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De VWG is een ANBI

André Kerkhof

Wat zijn defiscale voordelen voor een ANBI?

• Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen

die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.

• Uitkeringen die een ANBI doet in het algemeen belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.

Wat zijn defiscale voordelen voor een schenker?

■ Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezenals een ANBI, kan een donateur giften van

de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Drempel en maximum

De aftrek van deze giften heeft een drempel en een maximum, die worden afgeleid van het

verzamelinkomen. Als de schenker het hele jaar een fiscale partner heeft, moet ook het

verzamelinkomen van deze partner worden meegeteld. Het verzamelinkomen is het totaal van de

inkomens in box 1, 2 en 3.

■ De drempel is 1% van het verzamelinkomen, met een minimum van € 60.

- De maximale aftrek is 10% van het verzamelinkomen. De drempel en het maximum gelden niet

voor giften in de vorm van periodieke uitkeringen die minimaal 5 jaar lopen.

Mogelijkheden voor leden van de VWG

Veel van onze actieve leden maken kosten die niet worden gedeclareerd. Daarbij kan worden gedacht

aan auto-, telefoon-, kopieer-, portikosten etc. Het meer betaalde dan de minimumcontributie is ook

een schenking. Wie al deze kosten netjes verantwoordt en opgeeft aan de penningmeester met de

mededeling dat hij deze kosten weliswaar voor de vereniging heeft gemaakt maar niet declareert, dus

schenkt aan de vereniging, krijgt van de penningmeester een bedankbriefmet bevestiging. Deze

bevestiging samen met de verantwoording van de schenker geeft de mogelijkheid om het bedrag van

de schenking dat uitgaat boven de drempel, op zijn inkomen in mindering te brengen.

De VWG en uw belastingaangifte

De penningmeester heeft zijn best gedaan om u zo goed mogelijk te informeren over de fiscale

mogelijkheden van schenkingen aan de VWG, maar hij is geen belastinginspecteur. Daaromwordt

geen enkele verantwoordelijkheid genomenvoor aan de VWG gedane schenkingen en de gevolgen

daarvan voor de schenker met betrekking tot de belastingen.

Vliegensvluggertje
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De eerste Vliegensvluggertjes zijn verzonden: de e-mail-Nieuwsbrief van Vogel-

werkgroep Het Gooi en Omstreken, bedoeld om de leden snel en adequaat te

informeren. De verschijning is onregelmatig, alleen wanneer het nodig is.

Gebruik is gemaakt van zoveel mogelijk bekende e-mailadressen van onze leden.

Gewerkt wordt aan een systeem waarbij u uzelfkunt aan- en afmeldenop de site,

maar tot die tijd kan dat per e-mail: nieuwsbriefvwg@vwggooi.nl.

Wat is een ANBI zult u zich afvragen? Welnu, een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke,

charitatieve, culturele, wetenschappelijke of Algemeen Nut Beogende Instelling die als zodanig door

de Belastingdienst is aangewezen. En Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken is bij beschikking van

de Belastingdienst vanaf 1 januari 2008 als ANBI aangewezen.


