
Informatie over belastingregels. 
 
Gerichte schenkingen voor het Veerhuis gaan via de IONA Stichting.  Deze stichting 
heeft de ANBI status. Schenkbelasting geldt niet bij storting op een ANBI rekening.  
 
Uw giften aan de stichting zijn, onder bepaalde voorwaarden, aftrekbaar van de 
belasting. 
 
Voorwaarden voor aftrek en belasting 
 
Hoeveel aftrek krijgt u? 
Hoeveel aftrek u krijgt voor uw giften hangt af van het soort gift dat u doet. 
  
U doet een periodieke gift 
Voldoet uw gift aan de voorwaarden voor periodieke giften? Dan mag u het hele 
bedrag van de gift aftrekken.  Er geldt geen drempel en geen maximumbedrag 
voor periodieke giften. 
Een voorbeeld: als je voor 5 jaar een bedrag schenkt. Stel je schenkt € 10.000,- aan 
het Fonds op Naam van het Veerhuis.  
Bij een periodieke schenking ben je niet gebonden aan de wettelijke drempels en 
is het volledige bedrag fiscaal aftrekbaar. Afhankelijk van jouw inkomen krijg je 
34% tot 52% terug. In het geval je je in de hoogste tariefgroep bevindt, stort je in 
totaal € 50.000,-. Na uw aangifte inkomstenbelasting krijg je € 26.000,- terug van de 
fiscus. Je betaalt uiteindelijk zelf € 24.000,- 

U doet een gewone gift 
Voldoet uw gift aan de voorwaarden voor gewone giften? Dan mag u het bedrag 
van de gift aftrekken.  Er geldt wel een drempel en een maximum voor gewone 
giften. 
  
Drempel en maximum voor gewone giften 
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. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in 
box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. 
  
U mag niet meer aftrekken aan gewone giften dan het maximum: 10% van uw 
drempelinkomen. 
  
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. 
  
 


