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SYPESTEYN
Schenken aan Sypesteyn
Sinds 1 januari 2012 is de zogenaamde Geefwet van kracht geworden.
Op grond van de Geefwet zijn schenkingen aan culturele instellingen zoals KasteelMuseum Sypesteyn fiscaal aantrekkelijker. Concreet betekent dit dat
een schenking van € 1.000 per jaar, na aftrek u slechts € 350 kost
(uitgaande van een effectief belastingtarief van 52%).
Om een beroep te doen op de voordelen van de Geefwet, gelden bepaalde criteria.
Zie een overzicht van de belangrijkste vragen:
1. Wat is de Geefwet?
2. Gedurende welke periode kan ik gebruik maken van de extra giftenaftrek in de Geefwet?
3. Voor wie is de Geefwet van toepassing?
4. Wat is het verschil tussen een periodieke gift en een eenmalige gift?
5. Gelden de voordelen van de Geefwet ook bij het schenken van objecten?
1. Wat is de Geefwet?
Met de Geefwet is er een extra stimulans gekomen in de giftenaftrek in de inkomstenbelasting
en vennootschapsbelasting voor giften aan ANBI's (Algemeen Nut Beogende Instellingen) door
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middel van de vermenigvuldigingsfactor (multiplier) van 1,25. Dit betekent dat het bedrag van
kunst,

de gift voor de
berekening van de giftenaftrek wordt verhoogd met 25%.
2. Gedurende welke periode kan ik gebruik maken van de extra giftenaftrek in de
Geefwet?
Per 1 januari 2012 is de multiplier van kracht, waardoor een verhoogde giftenaftrek ontstaat.
Deze verhoging geldt in ieder geval voor schenkingen gedaan tot 1 januari 2017.
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3. Voor wie is de Geefwet van toepassing?
De voordelen van de Geefwet, zoals de verhoogde giftenaftrek voor een gift aan een ANBI,
gelden voor alle belastingplichtigen. De hoogte van de giftenaftrek is echter afhankelijk van de
hoogte van het inkomen, de hoogte van de gift en van de vraag of het een eenmalige of
periodieke gift betreft.
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4. Wat is het verschil tussen een periodieke gift en een eenmalige gift?
Een periodieke gift is een gift in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen die
eindigen uiterlijk bij overlijden. Een periodieke gift moet bij notariële akte worden gedaan. Een
periodieke gift moet minimaal 5 jaar lopen. Indien dit het geval is, kan elke termijn worden
afgetrokken van
het inkomen in het jaar waarin de termijn vervalt. De volledige termijn is aftrekbaar. Er gelden dus
geen aftrekdrempel en geen aftrekplafond.
Bijvoorbeeld: Indien een periodieke gift wordt gedaan van 5 x € 1.000 gedurende vijf jaar is elk
jaar € 1.250 (€ 1.000 x multiplier van 1,25) aftrekbaar van het inkomen zonder dat deze aftrek
wordt begrensd door een drempel of plafond.
Een eenmalige gift die in een jaar wordt gedaan is wel onderworpen aan de aftrekdrempel en
het aftrekplafond. De aftrekdrempel bedraagt het hoogste van € 60 of 1% van het
verzamelinkomen (totale inkomen box I, II én III). Het plafond bedraagt 10% van het
verzamelinkomen. Het plafond mag wel worden verhoogd met de extra aftrek van 25%.
Bijvoorbeeld: Stel dat het verzamelinkomen € 60.000 is en er wordt een eenmalige gift gedaan
van € 1.000. De gift wordt voor de berekening van de aftrek in aanmerking genomen voor 125%
is € 1.250. De drempel is 1% van € 60.000 (is € 600). Dit betekent dat aftrekbaar is € 1.250 -/- €
600 is € 650. Het plafond is 10% van € 60.000 plus de extra aftrek van 25% (€ 250) is € 6.250,
dus daar blijft de gift onder.
Conclusie: het verschil tussen een periodieke gift en een eenmalige gift is gelegen in de
giftenaftrek. Bij een eenmalige gift gelden een aftrekdrempel en -plafond. Deze gelden niet bij
een periodieke gift. In beide gevallen wordt de verhoging van 25% toegepast over maximaal een
gift van € 5.000. Dit betekent dat bij een gift van € 6.000 de verhoging € 1.250 bedraagt. Totaal is
aftrekbaar € 7.250. Let wel: als u meerdere aftrekposten heeft, kan dit gevolgen hebben voor de
hoogte waartegen u de gift kan aftrekken.
5. Gelden de voordelen van de Geefwet ook bij het schenken van objecten?
Ook bij het schenken van objecten kan gebruik worden gemaakt van de multiplier. Deze wordt
toegepast op de getaxeerde waarde van het object. De verhoging van 25% wordt wederom
toegepast over maximaal € 5.000.
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