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ANBI en donaties 

De Stichting Bodhisattva is door de Nederlandse overheid erkent als 'Algemeen Nut Beogende Instelling'. 

Dit betekent dat u giften/donaties aan de Stichting kunt aftrekken van uw belastbare inkomen.  

De belastingdienst stelt hiervoor een aantal voorwaarden waaraan Stichting Bodhisattva voldoet. 

Op verzoek is een overzicht gemaakt over de belastingregels met betrekking tot giften aan de 

Stichting Bodhisattva, een door de belastingdienst erkende ANBI waardoor giften onder bepaalde 

voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting.  

Hartelijke dank als u ons financieel wilt ondersteunen met een eenmalige of maandelijkse gift. 

Onze ANBI-gegevens kunt u inzien door te klikken op www.transparante-anbi.nl  en daarna  

te klikken op rubriek: Zoek ANBI. Vervolgens vult u op de aangegeven plaats de naam  

Stichting Bodhisattva in 

 

Belastingregels m.b.t. giften aan de Stichting Bodhisattva  
 

Voorwaarden voor het aftrekken van gewone giften  
 

Voor het aftrekken van gewone giften aan de Stichting Bodhisattva gelden de volgende voorwaarden:  
 

o U kunt met schriftelijke stukken, zoals bankafschriften of kwitanties, aantonen dat u de 

                                     giften hebt gedaan.  

o Het totale bedrag van uw giften is meer dan het drempelbedrag.  

o U mag voor deze giften in totaal niet meer aftrekken dan het maximum.  
 

Drempel en maximum gewone giften  
 

Voor gewone giften gelden een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van 

uw drempelinkomen, met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit 

drempelbedrag, mag u aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan het maximum. Dat is 10% 

van uw drempelinkomen.  
 

Drempelinkomen  
 

Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1(belastbaar inkomen  
uit werk en woning), 2 (aanmerkelijk belang), en 3 (sparen en beleggen), maar zonder uw  
persoonsgebonden aftrek. 
 

Drempelinkomen en fiscaal partnerschap  
 

Wanneer u geen fiscale partner heeft of alleen voor een deel van het jaar, dan telt u alleen uw 
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eigen gewone giften op en berekent u uw eigen drempelinkomen.  
 

Hebt u het hele jaar dezelfde fiscale partner? Tel dan de gewone giften van u en uw fiscale  

partner bij elkaar op. Om de drempel te berekenen, telt u de drempelinkomens van u en uw 

fiscale partner ook bij elkaar op. Bereken het aftrekbare bedrag. Het aftrekbare bedrag kunt u 

onderling verdelen zoals u dat wilt, als het totaal maar 100% is. Dit geldt ook als u een deel van 

het jaar een fiscale partner hebt en er samen voor kiest om het hele jaar fiscale partners te zijn.  
 
 

Voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften  
 

Uw gift is een periodieke gift als:  
 

o u de gift hebt laten vastleggen  

o u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de Stichting Bodhisattva  

      en deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn  

o u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar de Stichting Bodhisattva  

                    De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.  
 
 

 
 
 

(Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. 
Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen dit nu doen via een 

schriftelijke overeenkomst met de Stichting Bodhisattva.)  
 

Neemt u in de akte op dat u geen gift meer geeft als uw inkomen daalt, bijvoorbeeld omdat u 

werkloos of invalide wordt? Dan voldoet u toch aan bovenstaande voorwaarden.  
 

Mag u uw gift aftrekken?  
 

Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag.  
 

Uw periodieke gift loopt minder dan 5 jaar  
 

Betaalt u de gift niet minimaal 5 jaar achter elkaar, bijvoorbeeld omdat u werkloos wordt? Of  

omdat de Stichting Bodhisattva ophoudt te bestaan? Dan mag u de betaalde bedragen aftrekken.  
 

Wilt u een schriftelijke overeenkomst opmaken tussen u en de Stichting Bodhisattva? De  

belastingdienst heeft een aantal voorbeeldformulieren gemaakt die voor de meeste situaties 

geschikt zijn. U kunt deze formulieren gebruiken om de overeenkomst vast te leggen. Zo weet u 

zeker dat uw overeenkomst voldoet aan de voorwaarden.  
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