
Giften aftrekken van de belasting  
doordat de Stichting Mariposa-Peru de ANBI status heeft. 

 

Zoals u wellicht weet kunt u uw gift onder bepaalde voorwaarden aftrekken van de 
belasting. Hoeveel aftrek u kunt krijgen hangt af van de manier waarop u giften 
doet aan onze Stichting. U kunt giften doen als periodieke gift of als gewone gift. 
Een periodieke gift kunt u in zijn geheel aftrekken van de belasting. (geen drempel) 
Periodieke giften 
U geeft een periodieke gift als: 

• de gift bestaat uit een recht op vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen Dat 
betekent dat u verplicht wordt elk jaar hetzelfde bedrag aan de instelling of vereniging 
te betalen. U mag zelf bepalen of u het jaarlijkse bedrag opsplitst in meerdere 
bedragen of dat u het in 1 keer betaalt, maar u moet dus minstens 1 keer per jaar een 
bedrag overmaken naar de (culturele) ANBI of vereniging. 
 

• u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of 
vereniging 

 
• de gift uiterlijk stopt bij uw overlijden of het overlijden van een ander, bijvoorbeeld uw 

broer of uw partner. U moet wel bij het vastleggen van de gift een keuze maken of u 
de uitkeringen laat stoppen bij uw eigen overlijden of bij het overlijden van die ander. 

 

Wanneer u een periodieke gift wilt geven, moet u hiervoor twee formulieren invullen: 1 voor u 
zelf en 1 voor de Stichting Mariposa-Peru. Beide ingevulde formulieren moet u opsturen naar 
het secretariaat van de Stichting Mariposa-Peru. U ontvangt daarna een getekend exemplaar 
van ons terug. 

Het adres van de Stichting Mariposa-Peru is : Kerkallee 108, 6882 AX Velp. 

 

De formulieren zijn te downloaden via: www.belastingdienst.nl 

In het zoekvenster typt u vervolgens periodieke gift in en daarna drukt u op “overeenkomst 
periodieke gift in geld.” U kunt vervolgens de formulieren downloaden. 

 
U kunt ons ook vragen de formulieren naar u op te te sturen. Dit kan via een mail naar de 
Stichting Mariposa-Peru. (stichtingmariposaperu@hotmail.com)   U moet dan wel uw adres 
vermelden. 

Bij eventuele vragen of opmerkingen mag u ons ook altijd mailen.  
 
 


