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FISCAAL VOORDELIG SCHENKEN
Schenken en inkomstenbelasting
Wanneer u in privé een schenking doet aan de CliniClowns en in dit geval
aan een loper die voor CliniClowns de marathon van New York of Chicago
gaat lopen, kunt u deze schenking in het jaar van betaling in aftrek brengen
in uw aangifte inkomstenbelasting. De aftrek geldt voor zover de schenking
meer bedraagt dan 1% (met een minimum van € 60) van het zogenaamde
verzamelinkomen van u en uw fiscale partner gezamenlijk. Hoe meer u
dus schenkt, hoe hoger de aftrek en des te hoger het fiscale voordeel. De
maximum aftrek bedraagt 10% van het gezamenlijk verzamelinkomen. De
keuze bij wie van de fiscale partners de schenking in aftrek wordt gebracht,
is vrij. Iedere verdeling is mogelijk, zodat u de schenking in aftrek kunt
brengen bij de partner waar het fiscale voordeel het grootst is.
U kunt er ook voor kiezen via een notariële akte gedurende ten minste vijf
jaren termijnen van lijfrente te schenken. Alsdan mag de gehele betaalde
lijfrentetermijn in aftrek worden gebracht in de aangifte inkomstenbelasting;
er geldt dan geen drempelbedrag.
Indien u als ondernemer om zakelijke redenen een bedrag aan de
CliniClowns schenkt (u bent bijv. leverancier), is het geschonken bedrag als
bedrijfskosten aftrekbaar. De giftenaftrek in de inkomstenbelasting komt
dan niet aan de orde.

Schenken en vennootschapsbelasting
Een vennootschap die belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting,
kan een gift aan de CliniClowns of in dit geval aan de loper die voor
CliniClowns de marathon van New York of Chicago loopt, in aftrek van haar
fiscale winst brengen. De giften vormen dan bedrijfskosten die ten laste van
het resultaat gebracht kunnen worden. Vanaf 2012 mag
50% van de winst aan giften worden afgetrokken met een
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maximum van € 100.000.
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In sommige gevallen kan een gift ook volledig als bedrijfs
kosten ten laste van het resultaat worden gebracht. Dit
speelt bijv. als de gift kan worden gelijkgesteld met een
uitgave voor reclame, of indien de vennootschap zich
redelijkerwijs niet aan de gift heeft kunnen onttrekken,
resp. een belang heeft bij het doel van de CliniClowns.
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