Donaties aan de Hurmet Stichting
Er zijn verschillende mogelijkheden om de Hurmet Stichting te steunen.
1. Via een gift
2. Schenking in de vorm van lijfrente
3. Legaat of erfstelling
Hieronder staan de fiscale aspecten vermeld, die aan de verschillende mogelijkheden verbonden zijn.
1. Via een gift
De meest voorkomende vorm om ons te steunen is via een gift. Dit kan zowel voor ons
adoptieprogramma zijn als voor de projecten.
Giften aan de Hurmet Stichting zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting.
Onze stichting staat bij de belastingdienst geregistreerd als ‘Goede doelen stichting’.
Om voor aftrek in aanmerking te komen zijn verder geen speciale eisen gesteld.
U kunt de gift zonodig aantonen via uw bank- of giroafschrift (of eventueel een kwitantie bij
kasbetaling). Dit is voor de belastingdienst voldoende bewijs.
Door de belastingdienst is wel een drempel en een maximumgrens gesteld.
De drempel is 1% (met een minimum van €. 60,-) van het verzamel inkomen.
Daarboven zijn de giften aftrekbaar tot maximaal een bedrag van 10% van het verzamel inkomen.
Voorbeeld 1
Verzamelinkomen

€5.000

Giften aan de Hurmet Stichting

€500

Overige aftrekbare giften

€0

Uitwerking: Totaal aftrekbare giften

€500

Niet aftrekbaar (1% van €5.000 is €50. Minimum is €60)

€60 -

Aftrekbaar voor inkomstenbelasting

€440

Dit bedrag blijft onder de 10% dus aftrekbaar =

€440

Voorbeeld 2
Verzamelinkomen

€40.000

Giften aan de Hurmet Stichting

€2.000

Overige aftrekbare giften

€2.000

Uitwerking: Totaal aftrekbare giften

€4.000

Niet aftrekbaar deel (1% van €40.000 is €400)

€400 -

Aftrekbaar voor de inkomstenbelasting

€3.600

Dit bedrag blijft beneden de 10%. Aftrekbaar is dus

€3.600

Voorbeeld 3
Verzamelinkomen
Giften aan de Hurmet Stichting
Overige aftrekbare giften
Uitwerking: Totaal aftrekbare giften
Niet aftrekbaar deel (1% van €60.000 is €600)
Aftrekbaar voor de inkomstenbelasting
Dit bedrag is boven de 10%. Aftrekbaar is dus €60.000 is
In dit geval is het voor u aan te bevelen gebruik te maken van de
hierna genoemdemogelijkheid van schenking is de vorm van lijfrente

€60.000
€5.000
€2.500
€7.500
€600 €6.900
€6.000

2. Schenking in de vorm van lijfrente
Bij een schenking in de vorm van een lijfrente betaalt u jaarlijks een vast bedrag gedurende minimaal
5 jaar. Deze verplichting vervalt bij overlijden. Vandaar de naam “lijfrente”.
Aan deze vorm van schenking is wel een extra eis gesteld, nl. vastlegging via een notaris. Dat kan zijn
bij uw eigen notaris of via onze notaris. In het eerste geval wordt er bij uw notaris een akte van
schenking opgemaakt, waarna onze notaris een akte van aanvaarding maakt. Hiermee is de schenking
formeel compleet.
Bij de aangifte inkomstenbelasting kunt u de giften in deze vorm afzonderlijk aftrekken. Hierbij is er
geen benedengrens en ook geen bovengrens.
Deze vorm is vooral interessant voor hen die een groter bedrag aan giften hebben per jaar en daardoor
boven de 10% grens, zoals hiervoor in voorbeeld 3 genoemd, uitkomen.
Voorbeeld 4
Verzamelinkomen

€40.000

Giften via lijfrente
Overige giften
Uitwerking: Totaal aftrekbare giften als lijfrente
Er is geen beneden- of bovengrens. Aftrekbaar is dus

€5.000
€0
€5.000
€5.000

Voorbeeld 5
Verzamelinkomen
Giften via lijfrente
Overige giften
Uitwerking: Totaal aftrekbare giften als lijfrente
Er is geen beneden- of bovengrens. Aftrekbaar is dus €7.500
Totaal aftrekbaar overige giften
Niet aftrekbaar deel 1% van €60.000 is €600
Aftrekbaar voor de inkomenbelasting
Dit bedrag blijft beneden de 10%. Aftrekbaar is dus €5.900
Totaal is in dit geval aftrekbaar: €7.500 + €5.900 =

€60.000
€7.500
€6.500
€7.500
€6.500
€5.900
€13.400

