Schenkingen aan MIC

De stichting Miracles in Contact kan functioneren als platform voor Een cursus in
wonderen dankzij schenkingen en donaties. Al onze activiteiten brengen vanzelfsprekend kosten
met zich mee. Wij stellen ondersteuning door middel van een eenmalige schenking of met
periodieke schenkingen dan ook heel erg op prijs. Omdat de belastingdienst ons een ANBI
(algemeen nut beogende instelling) status heeft toegekend, kun je donaties als gift aftrekken voor
de inkomstenbelasting. Dankzij jouw donaties kunnen wij ons kantoor in Baarn openhouden, een
website in de lucht houden, het MIC Magazine uitgeven en bijeenkomsten voor Cursusstudenten
blijven organiseren.
De belastingdienst maakt onderscheid tussen gewone giften en periodieke giften.
Voorwaarden voor het aftrekken van gewone giften:






De gift wordt gedaan aan een ANBI.
Deze instelling levert jou geen tegenprestatie voor de giften (ons magazine wordt niet als
tegenprestatie gezien).
Je kunt met schriftelijke stukken, zoals bankafschriften of kwitanties, aantonen dat je de gift hebt
gedaan.
Het totaal bedrag van al jouw giften is hoger dan het drempelbedrag. Dit is 1 % van jouw
drempelinkomen*) met een minimum van €60.
Je mag voor deze giften in totaal niet meer aftrekken dan het maximum drempelbedrag. Dit is 10 %
van je drempelinkomen.

*) drempelinkomen is het totaal van inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, zonder persoonsgebonden aftrekposten, zoals
bijvoorbeeld studiekosten, alimentatie, ziektekosten of giften. Heb je een fiscaal partner. Tel dan de gewone giften van jou en je
partner bij elkaar op. Om de drempel te berekenen, tel je de drempelinkomens van jou en je fiscale partner ook bij elkaar op.

Voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften:





je hebt de gift laten vastleggen in een schriftelijke overeenkomst met de ANBI aan wie je de gift doet
of in een notariële akte.
je maakt regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen over naar de ANBI die in de notariële akte of
schriftelijke overeenkomst wordt genoemd.
deze bedragen zijn steeds (ongeveer) even hoog en je maakt deze bedragen minimaal 5 jaar achter
elkaar over naar dezelfde instelling.
de ANBI levert je geen tegenprestatie voor de gift (ons magazine wordt niet als tegenprestatie
gezien).

Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag.
Nalatenschap.
Indien je ons een bedrag wilt nalaten, is het nodig dat je naar de notaris gaat om je wensen in een
testament te laten vastleggen. Je kunt kiezen voor een erfstelling of legaat. Bij een erfstelling wordt

stichting Miracles in Contact benoemd tot (mede-) erfgenaam. En bij een legaat krijgt MIC een door jou
bepaald bedrag of goederen, zoals een huis of een effectenportefeuille. Aangezien MIC geen
successierechten hoeft te betalen over nalatenschappen, komt dit volledig ten goede aan MIC.
Wat is je voordeel?
Op de website van de belastingdienst kun je de huidige tarieven voor de verschillende belastingschijven
vinden. De aftrek gaat uiteraard van de hoogste tariefschijf af. Is het percentage hiervan bijvoorbeeld 52
%, dan wordt meer dan de helft van je gift feitelijk door de overheid betaald.
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