De Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond zet zich als onafhankelijke landelijke vereniging in
voor de bevordering van de kennis van archeologie, architectuur- en bouwgeschiedenis,
cultuurlandschap en monumenten.

Stichting Steunfonds KNOB
Met een schenking aan de KNOB steunt u niet alleen onze organisatie, maar kunt u ook profiteren
van de nodige belastingvoordelen. De KNOB heeft speciaal hiervoor de Stichting Financiële
Ondersteuning KNOB, kortweg Steunfonds KNOB opgericht. Het steunfonds heeft ten doel het
verlenen van steun aan de KNOB voor de realisatie van haar doelstellingen, voor zover de eigen
middelen van de KNOB hiertoe niet toereikend zijn. Het Steunfonds KNOB heeft in 2008 de ‘ANBI’
Algemeen Nut Beogende Instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling, RSIN/ Fiscaalnummer: 81 86
94 981) status verkregen.
Dat houdt in dat het Steunfonds KNOB niet belastingplichtig is en is vrijgesteld van erfbelasting en
schenkbelasting. Om die reden komen schenkingen, legaten en erfstellingen volledig ten goede aan
de KNOB. Maar niet alleen de KNOB heeft profijt van uw schenking. Ook u heeft als schenker een
aantal fiscale voordelen.
Belastingvoordeel
Sinds 1 januari 2012 is de Geefwet van kracht. Daarmee is het schenken aan een culturele ANBI zoals
het Steunfonds KNOB nog aantrekkelijker geworden. De Rijksoverheid heeft deze maatregel
genomen om het schenken aan culturele instellingen te stimuleren. In 2012 is het Steunfonds KNOB
aangewezen als ‘Culturele ANBI’.
Schenkingen van particulieren
Gewone gift
Een schenking aan het Steunfonds KNOB, al dan niet in delen gegeven, is aftrekbaar van de
inkomstenbelasting als het meer dan 1% van uw bruto gezinsinkomen (Verzamelinkomen uit Box I, II,
III) bedraagt en lager is dan 10%. Dit maximaal aftrekbare bedrag wordt v verhoogd met 25%, met
een maximum van € 1.250. Het uiteindelijke belastingvoordeel is afhankelijk van het belastingtarief
waarbinnen uw inkomen valt. Bij het invullen van uw belastingaangifte kunt u uw giften opvoeren.
We geven u een voorbeeld van een particulier die € 1.000,- schenkt en voldoet aan de drempel. Bij
deze schenking van € 1.000,- , is de aftrekbaarheid 125% dus € 1.250,-. Bij een belastingtarief van
52% wordt € 650,- terugontvangen (minder belasting betaald) en kost deze schenking € 350,- in
plaats van (bij 100% aftrekbaarheid) € 480,- . U kunt uw ‘gewone’ gift overmaken op rekening NL88
INGB 0005 0821 09, t.n.v. Stichting Financiële Ondersteuning KNOB. Alvast dank voor uw bijdrage!

Periodieke schenkingsovereenkomst of notariële akte
Nog meer voordeel krijgt u als u een notariële akte of periodieke schenkingsovereenkomst
(onderhandse schenking) afsluit. Als u besluit het Steunfonds KNOB via een schenkingsakte voor
minimaal vijf jaar achtereen te steunen met een vast bedrag per jaar, mag u het totale bedrag,
ongeacht de hoogte ervan, jaarlijks in uw belastbaar inkomen verrekenen. Uw (maandelijkse)
bijdrage aan het Steunfonds KNOB is daarmee volledig fiscaal aftrekbaar. De overheid heeft aan deze
regeling geen drempels gesteld, waardoor u – afhankelijk van uw belastbaar inkomen – tot 52% van
uw donatie(s) retour kunt ontvangen van de belastingdienst.
De “Geefwet-multiplier” van 25% extra geldt ook wanneer u voor een periodieke schenking aan de
Stichting Steunfonds KNOB kiest.
Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Bij
periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer (zie informatie Belastingdienst). U kunt kiezen of u
de gift via de notaris wil vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met het Steunfonds KNOB.
Nalatenschap
Denkt u daarom ook eens bij het opmaken van uw testament ook eens aan het Steunfonds KNOB.
Het steunfonds geniet als ANBI een totale vrijstelling van successierechten.
Notariële akte
U kunt uw schenking ook regelen door een notariële akte op te laten maken. Het enige verschil ten
opzichte van de periodieke schenking, is dat er hier een derde partij betrokken is bij het sluiten van
de overeenkomst, namelijk de notaris. Hieraan zijn eenmalig notariële kosten verbonden.

Voor bedrijven: giftenaftrek in de vennootschapsbelasting
De gift van uw bedrijf aan het Steunfonds KNOB kunt u aftrekken van uw winst. Er geldt hiervoor een
maximumgrens van 50% van de fiscale winst, met een absoluut maximum van € 100.000. Voor de
vennootschapsbelasting geldt binnen de Geefwet een multiplier van 50%, tot een maximum van €
5.000 per jaar. Er kan dan maximaal € 2.500 extra in aftrek worden gebracht zodat een aftrek van €
7.500 ontstaat.
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