Toelichting periodieke schenking

De ingevulde en ondertekende overeenkomst kunt u sturen naar:
Stichting Musicians without Borders
Antwoordnummer 46125
1060 WB AMSTERDAM (postzegel is niet nodig)
Een toelichting op het formulier treft u aan op de achterzijde van dit blad.

Twee rekenvoorbeelden
In het eerste voorbeeld (A) doneert u elk jaar €250 aan Musicians without Borders. Doet u dit als een losse gift (linker kolom)
dan is er geen fiscaal voordeel. Als u een belastbaar inkomen hebt dat valt in het belastingtarief van 40,80%, kunt u uw giften
namelijk niet opvoeren voor de belasting, tenzij ze hoger zijn dan 1% en niet meer dan 10% van uw belastbaar inkomen.
Kiest u voor periodiek schenken, dan kunt u de giften wél altijd opvoeren – ook als ze lager zijn dan 1% van uw belastbaar
inkomen. Bij een donatie van €250 houdt dat in, dat u netto €148 betaalt (rechter kolom) door de teruggave van de
belastingdienst. Maar u kunt er natuurlijk ook voor kiezen om netto €250 te betalen (middelste kolom): u doneert dan €422
en krijgt €172 terug van de belastingdienst. Zo laat u Musicians without Borders profiteren van het fiscaal voordeel. In het
tweede voorbeeld (B) is het bovenstaande nog eens uitgerekend voor een schenking van €1.000 per jaar (88 Key lidmaatschap).
Bij een belastingtarief van 52% is uw belastingteruggave hoger dan in onderstaande voorbeelden.

Door het belastingvoordeel van periodiek schenken kunt u dus geld besparen, maar ook uw gift
verhogen zonder dat het u extra geld kost.
A. 40,80%-tarief
Jaarlijkse donatie aan MwB
Teruggave belastingdienst
U betaalt netto

B. 40,80%-tarief
Jaarlijkse donatie aan MwB
Teruggave belastingdienst
U betaalt netto
*) Afhankelijk van uw inkomen

zonder periodiek
schenken
€ 250
€0
€ 250

met periodiek schenken
méér doneren
€ 422
€ 172
€ 250

met periodiek schenken
geld besparen
€ 250
€ 102
€ 148

zonder periodiek
schenken
€ 1.000
*)
*)

met periodiek schenken
méér doneren
€ 1.689
€ 689
€ 1.000

met periodiek schenken
geld besparen
€ 1.000
€ 408
€ 592

Toelichting op de overeenkomst tot periodieke schenking
De door u ingevulde overeenkomst ontvangt u na ondertekening door Musicians without Borders retour voor uw
administratie, wij bewaren een kopie. Het is van belang dat u het origineel goed bewaart. Als de belastingdienst daarom
vraagt, moet u de overeenkomst namelijk kunnen overleggen.

1

Basisgegevens.
a Hier staat de naam van de begunstigde, te weten Musicians without Borders. Om te profiteren van de fiscale
aftrekbaarheid van uw schenking, dient de begunstigde aangewezen te zijn door de Belastingdienst als algemeen
nut beogende instelling (een zogenaamde ANBI instelling). Musicians without Borders is een culturele ANBI instelling.
b Het totaalbedrag dat u per jaar wilt gaan schenken (ook al betaalt u dit in termijnen).

2

Looptijd periodieke schenking.
a Een andere voorwaarde voor fiscale aftrekbaarheid is dat de schenking minimaal 5 jaar aaneengesloten loopt.
Wanneer u kiest voor onbepaalde tijd, heeft u na 5 jaar de mogelijkheid de periodieke schenking te beëindigen,
zonder dat dit een negatief gevolg heeft voor de aftrekbaarheid van de verstreken 5 jaar.
b In het jaar dat u als ingangsjaar kiest, dient de eerste betaling plaats te vinden.
c De overeenkomst zal bij uw overlijden eindigen.

3

Persoonlijke gegevens schenker.
Vul al uw voornamen (voluit) in. Uw persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk verwerkt.
De schenker dient minimaal 18 jaar te zijn.

4

Gegevens begunstigde.
a Deze gegevens worden aangevuld door een gemachtigde van Musicians without Borders.
b Het transactienummer is uniek, is maximaal 15 cijfers lang en refereert aan de administratie die de begunstigde
instelling aanhoudt t.b.v. deze overeenkomst. Dit nummer vermeldt u in uw aangifte voor de Inkomstenbelasting.
c Het fiscale nummer (RSIN) van de instelling zoals geregistreerd bij de Belastingdienst. Ook dit nummer heeft u nodig
voor uw aangifte voor de Inkomstenbelasting.

5

Persoonlijke gegevens van de echtgenoot/geregistreerd partner van de schenker.
Op grond van artikel 88 Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek is de toestemming vereist van de echtgenoot of
geregistreerd partner van de schenker. Vul de achternaam en alle voornamen van uw partner (voluit) in.

6

Gegevens van de wijze van betaling.
Hier geeft u - als schenker - aan dat u een volmacht verleent aan de begunstigde instelling tot het automatisch
afschrijven van de jaarlijkse bedragen en in welke termijnen die afschrijving dient te geschieden. Als u een volmacht
verleent, moet u deze apart tekenen. Daarom moet u dus twee keer uw handtekening zetten, een keer bij de machtiging
en een keer onderaan de overeenkomst.

7

Handtekening (namens) begunstigde.
Dit gedeelte dient net als punt 4, verzorgd te worden door Musicians without Borders.

8

Handtekening(en) schenker.
Graag met blauwe pen uw handtekening zetten. Indien u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft,
dient uw partner deze overeenkomst op grond van artikel 88 Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, ook te ondertekenen.

