
Volmacht voor schenking 
Ik ga over tot fiscaal voordelige schenking bij notariële akte

Schenkservice verzorgt het opmaken van de akte.

Hierbij verklaar ik dat ik jaarlijks een bedrag van   € 300   € 500   € 1.000   € 1.500, of anders   €           (minimaal € 150)           

, zegge                                                                                                                                                                                                         schenk aan 

Stichting Bont voor Dieren gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister gehouden door de KvK onder nummer 41002701. 

Ik schenk het bovenstaande bedrag gedurende  jaar (minimaal vijf jaar), of voor  onbepaalde tijd met een minimum looptijd van vijf 

jaar. Ingaande in                     (u wordt verzocht een jaartal in te vullen).

Schenker verklaart hierbij last en volmacht te geven aan één der medewerkers van Intervivos B.V., handelend onder de naam Schenkservice, gevestigd te 3707 BJ 
Zeist, Dalweg 48, of één der medewerkers van het notariskantoor Van den Berg & Pheifer Notarissen te Bilthoven, gemeente de Bilt en andere medewerkers van de door 
Schenkservice aan te wijzen notariskantoren zowel aan hen tezamen als aan ieder van hen afzonderlijk om namens schenker te verschijnen en de akte van schenking 
in de vorm van een periodieke gift (6.34/6.38 Wet Inkomstenbelasting 2001) te tekenen en al datgene te doen wat ter zake de schenking voorgeschreven, nuttig of nodig 
mocht blijken.

Kosten voor de akte komen ten laste van bovengenoemde instelling. Indien ik voor de vervaldatum onverhoopt kom te overlijden vindt er geen uitkering plaats, ook niet 
naar tijdsgelang. Schenker verklaart: door middel van ondertekening kennis te hebben genomen van de concept notariële akte afgedrukt op één van de pagina’s van dit 
document en met de inhoud in te stemmen en geen prijs te stellen op een nadere toelichting van de inhoud van de akte door de notaris.

U wordt verzocht een kopie van uw geldige identiteitskaart (voor- en achterzijde) of paspoort en (indien van toepassing) dat van uw 
echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner ter legitimatie bij te sluiten. U kunt dit sturen naar Schenkservice, Antwoordnummer 6062, 
3700 VB Zeist (postzegel is niet nodig).

Ik wens als volgt aan Bont voor Dieren te betalen
	Ik maak het bedrag zelf over.

	Automatische incasso per maand   3 maanden   6 maanden   jaar (niet deelbare maandbedragen worden naar boven afgerond)

 Van rekeningnummer 

 Getekend te                                           Datum    

 Handtekening schenker  Handtekening echtgeno(o)t(e) / geregistreerd partner

Verklaart door medeondertekening de involge artikel 88 boek 1 van het 
Burgerlijk Wetboek vereiste toestemming te verlenen tot het hierbij gestelde.

Schenker

Achternaam        Dhr.  Mevr.

Voornamen (voluit)

Adres

Postcode                                                                  Woonplaats

Geboortedatum                                                                  Geboorteplaats

Telefoon                                                                  E-mail

Legitimatie Paspoort  Identiteitskaart                  Nummer                      (kopie meesturen)

Burgerlijke staat Ongehuwd en niet als partner geregistreerd      Gehuwd met      Geregistreerd partner van     Weduw(e)(naar) van* 

Achternaam        Dhr.  Mevr.

Voornamen (voluit)

Geboortedatum                                                                  Geboorteplaats

Legitimatie               Paspoort  Identiteitskaart                  Nummer                      (kopie meesturen)

                                  * Alleen achternaam en voornamen invullen



Concept akte van een periodieke schenking

Maximaal voordeel voor al uw giften!
Indien u van plan bent om aan meerdere goede doelen te geven, dan kunt u deze giften eenvoudig aan de akte toevoegen. Hierdoor worden deze 
giften ook volledig aftrekbaar. De kosten van de akte worden gedeeld door de opgenomen goede doelen wat het dus nog voordeliger voor ons maakt. 
Voorwaarden zijn dat het gaat om ANBI’s en het jaarlijkse bedrag van schenking minimaal € 150 per jaar bedraagt.

 Handtekening schenker  Handtekening echtgeno(o)t(e) / geregistreerd partner

      Naam ANBI instelling                                                          Plaats                                          Bedrag        Periode
       (onderstaande instellingen toevoegen aan de schenkingsakte)                                                                                                          (min. €150)                  (min. 5 jaar)

1.               €

2.               €

3.               €

4.               €

5.               €



Toelichting periodieke giften bij notariële akte

Periodieke giften zijn onder voorwaarden geheel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting; er geldt geen drempel 
en geen maximum zoals bij ‘gewone’ giften. De Belastingdienst betaalt dus maximaal mee aan uw giften! Het 
belastingvoordeel is afhankelijk van uw inkomen en leeftijd.  

