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Schenken
met een periodieke of reguliere gift
Wilt u Hulphond Nederland graag steunen? Middels een periodieke of reguliere gift
levert u een bijdrage, die veelal fiscaal aantrekkelijk is. Vanwege de ANBI-status van
Hulphond Nederland mogen deze giften namelijk worden afgetrokken van belasting.
Zowel bij een periodieke als reguliere gift is Hulphond Nederland geen schenkbelasting
verschuldigd over uw gift. Wij kunnen zodoende uw volledige gift inzetten voor ons doel:
een hulphond beschikbaar stellen voor iedereen.
Periodieke gift
Een periodieke gift is fiscaal aantrekkelijk. Periodieke giften zijn namelijk geheel aftrekbaar
van de belasting, wanneer aan de onderstaande condities wordt voldaan. Hiervoor geldt
geen drempel of maximum.
Periodieke giften mag u onder de volgende voorwaarden fiscaal aftrekken:
•

U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde instelling of stichting. 				
U mag zelf weten of u uw jaarlijkse gift in één keer of in meerdere keren betaalt;

•

U betaalt het bedrag vijf jaar (of langer) achter elkaar;

•

U hebt vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt. 						
Bijvoorbeeld na vijf jaar of wanneer u overlijdt;

•

U hebt de periodieke gift vastgelegd in een overeenkomst 						
die u door de notaris laat opmaken;

•

Er staat geen tegenprestatie tegenover uw periodieke gift.

Een lijfrente valt ook onder periodieke giften.
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Reguliere gift
Een reguliere gift is een gift die u eenmalig doet of die u niet in een overeenkomst
hebt vastgelegd. Een reguliere gift is veelal fiscaal aantrekkelijk, binnen wettelijk
bepaalde minima en maxima.
Reguliere giften mag u onder de volgende voorwaarden fiscaal aftrekken:
•

Uw gift is vrijwillig;

•

Er staat geen tegenprestatie tegenover uw gift;

•

U kunt aantonen dat u de gift hebt gedaan. 							
Dat blijkt bijvoorbeeld uit de afschrijvingen van uw rekening;

•

Uw gift is hoger dan een bepaald bedrag (1% van uw drempelinkomen, 				
met een minimum van € 60,-). Hierboven is de gift aftrekbaar tot 				

In tegenstelling tot periodieke giften, geldt voor

Fiscaal voordeel

reguliere giften een drempel en een maximum. Het

Wilt u fiscaal voordeel behalen voor uw aftrek, dan

bedrag boven de drempel mag u fiscaal aftrekken,

mag u giften aan verschillende goede doelen en

maar niet meer dan het maximumbedrag.

stichtingen (met ANBI-status) bij elkaar optellen.

Het drempelbedrag en het maximumbedrag

Heeft u een fiscale partner? Tel dan de giften van u

hangen af van uw drempelinkomen. Het

en uw partner bij elkaar op. Bij reguliere giften telt

drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen,

u ook de drempelinkomens op.

maar minimaal € 60. Hierboven is de gift aftrekbaar
tot een maximumbedrag van 10% van uw
drempelinkomen.

Schenking regelen?
Om het u zo eenvoudig mogelijk te

Patricia Reijkers		

maken, kunt u bij ons een formulier

0486 - 42 27 23

opvragen om uw schenking te
regelen. Dit formulier kunt u
opvragen bij Patricia Reijkers.

p.reijkers@hulphond.nl

Hulphond Nederland
Hulphond Nederland helpt mensen met een fysieke of geestelijke zorgvraag door de
inzet van een hulphond. Een hulphond voorkomt isolement en biedt nieuw perspectief.
Wij hebben ruim dertig jaar ervaring in het opleiden en plaatsen van hulphonden.
Onze stichting is een kwalitatief hoogwaardige organisatie die voor steeds meer
ziektebeelden, gedragsstoornissen en leer- of andersoortige problematiek hulphonden
inzet. Mede door het Hulphond Expertisecentrum onderscheiden we ons met de beste
hulphonden en aantoonbaar bewezen trainingen en methodieken. Onze ambitie is om
jaarlijks minimaal duizend mensen te helpen met de inzet van een hulphond.

Hulphond Nederland
Broekstraat 31, 5373 KD Herpen
Postbus 24, 5373 ZG Herpen

(0486) 41 18 78

www.hulphond.nl

