Maak uw gift meer waard
Vindt u het werk dat wij doen belangrijk? U kunt ons financieel steunen.
De Brabantse Milieufederatie is blij met elke gift. Wist u dat uw gift nu vanzelf meer waard kan
worden? Als u ons vijf jaar lang een bedrag schenkt, is die gift volledig af te trekken bij uw aangifte
inkomstenbelasting. Dat heet een periodieke gift.
Het mes snijdt ook nog eens aan twee kanten want de Brabantse Milieufederatie betaalt geen
schenkbelasting over uw gift. Uw geld komt zodoende geheel ten goede aan ons werk.
Dit is mogelijk omdat de Brabantse Milieufederatie de ANBI status heeft van Algemeen Nut
Beogende Instelling.
Als u op deze manier aan ons schenkt, heeft de Brabantse Milieufederatie meer zekerheid over de
inkomsten voor de komende jaren, waardoor we beter in staat zijn om langlopende campagnes te
starten.
Notaris blijft buiten schot
Om uw gift helemaal aftrekbaar te maken, legt u die vast in een zogeheten onderhandse akte.
Tot eind vorig jaar moest u hiervoor nog naar de notaris met alle kosten van dien.
Nu volstaat dus een “onderhandse akte” die bijgevoegd is.
Snel en eenvoudig
•

Vul het akte-formulier in tweevoud in en onderteken beide exemplaren.

•

Als u gehuwd bent of een partner hebt, dan moet die van de fiscus ook tekenen.

•

Vul daarna het gedeelte voor de betalingsvolmacht in. Daarmee machtigt u de Brabantse
Milieufederatie om gedurende de looptijd van de schenking uw bijdrage af te schrijven van
uw bankrekening. U heeft daarbij de keuze voor één afschrijving per jaar, of in vier of twaalf
delen.

•

Stuur het formulier op naar de Brabantse Milieufederatie, Spoorlaan 434, 5038 CH Tilburg

•

De Brabantse Milieufederatie ondertekent ook beide aktes, vult een transactienummer en
eventueel een machtigingsnummer in en stuurt één exemplaar terug voor uw eigen
administratie. Het andere exemplaar blijft bij de Brabantse Milieufederatie.

•

Bewaar uw exemplaar goed, de belastingdienst kan er om vragen.

•

Ook ontvangt u (separaat) een bevestiging van uw betalingsvolmacht voor uw administratie.
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Uw belastingvoordeel kan flink oplopen
Een rekenvoorbeeld

Veel mensen tellen het bedrag dat zij van de fiscus terug gaan krijgen gewoon op bij het bedrag dat
ze toch al wilden geven. Een geweldig gebaar wat u uiteindelijk niets extra kost. Daarmee kan de
Brabantse Milieufederatie voor een nog duurzamere natuur en een nog schoner milieu zorgen, met
dank aan u en aan de fiscus.
Een schenking zonder deze zogeheten ‘Overeenkomst periodieke gift’ kan ook fiscaal aftrekbaar
zijn. Dan moet u minimaal 1% en maximaal 10% van uw drempelinkomen schenken (met een
minimum van 60 euro). Daarom is het voor de meeste mensen gunstiger om te kiezen voor een
periodieke gift.
Meer weten?
Voor vragen over een periodieke schenking kunt u contact met ons opnemen met 013-535 6225.

Links voor meer informatie:
http://anbi.nl/
http://www.belastingdienst.nl/particulier/giften/
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