Overeenkomst periodieke schenking
(exemplaar schenker)
1. Verklaring gift
Ondergetekende
(naam schenker):………………………………………………………………………………………..
verklaart een gift te doen aan
ARS AEMULA NATURAE te LEIDEN
De gift bestaat uit een bedrag van:……………………………………….(bedrag in cijfers)
……………………………………………………………………………………………..(bedrag in letters)
per jaar, dat gedurende tenminste vijf jaar wordt uitgekeerd en uiterlijk eindigt bij
( meerder opties mogelijk)
O het overlijden van de schenker
O vervallen ANBI status, verliezen baan of arbeidsongeschiktheid
O het overlijden van een ander dan de schenker, nl. ……………………………

2. Looptijd gift
De looptijd van de gift is
O 5 jaar
O………….jaar
O onbepaalde tijd
De datum van de eerste uitkering is op: ………………………………………………………………..

3. Gegevens schenker

Naam………………………………………………………………………………………………………………
Voornamen (voluit)………………………………………………………………………………………….
BSN………………………………..
Geboortedatum……………………………………………..
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Geboorteplaats………………………………………………………………….
Straat en huisnummer…………………………………………………………………………….
Postcode en woonplaats…………………………………………………………………………
Land………………………………………………………………………………….
Telefoonnummer……………………………………………………………..
4. Gegevens ARS

ARS AEMULA NATURAE
RSIN: 0046 43860
Registratienummer akte:……………………… (in te vullen door ARS)

5. Ondertekening schenker

Plaats………………………………………………….
Datum…………………………………………………
Handtekening

6. Ondertekening partner

Naam………………………………………………………………………………….
Voornamen (voluit)……………………………………………………………..
Burgerservicenummer:………………………………………………………..
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Geboorteplaats……………………………………………………………….
Land………………………………………………………………………………..
Ondertekening
Plaats:……………………………………………………………………………..
Datum:…………………………………………………………………………….
Handtekening partner schenker

7. Ondertekening namens ARS

Naam………………………………………………………………………………….
Functie…………………………………………………………….
Plaats:……………………………………………………………………………..
Datum:…………………………………………………………………………….
Handtekening namens ARS

8. Rekeningnummer
Het rekeningnummer waar het overeengekomen bedrag jaarlijks op overgemaakt wordt
Rekeningnummer NL48INGB0008005342 ten name van Vrienden van ARS
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Toelichting bij schenkingsformulier ARS
ARS is ANBI
ARS is door de Belastingdienst aangewezen als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Dat betekent dat u een gift aan ARS van uw inkomen mag aftrekken.
Voor giften aan culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun
aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI met 1,25 verhogen en als gift
aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het
bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.
ARS is een culturele ANBI dus bovenstaande regel is van toepassing op ARS.
Het schenkingsformulier
Doet u gift middels een periodieke schenking van tenminste 5 jaar, dan kunt u deze altijd
aftrekken zonder toepassing van het zgn. forfait. Bij het forfait kunt u pas giften aftrekken als
u boven een bepaald grensbedrag zit. Met een periodieke schenking hoeft u geen rekening
te houden met dit grensbedrag, maar kunt u het sowieso af trekken. Dan is het belangrijk
deze manier van schenking goed vast te leggen. Daar dient dit formulier dus voor.
Hoe werkt het?
U vult bovenstaand formulier in en stuur het ingevuld en al in naar ARS of u mailt het naar
ARS t.n.v. Malinda Clouder (info@arsaemula.nl). Na een paar dagen krijgt u het formulier
ook door ARS getekend retour. U dient dit op te bergen in uw administratie. ARS houdt een
kopie ervan in bezit. Op de aangegeven datum maakt u jaarlijks het overeengekomen
bedrag naar het aangegeven rekening nummer over. Bij het invullen van uw
belastingformulier voert u het overeengekomen bedrag op als periodieke gift.
Toelichting bij het formulier
1. De gift
De gift moet bestaan uit een vast en gelijkmatige periodieke uitkering of uitkeringen. Dat
betekent dat u verplicht bent elk jaar hetzelfde bedrag aan ARS te betalen. U mag zelf
bepalen of u dat jaarlijkse bedrag opsplitst in meerdere bedragen, bijv. in maand of
kwartaalbedragen, of dat u dit in een keer betaalt.
2. Looptijd gift
U moet minimaal 5 jaar een gift doen. Wilt u langer dan vijf jaar een git doen? Dan vult u dit
aan. Wilt u geven totdat u zelf aangeeft dit niet meer te willen? Kruis dan ‘onbepaalde tijd’
aan
4. Registratienummer
Dit is het nummer waaronder ARS deze overeenkomst heeft opgenomen in haar
administratie. Dit nummer bestaat uit minimaal 1 of maximaal 15 cijfers. Er mogen geen
letters of andere tekens gebruikt zijn.
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6. Ondertekening partner
Hebt u een echtgenoot of geregistreerd partner? Dan moet die de overeenkomst ook
tekenen, op grond van artikel 88, boek 1, Burgerlijk Wetboek.
Geregistreerd partnerschap is vastgelegd bij de burgerlijke stand van de gemeente. Als u niet
meer met uw partner samenleeft, moet deze, zolang de echtscheiding niet is uitgesproken,
toch meeondertekenen.
7. Ondertekening namens ARS
Hier tekent degene, die bevoegd is namens ARS te tekenen, zijn gegevens in.
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