Voordelen periodieke giften en de geldende voorwaarden:
Voordelen voor de schenker:
Voor via een notariële akte vastgelegde periodieke giften geldt bij de belastingaangifte geen
drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag. Ze zijn dus altijd voor 100% aftrekbaar. Voor
2010 gelden de volgende tarieven bij een belastbaar inkomen van *):

Inkomsten box 1
0 t/m 18.218
18.219 t/m 32.738
32.739 t/m 54.367
vanaf 54.368

Belastingtarief
33,45%
41,95%
42,00%
52,00%

voorbeelden belastingvoordeel per jaar bij gift van:
€ 100/jaar
€ 180/jaar
€ 240/jaar
€
33,45 €
60,21 €
80,28
€
41,95 €
75,51 €
100,68
€
42,00 €
75,60 €
100,80
€
52,00 €
93,60 €
124,80

*) Als de schenker 65 jaar of ouder is gelden enigszins afwijkende tarieven.

Voordeel voor Stichting Elnura:
De stichting is op basis van de voor minimaal vijf jaar toegezegde giften beter in staat een
financieel goed gefundeerd en onderbouwd beleid voor langere termijn vast te stellen.
Voorwaarden (zie ook de website van de belastingdienst):
 De giften moeten zijn vastgelegd bij een notaris.
 Minimaal 5 jaar achter elkaar (minstens 1 keer per jaar) maakt de schenker bedragen over
naar Stichting Elnura (stopt bij overlijden)
 Deze bedragen zijn gedurende de looptijd van de notariële akte jaarlijks gelijk.
 Stichting Elnura levert u geen tegenprestatie voor uw gift

Wat te doen om een notariële schenking te realiseren?
1. Formulier invullen
Print het formulier op pagina 2 van deze handleiding en vul het in. Indien u gehuwd bent
of als er sprake is van geregistreerd partnerschap moet uw echtgenoot(ote)/partner
toestemming geven voor de schenking en het volledig ingevulde formulier mede
ondertekenen.
2. Het formulier ondertekenen bij een notaris.
Om misbruik te voorkomen moet een notaris uw handtekening(en) legaliseren. Aan een
dergelijke legalisatie zijn kosten verbonden. Dit kan per notaris sterk verschillen. Er zijn
notarissen die het ten behoeve van een "goed doel" gratis doen. Het is dus zinvol bij
verschillende notariskantoren te informeren. Neem een geldig legitimatiebewijs mee!
3. Het ingevulde, ondertekende en gelegaliseerde formulier opsturen
naar Stichting Elnura, Eerste Stationsstraat 37, 2712 HB Zoetermeer. Voeg hierbij een
kopie van het legitimatiebewijs dat u naar de notaris hebt meegenomen (zie punt 2).
4. Toezending schenkingsakte
Notariskantoor Ad Acta, Zoetermeer (http://www.notaris-adacta.nl) maakt binnen 6 weken
de officiële schenkingsakte op. U ontvangt een afschrift en stichting Elnura een kopie.
5. Wijze van betaling
Wij verzoeken u op het formulier aan te geven in welke termijnen u uw gift zult
overmaken.
 Stichting Elnura ontvangt en betaalt de declaratie van de notaris voor het opstellen van
de akte bij schenkingen vanaf € 240 per jaar. Voor u geldt vanaf het eerste jaar een
belastingvoordeel van de hierboven genoemde percentages over het geschonken
jaarbedrag.
 Bij schenkingen tot € 240 per jaar ontvangt u de rekening van de notaris ad € 89,25
incl. BTW bij de toezending van de akte met het dringende verzoek deze per omgaande op
de daarop aangegeven manier te voldoen. Nadat deze kosten zijn "terugverdiend" (zie
"voordelen voor de schenker") komt het belastingvoordeel rechtstreeks aan u ten goede.
6. Notariële schenking en uw belastingaangifte
Bij uw jaarlijkse belastingaangifte kunt u met een kopie van de schenkingsakte de
volledige aftrekbaarheid van uw gift in de categorie "periodieke giften" aantonen.

Formulier ten behoeve van een periodieke schenking aan Stichting Elnura
Ondergetekende:

Achternaam
Volledige voornamen
Adres
Postcode
Woonplaats
Geboortedatum
Geboorteplaats
Telefoon
E-mail
(Indien van toepassing) echtgenoot[ote]/geregistreerd partner:

Achternaam
Volledige voornamen
Geboortedatum
Geboorteplaats
Bedrag schenking per jaar
(minimaal € 100) t.g.v.
project: (zie toelichting punt 5)

► Center for the Protection of Children € ……………………………..
► Babushka Adoption € ………………………………………………..

Looptijd

(min. 5 jaar)

Ingaande per

(jaartal)

en eindigend na verloop van het aantal vastgelegde jaren, of eerder bij overlijden.
Ondergetekende(n) zal/zullen de jaarlijkse gift aan Stichting Elnura als volgt overmaken.

in de frequentie van

► maand, ► kwartaal, ► halfjaar, ► jaar

naar rekening

42.96.16.465

Ten name van

Stichting Elnura o.v.v. periodieke gift

Getekend te
Datum
Handtekening schenk(st)er

Handtekening echtgenoot(ote)/partner

Legalisatie ten overstaan van notaris

Handtekening(en) gelegaliseerd door:

(handtekening en ambtsstempel notaris)

(naam notaris[kantoor])

► paspoort ► rijbewijs ► identiteitsbewijs

nummer:

(aankruisen wat van toepassing is)

Afgegeven te ……………………………………………
► paspoort ► rijbewijs ► identiteitsbewijs

d.d. ………………………………………………..……
nummer:

(aankruisen wat van toepassing is)

Afgegeven te ……………………………………………

d.d. ……………………………………………………..

