Stichting
B.Connected
Verklaring Goeddoel stichting
Art. 24, lid 4 van de successiewet 1956.
Stichting B.Connected is door de belastingdienst gerangschikt als algemeen nut beogende instelling
bedoeld in artikel 24, lid 4 van de successiewet 1956.
Zij geniet daardoor voordeel voor het recht van schenking en successie, terwijl haar donateurs
voordeel genieten voor de inkomstenbelasting.
Uw voordeel voor de inkomstenbelasting kan worden geïllustreerd aan de hand van de verschillende manieren
waarop u schenkingen aan de stichting kunt doen.
Indien u aan de stichting een schenking doet in de vorm van een lijfrente, kunt u de betaalde lijfrentetermijnen
voor de inkomstenbelasting aftrekken (in box 1), zonder dat voor die aftrek een drempel en een plafond gelden.
Vereist is dat de schenking wordt vastgelegd in een notariële akte en dat sprake is van ten minste vijf jaarlijkse
lijfrentetermijnen.
U en het bestuur van de stichting hoeven niet naar de notaris voor het ondertekenen van de schenkingsakte,
indien gebruik wordt gemaakt van volmachten. De volmachten kunnen worden ondertekend na het lezen van
het concept van de schenkingsakte. De ondertekende volmachten worden aan de schenkingsakte gehecht.
Indien u aan de stichting een schenking doet in de vorm van een zogenaamde ´papieren schenking´, schenkt u
een bedrag ineens zonder het direct te betalen. Het bedrag wordt door u schuldig gebleven en is pas
opeisbaar is bij uw overlijden. Over de vordering die de stichting daardoor op u heeft, vergoedt u een jaarlijkse
rente. Deze rente dient daadwerkelijk te worden betaald en dient zakelijk te zijn.
Omdat u een bedrag ineens schenkt, dient u bij de aftrek van de schenking voor de inkomstenbelasting zowel
rekening te houden met een drempel als een plafond. De schenking is aftrekbaar voor zover deze de drempel
overschrijdt en voor zover deze niet het plafond overschrijdt. De drempel bedraagt één procent van uw
verzamelinkomen voor toepassing van de persoonsgebonden aftrek. Het plafond bedraagt tien procent van uw
verzamelinkomen voor toepassing van de persoonsgebonden aftrek.
Een ´papieren schenking´ dient eveneens te worden vastgelegd in een notariële akte. U kunt geen volmacht
verlenen voor het ondertekenen van de schenkingsakte. U dient in persoon voor de notaris te verschijnen. De
stichting kan wel een volmacht verlenen voor het ondertekenen van de schenkingsakte.
Uiteraard kunt u aan de stichting ook een schenking doen van een bedrag ineens. Een notariële akte is
daarvoor niet vereist. U kunt het bedrag overmaken aan de stichting. Indien u een bedrag ineens schenkt, dient
u bij de aftrek van de schenking voor de inkomstenbelasting zowel rekening te houden met de drempel als het
plafond.
Omdat de stichting is gerangschikt als algemeen nut beogende instelling, worden schenkingen aan de stichting
slechts tegen acht procent belast. Voor legaten en erfenissen die de stichting ontvangt, geldt dat tarief
eveneens. Schenkingen tot 4.303 euro blijven helemaal onbelast.
Normaliter is de stichting schenkingsrecht verschuldigd over de door haar ontvangen schenkingen. U kunt er
als schenker voor kiezen het schenkingrecht voor uw rekening te nemen. Dat wordt een schenking vrij van
rechten en kosten genoemd. U schenkt dan een netto bedrag aan de stichting.
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