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Auroville International Nederland is een vereniging met ANBI status. Dat is een Algemeen 
Nut Beogende Instelling die door de Belastingdienst officieel is erkend als een Goede Doelen 
Organisatie, zie het overzicht op www.anbi.nl of  www.belastingdienst.nl . De ANBI 
erkenning  betekent dat giften en periodieke giften aan Auroville International Nederland 
voor de donateur fiscaal aftrekbaar zijn van de Inkomstenbelasting. Hieronder zetten we de 
belangrijkste fiscale mogelijkheden om te doneren op een rijtje.  Wie weet kunt u er gebruik 
van maken voor eind december 2017 en uw donatie voordeliger maken voor uzelf met 
gebruikmaking van de aftrekmogelijkheden van de inkomstenbelasting.   
 

Drempels en maxima  
Een ‘persoonlijke gift’ wil zeggen dat u de uitgave als privé- persoon moet doen. Donaties 
kunt u aftrekken als ze meer bedragen dan 1 procent van het zogenoemde drempelinkomen, 
met een minimum van € 60. Maar u mag niet meer aftrekken dan 10 procent van dit 
drempelinkomen.  Bij een gezamenlijk drempelinkomen van bijvoorbeeld € 45.000 is de 
drempel € 450 en is € 4.500 het maximaal aftrekbare bedrag. Stel u schenkt € 1.000, dan is € 
550 aftrekbaar.  
Wat is uw drempelinkomen? Dat is het totaal van het inkomen uit werk en woning, het 
inkomen uit ‘aanmerkelijk belang’ en het belastbare inkomen uit sparen en beleggen (samen 
box 1, 2 en 3), maar zonder rekening te houden met uw zogeheten ‘persoonsgebonden 
aftrek’. Als u een fiscale partner hebt, wordt bij de bepaling van de giftendrempel en het 
giften maximum het gezamenlijke bedrag van de beide drempelinkomens aangehouden.  
Aftrek: in welk jaar? Schenkingen kunnen afgetrokken worden van het belastbare inkomen 
in het jaar waarin ze daadwerkelijk zijn betaald. Het is voordeliger om giften die u twee jaar 
wilt doen in december  te combineren: de gift voor 2017 en die voor 2018 bijvoorbeeld. Dan 
wordt de drempel  maar 1 keer ingevoerd in plaats van twee keer waardoor u een hogere 
aftrek heeft. U kunt meer jaren combineren zolang het bedrag aan giften onder het 
maximum van 10% van uw drempelinkomen  blijft.  
Advies: bewaar het bankafschrift van de overboeking van de gift naar Auroville International 
Nederland, de Belastingdienst kan het u later ter inzage vragen. Vermeld svp  uw naam en 
plaatsnaam bij de overboeking en het project waarvoor de donatie is bedoeld. Dan kan de 
penningmeester van Auroville International Nederland u als u dat nodig heeft een 
bevestiging van de ontvangen donatie sturen.  
  

 
  

 



 

De periodieke schenking  
Als u via Auroville International Nederland verschillende jaren achter elkaar donaties wilt 
geven aan projecten in Auroville, is het aan te bevelen om gebruik te maken van de 
zogenoemde periodieke schenking. Dan zijn de donaties namelijk volledig aftrekbaar voor de 
inkomstenbelasting, dus zonder toepassing van de 1% drempel en het maximum van 10%, 
mits u voldoet aan de voorwaarden. Als u daarnaast nog een eenmalige donatie doet, blijven 
de periodieke schenkingen toch voor de volle 100 procent aftrekbaar. Ook voor Auroville 
International Nederland en Auroville is deze constructie prettig, aangezien de donaties dan 
gebruikt kunnen worden voor langdurige projecten. De periodieke schenking kan in een 
overeenkomst tussen de schenker en de begunstigde worden vastgelegd.  
Een modelovereenkomst voor de periodieke schenking kan gedownload worden van de 
website van de Belastingdienst. Vastlegging in een notariële akte mag, maar hoeft dus niet 
meer.  
Er is sprake van een aftrekbare periodieke gift:  

● als de schenking aan Auroville International Nederland is vastgelegd in een 
schenkingsovereenkomst met Auroville International Nederland;  

● als u zich verplicht om ten minste vijf opeenvolgende jaren een bedrag te schenken, 
waarbij deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn;  

● u in de overeenkomst opneemt wanneer het overmaken van de donaties eindigt, 
uiterlijk bij overlijden;  

● als Auroville International Nederland u geen tegenprestatie levert voor de gift.  
Auroville International Nederland hoeft geen schenkbelasting te betalen voor de donaties in 
geld of goederen die zij ontvangt. Voor anderen varieert de verschuldigde schenkbelasting 
van 10% voor partners tot 40% tot relaties die niet tot de familie behoren.  
 

Transparantie overboekingen 
De penningmeester van Auroville International Nederland maakt de donaties eens per 
kwartaal over naar het collectieve Unity Fund van Auroville met een overzicht van de 
donaties en de projecten  of de projecthouder voor wie ze zijn bedoeld. Een grotere donatie 
waarbij de ontvanger het geld per direct of op korte termijn nodig heeft wordt tussentijds 
overgemaakt en niet aan het einde van het kwartaal als dat te lang zou duren.  De beheerder 
van het Unity Fund stuurt Auroville International Nederland een bericht van ontvangst zodra 
de gelden binnen zijn. Daarop stuurt de penningmeester de projecthouders, indien de 
gegevens bekend zijn, een bericht welk bedrag hij heeft overgeboekt naar het Unity Fund. 
Als de projecthouder zich meldt bij het Unity Fund, kan het betreffende bedrag verder 
overgeboekt worden naar de unitaccount van het project. Voor het overboeken van de 
donaties brengt Auroville International Nederland alleen de bankkosten in rekening. Daarbij 
wordt een door de vereniging goedgekeurde staffelkorting toegepast. Het Unity Fund van 
Auroville brengt een klein bedrag in rekening voor de interne overboeking van de donaties.  
 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Auroville International Nederland: 
Voorzitter: mr. Josee Lamers, voorzitter@auroville.nu 
Penningmeester: Johan van den Bor, penningmeester@auroville.nu 
Auroville International Nederland: www.auroville.nu  
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