Schenken met
belastingvoordeel

Helpt u mee aan een mooie
toekomst voor MOJO?

Helpt u ook mee?

Een veilige toekomst

De dieren die bij Stichting AAP binnenkomen zijn er vaak slecht aan toe.

We doen er bij AAP alles aan om mishandelde en getraumatiseerde dieren

Ze zijn zwaar mishandeld, verwaarloosd of getraumatiseerd. Met hart en ziel

er weer bovenop te helpen. Zodra de dieren voldoende hersteld zijn en op

zetten we ons iedere dag in om deze hoopjes ellende er weer bovenop te

krachten zijn gekomen, gaan we op zoek naar een nieuw thuis waar ze

helpen. Niets is ons te veel om ze een dierwaardig bestaan terug te geven.

kunnen blijven wonen.

En dat blijven we dankzij uw steun doen zolang het nodig is!
Helaas lukt het niet altijd om voor ieder dier een nieuw thuis te vinden.
Graag deel ik mijn droom met u: dat op een dag het lot van exotische

Zo hebben we bij AAP een groepje vaste bewoners die te oud of

zoogdieren zó verbeterd is, dat onze hulp niet meer nodig is. Maar als mijn

getraumatiseerd zijn. Deze dieren kunnen nergens anders terecht en blijven

droom niet uitkomt en wij nog steeds nodig zijn, wilt u dan misschien voor

de rest van hun leven bij AAP wonen. Zoals chimpansee Mojo. Geboren in

langere tijd deze arme dieren in uw hart sluiten?

een proefdierlaboratorium. Hoe lang hij daar is geweest is niet bekend. Wel
weten we dat zijn eigenares hem er als jong dier heeft weggehaald en mee

Wist u dat u AAP voor een langere periode met een hoger bedrag

naar huis genomen, waar ze hem een menselijke opvoeding gaf. Mojo kreeg

kunt steunen, zonder dat het u extra geld kost? Dit wordt schenken

kleertjes aan en ze maakten samen het huis schoon. Toen Mojo hier te groot

met belastingvoordeel of periodiek schenken genoemd. Zo kunnen de

voor werd, sloot zij hem op in een vieze donkere garage, moederziel alleen.

dieren bij AAP voor een langere tijd onbezorgd op uw steun rekenen.
Hoe dit precies werkt, leest u verder in deze brochure.

Om in de toekomst voor
onze vaste bewoners te

Uw steun is onmisbaar, zonder u geen AAP.

kunnen blijven zorgen,

Namens de dieren: dank u wel!

is steun voor langere
periode onmisbaar.
Dankzij uw periodieke
schenking kunnen
we deze beschadigde

David van Gennep

dieren liefdevolle

Directeur Stichting AAP

zorg blijven geven. Ze
verdienen het zo!

Chimpansees Mojo en Freddy
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Over schenken
met belastingvoordeel
Schenken met belastingvoordeel (of periodiek schenken) houdt in dat
u jaarlijks voor een periode van vijf jaar of langer een vast bedrag aan
AAP schenkt. Uw schenking wordt vastgelegd in een overeenkomst en is
daardoor volledig aftrekbaar van uw inkomsten. Zo schenkt u meer aan de

Rekenvoorbeeld
MET OVEREENKOMST

ZONDER OVEREENKOMST

UW JA ARLIJKSE BRUTO SCHENKING

€ 319,-

€ 200,-

BEL ASTINGVOORDEEL

€ 119,-

€ 0,-

UW NET TO SCHENKING

€ 200,-

€ 200,-

*De berekening is een indicatie, er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Houdt u er rekening
mee dat belastingtarieven en voorwaarden voor de aftrekbaarheid ieder jaar kunnen wijzigen.
Kijk op www.aap.nl/belastingvoordeel voor een handige rekenmodule met actuele tarieven.

dieren, zonder dat het u extra geld kost!

Wanneer is uw schenking aftrekbaar?
Alle voordelen op een rijtje

De Belastingdienst stelt als voorwaarden voor de aftrekbaarheid dat de

• De dieren zijn voor langere periode verzekerd van uw hulp.

schenking een vast bedrag is voor een periode van vijf jaar of langer en

• Samen kunnen we meer dieren helpen, zonder dat het u extra geld kost.

wordt vastgelegd in een overeenkomst. Hiervoor is geen tussenkomst

• Uw schenking is volledig aftrekbaar bij uw aangifte inkomstenbelasting.

van een notaris meer nodig. Op www.aap.nl/belastingvoordeel kunt u zelfs
de overeenkomst online invullen en direct ondertekenen.

