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Voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften 

Uw gift is een periodieke gift als: 

 u de gift hebt laten vastleggen 

 u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI of 
vereniging die in de notariële akte (of schriftelijke overeenkomst) wordt genoemd 

 deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn 

 u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of 
vereniging 
De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden. 

 de ANBI of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift 

 
Let op! 
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 of u de gift via 
de notaris wil vastleggen of  via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of 
vereniging waaraan u de gift doet. 

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. 

Verder informatie op de website van de belastingdienst: 

Periodieke gift in geld 

Gebruik het formulier 'Periodieke gift in geld' als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld 
wilt doen aan een goed doel. Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte 
voor de ontvangende instelling. Als alles is ingevuld, kunt u deze overeenkomst voor uw 
eigen administratie bewaren. 
 
Betalingsvolmacht 

Wilt u dat uw periodieke gift in geld automatisch naar het goede doel wordt 
overgemaakt? Dan kunt u het formulier 'Betalingsvolmacht' gebruiken. Als u het 
formulier helemaal invult en naar de ontvangende instelling verstuurt, geeft u het goede 
doel toestemming om de gift automatisch van uw rekening af te schrijven. 

 

 
Ter informatie: het RSIN nummer van de stichting is 801779303. 
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