DONEREN AAN STICHTING ORVENTUS

Dank u voor uw interesse in een donatie aan Stichting Orventus!
In deze brief vindt u alle informatie met betrekking tot doneren aan Stichting Orventus. Mocht
u nog vragen hebben, of aanvullende informatie wensen, kunt u contact opnemen met onze
penningmeester Jan de Wijs. Dat kan telefonisch op 06-23611884 of via jan@orventus.nl.
Waarvoor wordt uw donatie gebruikt?
Orventus is een orkest dat niet gesteund wordt door structurele subsidies van gemeenten of
andere overheden. Incidenteel komt een project in aanmerking voor een projectsubsidie, maar
voor het overgrote deel komen onze inkomsten uit donaties en kaartverkoop.
Uw eventuele donatie komt direct ten goede aan onze artistieke representatie. Zo worden onze
inkomsten aangewend voor de huur of aankoop van bladmuziek, het huren van onze
repetitieruimte en de huur van concertzalen. Het bestuur van Orventus is niet bezoldigd en ook
muzikanten worden niet betaald.
Stichting Orventus heeft een ANBI-status, wat houdt dat in?
Sinds 2015 heeft Stichting Orventus een ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut
Beogende Instelling. Voor ANBI’s gelden belastingvoordelen, waarmee de belastingdienst heeft
gepoogd het wegvallen van subsidies door donaties te laten compenseren. Zo betaalt een ANBI
onder andere geen schenk- en erfbelasting.
Stichting Orventus is aangewezen als culturele ANBI. Dat is een speciaal soort ANBI, waardoor
ook voor de donateur belastingvoordeel te behalen is. Voor de inkomstenbelasting mag een
donatie worden verhoogd met 25%. Bij een donatie van €100 mag dan €125 worden
afgetrokken. Voor de vennootschapsbelasting geldt zelfs een verhoging van 50%. Een donatie
van €100 levert dan een aftrekpost op van €150. Bovendien geldt voor de
vennootschapsbelasting geen drempel.
Voor particulieren geldt helaas wel een drempel bij het aftrekken van donaties van de
inkomstenbelasting. Anno 2016 is die drempel 1% van het drempelinkomen1, en bedraagt dus
al gauw een paar honderd euro. Heeft u geen andere donaties gedaan, dan zal een kleine
donatie aan Orventus geen belastingteruggave opleveren. Ook daar heeft de belastingdienst
aan gedacht. Als uw donatie een permanent karakter heeft, geldt er geen drempel en mag dus
in zijn geheel worden afgetrokken. De donatie wordt dan een “periodieke schenking” genoemd.
Restrictie is dan wel dat er minimaal 5 opeenvolgende jaren een gelijk bedrag gedoneerd
wordt en dat deze donatie schriftelijk wordt vastgelegd. Tussenkomst van een notaris was
voorheen vereist, maar is tegenwoordig niet meer nodig.
Voor rekenvoorbeelden, zie ommezijde.
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Het drempelinkomen is het totaal van inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, en is exclusief uw
persoonsgebonden aftrek.
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