
Schenken met belastingvoordeel 

Wist u dat uw gift aan Stichting De Bastei deels fiscaal aftrekbaar is? Stichting De Bastei is 
een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) daarom zijn particuliere giften aan onze 
stichting aftrekbaar respectievelijk het inkomen. Bovendien geldt er een extra giftenaftrek 
van 25% omdat De Bastei als culturele ANBI wordt erkend. 

Voor gewone giften geldt een drempelbedrag van 1% van uw drempelinkomen*. Wat u 
meer betaalt dan dit drempelbedrag is fiscaal aftrekbaar tot een maximum van 10% van het 
verzamelinkomen. Voor gewone giften gaat het maximum (10% van het verzamelinkomen) 
gelijk omhoog met de 25%-verhoging. 

Een voorbeeld ter illustratie: 

Uw verzamelinkomen bedraagt € 60.000. De drempel bedraagt € 600 (1%). Het bedrag dat u 
wilt schenken is € 1000. Deze gift is in uw belastingaangifte te verhogen met 25%, dus € 
1.250. Aangezien er een de drempel (€ 600) geldt, is in dit geval € 650,- fiscaal aftrekbaar. 
Uw gift kost netto € 350. 

* Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1,2 en 3, maar 
zonder uw persoonsgebonden aftrek. Heeft u een fiscale partner? Tel dan de gewone giften 
van u en uw fiscale partner bij elkaar op. Om te drempel te berekenen, telt u de 
drempelinkomen van u en uw fiscale partner ook bij elkaar op. 

Op de website van ANBI vindt u een schenkingscalculator die u helpt met het uitrekenen van 
de fiscale voordelen die voor uw gift gelden. 

Hoe werkt eenmalig schenken? 

U kunt het bedrag dat u wilt schenken eenvoudig overmaken op rekeningnummer 
NL68INGB0003551615 t.n.v. Stichting De Bastei te Nijmegen. (BIC nummer: INGBNL2A). 

Voordelen van schenken aan De Bastei als culturele ANBI: 

• U heeft als particulier recht op een extra aftrek van 25% van de gift omdat Stichting 
De Bastei erkend is als culturele ANBI. De maximale verhoging bedraagt € 1.250. Deze 
verhoging geldt zowel voor gewone giften als periodieke giften. 

Meer informatie over schenken? 

Neem contact op met onze directeur Gerard Mangnus. 

 

http://anbi.nl/calculator/
mailto:gerard.mangnus@debastei.nl

