Overeenkomst periodieke gift in geld aan:
Leo Smit Stichting, Rapenburg 29, 1011 TV Amsterdam

Met een periodieke schenking maakt u maximaal gebruik van de fiscale voordelen die de overheid
biedt: met deze verklaring is uw gift volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. De nieuwe
geefwet maakt dat u nu zelfs tijdelijk uw gift voor 125% mag aftrekken. U kunt dus van de
Belastingdienst een flink deel van uw gift terugkrijgen! (zie toelichting 1 bij 9)

1. Verklaring gift

Ondergetekende (naam schenker): …………………………………………………………………………………………………….
Verklaart een gift te doen aan de Leo Smit Stichting te Amsterdam

De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van € ……………., zegge (bedrag in
letters) …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

per jaar, die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij:

□ arbeidsongeschiktheid, onvrijwillige werkloosheid of overlijden van de schenker
□ het overlijden van een ander dan de schenker (vul dan hier de naam van die persoon in):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Looptijd van de gift
2a. wat is de looptijd van de gift (minimaal 5 jaar)?
□ 5 jaar □ ……….. jaar □ onbepaalde tijd (na 5 jaar opzegbaar)
2b. In welk jaar vindt de eerste uitkering plaats? ……….

3. Gegevens schenker

Naam: (de heer/mevrouw) …………………………………………………………………………………………………………………
Voornamen: (voluit): ………………………………………………………………………………………………………………………….
BSN (voorheen sofinummer): …………………………………………………………………………………………………………….
Geboortedatum (dag-maand-jaar): …. - ….. - ………. Geboorteplaats: ……………………………. Land: ……….
Straat en huisnummer: ……………………………………………………………………………………………………………………..
Postcode en woonplaats: …………………………………………………………………………………………………………………….
Tel.nr. /e-mailadres: ……………………………………………. …………………………………………………………………………..

4. Gegevens Leo Smit Stichting

4a. Naam: Leo Smit Stichting, Rapenburg 29, 1011 TV Amsterdam
4b. Transactienummer: ……………………………………..
(u ontvangt een door ons ondertekende kopie met een transactienummer retour)
4c. RSIN / fiscaal nummer Leo Smit Stichting: 804763410

5. Wijze van betaling

Ondergetekende maakt zelf het bedrag over naar bankrekening NL45 TRIO 0781 4311 31
t.n.v. Leo Smit Stichting te Amsterdam o.v.v. periodieke gift.
6. Ondertekening schenker
Handtekening schenker:
Datum: (dag-maand-jaar) ….. - ….. - …………………….
Plaats: …………………………………………………………………

7. Gegevens en ondertekening partner schenker (indien aanwezig) (*2)

Naam: (de heer/mevrouw) …………………………………………………………………………………………………………………
Voornamen: (voluit): ………………………………………………………………………………………………………………………….
BSN (voorheen sofinummer): …………………………………………………………………………………………………………….
Geboortedatum (dag-maand-jaar): …. - ….. - ………. Geboorteplaats: ……………………………. Land: ……….

Datum: (dag-maand-jaar) ….. - ….. - …………………….

Handtekening partner schenker:

Plaats: …………………………………………………………………

8. Ondertekening namens Leo Smit Stichting

Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Functie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Datum: (dag-maand-jaar) ….. - ….. - …………………….

Handtekening namens ontvanger:

Plaats: …………………………………………………………………

9. Toelichting
(*1) Voor de belastingaftrek van periodieke giften aan een culturele ANBI geldt geen
drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag; de periodieke gift is volledig aftrekbaar van het
inkomen voor de inkomstenbelasting. Tijdelijk geldt een extra aftrek: de gift mag met een multiplier
van 25% verhoogd worden. Dit betekent dat er een kwart meer mag worden afgetrokken. Deze extra
aftrek geldt voor een maximum aan schenkingen van €5.000,- per jaar. Alle bedragen boven de
€5.000,- zijn nog steeds aftrekbaar, maar hier geldt de multiplier niet. Voor de multiplier geldt een
maximum van €1.250,- per jaar.
(*2) Uw echtgenoot of geregistreerde partner (indien aanwezig) dient, op grond van artikel 88 van
Boek 1 van het BW, deze overeenkomst ook te ondertekenen.

Deze overeenkomst is afgeleid van de voorbeeldovereenkomst van de belastingdienst. Voor meer
informatie verwijzen wij naar de website van de belastingdienst www.belastingdienst.nl
‘Voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften’ en ‘Periodieke giften vanaf 2014’. U kunt ook
de website www.daargeefjeom.nl bekijken, een website van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen.