Een rekenvoorbeeld
Stel, u steunt AAP op dit moment met € 200,- per jaar en uw belastbaar

Zelf het bedrag bepalen

inkomen is € 35.000,- per jaar.

U kunt in de overeenkomst aangeven welk brutobedrag u per jaar wilt
schenken. Ook kunt u aangeven of u uw bijdrage per jaar, half jaar,

Zonder schenkingsovereenkomst

kwartaal of maandelijks wilt doneren. U kunt zelf bepalen op welk

U schenkt € 200,- en AAP ontvangt € 200,-. Alleen als uw totale schenking

moment u de schenking in wilt laten gaan. Houdt u er wel rekening mee

per jaar meer dan 1% en minder dan 10% van uw belastbaar inkomen

dat u ieder jaar het gehele brutobedrag betaalt, ook als u in het jaar dat u

bedraagt, is de schenking wel weer aftrekbaar zonder overeenkomst.

met periodiek schenken begint al eerder heeft gedoneerd.

Met schenkingsovereenkomst
U mag uw schenking volledig aftrekken bij uw belastingaangifte.

Geen schenkbelasting

Als u bruto € 319,- per jaar schenkt, ontvangt u € 119,- terug van de

AAP is door de Belastingdienst aangemerkt als een
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent
dat wij geen schenkbelasting hoeven te betalen. Uw
schenking komt dus volledig ten goede aan de dieren.

Belastingdienst. Dankzij dit belastingvoordeel schenkt u netto € 200,-,
terwijl AAP € 319,- ontvangt!
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Harry Schikhof

Eenvoudig geregeld
in vijf stappen

“Wij doneren al jaren aan Stichting AAP. Niet alleen de opvang van de

welk brutobedrag u per jaar wilt schenken en voor welke
1	Bepaal
periode (let op: minimaal vijf jaar). Op www.aap.nl/belastingvoordeel

Doneert met een periodieke schenking

mishandelde en verwaarloosde dieren maakt diepe indruk op ons, maar
ook de samenwerking met andere organisaties, waarmee AAP problemen
zoveel mogelijk bij de oorsprong probeert aan te pakken.
Toen wij hoorden over periodiek schenken, was de beslissing snel

vindt u een handige rekenmodule.
ul de overeenkomst voor schenker en de overeenkomst voor
2	Vontvanger
in en onderteken deze allebei. De overeenkomsten zijn

genomen. Door het belastingvoordeel kunnen wij meer schenken, terwijl

bijgevoegd bij deze brochure of eenvoudig online in te vullen,

het ons netto hetzelfde kost. Helaas is mijn vrouw Charline (zie foto) in

www.aap.nl/belastingvoordeel. U kunt ze ook aanvragen via

2016 overleden. Ik blijf zeker doorgaan met periodiek schenken. Het geeft

036-523 87 87 of per e-mail via donateursservice@aap.nl.

mij een heel goed gevoel om zo, ook ter nagedachtenis aan Charline, een
steentje bij te dragen aan het welzijn van dieren die dat zo hard nodig
hebben.”

beide ondertekende overeenkomsten portvrij op in de
3	Stuur
antwoordenvelop of in een gewone envelop naar: Stichting AAP
t.a.v. Donateursservice, Antwoordnummer 1441, 1300 VE Almere.
Deze 3e stap is overbodig als u de overeenkomst online invult en ondertekent.
	

4	AAP ondertekent beide overeenkomsten en stuurt er één aan u retour.
deze overeenkomst goed; hiermee kunt u aantonen dat u uw
5	Bewaar
schenking mag aftrekken van uw inkomsten.

“Het geeft mij een heel goed
gevoel om een steentje bij te
dragen”
Rolstaartbeer Frantz
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Tijger Radja

Meer weten?
Stichting AAP
Kemphaanpad 1, 1358 AC Almere
Postbus 50313, 1305 AH Almere
Telefoon: 036-523 8787
E-mail: donateursservice@aap.nl
Website: www.aap.nl
IBAN: NL64INGB0002777530

