Schenken aan Museum Belvédère wordt nog aantrekkelijker
“Mooi werk meneer De Vries”
Vries”, “Ja meneer, daar hoeft u niet voor naar het
buitenland”.
Sinds 1 januari 2012 is het nog aantrekkelijker te schenken aan Museum Belvédère vanwege
het van kracht zijn van de Geefwet per die datum. Op grond van de Geefwet zijn schenkingen
aan culturele instellingen zoals Museum Belvédère fiscaal aantrekkelijker. Concreet betekent dit
dat een schenking van bijvoorbeeld €1000,- per jaar, na aftrek u slechts €350,- kost
(uitgaande van een effectief belastingtarief van 52%).
Om een beroep te doen op de voordelen van de Geefwet, gelden bepaalde criteria. Zie een
overzicht van de belangrijkste vragen:

1. Wat is de Geefwet?
Geefwet?
2. Gedurende welke periode kan ik gebruik maken van de extra giftenaftrek in de Geefwet?
3. Voor wie is de Geefwet van toepassing?
4. Wat is het verschil tussen een periodieke gift en een eenmalige gift?
5. Hoe bereken ik mijn aftrek?
6. Wat verandert
verandert er voor mijn huidige lijfrente akte?
7. Gelden de voordelen van de Geefwet ook bij het schenken van objecten?
1. Wat is de Geefwet?
Met de Geefwet is er een extra stimulans gekomen in de giftenaftrek in de inkomstenbelasting
en vennootschapsbelasting voor giften aan Culturele ANBI’s* door middel van de
vermenigvuldigingsfactor (multiplier) van 1,25. Dit betekent dat het bedrag van de gift voor de
berekening van de giftenaftrek wordt verhoogd met 25%.
*Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (Museum Belvédère heeft deze status).
2. Gedurende welke periode kan ik gebruik maken van de extra giftenaftrek in de Geefwet?
Per 1 januari 2012 is de multiplier van kracht, waardoor een verhoogde giftenaftrek ontstaat.
Deze verhoging geldt in ieder geval voor schenkingen gedaan tot 1 januari 2018.
3. Voor wie is de Geefwet van toepassing?
De voordelen van de Geefwet, zoals de verhoogde giftenaftrek voor een gift aan een Culturele
ANBI, gelden voor alle belastingplichtigen. De hoogte van de giftenaftrek is echter afhankelijk
van de hoogte van het inkomen, de hoogte van de gift en van de vraag of het een eenmalige of
periodieke gift betreft.

4. Wat is het verschil tussen een periodieke gift en een eenmalige gift?
Een periodieke gift is een gift in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen die
eindigen uiterlijk bij overlijden. Een periodieke gift kan middels een onderhandse overeenkomst
vastgelegd worden. Een periodieke gift moet minimaal 5 jaar lopen. Indien dit het geval is, kan
elke termijn worden afgetrokken van het inkomen in het jaar waarin de termijn vervalt. De
volledige termijn is aftrekbaar. Er gelden dus geen aftrekdrempel en geen aftrekplafond.
Bijvoorbeeld: Indien een periodieke gift wordt gedaan van 5 x € 1.000 gedurende vijf jaar is
elk jaar € 1.250 (€ 1.000 x multiplier van 1,25) aftrekbaar van het inkomen zonder dat deze
aftrek wordt begrensd door een drempel of plafond.
Een eenmalige gift die in een jaar wordt gedaan is wel onderworpen aan de aftrekdrempel en
het aftrekplafond. De aftrekdrempel bedraagt minimaal € 60 of 1% van het verzamelinkomen
(totale inkomen box I, II én III). Het plafond bedraagt 10% van het verzamelinkomen. Het
plafond mag wel worden verhoogd met de extra aftrek van 25%.
Bijvoorbeeld: Stel dat het verzamelinkomen € 60.000 is en er wordt een eenmalige gift
gedaan van € 1.000. De gift wordt voor de berekening van de aftrek in aanmerking genomen
voor 125% is € 1.250. De drempel is 1% van € 60.000 (is € 600). Dit betekent dat
aftrekbaar is € 1.250 minus € 600 is € 650. Het plafond is 10% van € 60.000 plus de
extra aftrek van 25% (€ 250) is € 6.250, dus daar blijft de gift onder.
Conclusie: het verschil tussen een periodieke gift en een eenmalige gift is gelegen in de
giftenaftrek. Bij een eenmalige gift gelden een aftrekdrempel en -plafond. Deze gelden niet bij
een periodieke gift. In beide gevallen wordt de verhoging van 25% toegepast over maximaal
een gift van € 5.000. Dit betekent dat bij een gift van € 6.000 de verhoging € 1.250
bedraagt. Totaal is aftrekbaar € 7.250.

5. Hoe bereken ik mijn aftrek?
Jaarlijkse bedrag van de PERIODIEKE gift – Inkomen belast tegen 42%

€ 1.000,-

Aftrekbaar is 125% is
(verhoging met een absoluut maximum van EUR 1.250)

€ 1.250,-

Belastingteruggave indien inkomen belast tegen

42%

€

525,-

De gift kost u per saldo jaarlijks

48%

€

475,-

Jaarlijkse bedrag van de PERIODIEKE gift – Inkomen belast tegen 52%

€ 1.000,-

Aftrekbaar is 125% is
(verhoging met een absoluut maximum van EUR 1.250)

€ 1.250,-

Belastingteruggave indien inkomen belast tegen

52%

€

650,-

De gift kost u per saldo jaarlijks

35%

€

350,-

Jaarlijkse bedrag van de EENMALIGE gift – Inkomen belast tegen 42%

€ 1.000,-

Aftrekbaar is 125% is
(verhoging met een absoluut maximum van EUR 1.250)

€ 1.250,-

Verzamelinkomen is EUR 60.000
Aftrekdrempel is EUR 60 of 1% van verzamelinkomen

€

600,-

Aftrekplafond is 10% van verzamelinkomen plus extra aftrek van 25%

€ 6.250,-

Belastingteruggave indien inkomen belast tegen

42%

€

273,-

De gift kost u per saldo jaarlijks

73%

€

727,-

Jaarlijkse bedrag van de EENMALIGE gift – Inkomen belast tegen 52%

€ 1.000,-

Aftrekbaar is 125% is
(verhoging met een absoluut maximum van EUR 1.250)

€ 1.250,-

Verzamelinkomen is EUR 60.000
Aftrekdrempel is EUR 60 of 1% van verzamelinkomen

€

600,-

Aftrekplafond is 10% van verzamelinkomen plus extra aftrek van 25%

€ 6.250,-

Belastingteruggave indien komen belast tegen

52%

€

338,-

De gift kost u per saldo jaarlijks

66%

€

662,-

6. Wat verandert er voor mijn huidige lijfrente akte?
Een lopende lijfrente akte hoeft niet te worden aangepast. Per 1 januari 2012 kan de schenker
gedurende de resterende looptijd van de akte een beroep doen op de multiplier, waardoor een
verhoogde giftenaftrek ontstaat. Bijvoorbeeld: Indien een lijfrente in 2010 is gestart, heeft
deze twee jaar gelopen op 1 januari 2012. De resterende looptijd is nog 3 jaar (2012,
2013, 2014). Gedurende deze drie jaar kan de schenker een beroep doen op de multiplier.
7. Gelden de voordelen van de Geefwet ook bij het schenken van objecten?
Ook bij het schenken van objecten kan gebruik worden gemaakt van de multiplier. Deze wordt
toegepast op de getaxeerde waarde van het object. De verhoging van 25% wordt wederom
toegepast over maximaal € 5.000.
Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