  

              Gift   Belastingvoordeel                   U betaalt netto                 Instelling ontvangt

       Zonder notariële akte   € 150        €   0                            € 150                            € 150

       Met notariële akte (zelfde giftbedrag) € 259       42% van € 259 = €109                            € 150                            € 259

Het fiscale voordeel van de notariële akte bij een jaarinkomen van circa € 35.000

Schenkservice
Postbus 430
3700 AK  Zeist 
telefoon 030 69 22 242 
fax 084 22 66 294 
info@schenkservice.nl
www.schenkservice.nl

Voor u het gemak, voor ons de zekerheid
Een akte regelt u heel eenvoudig. Als u de volmacht invult en verstuurt, 
geeft u de notaris toestemming om namens u een notariële akte van 
schenking op te stellen en te passeren. U hoeft hiervoor dus niet naar 
de notaris. Daarnaast nemen wij de notariskosten voor onze rekening 
bij een minimale schenking van € 150 per jaar. Als de notaris de akte 
gepasseerd heeft, treedt de schenking in werking en mag u  de eerste 
termijn betalen. U ontvangt een afschrift van de akte per e-mail. Deze 
kunt u gebruiken voor uw belastingaangifte om het belastingvoordeel 
te ontvangen. 

   
   Voorwaarden bij aftrek van periodieke giften
 •  U heeft de gift bij een notaris laten vastleggen.
 •  U doet de gift in de vorm van vaste en gelijkmatige   

   periodieke uitkeringen die uiterlijk eindigen bij overlijden.
 •  U doet deze gift minimaal vijf jaar achter elkaar.
 •    Er staat geen tegenprestatie tegenover de gift.
 •  De instelling waaraan u schenkt is aangemerkt als   

   Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
 •  U doet jaarlijks een aangifte inkomstenbelasting en 
    geeft de schenking op als periodieke gift.

Goed om te weten
Als u al uw giften opneemt in een notariële akte dan wordt u niet meer 
geconfronteerd met de 1% aftrekbeperking. De giften die u heeft 
gedaan voor het passeren van de akte mag u niet verrekenen met uw 
jaarlijkse toezegging. Heeft u al giften gedaan in een kalenderjaar en 
wilt u fiscaal optimaal overstappen? Vraag dan de akte aan met ingang 
van het eerstvolgende kalenderjaar. 

De voordelen van een notariële schenking op een rij

•  U kunt het goede doel meer schenken zonder meer te betalen 
dankzij het belastingvoordeel.

•  Ook schenkingen die kleiner zijn dan 1% van uw jaarinkomen 
zijn fiscaal aftrekbaar. 

•  De fiscus betaalt tussen de 16% tot 52% mee aan uw schenking.
•  U hoeft niet naar de notaris en door een gunstige afspraak neemt 

het goede doel de kosten van de notaris voor haar rekening.
•  Uw goede doel is voor een periode van minimaal vijf jaar 

verzekerd van uw steun die zij kan aanwenden voor langdurige 
en duurzame projecten.

Wanneer stopt de schenking?
In de notariële akte is opgenomen in welke situaties de schenking 
eindigt. Bijvoorbeeld na een vantevoren afgesproken tijdstip of als u 
arbeidsongeschikt raakt of overlijdt. Daarnaast kan de schenking 
kostenloos stopgezet worden in het geval het goede doel failliet gaat 
of als de wettelijke ANBI-beschikking vervalt. Als u besluit uw goede 
doel voor onbepaalde tijd te steunen, dan stopt de schenking pas als u 
overlijdt. Wel heeft u dan het recht om de schenking na verloop van vijf 
jaarlijkse termijnen te beëindigen.

Voordeel voor u en het goede doel
Schenken via een notariële akte kan financieel aantrekkelijk zijn voor 
zowel u als uw goede doel.  U bepaalt zelf het bedrag van uw schenking 
en ontvangt een deel hiervan terug van de fiscus. Houdt u er wel 
rekening mee als u de hoogte van uw gift bepaalt dat het goede doel de 
notariskosten voor haar rekening neemt?

Stichting Bont voor Dieren is door de Belastingdienst 
aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. 
Giften aan Bont voor Dieren zijn voor u dus aftrekbaar 
voor de inkomstenbelasting. Daarnaast is de instelling 
vrijgesteld van heffing schenkbelasting.

Stichting Bont voor Dieren
Postbus 92044
1090 AA Amsterdam
telefoon 020 676 66 00 
fax 020 676 89 77
info@bontvoordieren.nl
www.bontvoordieren.nl


