
Schenken met belastingvoordeel

Meer kinderen helpen 
zonder meer te geven!



Makkelijker kunnen we het niet maken
Een periodieke gift regelt u zonder tussen-
komst van een notaris eenvoudig zelf. 
Het enige wat u doet is een schenking s-
overeenkomst invullen en deze naar ons 
sturen. U bepaalt zelf de hoogte van de gift 
en u gaat de over eenkomst aan voor vijf jaar. 
Dat is de enige voorwaarde die de Belasting-
dienst stelt. Zo profiteert u vijf jaar van 
een belastingvoordeel en zorgt u er voor 
dat kinderen minimaal 5 jaar lang duurzaam 
ondersteund worden. Mooi toch? 

Alle voordelen op een rij: 

 Uw gift is aftrekbaar.

 U krijgt een deel van uw gift terug van de 

Belastingdienst en er geldt geen maximum bedrag.

 Voor dat belastingvoordeel kunt u zelf iets

leuks doen, of u geeft extra zodat we nog 

meer kinderen kunnen helpen.

 Doordat ChildsLife een stichting met ANBI status is, 

mogen wij het volledige geschonken bedrag 

besteden aan projecten zonder daar belasting 

over te hoeven betalen.

 Zo helpt de Belastingdienst dus u, ons en 

vooral een kind!

Hoe? Dat doet u samen met de Belastingdienst. Zij willen 

namelijk graag dat u goed doet met uw geld. En om dat 

te realiseren is uw gift fiscaal aftrekbaar wanneer u deze 

vastlegt als periodieke gift.



Donateur Henk uit Eindhoven vertelt zelf:
“Kinderen liggen me na aan het hart. Wanneer ik zie in welke erbarmelijke omstandigheden 
sommigen moeten opgroeien, ben ik graag bereid te helpen aan verbetering hiervan. 
In plaats van af en toe een gift heb ik besloten via een periodieke schenking regelmatig een 
bijdrage aan de ChildsLife projecten te doen. Geven doe ik toch en door het belastingvoordeel is 
het voor mij en voor ChildsLife aantrekkelijk. En zeker voor de kinderen!” 

Maakt u Safiya’s dromen waar met uw gift ?

ChildsLife is een compacte hulp -
orga nisatie en helpt kinderen 
in Afrika en Oost-Europa al ruim 
25 jaar hun dromen uit te laten 
komen. Met onderwijs, voeding, 
schoon drinkwater en zorg geven 
we kinderen de kans op een goede 
toe komst. Een toekomst zonder 
armoede. Met een belastingvrije 
schenking geeft  ook ú kinderen kansen. 

Méér kinderen kansen op een betere toekomst
ChildsLife ontvangt geen subsidies van de overheid, 
dus alle mooie resultaten worden behaald dankzij donateurs 
en supporters. Met structurele giften kunnen wij langere termijn plannen maken, 
wat tot duurzame resultaten leidt én echt verschil maakt voor kinderen die leven in 
extreme armoede. Een periodieke gift helpt hier erg goed bij. We zijn open en transparant 
en laten graag zien wat er met uw bijdrage gebeurt. Neem eens contact met ons op, 
dan vertellen we u er meer over.

Safiya heeft  een droom. Als ze groot 
is wil ze mensen helpen. Als arts 
of lerares. Safiya wil daarom 
graag naar school.
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Start nú uw periodieke gift en help meer kinderen!
Heeft u nog vragen of wilt u het graag een keer bespreken met ons?
Neem dan contact op met Carlian van Klarenbosch via 023 5570081 
of info@childslife.nl.

Hoe werkt het?
Geregeld in 5 eenvoudige stappen
1. U vult de overeenkomst in. Deze kunt u vinden op onze website, 

www.childslife.nl/belastingvrij-schenken/ of vraag deze bij ons aan.
2. U vult desgewenst het machtigingsformulier in.
3. U zet op alle documenten uw handtekening.
4. U stuurt uw overeenkomst kosteloos retour naar: ChildsLife, Antwoordnummer 1626, 

2000 VC  Haarlem of u e-mailt uw gescande overeenkomst naar info@childslife.nl
5. Wij sturen u na verwerking uw exemplaar van de overeenkomst terug.  

Het transactienummer dat ChildsLife op de overeenkomst plaatst, gebruikt u voor 
uw belastingaangifte.

Let op: Alleen giften die u doet ná de ingangsdatum van de overeenkomst tellen als periodieke gift en zijn aftrekbaar.

Win-win situatie 
Hoe groot uw belastingvoordeel is, hangt onder meer af van uw inkomen. 
Het voordeel kan sterk oplopen. 

Voorbeeld
Stel, u doneert €25 per maand, d.w.z. €300 per jaar aan ChildsLife:

U doneert U krijgt terug U betaalt
Donatie zonder periodieke gift €300 €0 €300
Donatie met periodieke gift belastingtarief 37% €477 €177 €300
Donatie met periodieke gift belastingtarief 49,5% €500 €200 €300

Voor meer informatie over deze manier van belastingvrij schenken kunt u terecht op www.belastingdienst.nl. 
Voor een berekening van uw belastingvoordeel verwijzen wij u naar www.anbigift.nl/childslife. 


