
Wat zijn ANBI’s?

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI draagt op de een ofandere wijze bij aan het algemeen nut. Het kan een goed doel, een culturele of eenwetenschappelijke instelling zijn. Het kan ook een kerk of organisatie met een bepaaldelevensbeschouwing zijn.
Een ANBI is een instelling met bepaalde belastingvoordelen in Nederland. Sinds 2008kan een binnen- of buitenlandse organisatie door de Nederlandse Staat als ANBI wordenaangemerkt. Dit heeft zowel voor die organisatie fiscale voordelen als voor deNederlandse belastingbetaler die een gift (bijvoorbeeld een schenking) doet aan dieorganisatie. Vanaf 2012 zijn de ANBI-definitie en -status gelijk voor de diversebelastingen: de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting, de schenkbelasting ende erfbelasting. Vanaf 2012 is er ook de 'culturele ANBI' die in versterkte mate profiteertvan de regelingen.

De Stichting G.W. Melchersfonds heeft per 1 januari 2017 de ANBI-status verkregen vooronbepaalde tijd. RSINnummer van de stichting: 805788256

INFORMATIE OVER GIFTEN/DONATIES
U mag periodieke giften en gewone giften aan Stichting G.W. Melchers Fondsaftrekken bij uw aangifte inkomstenbelasting.
1. Gewone giften:Voor gewone giften geldt een drempel en een maximum. Het bedrag boven de drempelmag u aftrekken maar niet meer dan het maximumbedrag. Het drempelbedrag en hetmaximumbedrag hangen af van uw drempelinkomen. Het drempelbedrag is 1% van uwdrempelinkomen (= totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1,2 en 3) maarminimaal € 60. Wat u meer hebt gegeven mag u aftrekken tot een maximum van 10%van uw drempelinkomen.
2. Periodieke giften:Periodieke giften mag u helemaal aftrekken. Voor periodieke giften geldt geendrempelbedrag of maximum. Uw gift is een periodieke gift, als u jaarlijks hetzelfdebedrag geeft. U mag zelf bepalen of u deze jaarlijkse gift in een keer of in meer kerenbetaalt. U betaalt het bedrag tenminste 5 jaar achter elkaar. U moet deze gift welnotarieel vastleggen of – en dat is eenvoudiger en gratis - in een overeenkomst metons.Bij www.Belastingdienst.nl Overeenkomst Periodieke Giften, kunt u een formulierdownloaden en invullen.
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