.
Wilt u Anak Sumatera steunen met een Periodieke Gift? Namens de kinderen hartelijk
bedankt!

