Scouting Nederland Fonds

Schenken en nalaten
Met een gift kunt u het Scouting Nederland Fonds op elk door u gekozen moment steunen. De giften
zijn aftrekbaar voor de belasting; het levert u een fiscaal voordeel op en het is gemakkelijker te
regelen dan u denkt. Voor het Scouting Nederland Fonds gelden speciale belastingregels omdat zij
aangemerkt is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarom hoeft er over schenkingen geen
schenkingsrecht te worden betaald. Zo helpt de fiscus een handje mee aan het ondersteunen van het
jeugd- en jongerenwerk.
Schenken - een eenmalige gift
Een (gewone, eenmalige) gift of schenking kunt u doen door overmaking van het door u beoogde
bedrag onder vermelding van 'gift' of 'schenking'. Omdat het Scouting Nederland Fonds een
'algemeen nut beogende instelling' is, is deze gift of schenking aftrekbaar voor de inkomstenbelasting
als persoonsgebonden aftrek. U kunt giften of schenkingen aftrekken voor zover deze meer dan 1%
(de drempel) en niet meer dan 10% (het maximum) van uw inkomen bedragen (het totale inkomen van
box 1, 2 en 3). Dit betreft dan het verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek.
Uw belastingvoordeel is afhankelijk van het belastingtarief waaronder u valt. Bij giften in natura is de
waarde in het economische verkeer op het moment van de gift bepalend.
Schenken - een periodieke gift
Het belastingvoordeel bij een periodieke schenking (in de vorm van lijfrentetermijnen) is nog groter.
Wanneer u een jaarlijkse schenking doet voor ten minste vijf jaar, is de jaarlijkse betaling in zijn geheel
aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Het Scouting Nederlands Fonds is dan voor langere tijd
verzekerd van een vast bedrag dat aangewend kan worden voor langdurige en duurzame projecten. U
kunt de gift - zonder drempel en maximum - als persoonsgebonden aftrek in aanmerking nemen.
Afhankelijk van het belastingtarief waaronder u valt, kan het belastingvoordeel voor u oplopen tot
52%. De schenking moet bij notariële akte worden gedaan of middels een schriftelijke overeenkomst
tussen u en het Scouting Nederlandfonds.
Nalaten
Bij een legaat komt een door u te bepalen bedrag na uw overlijden ten goede aan het Scouting
Nederland Fonds. U hoeft in uw testament niets anders aan te geven dan welk bedrag u nalaat aan
het fonds. Ook kunt u per legaat roerende of onroerende goederen aan het fonds nalaten. Bij een
erfstelling kunt u het Scouting Nederland Fonds tot erfgenaam benoemen voor elk gewenst deel van
uw nalatenschap.
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Fondsen op naam
Een fonds op naam is een bijzondere vorm van schenken of nalaten. Het biedt particulieren, maar ook
bedrijven en instellingen de mogelijkheid een onderdeel van het werkterrein van Scouting Nederland
te steunen. Een fonds op naam is een aantrekkelijke en persoonlijke manier om Scouting Nederland
substantieel te steunen. U kunt een fonds op naam zowel tijdens uw leven als door middel van uw
testament oprichten. De schenking tijdens leven kan geschieden in de vorm van een eenmalige
schenking of in de vorm van een periodieke schenking. U profiteert van de fiscale voordelen en
Scouting Nederland neemt de zorg voor realisering van 'uw goede doel' op ons. Binnen het Scouting
Nederland Fonds is het Fonds Els Gout-van Eek een voorbeeld van een fonds op naam.
Informatie en advies
Voor advies over en/of het regelen van periodieke schenkingen, legaten en erfstellingen kunt u zich
wenden tot uw eigen notaris of de notaris van Scouting Nederland.
Voor meer informatie over schenken en nalaten kunt u terecht bij Janneke van Aartrijk,
janneke.van.aartrijk@scouting.nl
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