Periodieke schenkingsovereenkomst
doneren met belastingvoordeel

1

VERKLARING GIFT

1.1

De ondergetekende (naam schenker) __________________________________________

□ man

□ vrouw

verklaart een gift te doen aan Vereniging Ekklesia Amsterdam van (minimaal €50,- per jaar)
1.2

Jaarbedrag in cijfers: _______________ 1.3..Jaarbedrag in letters: _____________________________ euro

2

LOOPTIJD VAN DE GIFT

2.1

Wat is de looptijd van de gift?

2.2

In welk jaar vindt de eerste uitkering plaats? ____________________________________________________

2.3

De gift wordt gedurende minstens vijf jaar uitgekeerd en eindigt uiterlijk bij:

□ Onbepaalde tijd

□ 5 jaar

□ ____ jaar (minimaal 5 jaar)

□ het overlijden van de schenker
□ het overlijden van een ander dan de schenker, namelijk: _________________________________________

3

GEGEVENS SCHENKER

3.1

Naam: ___________________________________________________________________________________

3.2

Voornamen (voluit): ________________________________________________________________________

3.3

BSN/Sofinummer: __________________________________________________________________________

3.3

Geboortedatum: __________________ 3.4 Geboorteplaats: _______________________________________

3.5

Straat en Huisnummer: _____________________________________________________________________

3.6

Postcode: __________ 3.7 Woonplaats: ______________________ 3.8 Land: _______________________

3.9

Telefoonnummer: __________________________________________________________________________

3.10

E-mailadres: ______________________________________________________________________________

3.11

Heeft u een partner? (huwelijk of geregistreerd partnerschap)

4

GEGEVENS PARTNER

4.1

Naam: ___________________________________________________________________________________

4.2

Voornamen (voluit): ________________________________________________________________________

4.3

BSN/Sofinummer: __________________________________________________________________________

4.5

Geboortedatum: __________________ 4.6 Geboorteplaats: _______________________________________

4.7

Adres indien afwijkend): _______________________________________________________________________________________________

□ ja

□ nee (ga door naar 5)

(AL LEEN INVUL LEN ALS ER SPRAKE IS VAN EEN HUWELIJK OF GE REGISTREERD PAR TNERSCHAP)

5

GEGEVENS VERENIGING EKKLESIA AMSTERDAM

5.1

Naam begunstigde: Vereniging Ekklesia Amsterdam, Keizersgracht 102, 1015 CV Amsterdam

5.2

Transactienummer (wordt door Ekklesia Amsterdam ingevuld): ______________________________________

5.3

RSIN/fiscaal nummer: 006053361

6

BETAALWIJZE

Ik maak zelf het bedrag over op rekening (IBAN) NL67 TRIO 0198 0691 46 t.n.v. Vereniging Ekklesia Amsterdam
onder vermelding van het transactienummer dat wordt verstrekt door Verenging Ekklesia Amsterdam (zie 5.2)
Betalingen die gedaan zijn vóór aanvaarding van deze schenkingsovereenkomst door Vereniging Ekklesia Amsterdam,
worden niet meegerekend.

7

ONDERTEKENING NAMENS VERENIGING EKKLESIA AMSTERDAM

7.1

Naam: M.P.M. de Jonge, penningmeester

7.4

Handtekening namens Vereniging Ekklesia Amsterdam: ____________________________________________

8

ONDERTEKENING SCHENKER

8.1

Plaats: __________________________________________________________ 8.2 datum: ______________

8.3

Handtekening schenker: _____________________ 8.4 Handtekening partner*: _______________________

7.2 plaats: Amsterdam

7.3 datum: ______________

*Alleen ondertekenen als er sprake is van geregistreerd partnerschap.

9

VERZENDING

Stuur dit formulier in een gefrankeerde envelop naar onderstaand adres:
Vereniging Ekklesia Amsterdam
T.a.v. Monica de Jonge, penningmeester
Keizersgracht 102
1015 CV Amsterdam

10

TOELICHTING

Looptijd periodieke schenking
Een
voorwaarde
voor fiscale
aftrekbaarheid is dat de schenking
minimaal 5 jaar aaneengesloten
loopt. Heeft u een schenking voor
onbepaalde tijd dan heeft u de
mogelijkheid na 5 jaar de periodieke
schenking te beëindigen, zonder dat
dit een negatief gevolg heeft voor de
aftrekbaarheid van de verstreken 5
jaar. De periodieke gift eindigt bij het
overlijden van de schenker. Bij het
overlijden zal geen verrekening of
teruggave naar tijdsgelang van de
laatst betaalde termijn of een
gedeelte daarvan kunnen worden
gevorderd.

Gegevens partner schenker
Heeft u een gehuwd of geregistreerd
partner? Dan moet hij/zij de
overeenkomst ook ondertekenen, op
grond van artikel 88 van boek 1 van
het Burgerlijk Wetboek.
Geregistreerd
partnerschap
is
vastgelegd bij de burgerlijke stand
van de gemeente. U heeft geen
geregistreerd partnerschap als u
alleen:
- een samenlevingscontract hebt
laten opmaken door een notaris;
- met een huisgenoot staat
ingeschreven op hetzelfde adres in
de administratie van uw gemeente.

Bewaar het origineel voor uw
administratie
U stuurt het ingevulde formulier naar
Vereniging Ekklesia Amsterdam, op
bovengenoemd
adres.
Na
completering retourneren wij het
originele
formulier
voor
uw
administratie. Wij houden zelf een
kopie voor onze administratie. Het is
van belang dat u het originele
formulier goed bewaart, want op
verzoek van de Belastingdienst moet
het kunnen worden getoond.

