
 

Periodiek schenken 
 

Deze informatie is afkomstig van de Belastingdienst. U kunt het een en ander nalezen op de website 

van de belastingdienst: www.belastingdienst.nl 

U kunt ook bellen met de Belastingtelefoon: 0800-0543 

 

Belastingvoordeel van een periodieke gift 

Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag. 

U mag een periodieke gift aftrekken, als u die gift doet aan een: 

 algemeen nut beogende instelling (ANBI)  

 culturele ANBI 

 vereniging die geen ANBI is, maar wel aan bepaalde voorwaarden voldoet. 

 

 

Leprazending heeft een ANBI-verklaring. 

Het ANBI-nummer/RSIN-nummer van Leprazending is: 5840995 

 

Voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften 

Uw gift is een periodieke gift als: 

 u de gift hebt laten vastleggen 

 u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI of vereniging die 

in de notariële akte of schriftelijke overeenkomst wordt genoemd 

 deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn 

 u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of 

vereniging 

De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden. 

 de ANBI of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift 

 

Let op! 

Giften die u hebt gedaan voor het sluiten van de overeenkomst, tellen niet mee als periodieke gift.  

 

Overeenkomst periodieke schenking 

Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Bij 

periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil 

vastleggen of  via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan u de gift 

doet. 

Neemt u in de akte/overeenkomst op dat u geen gift meer geeft als uw inkomen daalt, bijvoorbeeld 

omdat u werkloos of invalide wordt? Dan voldoet u toch aan bovenstaande voorwaarden. 

 

 

Leprazending heeft een eigen formulier dat u kunt gebruiken voor de benodigde 

schriftelijke overeenkomst voor een periodieke schenking.  Het formulier is bijgesloten bij 

dit document. Het voldoet aan de eisen die de belastingdienst stelt aan een 

schenkingsovereenkomst. Bij het formulier zit ook een toelichting, waarin uitleg gegeven 

wordt over verschillende onderdelen van het formulier. 

 


