INFORMATIE OVER EEN AKTE VAN SCHENKING TEN GUNSTE VAN
DE STICHTING VRIENDEN VAN DE HAARDSTEE LEIDEN
Een AKTE VAN SCHENKING is een overeenkomst waarbij voor een periode van minstens
5 jaar een schenkingsbedrag wordt afgesproken. Deze afspraak wordt in een akte
vastgelegd. Dat is een akte die door u als schenker en ons als ontvanger (de Stichting
Vrienden van de Haardstee) wordt ondertekend. Dat is een eis van de fiscus.
Andere eis: er mogen geen tegenprestaties tegenover staan en de akte eindigt bij
overlijden van de schenker of opheffing van de stichting. Ook als uw inkomen ineens fors
terugvalt of u werkeloos of arbeidsongeschikt raakt kunt u de overeenkomst beëindigen.
Een akte van schenking biedt u fiscaal voordeel. U kunt het volledige bedrag van uw
belastbaar inkomen aftrekken. Bij een akte van schenking bestaat geen drempel, zoals
bij ‘gewone’ giften, dis pas voor aftrek in aanmerking komen , wanneer de zgn. 1%
drempel (1% van uw belastbaar inkomen) overschreden wordt. Meest voordelig is dus
een periodieke gift.
U kunt uw bijdrage van dit jaar (2016) meerekenen als u de schenkingsakte nog voor het
einde van dit jaar laat ingaan.

VOORDEEL VOOR U EN VOOR ONS
U heeft belastingvoordeel door een volledige aftrek van de periodieke gift. Wij zijn een
aantal jaren verzekerd van giften. Dat geeft ons meer zekerheid voor individuele
ondersteuning en voor het opzetten en in stand houden van projecten.

WAT TE DOEN?
Het afsluiten van de akte gaat heel gemakkelijk. U vult bijgaand formulier
“overeenkomst akte van schenking” in tweevoud in en stuurt dit naar ons op - per post of
via e-mail. Wij ondertekenen de akte en sturen een exemplaar naar u terug. Voor de
jaarlijkse betaling draagt u zelf zorg.
U kunt telefonisch, schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen voor meer
informatie: Stichting Vrienden van De Haardstee, Oude Herengracht 6c, 2312 LN Leiden.
E-mail: mtmvdlans@ziggo.nl of per telefoon: 071- 517 27 68.
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