
 

Extra rekenvoorbeeld: “Overeenkomst Periodieke Gift” (voorheen notariële Akte) 

 

 
Tarief inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen voor box 1: het belastbaar inkomen uit werk en woning 2018 

Bron: www.belastingdienst.nl  

 

Situatie  

U bent 58 jaar oud en heeft een inkomen van € 32.000. U wilt ons jaarlijks steunen met een 

totaal giftbedrag van € 200. 

Rekenvoorbeeld A  

U schenkt niet via een Overeenkomst Periodieke Gift. Het deel van uw gift dat meer dan 1% van 

uw inkomen is, kunt u aftrekken van de belasting. In dit geval is dit dus 1% x € 32.000 = € 320. 

Aangezien dit bedrag hoger is dan uw jaarlijks giftbedrag van € 200, is deze bijdrage niet 

aftrekbaar.  

Rekenvoorbeeld B  

Voor Amref Flying Doctors is het erg interessant als u schenkt via een Overeenkomst Periodieke 

Gift. U kunt namelijk méér schenken, terwijl u het netto niets meer kost. In bovenstaand 

voorbeeld kunt u maar liefst € 338 aan AMREF schenken terwijl netto uw jaarlijks giftbedrag € 

200 blijft.  

 

Als u namelijk schenkt via een Overeenkomst Periodieke Gift is uw gehele jaarlijkse giftbedrag 

aftrekbaar. Met uw salaris van € 32.000 betaalt u 40,85% inkomstenbelasting (zie bovenstaande 

tabel). Dit betekent dat u 40,85% x € 338 = € 138 terugkrijgt van de belastingdienst.  

 

Met andere woorden: u geeft ons jaarlijks € 338, maar het kost u maar € 200. 

 

Hoe maak ik de juiste berekening voor mijn eigen situatie ? 

 

Het lijkt allemaal heel erg ingewikkeld, maar dat is het niet. Om zelf te kunnen berekenen heeft u 

een aantal gegevens nodig:  

 Uw jaarlijks inkomen. Dit vindt u bijvoorbeeld terug op uw jaaropgave. Hiermee bepaalt u 

uw inkomstenbelastingpercentage uit bovenstaande tabel.  

 Het bedrag dat u jaarlijks netto ( na belastingteruggave) wilt schenken.  

Indien u deze gegevens heeft, kunt u eenvoudig berekenen welke bedrag u kunt schenken met 

een Overeenkomst Periodieke Gift. Op onze website www.amref.nl vindt u onder “Zo kunt u 

helpen” de mogelijkheid: “Schenken met belastingvoordeel”. Hier vindt u meer informatie over 

een Overeenkomst Periodieke Gift en kunt u online een berekening maken.  

 

U kunt natuurlijk ook telefonisch contact opnemen met Amref op telefoonnummer:  

071 576 94 76. Geheel rijblijvend rekenen wij samen met u uit welk bedrag u kunt schenken met 

een Overeenkomst Periodieke Gift. 

http://www.belastingdienst.nl/
http://www.amref.nl/

