
 

De stichting Kiwanis Activiteiten Veendam is een ANBI stichting en met de gelden van de stichting willen we 
goede kinderdoelen financieel ondersteunen. 

De status van een ANBI stichting zorgt er voor dat gulle gevers van giften1, voor zover het particulieren 
betreft,  hun bijdrage als aftrek in mindering mogen brengen op het belastbare inkomen in de aangifte 
inkomstenbelasting. Voor zover dit een eenmalige bijdrage betreft, is de mate waarin de gift aftrekbaar is 
afhankelijk van uw drempelinkomen en de hoogte van andere giften die u doet. In dat geval is sprake van 
een gewone gift. Daarnaast kan ook sprake zijn van een periodieke gift. Onderstaand de overeenkomsten 
en verschillen. 

Gewone gift 
Een gewone gift is aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting wanneer het de drempelbedrag van 1% van 
het drempelinkomen (van belastingplichtige en zijn/haar fiscaal partner) met een minimum te boven gaat. 
Uw drempelinkomen is het totaal van de inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3 maar zonder 
persoonsgebonden aftrek. Dus afhankelijk van uw inkomen moet u eerst tot aan het drempelbedrag giften 
doen en alleen het meerder boven dat drempelbedrag is aftrekbaar. 

Periodieke gift 
Wanneer u een periodieke gift doet dan blijft het niet bij een eenmalige bijdrage maar maakt u tenminste 5 
jaar lang een gelijk bedrag over aan hetzelfde goede doel en moet u tevens  met het goede doel een 
overeenkomst periodieke giften sluiten. Deze overeenkomst is vormgegeven in een standaardformulier die 
op de website van de belastingdienst is geplaatst. 
https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_%20period_gift_in_geld_ib0802z
2fol.pdf 

Het transactienummer van de stichting Kiwanis Activiteiten Veendam wordt door Kiwanis ingevuld. 
Het RSIN/fiscaal (identificatie)nummer van de stichting Kiwanis Activiteiten Veendam is: 806118763 

De periodieke gift is volledig aftrekbaar. Hiervoor geldt geen drempelinkomen. 

Voordelen en nadelen 

Voordeel periodieke gift is voor het gehele bedrag aftrekbaar, een gewone gift niet. 
Nadeel van een periodieke gift is een verplichting die je voor 5 jaar aan gaat.  

Wanneer een gift bedrijfsmatig wordt gedaan, is deze aftrekbaar ten laste van de bedrijfswinst en zijn de 
regels rondom de giften niet van toepassing. 

Tot slot 

Mocht u geïnteresseerd zijn om de stichting Kiwanis Activiteiten Veendam te steunen door middel van een 
gewone of periodieke gift opdat wij als stichting goede kinderdoelen kunnen helpen of heeft u nog vragen, 
neemt u dan contact op met de voorzitter van de stichting Kiwanis Activiteiten Veendam. Op dit moment is 
dat Eric Nijsten. Hij is bereikbaar op telefoonnummer: 0598 625706. 

                                                           
1 Een gift kenmerkt zich door het feit dat je geld, goederen of diensten verleent aan een goed doel of een instelling 
zonder dat daar een tegenprestatie tegenover staat. 


