REKENVOORBEELDEN
BELASTINGVOORDEEL BIJ EEN GIFT AAN PARTS
De Belastingdienst heeft PARTS aangemerkt als ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat een schenking aan
PARTS in mindering gebracht kan worden op je belastbaar inkomen of winst. Ook is PARTS vrijgesteld van schenkbelasting:
hierdoor komt jouw schenking volledig ten goede aan de activiteiten van PARTS. Voor het schenken gelden een aantal randvoorwaarden, zoals een drempel en een bovengrens. Zowel bedrijven als particulieren kunnen een gift doen. In het geval van privéschenkingen bestaat de fiscaal aantrekkelijke mogelijkheid om een periodieke gift te doen, zonder drempels en bovengrens.
Giften aan zogenaamde culturele ANBI’s, zoals de Stichting PARTS zijn door de Geefwet extra aantrekkelijk gemaakt. Door
middel van een multiplier zijn de giften namelijk voor 125% aftrekbaar van de inkomstenbelasting (met een maximumverhoging
van € 1.250) en voor 150% van de vennootschapsbelasting (met een maximumverhoging van € 2.500).

VOORDEEL BIJ EENMALIGE GIFT
Wil je eenmalig een bedrag schenken aan PARTS?
In dat geval levert een schenking voordeel op als de gift zowel
€ 60 als 1% van je inkomen te boven gaat. Wat je meer betaalt
dan dit drempelbedrag, mag je aftrekken. Ook geldt er een
bovengrens: je mag niet meer aftrekken dan 10% van je verzamelinkomen.

MÉÉR VOORDEEL BIJ PERIODIEKE GIFT
Een periodieke gift betekent dat je je vijf jaar lang vastlegt om
een bedrag te schenken. Dit levert veel belastingvoordeel op.
Je hebt dan niet te maken met een drempel en een maximum
aftrekbedrag. Wel geldt voor de verhoging nog steeds een
maximumbedrag van € 1.250. Deze bovengrens bereik je dus
bij een jaarlijkse gift van € 5.000.

REKENVOORBEELD 01
Jouw verzamelinkomen is € 35.000. De drempel voor de aftrek
is dan € 350 en jouw maximale aftrek is € 3.500. Jouw
inkomen wordt belast tegen 42%.

REKENVOORBEELD 02
Je schenkt voor een periode van minimaal 5 jaar een bedrag
van € 1.000 aan PARTS. Jouw inkomen wordt belast tegen
42%.

Je schenkt PARTS € 500.
Je berekent jouw aftrek op de volgende manier:

Je schenkt PARTS € 1.000.
Je berekent jouw aftrek op de volgende manier:

Schenking aan PARTS
Multiplier van 25%
Totaal bedrag giften
Minus: Drempel
Fiscale aftrekpost

-

€
€

500,00
125,00

Schenking aan PARTS
Multiplier van 25%

€
€

1.000,00
250,00

€
€

625,00
350,00

Fiscale aftrekpost
Teruggave Belastingdienst
(42% van € 1.250)

€

1.250,00

€

525,00

Netto betaal je voor de schenking nog

€

475,00

Betaal je 36,5% belasting, dan bedraagt
de teruggave van de Belastingdienst €456,25
De gift aan PARTS kost jou dan nog maar

€

543,75

Betaal je 52% belasting, dan bedraagt
de teruggave van de Belastingdienst € 650
De gift aan PARTS kost jou dan nog maar

€

350,00

€

-

275,00

Teruggave Belastingdienst
(42% van € 275)

€

115,50

Netto betaal je voor de schenking nog

€

384,50

Als je vijf jaar lang een bedrag wil schenken, is dat fiscaal veel
aantrekkelijker, omdat er dan geen sprake is van een drempel
of een maximum en je dus een groter percentage van jouw gift
terugkrijgt van de Belastingdienst.

SCHENKEN ALS BEDRIJF
De gift aan PARTS is volledig aftrekbaar. Voor de vennootschapsbelasting mag 150% van het bedrag van de gift worden
afgetrokken met een maximale verhoging van € 2.500. Het totaal aan aftrekbare giften mag 50% van de fiscale winst bedragen
met een maximum van € 100.000. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met cees@partsproject.nl.
NB. De rekenvoorbeelden in dit overzicht gelden slechts ter illustratie. Informeer altijd zelf bij de Belastingdienst of een fiscalist
naar de voordelen voor u. Voor meer informatie zie ook: www.belastingdienst.nl/anbi.

