
 
 Met belastingvoordeel schenken aan Blessed Generation Nederland 
 
Blessed Generation Nederland is een Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI) onder 
fiscaalnummer 8145.90.998. Giften aan Blessed Generation Nederland zijn dus fiscaal aftrekbaar..  
 
De drempel voor aftrek van gewone giften is 1 % van uw drempelinkomen en eventueel dat van 
uw fiscale partner, maar minimaal € 60,--. U mag maximaal 10% van uw drempelinkomen aan 
gewone giften aftrekken. 
Bij schenking via schenkingsovereenkomst is er echter geen drempel en geen maximum. 
 
Schenkingsovereenkomst 
U kunt Blessed Generation Nederland op een fiscaal aantrekkelijke manier schenken als u uw 
giften vastlegt in een akte. Sinds 1 januari 2014 hoeft dit niet meer via een notaris. Met een 
modelakte van de belastingdienst waarin u toezegt minimaal 5 jaar een vaste schenking te doen, is 
uw bijdrage jaarlijks geheel aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Een modelakte kunt u via ons 
krijgen. 
 
Belastingtarieven voor box 1:  
het belastbaar inkomen uit werk en woning 2020 
 
Tarieven  2020 in box 1 – tot AOW-leeftijd 
 

 Schijf  Inkomsten in box 1   
1  Tot en met   € 68.507 37,35   %  
2   vanaf € 68.508  49,50    % 

 
Tarieven  2020 - AOW-leeftijd bereiken en geboren vanaf 01-01-1946 
 

Schijf  Inkomsten in box 1   
1  Tot  en met   € 34.712 19,45    %  
2  vanaf € 34.713  tot en met  € 68.507  37,35    %  
3   vanaf € 68.508  49,50    % 

 
Tarieven 2020 - AOW-leeftijd en ouder en geboren voor 1 januari 1946 
 

Schijf  Belastbaar inkomen uit werk en woning   
1  Tot  en met   € 35.375 19,45    %  
2  vanaf € 34.376  tot en met  € 68.507  37,35    %  
3   vanaf € 68.508  49,50    % 

 
Let op: voor personen met een inkomen in de hoogste schijf (dus vanaf € 68.508) geldt in die schijf 
een lager tarief voor giftenaftrek, namelijk 46%. De komende jaren wordt dit tarief stapsgewijs 
verder verlaagd: 

 2020: 46%. 
 2021: 43%. 
 2022: 40%. 
 2023: 37,05%. 

 
 
Bedragen en tarieven onder voorbehoud van wijzigingen door de Belastingdienst. 
 


