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SCHENKEN MET
BELASTINGVOORDEEL
Steun werkenden wereldwijd met een donatie en laat de fiscus een
handje meehelpen. Met een periodieke schenking zijn donaties –
groot en klein – fiscaal aftrekbaar. Zonder notaris.

DECEMBER 2021

STEUN WERKENDEN WERELDWIJD
ALS HET GOED GAAT MET DE WERELD,
DAN GAAT HET OOK GOED IN NEDERLAND.
Als consument maken we onderdeel uit van wereldwijde productieketens. Mondiaal FNV werkt samen
met jou aan betere arbeidsomstandigheden in Latijns-Amerika, Afrika, Azië en het Midden-Oosten. We
bieden daar bescherming aan mensen die werken in een onveilige omgeving of onderdrukt worden.
Direct, door op te komen voor een veilige werkplek en indirect, door arbeidsrechten en sociale
zekerheid te bevorderen. Wij staan naast hen door onafhankelijke vakbonden en arbeidsorganisaties
in projectlanden financieel te steunen.

JYOTI UIT INDIA
Jyoti helpt mee met het recyclen van
materiaal dat uit gesloopte schepen in
Bhavnagar, India komt. Vrouwenvakbond
SEWA is onze partner in India. Zij komt op
voor de vrouwen die dit vieze, ongezonde
en laagbetaalde werk doen. Door SEWA
durft Jyoti te dromen over een betere
toekomst.

HOE WERKT PERIODIEK SCHENKEN?
Je regelt periodiek schenken heel eenvoudig. Leg jouw donatie, met een minimum van 50 euro per jaar,
voor minimaal vijf jaar vast in een periodieke schenkingsovereenkomst. Je kunt dan het volledige bedrag
aftrekken van de belasting. Afhankelijk van de hoogte van jouw leeftijd en inkomen, kun je tot wel
49.5% van jouw gift terugkrijgen. Dit is zonder tussenkomst van een notaris.

DE VOORDELEN VAN PERIODIEK SCHENKEN AAN MONDIAAL FNV



• Alle donaties zijn aftrekbaar – er is dus géén drempelbedrag en ook geen maximum.
• Je ontvangt een deel van jouw donatie terug van de Belastingdienst.
• Je kunt dat voordeel zelf houden, óf toevoegen aan de donatie (geheel of gedeeltelijk).

Kies je voor het laatste, dan help je meer werkenden zonder dat het je netto extra kost.
	

• Jouw gehele gift komt ten goede aan internationaal vakbondswerk. Dankzij de ANBI-status van
Mondiaal FNV hoef je geen schenkbelasting te betalen.

IRFANDI UIT INDONESIË
Irfandi werkt op een palmolieplantage op
Noord-Sumatra, Indonesië. Zwaar, ongezond
werk met hoge productietargets en lage
lonen. Hij werkte eerst zonder contract
maar nu heeft hij dankzij de vakbond een
vast contract, en dus meer zekerheid. Jouw
bijdrage helpt vakbonden wereldwijd om op
te komen voor werkenden zoals Irfandi.

PERIODIEK SCHENKEN IN 4 STAPPEN


1. Download de schenkingsovereenkomst voor digitale verzending. Of print hem in tweevoud uit voor
verzending per post. Liever het formulier per post ontvangen? Mail naar mondiaal@fnv.nl.
2. Mail het ingevulde en ondertekende formulier naar mondiaal@fnv.nl. Of stuur hem in tweevoud naar:
Mondiaal FNV – t.a.v. Periodiek schenken
Antwoordnummer 250
1000 PW Amsterdam
3. Je ontvangt vervolgens een door ons ondertekend exemplaar retour.
4. Het transactienummer op de overeenkomst gebruik je voor jouw belastingaangifte.

MEER STEUN VOOR HETZELFDE GELD
Je kunt er voor kiezen het belastingvoordeel ten goede te laten komen aan het werk van Mondiaal FNV.
Op deze manier kunnen wij voor nóg meer werkenden opkomen. Onderstaand rekenvoorbeeld (2021) gaat
uit van iemand die nog niet de AOW leeftijd heeft bereikt, of dat in dit jaar bereikt.
Jouw donatie aan
Mondiaal FNV

Je krijgt terug van
de Belastinngdienst

Jouw jaarlijkse netto
bijdrage aan Mondiaal FNV

Donatie zonder periodieke schenking

€ 150

€0

€ 150

Periodieke schenking belastingtarief 37,1%

€ 239

€ 89

€ 150

Periodieke schenking belastingtarief 49,5%

€ 297

€ 147

€ 150

Belastingteruggave is afhankelijk van jouw belastingtarief en leeftijd. Kijk op de website van de Belastingdienst voor jouw
persoonlijke situatie. Let op: de komende jaren neemt het tarief waartegen een gift maximaal aftrekbaar is, geleidelijk af.

ANBI
Mondiaal FNV is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn giften aftrekbaar van jouw
belastbaar inkomen en hoeven wij geen belasting te betalen over de giften die wij ontvangen.

MEER WETEN OVER DONEREN EN
SCHENKEN?
Heb je na het lezen van deze informatie
nog vragen? Of wil je Mondiaal FNV in
jouw testament opnemen? Dan kun je
vrijblijvend contact opnemen
met Wendy Pouwer.
wendy.pouwer@fnv.nl
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