ANBI-status
Nature For Future staat sinds 2013 bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat de stichting geen successierecht of
schenkingsrecht behoeft te betalen over de door haar ontvangen erfenissen en
schenkingen. Iedere euro van uw bijdrage komt volledig ten goede aan de missie van de
stichting. Daarnaast heeft het schenken aan instellingen met een ANBI-status voor u
belastingvoordelen.
Giften aftrekbaar
De ANBI-status maakt giften aan de stichting aftrekbaar van de uw inkomsten- of
vennootschapsbelasting (binnen de daarvoor geldende regels). Een dagafschrift van de
bank geldt voor de Belastingdienst als bewijs van een gift. De gift is fiscaal aftrekbaar als
deze hoger is dan de drempel van 1% van het verzamelinkomen vóór toepassing van de
persoonsgebonden aftrek (met een minimum van €60,-), tot een maximum van
maximaal 10% van het verzamelinkomen voor toepassing van de persoonsgebonden
aftrek. Heeft u een fiscale partner? Dan kijkt de Belastingdienst naar de gezamenlijke
verzamelinkomens voor toepassing van de persoonsgebonden aftrek. Op uw aangifte of
aanslag inkomstenbelasting kunt u zien hoe hoog uw verzamelinkomen is.
Periodieke schenkingen
Met een periodieke schenking geeft u minimaal vijf jaar achter elkaar een vast bedrag aan
de stichting. Deze schenking wordt vooraf vastgelegd in een overeenkomst. Voorheen was
voor de periodieke schenkingen een notariële akte verplicht. Tegenwoordig kan dit ook
geregeld worden met een eigen of zelfgemaakte overeenkomst. Een zogeheten
onderhandse akte. Hierin wordt er vastgelegd aan wie en hoeveel er zal worden
geschonken. Periodiek schenken heeft als voordeel dat u maximaal kunt profiteren van
belastingaftrek. Er geldt namelijk geen drempel en geen maximumbedrag voor de
periodieke giften. Hierdoor kunt u de periodieke schenking volledig van uw
inkomstenbelasting aftrekken.
Met uw periodieke schenking, geeft u de stichting de zekerheid dat langlopende projecten
kunnen worden gecontinueerd. U geeft ons dus een stukje zekerheid voor de toekomst.
Bovendien hoeft de stichting geen belasting af te dragen over uw schenking gezien het feit
dat de stichting is aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
De periodieke schenking kan eenvoudig geregeld worden. De Belastingdienst heeft een
gratis formulier beschikbaar. U hoeft alleen het formulier in te vullen en naar ons op te
sturen.
Schenking vanuit een BV
Voor giften gedaan door een BV bestaat er geen drempel. Er is echter wel sprake van een
maximum. De gift door een BV aan een ANBI mag niet meer bedragen dan 50% van de
winst met een absoluut maximum van € 100.000. De aftrek van 50% van de winst levert bij
het lage vennootschapstarief (15% tot € 245.000) een belastingbesparing op van 37,87%
(inkomsten- en vennootschapsbelasting).

