
 

Schenken & fiscale voordelen 
 
Omdat Het Behouden Huys (onder de naam 'Stichting Assagioli') officieel als ANBI staat aangemerkt, 
kunt u gebruik maken van gunstige fiscale regelingen. Onderstaand een tweetal rekenvoorbeelden bij 
het schenken van € 1000 aan HBH bij een inkomstenbelasting van 42%. 
 
  Eenmalige schenking 

Eenmalige schenkingen aan het HBHt kunt u 
deels als aftrekpost bij de inkomstenbelasting 
opvoeren. 
De regel is dat als het totale bedrag van 
schenkingen aan ‘algemeen nut beogende 
instellingen’ in één kalenderjaar tussen de 1% 
en 10% van uw onzuiver jaarinkomen ligt, u dit 
bedrag fiscaal mag verrekenen. Het minimum 
aan giften is € 60. 

Rekenvoorbeeld eenmalige gift   
 
 
Jaarinkomen € 35.000 

 
Tarief Inkomstenbelasting 42%  

 
Tot schenkingsbedrag in kalenderjaar voor 
belasting € 1.000  

 
Bedrag waarover u belasting betaalt: 1% * € 
35.000 € 350  

 
Fiscaal aftrekbaar bedrag =schenking - belast 
deel € 650  

 
Uw belastingvoordeel 42% * € 650 € 273 

 
Tot. schenkingsbedrag na verrekening met 
belastingaftrek € 727  

 
In dit voorbeeld waarin HBH een schenking van  
€ 1.000 ontvangt, betaalt u netto, na belasting,  
€ 727 en de fiscus neemt € 273 voor haar 
rekening. 

  Periodieke of notariële schenking 

Bij een periodieke of notariële schenking is het 
fiscale voordeel groter. Een periodieke 
schenking houdt in dat u, via een notariële akte, 
jaarlijks een vast bedrag schenkt. Een akte kan 
kosteloos worden opgemaakt bij onze 
huisnotaris. 
  

Rekenvoorbeeld notariële schenking  
 
Stel: u schenkt vijf jaar lang € 200 dan is het 
totaalbedrag wederom € 1000. U mag die € 200 
jaarlijks in zijn geheel aftrekken van uw 
belasting. 
 
Jaarlijkse schenking € 200  

 
Totale schenking over 5 jaar € 1.000  

 
Tarief Inkomstenbelasting 42%  

 
Uw totale belastingvoordeel 
5* 42% * € 200 € 420  

 
Totale schenking 5 jaar na verrekening 
belastingvoordeel € 580  

 
 
In totaal draagt de belasting vijf jaar lang € 84 
per jaar bij aan uw schenking. Terwijl u feitelijk € 
580 betaalt, ontvangt het HBH € 1000. Een 
donatie met dubbele impact. 

  
 
 
 

 


