Geven met belastingvoordeel.
Onder bepaalde voorwaarden is het als particulier mogelijk om de gift in
uw aangifte inkomstenbelasting af te trekken.
In geval van een eenmalige gift is het lastig te zeggen wanneer u aan
de voorwaarde voldoet aangezien dit afhankelijk is van de hoogte van
uw gift en de hoogte van uw drempelinkomen. 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.
In geval van een periodieke gift is dit wel eenvoudig te zeggen. De
voorwaarden zijn dat het doel waar u aan geeft de ANBI status heeft (en
die heeft Power2Fly), dat u de gift eerst vastlegt in een overeenkomst
alvorens tot donatie over te gaan, en dat u gedurende minimaal 5 jaar
eenzelfde bedrag overmaakt. Power2Fly heeft deze overeenkomst voor
u klaarliggen en registreert de overeenkomst met een transactienummer.
Voor uw eigen administratie is het van belang dat u de door Power2Fly
getekende overeenkomst bewaart en eventueel kunt overleggen aan de
Belastingdienst. De hoogte van het bedrag is niet van belang. Het gaat
er om dat het eenzelfde bedrag is gedurende minimaal 5 jaar. Na deze
5 jaar kunt u per jaar bepalen of u uw donatie voort wil zetten. Hiervoor
vult u op de overeenkomst “onbepaalde tijd” in plaats van “5 jaar” in.

Mocht u interesse hebben om tot een periodieke gift over te gaan, wat
voor Power2Fly geweldig is in verband met de continuiteit, neemt u dan
contact met ons op!

Giftenaftrek bedrijven
Giften aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn aftrekbaar
van de belasting in het jaar waarin ze zijn gedaan. Voor bedrijven die
vennootschapsbelasting betalen is er sinds 2012 geen drempel meer
voor giftenaftrek. Het bedrag aan giftenaftrek mag niet meer zijn dan
50% van de winst en moet onder de € 100.000 blijven. De winst mag
door de belastingaftrek niet negatief worden. Giften moeten schriftelijk
aantoonbaar zijn. Natuurlijk zal Power2Fly de ontvangst van uw gift
schriftelijk bevestigen zodat uw gift schriftelijk aantoonbaar is.
	
  

