12345

07

2007 Aanvullende toelichting
Bij voorlopige teruggaaf
inkomstenbelasting 2007
voor buitenlandse
belastingplichtigen

Aftrek giften

Kosten niet gedeclareerd
Maakt u in 2007 kosten voor een instelling die voldoet aan de
voorwaarden voor aftrek van giften? Dan kunt u deze kosten als gift
meetellen als u ze bij die instelling kon declareren, maar dat niet heeft
gedaan. Gaat het om niet-gedeclareerde autokosten, dan kunt u een
vast bedrag meetellen van € 0,19 per kilometer. Het vaste bedrag
geldt niet voor taxikosten.

Maakt u in 2007 geld over aan hulporganisaties bijvoorbeeld
het Nederlandse Rode Kruis of een kerkelijke instelling? Dan
mag u onder bepaalde voorwaarden deze giften aftrekken als
persoonsgebonden aftrek. Ook als u kosten maakt voor
hulporganisaties, kunt u deze onder bepaalde voorwaarden
als gift meetellen. Als u de giften heeft laten vastleggen bij
een notaris (periodieke giften), gelden andere voorwaarden.

Drempel en maximaal aftrekbedrag
De drempel voor aftrek van gewone giften is 1% van uw
drempelinkomen, maar minimaal € 60. U mag maximaal 10% van
uw drempelinkomen aan gewone giften aftrekken. Uw drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1,
2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. Als u het hele
jaar een fiscale partner heeft, moet u ook het drempelinkomen van
uw fiscale partner meetellen.

U komt alleen voor deze aftrek in aanmerking als u heeft gekozen
voor behandeling als binnenlandse belastingplichtige (bij vraag 4) of
als u alleen premieplichtig bent.
Giften aan de volgende instellingen in Nederland mag u meetellen:
- kerkelijke instellingen;
- levensbeschouwelijke instellingen;
- liefdadigheidsinstellingen;
- culturele instellingen;
- wetenschappelijke instellingen;
- instellingen die het algemeen nut beogen.

Voorwaarden aftrek periodieke giften
Periodieke giften mag u onder de volgende voorwaarden aftrekken:
- U heeft de gift bij een notaris laten vastleggen.
- U doet de gift in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke
uitkeringen die uiterlijk eindigen bij overlijden.
- U doet deze gift minimaal vijf jaar achter elkaar.
- Er staat geen tegenprestatie tegenover de gift.

Het gaat bijvoorbeeld om giften aan instellingen voor bestrijding van
ziekten, hulp aan gehandicapten, kinderbescherming,
ontwikkelingshulp, vluchtelingenhulp, natuurbehoud, redding op zee,
oorlogsomstandigheden en natuurrampen. Of bijvoorbeeld
instellingen als het Nederlandse Rode Kruis, Stichting 1940-1945,
musea en politieke partijen.

Voor de aftrek van periodieke giften geldt geen drempel en geen
maximum.
Voor giften aan instellingen die in het buitenland gevestigd zijn,
gelden speciale regels.

Voor giften aan instellingen die in het buitenland gevestigd zijn,
gelden speciale regels.

Meer informatie over giften aan instellingen die in het buitenland
gevestigd zijn kunt u krijgen bij de BelastingTelefoon Buitenland:
(+31)(0)55 538 53 85.

Meer informatie over giften aan instellingen die in het buitenland
gevestigd zijn kunt u krijgen bij de BelastingTelefoon Buitenland:
(+31)(0)55 538 53 85.

Periodieke giften aan verenigingen
Periodieke giften aan verenigingen kunt u aftrekken als de
vereniging:
– in Nederland is gevestigd;
– minimaal 25 leden telt;
– volledige rechtsbevoegdheid heeft;
– niet onder de vennootschapsbelasting valt of daarvan is vrijgesteld.

Voorwaarden aftrek gewone giften

7665

Gewone giften mag u onder de volgende voorwaarden aftrekken:
- U kunt met schriftelijke stukken aantonen dat u de gift daadwerkelijk heeft gedaan, bijvoorbeeld aan de hand van bankafschriften of kwitanties. Stuur de stukken niet mee met het
verzoek om voorlopige teruggaaf.
- De uitgaven zijn hoger dan een bepaald bedrag, de drempel.
Het bedrag boven de drempel mag u aftrekken tot een bepaald
maximum.
- Er staat geen tegenprestatie tegenover de gift.

Rekenhulp aftrekbedrag giften
Met de Rekenhulp aftrekbedrag giften op bladzijde 2 berekent u het
bedrag dat u bij vraag 19f van het formulier moet invullen.
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Rekenhulp aftrekbedrag giften

Berekening drempelinkomen giften

Fiscale partner

Neem over van A uit Rekenhulp A op
blz. 32 in de toelichting

Als u heel 2007 een fiscale partner heeft, dan telt u de aftrekbare
giften van u en uw fiscale partner bij elkaar. Voor de berekening
van de drempel telt u het drempelinkomen van u en uw fiscale
partner samen. Vervolgens kunt u het aftrekbedrag verdelen zoals
u dat wilt, zolang het totaal maar 100% is.

Neem over van C uit Rekenhulp A op
blz. 32 in de toelichting
Neem over van D uit Rekenhulp A op
blz. 32 in de toelichting

Geen fiscale partner
Als u geen fiscale partner heeft, dan trekt u uw eigen giften af. Dit
geldt ook als u een deel van 2007 een fiscale partner heeft en niet
kiest om heel 2007 als elkaars fiscale partner te worden
beschouwd.

+

Totaal inkomsten Tel op
Neem over van B uit Rekenhulp A op
blz. 32 in de toelichting

a Gewone giften

–
G

Drempelinkomen giften Trek af
b Drempel Neem over van H uit de
berekening hiernaast

–

1%

C

c Trek af. Als het bedrag negatief is,
vul dan € 0 in

Drempel Bereken 1% van G, maar
vul minimaal € 60 in

Vul hierboven in
bij B

D

d Aftrekbedrag Neem over van C, maar vul
niet meer in dan 10% van het bedrag bij G
hiernaast
E

e Periodieke giften bij notariële akte

H

+

f Aftrekbedrag giften Tel op: D plus E

2

x

