Schenken
Particulieren en bedrijven zijn belangrijke steunpilaren van de culturele sector, in het bijzonder van
musea. De overheid hecht groot belang aan dergelijk maatschappelijk draagvlak van kunst en cultuur
en stimuleert die betrokkenheid met diverse fiscale faciliteiten.
Schenken kan aan Museum de Vier Quartieren en aan de Kring Vrienden van Museum de Vier
Quartieren. Beide zijn zogenaamde culturele ANBI instellingen.
Schenken kan daardoor in veel gevallen fiscaal voordeel opleveren voor de schenker.

A. Fiscale faciliteiten voor particulieren.


Eenmalige schenking of een periodieke schenking.
a. Een eenmalige schenking is binnen bepaalde grenzen, afhankelijk van uw
inkomen, voor de belasting aftrekbaar.
De schenking moet dan wel hoger zijn dan het drempelbedrag (= 1 %
van het drempelinkomen van de schenker met een minimum van € 60,--).
Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekbare kosten in de
boxen 1, 2 en 3 maar zonder uw persoonsgebonden aftrekposten.
Maximaal mag 10 % van het drempelinkomen afgetrokken worden.
b. Als u van plan bent een periodieke schenking te doen voor een langere periode
(minimaal vijf achtereenvolgende jaren) aan ons museum of via de Kring Vrienden
van het museum, kunt u daarvan voordeel hebben. Het geld dat u jaarlijks doneert is dan
namelijk volledig aftrekbaar voor de belasting.
Voordelen en voorwaarden:
- er geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag;
- als de schenking niet minimaal 5 achtereenvolgende jaren betaald wordt, door
bijzondere inkomensdaling (bv. vanwege werkloosheid, invaliditeit of overlijden),
mogen de betaalde bedragen toch voor de inkomstenbelasting afgetrokken
worden;
- de schenking moet wel steeds een gelijk jaarlijks bedrag betreffen;
- voor een periodieke schenking is geen notariële akte nodig. Een zogenaamde
onderhandse overeenkomst met betalingsvolmacht volstaat. Voor die volmacht
bestaan formulieren. Die verzorgen wij (museum of vriendenkring) natuurlijk graag
voor u. U kunt de formulieren ook downloaden (via de site
www.belastingdienst.nl/overeenkomst Periodieke gift in geld (PDF), zelf invullen
en naar ons sturen. Wij regelen dan de rest.



Bij beide hierboven genoemde schenkingen krijgt u een extraatje. Omdat het museum en de
vriendenkring beiden zijn aangemerkt als een culturele ANBI, mag u uw schenking ten
behoeve van de belastingaftrek verhogen met 25 %. Deze verhoging mag maximaal € 1.250,-bedragen. Afhankelijk van uw inkomen en leeftijd ontvangt u 18,35 tot 52,00 % van het
gedoneerde bedrag en de verhoging terug.

B. Fiscale faciliteiten voor bedrijven.
De giften van bedrijven zijn fiscaal aftrekbaar. De aftrek bedraagt ten hoogste 50 % van de winst
met een maximum van € 100.000,-- (art. 16 Wet Vennootschapsbelasting).

Omdat het museum en de vriendenkring beide zijn aangemerkt als een culturele ANBI, mag u uw
gift voor de belastingaftrek verhogen met 50 %. Deze verhoging mag maximaal € 2.500,-bedragen. Meer informatie kunt u vinden op: www.goededoelen.nl/giftenaftrek-bedrijven

C. Schenking in natura.
Naast genoemde vormen van schenkingen kennen we ook nog de Periodieke schenking in
natura.
Dit is een schenking in een andere vorm dan geld, zoals een verzameling munten,
kunstvoorwerpen of aandelen in een B.V.). Hiervoor gelden dezelfde regels als bij periodieke
schenkingen van geld (zie onder fiscale faciliteiten voor particulieren). Hierbij is alleen een
onderhandse overeenkomst nodig (“Overeenkomst periodieke gift in natura”). Hiervoor moeten
formulieren ingevuld worden. Deze formulieren verzorgen wij (museum of vriendenkring)
natuurlijk graag voor u. U kunt de formulieren ook downloaden (via de site
www.belastingdienst.nl/overeenkomst Periodieke gift in natura (PDF, zelf invullen en naar ons
sturen. Wij regelen dan de rest.
Schenken in natura hoeft overigens niet altijd op de weergegeven periodieke wijze te gaan, maar
kan natuurlijk ook als eenmalige verstrekking of tegemoetkoming.

Meer informatie ?
Als u Museum de Vier Quartieren een warm hart toedraagt, u ons wilt steunen met een eenmalige of
periodieke schenking en meer wilt weten over de fiscale voordelen, spreken wij de mogelijkheden
graag met u door in een persoonlijk gesprek. Dat doen we ook graag als u Vriend of Ambassadeur van
het museum wilt worden.
U kunt dan contact opnemen met het Museum (de heer Snam Vromans, penningmeester;
telefoonnummer 06-53268000) of met de vereniging Kring Vrienden van het Museum de Vier
Quartieren (de heer Jos de Jong, penningmeester; telefoonnummer 0499-572926).
U kunt ook een e-mail met uw vraag sturen naar: info@museumdevierquartieren.nl of
naar vriendenvandevierquartieren@kpnmail.nl. Dan nemen wij contact met u op.

