Beter nu dan later:
regel de fiscale aftrek van giften
Sinterklaas komt eraan, de goed heilig man die zo goed
schenken en dichten kan. De december maand, de korte
en vrij donkere maand, wordt vrolijk gekleurd door
cadeaus die we elkaar geven met Sinterklaas en/óf met
de Kerst. Op 31 december is het jaar afgelopen en
maken we ons op met vuurwerk en al om het nieuwe
jaar in te gaan. Het is ook een maand om de balans op te
maken, te kijken hoe hoog of laag het drempelbedrag is
voor de aftrekbaarheid van giften voor goede doelen. In
Nederland hebben we een rijke traditie van
vrijgevigheid, het geven van steun bij rampen en steun
aan goede doelen.
De ontwikkeling van Auroville als de Stad die de wereld
nodig heeft, is een Goed Doel van en voor de hele
wereld. Auroville International Nederland is door de
Belastingdienst erkend als een Goede Doelen
organisatie: we hebben, yes, de ANBI status. ANBI staat
voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een mond vol,
maar het betekent simpelweg dat een donatie die u via
onze vereniging aan een project in Auroville geeft, voor
u fiscaal aftrekbaar is van de belasting. Giften kunt u
aftrekken als ze meer dan 1% bedragen van het
drempelinkomen, met een minimum van €60 over het
jaar. En wist u dat als u vijf jaar lang een vast bedrag als
donatie geeft, dat bedrag helemaal aftrekbaar is van de
belasting? In dat geval is er geen drempelbedrag.
Goede Doelen Nederland heeft in samenwerking met
notarissen de Goede Doelen Gids 2016 uitgegeven en de
belangrijkste zaken goed en overzichtelijk op een rijtje
gezet.
We hebben een samenvatting gemaakt van die dingen
die belangrijk zijn voor ons als ANBI organisatie: doe er
uw voordeel mee. Overstijg het drempelbedrag zodat
uw gift veel rendabeler wordt en kies voor een project
dat u graag steunt, misschien wel vijf jaar lang.
En het is ook interessant voor de Nederlandse Aurovilianen: u kunt door Auroville International Nederland tot mede
erfgenaam te maken of een schenking in de vorm van een legaat te doen, de ontwikkeling van de City ondersteunen
en vooral: het betalen van veel erfbelasting voorkomen over de erfenis die u misschien nalaat aan uw erfgenamen
in Nederland. Als u geen testament heeft gemaakt, bepalen de wettelijke regels van het erfrecht wie er zullen
erven. Als ANBI instelling hoeft AVI NL geen erfbelasting te betalen zodat uw bijdrage voor 100% -minus de
bankkosten- in Auroville terecht komt. Even goed regelen voor 2016 voorbij is?
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