	
  
	
  	
  
	
  
	
  

DONEREN EN DE
FISCUS

	
  

Steun het grootschalige onderzoek naar een
effectieve, persoonlijke behandeling op maat
van kanker.
	
  

Fiscale aspecten van doneren aan Barcode For Life
Barcode For Life is sinds 1 januari 2008 door de belastingdienst erkend als
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat donaties aan
Barcode For Life aftrekbaar zijn voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting. De voordelen voor bedrijven en particulieren zijn verschillend, lees
hiervoor onderstaande informatie door.

Fiscale voordelen particulieren
Op particulieren die uit eigen portemonnee een schenking doen, is de Wet
Inkomstenbelasting van toepassing. Donaties aan Barcode For Life zijn hierdoor aftrekbaar
voor de inkomstenbelasting. Er gelden echter wel drempels:
- Donaties zijn aftrekbaar voor zover deze tussen 1% en 10% van het verzamelinkomen
(minstens €60) liggen;
- Donaties zijn aftrekbaar tot ten hoogste 10% van het verzamelinkomen. Met het
verzamelinkomen wordt bedoeld het gezamenlijke inkomen uit box 1, 2 en 3;
- Donaties zijn alleen aftrekbaar met een schriftelijke onderbouwing, bijvoorbeeld door
afschriften waaruit blijkt dat een bepaald bedrag is overgemaakt.
Periodiek doneren
Als u ervoor kiest meerdere jaren te doneren aan Barcode For Life, kunt u uw donatie
vastleggen in een notariële schenkingsakte. Uw donatie is dan in de meeste gevallen zonder
beperking of drempel aftrekbaar.
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Uw donatie is periodiek als:
- U de gift hebt laten vastleggen bij een notaris;
- U regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar Barcode For Life of
deze in de notariële akte wordt genoemd;
- De bedragen zijn steeds (ongeveer) even hoog;
- De totale looptijd moet minimaal 5 jaren bedragen;
- Barcode For Life levert u geen tegenprestatie voor de gift.
U wilt een groot bedrag doneren
Als u een groot bedrag wilt doneren aan Barcode For Life, kunt u overwegen om het bedrag
als lening ter beschikking te stellen aan Barcode For Life. Jaarlijks scheldt u dan een deel kwijt
aan Barcode For Life via een lijfrentegift oftewel een periodieke gift.
Voorwaarden gekoppeld aan lijfrentegift:
- De lijfrentegift moet bij notariële akte worden aangegaan;
- De termijnen moeten tenminste een keer per jaar worden uitgekeerd;
- De bedragen zijn steeds (ongeveer) even hoog;
- De totale looptijd moet minimaal 5 jaren bedragen.
U bent aandeelhouder
Als u aandeelhouder bent van een vennootschap, kan het wellicht voordeliger zijn om de
donatie(s) via de vennootschap te laten lopen in verband met de drempel. Het risico is wel
dat uw donatie als ‘persoonlijke gift’ wordt gezien en dat de belastingdienst er dan vanuit
gaat dat u een winstuitkering krijgt.
Stel: u doneert privé structureel aan Barcode For Life en komt daarmee, samen met
eventuele andere donaties, boven de drempel uit. Dan is het vanuit fiscaal oogpunt wellicht
gunstig om via een lijfrentegift te schenken. Genoemde drempels en maxima gelden dan
niet meer.
Voorwaarden gekoppeld aan een lijfrente:
- De lijfrente moet bij notariële akte worden aangegaan;
- De termijnen moeten tenminste een keer per jaar worden uitgekeerd;
- De totale looptijd moet minimaal 5 jaren bedragen.
Het belastingformulier invullen
Donaties kunnen op het belastingformulier worden aangeven. De exacte gegevens van
Barcode For Life zijn te vinden op de website van de Belastingdienst
(http://www.belastingdienst.nl/giften/anbi_zoeken). Bij de zoekschermen moet hiervoor het
volgende worden ingevuld:
Zoekscherm ‘instelling’: Barcode For Life
Zoekscherm ‘vestigingsplaats’: Driebergen
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Fiscale voordelen bedrijven
Voor bedrijven die vanuit een vennootschap (alleen B.V. en N.V.) een schenking doen, is de
Wet op de Vennootschapsbelasting van toepassing. Donaties aan Barcode For Life worden
dan als kosten verantwoord op de winst- en verliesrekening en komen fiscaal in aftrek van de
winst van de vennootschap.
Er gelden echter wel drempels:
- De donaties zijn aftrekbaar voor zover deze meer bedragen dan €227 per jaar;
- De donaties zijn aftrekbaar tot ten hoogste 10% van de jaarlijkse winst;
- Donaties zijn alleen aftrekbaar met een schriftelijke onderbouwing, bijvoorbeeld door
afschriften waaruit blijkt dat een bepaald bedrag is overgemaakt.
Volledige aftrek van de belasting
Als een donatie, samen met eventuele andere donaties, boven het maximum uitkomt (meer
dan 10% van de winst), kunnen deze volledig in aftrek van de fiscale winst worden gebracht.
Dit kan alleen als de donatie een zakelijk karakter heeft: er bestaat een rechtstreeks verband
tussen de gedane schenking en de bedrijfsbelangen.

Voor specifiek advies over de mogelijkheden van fiscale aftrekbaarheid voor uw bedrijf,
raden wij te allen tijde aan contact op te nemen met uw fiscaal adviseur of
belastingconsulent.

Bestuur:
Joost Manassen
Robert-Jan van der Kraats
Hans den Hartog
Hans van Snellenberg
Jan Roersma

Partner de Transformatie Groep
(voorzitter)
CFO en Vice Chairman Executive Board
Randstad Holding (penningmester)
CEO Inter Access (secretaris)
Directeur Bickery Food Group
Eigenaar en managing director Hospitality
Support Group
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Bankgegevens:
Van Lanschot Bankiers reknr: 22.53.99.164
ING reknr. : 1962
KvK: 30232396

www.barcodeforlife.nl
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