
 

Geef met belastingvoordeel 

Doneer via een periodieke schenking om te profiteren van belasting-

voordeel. Elke euro aan donaties is volledig aftrekbaar van de belasting. 

Belastingvoordeel 

Met een periodieke schenking doneer je een vast bedrag over een 

periode van minimaal 5 jaar. 

Hierdoor kun je jouw donatie aan Viore, ongeacht de hoogte, volledig 

aftrekken van de belasting. 

Meer geven voor hetzelfde geld 

Met een periodieke schenking kan je meer geven dan met een reguliere 

gift, vanwege het belastingvoordeel. Je kunt dus meer mensen helpen 

die leven met kanker, zonder dat het jou extra geld kost. Netto geef je 

hetzelfde bedrag, maar Viore ontvangt een hogere gift. Periodiek 

schenken kan tegenwoordig ook zonder een akte. Afhankelijk van de 

belastingschijf waarin je zit, ontvang je tot maximaal 52% van de gift 

retour van de Belastingdienst. 

Periodieke schenking in 5 stappen 

Een periodieke schenking leg je vast met een schriftelijke overeenkomst. 

Dit kan samen met een medewerker van Viore en zonder tussenkomst 

van een notaris. 

1. Bepaal hoeveel je netto aan Viore wilt schenken. Gebruik hiervoor 

een rekenhulp. 

2.  Download de overeenkomst ‘periodieke gift in geld’. De 

overeenkomst bestaat uit twee exemplaren, één voor jou en één 

voor Viore. Vul beide overeenkomsten volledig in, print deze en 

onderteken beide exemplaren. Wil je jouw periodieke gift 

https://www.berekenhet.nl/giften/periodieke-giften.html
https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_%20period_gift_in_geld_ib0802z2fol.pdf


automatisch laten afschrijven? Vul dan ook de Betalingsvolmacht – 

periodieke schenking in. 

3.  Scan de formulieren in en stuur deze naar directeur@viore.org of 

stuur ze per post naar Viore. 

4.   Viore vult ontbrekende informatie in en ondertekent de 

overeenkomst. 

5.  Je ontvangt de exemplaren voor jou als schenker retour.  

Bewaar de overeenkomst goed, want de Belastingdienst kan 

hierom vragen. 

Meer informatie 

Hier vind je meer informatie over periodiek schenken. 

Contact 

Heb je vragen of hulp nodig bij het vastleggen van een periodieke 

schenking? Neem contact op met Miranda van den Eijnden via 

directeur@viore.org. 

 

 

Rekenvoorbeeld 

 

 Viore ontvangt Je krijgt terug 

van de 

Belastingdienst 

Je betaalt per 

jaar (netto) 

Donatie zonder 

periodieke 

schenking 

 

€ 120 

 

 

€ 0* 

 

 

€ 120 

Periodiek 

schenking 

belastingtarief 

 

 

€ 202 

 

€ 82 

 

 

€ 120 

• Zonder periodiek schenking kun je giften tot 1% van je inkomen 

niet aftrekken 

https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/betalingsvolmacht_period_gift_in_geld_ib0822z2fol.pdf
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/schenken/giften_aan_goede_doelen/periodieke_en_gewone_giften/voorwaarden_aftrek_periodieke_giften/
mailto:directeur@viore.org

