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Overeenkomst periodieke giften 

Downloaden 
Periodieke gift in geld [http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_ period_gift_in_geld_ib 0802z1fol.pdf]  (pdf - 132kB) 
Periodieke gift in natura [http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_period_gift_in_nat_ib0812z1fol.pdf]  (pdf - 132kB) 
Betalingsvolmacht [http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/betalingsvolmacht_period_gift_in_geld_ib0822z2fol.pdf]  (pdf - 140kB) 

Het PDF-bestand kunt u lezen met Acrobat Reader. Deze kunt u downloaden bij Adobe [http://www.adobe.nl/] . De Belastingdienst is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader. 
Wilt u een periodieke gift doen aan een goed doel? Als uw periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden 
[/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/schenken/giften_aan_goede_doelen/periodieke_giften/voorwaarden_voor_het_aftrekken_van_periodieke_giften] 
, kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en het goede doel. U kunt daarvoor deze 
formulieren gebruiken. 

Periodieke gift in geld 
Gebruik het formulier 'Periodieke gift in geld' als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan een goed doel. Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor de 
ontvangende instelling. Als alles is ingevuld, kunt u deze overeenkomst voor uw eigen administratie bewaren. 

Periodieke gift in natura 
Gebruik het formulier 'Periodieke gift in natura' als u minimaal 5 jaar lang een gift in natura wilt doen aan een goed doel. Een gift in natura is bijvoorbeeld een voedselpakket of 
speelgoed. Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor de ontvangende instelling. Als alles is ingevuld, kunt u deze overeenkomst voor uw eigen administratie 
bewaren. 

Betalingsvolmacht 
Wilt u dat uw periodieke gift in geld automatisch naar het goede doel wordt overgemaakt? Dan kunt u het formulier 'Betalingsvolmacht' gebruiken. Als u het formulier helemaal invult 
en naar de ontvangende instelling verstuurt, geeft u het goede doel toestemming om de gift automatisch van uw rekening af te schrijven. 

Let op! 
U hoeft deze formulieren niet naar de Belastingdienst te versturen. Ze zijn voor uzelf en het goede doel aan wie u de gift doet. U moet de overeenkomst wel goed bewaren. Als wij uw 
aangifte controleren, kunnen wij u om deze schriftelijke overeenkomst vragen. 

RSIN invullen 
Goede doelen die als ANBI zijn aangewezen hebben een beschikking ontvangen waarin een uniek nummer staat: het RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie 
Nummer). In de voorbeeldformulieren moet een goed doel dit individuele RSIN invullen. Veel kerkelijke instellingen hebben geen individueel RSIN, maar een groepsnummer via een 
groepsbeschikking. Als een kerk geen individueel RSIN heeft, kan gebruik gemaakt worden van het RSIN dat op de groepsbeschikking staat. 
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