
 

Bijlage 1: giften 
 
ANBI 

Stichting Kerkgebouw Goënga heeft een ANBI status. ANBI betekent Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 

Dit houdt in dat er bij giften bepaalde belastingvoordelen zijn, u mag de giften bij de belastingaangifte 

aftrekken waardoor u of minder belasting betaalt of meer geld terug krijgt. Hoeveel het voordeel is hangt af 

van uw inkomen. Op dit moment zijn de volgende grenzen en percentages van toepassing:  

Bij een inkomen tot € 19.822,- is de aftrek 35 %, van €19.822,- tot €57.585,- is dit 42 %, daar boven 52 %. Voor 

mensen die AOW genieten, liggen de grenzen en percentages anders. Tot € 19.822,- 18,6%  van € 19.822,- tot € 

33.589,- 24,1% van € 33.589,- tot € 57.585,- 42%  daarboven 52%. 

Hieronder zetten wij voor u de verschillende manieren van giften op een rijtje, met daarbij een korte uitleg 

rond de belastingvoordelen.   

1. Periodieke giften 

Een periodieke gift houdt in dat u minimaal 5 jaar lang hetzelfde bedrag doneert aan de stichting. Dit dient te 

worden vastgelegd in een schriftelijk overeenkomst  tussen u en de stichting. Deze overeenkomst wordt in 

tweevoud opgemaakt, één voor u en één voor de stichting. Voor een periodieke gift  geldt geen drempel, het 

bedrag is volledig aftrekbaar. Dat is het grote voordeel van periodieke giften. Stel: U doneert jaarlijks €200,-. Bij 

een inkomen van € 50.000,-- levert dit een belastingvoordeel op van € 84,-, uw werkelijke kosten zijn dan nog € 

116,- 

2. Gewone giften aan een ANBI 

Gewone giften zijn aftrekbaar als u boven het drempelbedrag uitkomt. Het drempelbedrag is 1 % van uw 

drempelinkomen (totaal van inkomsten en aftrek posten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden 

aftrek). Bij een gezamenlijk inkomen van € 50.000,- is dit € 500,-.  Stel: u doneert € 200,- dan levert dit geen 

belastingvoordeel op als u met eventuele anderen giften niet boven de € 500,- uitkomt. 

3. Erfenis of legaat 

U kunt in uw testament vastleggen dat (een gedeelte van) uw erfenis wordt geschonken aan Stichting 

Kerkgebouw Goënga. Een ANBI hoeft geen erfbelasting te betalen over erfenissen (middels legaat) die de 

Stichting ontvangt.  

 


