Voordelen periodieke giften en de geldende voorwaarden
Voordelen voor de schenker:
Voor periodieke giften, vastgelegd met een schenkingsovereenkomst (zonder kosten) of een
notariële akte (met kosten), geldt bij de belastingaangifte geen drempelinkomen of maximaal
aftrekbaar bedrag. Ze zijn dus altijd voor 100% aftrekbaar.
Als u via uw loon, pensioen of uitkering genoeg belasting afdraagt, ontvangt u geen
aangiftebiljet. Om dan toch te profiteren van het belastingvoordeel van een periodieke schenking
moet u zelf het aangifteprogramma downloaden via belastingdienst.
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 met een schenkingsovereenkomst of een notariële akte.
 Minimaal 5 jaar achter elkaar (minstens 1 keer per jaar) maakt de schenker bedragen over
naar Stichting Elnura (stopt bij overlijden van de schenker of bij overlijden van een ander dan
de schenker)
 Deze bedragen zijn gedurende de looptijd van de schenkingsovereenkomst of notariële akte
jaarlijks gelijk.
 Stichting Elnura levert u geen tegenprestatie voor uw gift

Wat te doen om een periodieke 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.
Als een notariële akte uw voorkeur heeft, sturen wij op uw verzoek graag de benodigde
informatie en formulieren toe.
2. Het ingevulde en ondertekende formulier opsturen
naar Stichting Elnura, Eerste Stationsstraat 37, 2712 HB Zoetermeer
3. Toezending schenkingsakte
Stichting Elnura geeft uw periodieke gift een transactienummer en ondertekent eveneens het
formulier. De schenker ontvangt vervolgens het door alle partijen getekende exemplaar en
Stichting Elnura behoudt een afschrift ervan.
4. Wijze van betaling
Wij verzoeken u op het formulier aan te geven in welke termijnen u uw gift wilt overmaken.
5. Periodieke schenking en uw belastingaangifte
Bij uw jaarlijkse belastingaangifte kunt u met een kopie van de overeenkomst de volledige
aftrekbaarheid van uw gift in de categorie "periodieke giften" aantonen.

Miv 01-01-2014

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

Achternaam
Volledige voornamen
BSN/sofinummer
Adres
Postcode en woonplaats
Geboorteplaats

Geboortedatum:

Telefoon
E-mail
(Indien van toepassing) echtgenoot[ote]/geregistreerd partner van schenker:

Achternaam
Volledige voornamen
BSN/sofinummer
Geboorteplaats

Geboortedatum:

De schenker verklaart te schenken aan Stichting Elnura

Bedrag schenking per jaar t.g.v.
project:

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

Bedrag in letters
Looptijd (minimaal 5 jaar)

euro
…………………………. jaar / onbepaalde tijd, eindigend na verloop van het aantal
vastgelegde jaren of eerder bij overlijden van de schenker of van een ander dan de
schenker, zijnde (volledige naam + geboortedatum):

Ingaande per (jaartal)
Ondergetekende(n) zal/zullen de jaarlijkse gift aan Stichting Elnura als volgt overmaken.

in de frequentie van

► maand, ► kwartaal, ► halfjaar, ► jaar

naar rekening

NL38ABNA 0429616465

ten name van

Stichting Elnura o.v.v. periodieke gift

Getekend te ……………………………………………………..

d.d.: …………………………………………………………………..

Handtekening schenk(st)er

Handtekening echtgenoot(ote)/partner van
schenk(st)er:

Gegevens Stichting Elnura

Naam

Stichting Elnura

Transactienummer
RSIN/fiscaal nummer

815836041

Getekend te …………………………………………………...

d.d.: ………………………………………………………………….

Handtekening (met vermelding ) functie
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