SCHENKINGEN AAN STICHTING ZUIDERWIND
MET INGANG VAN 1 JANUARI 2022
Maart 2022
Als vaste donateur van Blazersensemble Zuiderwind willen wij u graag informeren over
het volgende.
De Stichting Zuiderwind, de overkoepelende organisatie waaronder Blazersensemble
Zuiderwind haar activiteiten uitoefent, is met ingang van 1 januari 2022 door de
Nederlandse Belastingdienst officieel aangemerkt als een “Culturele Algemeen Nut
Beogende Instelling” (ANBI).
Wat kan dit voor u betekenen? Dit kan betekenen dat uw gift, die u jaarlijks doet,
mogelijk aftrekbaar is bij uw aangifte inkomstenbelasting. Wij informeren u graag
hierbij over de mogelijkheden om voor de aftrek in aanmerking te komen.

Vanzelfsprekend kunt u nog steeds uw donatie doen op de door u al jaren
gebruikelijke wijze. Mocht u echter van deze aftrekpost gebruik willen maken, of
eventueel het door de belasting terugbetaalde bedrag willen herinvesteren in
Stichting Zuiderwind, dan horen wij dat graag, en zijn wij graag bereid u hierbij te
ondersteunen. U kunt hiertoe contact met ons opnemen via
ensemblezuiderwind@gmail.com

Eenmalige schenking
Een schenking aan de stichting is:
•
volledig vrijgesteld van schenkingsrecht
•
voor u als particulier aftrekbaar bij uw aangifte inkomstenbelasting. Wel moet u
rekening houden met de drempel voor aftrekbare giften (1% van uw inkomen,
minimaal 60 euro, en maximaal 10% van uw inkomen). Bedragen lager dan de
drempel zijn niet aftrekbaar.
•
omdat Stichting Zuiderwind een Algemeen Nut Beogende Instelling van culturele
aard is, mag u de aftrekbare gift voor de aftrek verhogen met 25% (de maximale
verhoging is € 1.250).

•

schenkingen door een onderneming mogen zelfs voor de heffing van
vennootschapsbelasting 1,5 keer in aftrek worden gebracht, omdat Stichting
Zuiderwind een ANBI van culturele aard is.

Schenking verspreid over meerdere jaren
U kunt ook kiezen voor de mogelijkheid om de schenking te verdelen over meerdere
jaren. In dat geval is een bijzondere fiscale vrijstelling van toepassing. De voorwaarden
zijn als volgt:
•
de schenking wordt verdeeld over ten minste 5 jaar
•
de schenking wordt in een schriftelijke overeenkomst voor 5 jaar vastgelegd
(sinds 2014 is het niet meer noodzakelijk de 5 jaarlijkse schenking vast te leggen
bij een notaris, een onderhandse akte is voldoende, voorbeelden van deze
overeenkomst zijn bij Stichting Zuiderwind aanwezig).
•
omdat Stichting Zuiderwind een Algemeen Nut Beogende Instelling van culturele
aard is, mag u de aftrekbare gift verhogen voor de aftrek met 25% (de maximale
verhoging is € 1.250).
•
schenkingen door een onderneming mogen zelfs voor de heffing van
vennootschapsbelasting 1,5 keer in aftrek worden gebracht, omdat Stichting
Zuiderwind een ANBI van culturele aard is.
Mocht u kiezen voor deze mogelijkheid (‘schenking over meerdere jaren’),
dan is uw gift:
•
volledig vrijgesteld van schenkingsrecht
•
volledig aftrekbaar in uw aangifte inkomstenbelasting, zonder rekening te
houden met enige drempel. Afhankelijk van uw persoonlijke fiscale tarief, kunt u
dus maximaal 49,50% van uw gift terug ontvangen van de Belastingdienst.
Wij willen u alvast van harte danken voor uw steun!
Met vriendelijke groeten,
Ensemble Zuiderwind

