Stichting Grondbeheer
biologisch-dynamische landbouw

Schenken met belastingvoordeel
Stichting Grondbeheer is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Dit betekent dat giften aan Grondbeheer vrijgesteld zijn van schenkings- en
successierechten. Uw gehele gift komt daarom ten goede aan het behoud
van biodynamische landbouwgrond voor toekomstige boeren, temeer omdat wij
onze exploitatiekosten uit eigen middelen betalen.
Bovendien is er ook een belastingvoordeel voor u: een gift aan Grondbeheer kunt u
opvoeren als aftrekpost voor de inkomstenbelasting binnen de daarvoor geldende
regels.
De belastingdienst maakt onderscheid tussen een gewone gift en een periodieke
schenking:

Gewone gift
Een gewone gift aan Grondbeheer mag u gedeeltelijk aftrekken van uw
inkomstenbelasting. Als u meerdere giften aan goede doelen geeft, kunt u alle
giften optellen en tezamen als aftrekpost opgeven. Uw belastingvoordeel kunt u
als volgt berekenen:
• Het totale bedrag van uw giften moet meer zijn dan 1% van uw inkomen
• Het bedrag boven deze 1% is uw aftrekpost tot een maximum van 10% van uw
inkomen.

Periodieke schenking
Een periodieke schenking aan Grondbeheer kunt u in zijn geheel aftrekken van
uw inkomstenbelasting. Uw belastingvoordeel is dus gelijk aan de gehele
periodieke schenking, aangezien de 1 en 10% drempels niet gelden. Dit betekent
dat u afhankelijk van uw inkomen en leeftijd, een belastingvoordeel heeft van
15 tot 52%.
Tot 2014 mocht u een periodieke schenking alleen aftrekken als u deze had
vastgelegd bij de notaris. Vanaf 2014 geldt een periodieke schenking ook als u deze
met een schriftelijke overeenkomst bevestigd aan Grondbeheer.
De schenkingsovereenkomst mag eindigen zonder fiscale gevolgen als:
• u arbeidsongeschikt of onvrijwillig werkloos raakt;
• stichting Grondbeheer haar ANBI-status verliest of failliet gaat.

Periodieke schenking

U kunt meer schenken, zonder dat het u meer kost
Een periodieke schenking moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
• Uw periodieke schenking is vastgelegd bij de notaris of met een schriftelijke
overeenkomst bij Grondbeheer bevestigd
• Het is een vast bedrag per jaar
• Dit bedrag maakt u in vaste termijnen (minimaal 1x per jaar) over
• U schenkt gedurende een periode van 5 jaar of langer
Bij zowel een periodieke schenking via de notaris als bij de onderhandse
overeenkomst kunt u extra voorwaarden opnemen, zoals een dalend inkomen of het
overlijden van een naaste. Een periodieke gift stopt altijd automatisch bij uw overlijden.

Hoe regelt u een periodieke schenking?

Schriftelijke overeenkomst
U hoeft alleen uw gegevens in de schriftelijke overeenkomst in te vullen en naar
Grondbeheer toe te sturen. Grondbeheer vult de gegevens aan en stuurt uw
exemplaar terug. Dit exemplaar heeft u nodig als bewijs voor de Belastingdienst.
Notariële akte
U hoeft alleen een volmachtformulier in te vullen en deze samen met een kopie
van uw paspoort aan Grondbeheer toe te sturen. Grondbeheer regelt de rest en
zorgt voor een notaris die de akte passeert (bekrachtigt). De akte heeft u nodig
als bewijs voor de belastingdienst. Bij een periodieke schenking van € 100,- of meer
per jaar neemt Stichting Grondbeheer de notariskosten voor haar rekening.
U kunt overigens zes goede doelen per akte opnemen.
Zowel de schriftelijke overeenkomst als het volmachtformulier kunt u downloaden op
www.bdgrondbeheer.nl/periodieke-schenking of opvragen bij Grondbeheer.
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