Schenken aan het NMF met een akte is veel voordeliger!
In de Geefwet wordt het geven van particulieren aan culturele goede doelen extra gestimuleerd, dit
met het doel om deze instellingen de kans te geven het wegvallen van overheidssubsidie te
compenseren.

U kunt tot 65% van uw schenking aan het NMF terugkrijgen!
Aftrek bij schenkingen per akte
Schenkingen per akte kunnen volledig worden afgetrokken bij uw belastingaangifte. Dat is niet het
geval bij eenmalige schenkingen. De aftrek bij eenmalige schenkingen wordt beperkt doordat er
sprake is van een drempelbedrag dat niet afgetrokken kan worden (namelijk 1% van uw
verzamelinkomen in het jaar van schenking). Er is ook sprake van een maximumbedrag (namelijk 10%
van uw verzamelinkomen) dat in aanmerking komt voor aftrek. U heeft dus twee beperkingen. Veel
voordeliger is het afsluiten van een schenking per akte omdat daarbij geen drempel en geen
maximum geldt. Wat u van uw schenking terugkrijgt, hangt af van de hoogte van uw belastingtarief.
In de hoogste tariefgroep kunt u tot 65% van uw schenking terugkrijgen.
Wat rekenvoorbeelden
U sluit een akte af voor € 150 en u valt in het hoogste belastingtarief (52%). Uw aftrek is € 97,50. U
betaalt dus netto maar € 42,50 per jaar.
U sluit een akte af voor € 500 en u valt in het hoogste belastingtarief. Uw aftrek is € 325. U betaalt
netto dus maar € 175 per jaar.

Wat belangrijk is om te weten
Valt u in een ander belastingtarief? Als u in een ander belastingtarief valt bedraagt uw aftrek
respectievelijk 50% en 37,5%.
Simpel: een akte regelen is heel simpel. U vult het formulier op de website in en stuurt dat in
tweevoud samen met een kopie paspoort of rijbewijs van u en (eventueel) van uw partner naar het
NMF. Verder hoeft u niets te doen. U ontvangt binnen maximaal 4 weken een door het NMF
ondertekende afschrift van de akte.
Goedkoop: de kosten van de akte zijn voor rekening van het NMF. Er zijn geen additionele kosten
voor u. U betaalt alleen uw schenking aan het NMF.
Geen omkijken naar: indien u dat wilt, kunt u ons machtigen om uw jaarlijkse donatie voor u
te incasseren. U hoeft zelf helemaal niets te doen. Wij schrijven (indien mogelijk) uw jaarlijkse donatie
af in de maand juni. Elk najaar krijgt u van ons een overzicht van de stand van zaken van uw
periodieke schenking.
Beëindiging: de akte stopt automatisch na het laatste jaar en ook daar krijgt u bericht van.
U hoeft zelf niets te doen.
Tussentijdse beëindiging: uw akte wordt automatisch beëindigd in geval van overlijden van u en/of
uw partner. U zadelt dus niemand op met een eventuele last.

Let op!
De verhoogde aftrek kent beperkingen
De tarieven zoals boven genoemd gelden uitsluitend voor schenkingen aan instellingen die de status
van culturele ANBI hebben (Algemeen Nut Beogende Instellingen). Het NMF heeft deze status.
Daarnaast geldt de hogere aftrek slechts voor schenkingen tot een bedrag van € 5.000 per jaar. Als u
meer dan dat bedrag per jaar aan culturele instellingen schenkt, geldt een lager tarief voor het deel
van de schenking boven de € 5.000. U mag dan geen 65% maar 52% aftrekken van uw schenking. Voor
de andere tariefgroepen zijn de percentages 40% of 30%.

Vragen?
Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd rechtstreeks contact opnemen met de directeur van het
NMF, Manon veenendaal. Bel 020 - 6221255 of mail veenendaal@muziekinstrumentenfonds.nl.
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