
www.icf-leiden.nl/doneerinfo

ALGEMENE INFO DONEREN

ICF is als een levend organisme en niet een vastgeroeste organisatie. Zonder jouw trouwe financiële
ondersteuning, je trouwe medewerking en jouw creatieve denken, nog maar niet te spreken over jouw
individuele gaven en talenten, zou deze kerk niet zijn wat het vandaag de dag is en in de toekomst zijn kan!

We bedanken je voor iedere vorm van bijdrage en willen je graag de volgende mogelijkheden geven om ICF
actief te ondersteunen. ICF Leiden heeft tevens de ANBI status, waardoor jouw giften aan ICF, op onderstaande
manieren gedaan, fiscaal afgetrokken mogen worden van de belasting. Heb je vragen of wil je meer informatie,
neem dan contact op met julie.mingeli@icf-leiden.nl.

MANIEREN VAN DONEREN

Er zijn diverse manieren van doneren. Doneer op een manier die bij jou past.

IDEAL - Aftrekbaar van de belasting
De makkelijkste manier van doneren is via iDeal. Je kunt dit online doen via: www.icf-leiden.nl/doneer

PAYPAL - Aftrekbaar van de belasting
Snel en gemakkelijk via PayPal via: www.icf-leiden.nl/doneer

BANKOVERSCHRIJVING - Aftrekbaar van de belasting
Een (automatische) bankoverschrijving is een ideale manier van geven. Een bankoverschrijving
kan je regelen via online bankieren of via jouw bank-app op je smartphone of tablet. Je hebt daarvoor de
volgende gegevens nodig:

Ten name van: ICF Leiden
IBAN: NL68 RABO 0129 183 334

Ten name van: ICF Rotterdam
IBAN: NL30 RABO 0304 6519 74

Ten name van: ICF Amsterdam
IBAN: NL55 RABO 0315 2258 82

Ten name van: ICF Utrecht
IBAN: NL07 RABO 0332 8560 11

AUTOMATISCHE INCASSO - Aftrekbaar van de belasting
Je kunt ook gebruik maken van een automatische incasso. Een automatische machtiging kan je online afgeven via:
http://bit.ly/icfmachtiging

COLLECTE OP ZONDAGEN - NIET aftrekbaar van de belasting

KERK NIEUW ERVAREN
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Op zondagen in de Celebrations kan jij jouw gift in de collecte doen. Contante giften in de collecte kunnen NIET
afgetrokken worden van de belasting. Als je tijdens een Celebration geld wil overmaken, doe dat via je bankapp.
Dan is je collecte wel aftrekbaar van de belasting.

WAT JE MOET WETEN MET BETREKKING
TOT FISCAAL AFTREKKEN VAN JOUW GIFTEN!

Donaties aan ICF kunnen afgetrokken worden van de belasting. Afhankelijk van de hoogte van jouw inkomsten en
donaties kan je 30-50% van jouw donaties terug krijgen van de belasting. Hieronder lees je daar meer over.

MINIMUM AFTREK
De drempel voor giftenaftrek bedraagt 1% van het drempelinkomen met een minimum van € 60. Wat boven dit
drempelbedrag is geschonken aan goede doelen met een ANBI status, mag als aftrekpost worden opgevoerd.

MAXIMUM AFTREK
Er geldt ook een maximum voor de belastingaftrek. Het totaal aan giften mag niet hoger zijn dan 10% van het
'drempelinkomen'. Je mag natuurlijk altijd meer geven dan 10%, maar alles wat je geeft boven de 10% van het
drempelinkomen is niet fiscaal aftrekbaar.

Jouw donaties aftrekken van de belasting doe je  jaarlijks in jouw belastingaangifte. Heb je hier vragen over dan
helpen wij jou graag verder. Mail ons via julie.mingeli@icf-leiden.nl.

PERIODIEKE OVEREENKOMST
Wil je de eerste 1% en alles boven 10% toch aftrekbaar maken van de belasting, maak dan gebruik van een
periodieke overeenkomst.

Een periodieke schenking is eenvoudig te regelen door middel van een schriftelijke overeenkomst. Voorheen moest
dat nog door middel van een notariële akte. Vanaf 1 januari 2014 mag dat ook door middel van een onderhandse
schenkingsovereenkomst.

Je kunt hiervoor gebruik maken van de overeenkomst tot periodieke schenking aan ICF. Lees de toelichting op de
overeenkomst tot periodieke schenking, hoe het formulier ingevuld moet worden. Het ingevulde en ondertekende
document stuur je in tweevoud per post naar onderstaand adres of digitaal e-mailen naar
julie.mingeli@icf-leiden.nl.

ICF
Oegstgeesterweg 206B
2231 BD Rijnsburg
Nederland

Bij de aangifte hoeft geen bewijs te worden geleverd van giften aan goede doelen. Bewijzen moeten er wel zijn als
de Belastingdienst erom vraagt. Meestal liggen de giften vast in bankafschriften. ICF stuurt jou voor eind maart
een bericht dat je het overzicht van jouw giften kan downloaden in ICF Account. Heb je nog geen account maak
deze dan HIER kosteloos aan.

Rekening houdend met bovenstaande en afhankelijk van jouw inkomsten, krijg je 30-50% van jouw giften terug van
de belastingdienst.

Meer informatie over giften kan je vinden op de website van de belastingdienst:
http://www.belastingdienst.nl/giften
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DONATIE CALCULATOR

Om direct een redelijk goed beeld te krijgen van wat je terugkrijgt van de belastingdienst ten opzichte van jouw
donaties aan ICF is via een donatie calculator. Gebruik deze calculator om te zien wat jij terug ontvangt van jouw
donaties met of zonder periodieke overeenkomst: http://bit.ly/DonatieCalculator

VRAAG & ANTWOORD

Wij helpen jou graag verder met betrekking tot donaties aan ICF, hoe je deze kunt aftrekken van de belasting of
andere vragen of opmerkingen die jij hebt. Mail jouw vragen of opmerkingen naar julie.mingeli@icf-leiden.nl.
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