
Schenk met belastingvoordeel  

U mag uw gift onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekken. U kunt dus een deel terugkrijgen van 
de belastingdienst. Hoeveel aftrek u krijgt hangt af van het soort gift dat u doet, de belastingschijf 

waarin u valt en of het een algemeen nut beogende instelling (ANBI) betreft.  

  

Er zijn twee soorten giften:  

1. Een eenmalig gift.   

a. Er hoeft niet vastgelegd te worden dat u een gift aan een goede doel of instelling 

gaat geven.  

b. Er geldt een drempel en een maximumbedrag.   

• Het drempelbedrag voor gewone giften is 1% van uw drempelinkomen met 

een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, 

mag u aftrekken.   

• U mag niet meer aftrekken aan gewone giften dan het maximum: 10% van 

uw drempelinkomen.   

• Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 

1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.  

2. Een periodieke gift.   

a. Er moet een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en het goede doel of 

instelling. U kunt het formulier 'Periodieke gift in geld' downloaden op de site van de 

Belastingdienst.  

b. Er geldt geen drempel en geen maximumbedrag. U mag het hele bedrag van de gift 

aftrekken.   

c. Er is een verplichting om tenminste vijf jaar lang jaarlijks eenzelfde bedrag te 

schenken.   

Verschil gewone en periodieke gift.   

Stel uw (verzamel)drempelinkomen is Є 35.000. U valt in belastingschijf 3. U maakt maandelijks € 3 

automatisch over naar een goede doel of instelling. Totaal € 36 per jaar.   

• Gewone gift (er is geen schriftelijke overeenkomst). Deze gift is niet aftrekbaar omdat het 
minder is dan 1% van € 35.000.   

• Periodieke gift (er is een schriftelijke overeenkomst met de verplichting om tenminste vijf 

jaar lang jaarlijks eenzelfde bedrag te doneren). Deze gift is aftrekbaar. Uw belastingvoordeel 
is € 15 (42% van € 36).  

  

Fiscale partners   

Hebt u het hele jaar een fiscale partner of kiest u ervoor om het hele jaar als fiscale partners 

beschouwd te worden? Tel dan de gewone giften van u en uw fiscale partner bij elkaar op. Om de 

drempel te berekenen, telt u de drempelinkomens van u en uw fiscale partner ook bij elkaar op.  
  

Zakelijk geven  

Voor een rechtspersoon (BV of NV) is tot een maximum van 50% van de fiscale winst aftrekbaar voor 

de Vennootschapsbelasting met een maximum van € 100.000. Giften zijn beperkt aftrekbaar, 

bedrijfskosten volledig. Het kan daarom beter zijn om een zakelijke gift 'om te buigen' naar 

bedrijfskosten, bijvoorbeeld door het plaatsen van een advertentie, sponsoren van de instelling of 
een activiteit.  

  

  

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/relatie/fiscaal_partnerschap/keuze_heel_jaar_fiscaal_partnerschap
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