
Toelichting op overeenkomst periodieke gift in geld

U wilt belastingvrij schenken via een periodieke gift aan 
het Longfonds. U kunt ervoor kiezen het belastingvoor-
deel aan het Longfonds te schenken. Zo betaalt u ‘netto’ 
hetzelfde en is het Longfonds voor langere tijd verzekerd 
van uw steun. Dat biedt meer zekerheid (langdurig) 
onderzoek naar longziekten mogelijk te maken.
 
Als uw schenking voldoet aan een aantal voorwaarden, 
kunt u die volledig aftrekken in uw aangifte 
inkomstenbelasting. 
1. Er moet een schenkingsovereenkomst zijn 
 opgemaakt tussen u en het Longfonds. 
2. De overeenkomst is voor minimaal 5 jaar 
3. U kunt een overeenkomst niet met terugwerkende  
 kracht laten ingaan, eerdere donaties in het 
 kalenderjaar kunnen dus niet worden ‘mee’ 
 gerekend

Als u een periodieke schenking aangaat, wordt uw 
eventuele huidige structurele donatie door ons 
stopgezet. Zo doneert u niet onbedoeld dubbel.

Wilt u iets afspreken wat u niet in deze overeenkomst 
kunt opnemen? Bijvoorbeeld dat de gift eindigt bij het 
overlijden van meerdere personen? Dan kunt u alsnog 
een overeenkomst door de notaris laten opstellen.

Belastingdienst 
Aan welke voorwaarden uw gift precies moet voldoen 
om in aanmerking te komen voor
aftrek in uw aangifte inkomstenbelasting, kunt u altijd 
lezen via belastingdienst.nl/giften.

3 Eenvoudige stappen
Hieronder leest u wat u moet doen, zodat u de betaalde 
bedragen kunt aftrekken als een periodieke gift in de 
inkomstenbelasting. Een notaris is niet meer nodig!

1. Vul de schenkingsovereenkomst in (alleen het  
 transactienummer bij punt 4 vult het Longfonds  
 voor u in) en vergeet niet de overeenkomst te  
 ondertekenen

2. Stuur de ingevulde overeenkomst naar het  
 Longfonds naar keuze
 - Per post (gratis naar Antwoordnummer 305,  
  3800 VB Amersfoort) of
 - Digitaal; stuur een scan van de ondertekende  
  overeenkomst naar service@longfonds.nl 
3. U ontvangt de overeenkomst -voorzien van  
 transactienummer- per post terug en bewaart  
 deze bij uw administratie.

1  Verklaring gift
In dit onderdeel vult u het volgende in:
•  uw naam
•  het bedrag dat u per jaar schenkt, zowel in cijfers
 als voluit geschreven

INSTELLING
Het Longfonds moet door de Belastingdienst zijn
aangewezen als een algemeen nut beogende instelling
(ANBI). Een overzicht van alle ANBI’s vindt u via
belastingdienst.nl/giften.

2  Looptijd van de gift
Hier vult u het totaal aantal jaren in dat u de betalingen 
doet. U moet minimaal vijf jaar lang een gift doen.  
Langer dan vijf jaar mag ook, vul dan het gewenste  
aantal jaren in, bijvoorbeeld acht of tien jaar. Spreekt 
u af dat u een gift doet, totdat u zelf aangeeft dit niet 
meer te willen? Kruis dan het vakje ‘onbepaalde tijd’ aan.

JAAR EERSTE UITKERING
Hier vult u het jaar in waarin u de eerste keer het
bedrag van de periodieke gift betaalt aan het
Longfonds. Dat hoeft niet hetzelfde jaar te zijn als
het jaar waarin u deze overeenkomst aangaat, maar
kan in elk geval niet een eerder jaar zijn.

VOORBEELD
U spreekt in november 2017 af dat u elk jaar € 200
schenkt aan het Longfonds. De eerste keer dat u
€ 200 schenkt, is op 12 december 2017. U vult dan het 
jaar 2017 in.



Toelichting op overeenkomst periodieke gift in geld (vervolg)

3  Gegevens schenker
Hier vult u uw persoonlijke gegevens in.

4  Gegevens ontvanger
RSIN/FISCAAL NUMMER
Dit is het nummer waaronder het Longfonds bij de
Belastingdienst bekend is.

TRANSACTIENUMMER
Het transactienummer is het nummer waaronder het
Longfonds deze overeenkomst heeft opgenomen in
haar administratie. Dit nummer bestaat uit minimaal
één en maximaal vijftien cijfers. Het is niet
toegestaan letters of andere tekens te gebruiken.
Ook moet het nummer uniek zijn. Het Longfonds
mag hetzelfde nummer dus maar één keer gebruiken.

5  Gegevens betaling
Er zijn twee mogelijkheden om uw periodieke
schenking te betalen. Middels een automatische
machtiging aan het Longfonds of middels een
overboeking door de schenker op IBAN-
rekeningnummer NL95 INGB 0000 0550 55.

Vul de doorlopende SEPA machtiging in als u het
Longfonds toestemming wilt geven uw periodieke
schenking automatisch af te schrijven in de door u
aangeven termijnen. Vink ‘overboeking door
schenker’ aan als u de periodieke schenking zelf
over wenst te maken.

6  Ondertekening schenker
Vul de gegevens in en vergeet niet uw handtekening 
te plaatsen.

7  Gegevens en ondertekening
 partner schenker
Hebt u een echtgenoot of geregistreerd partner?
Dan moet die de overeenkomst ook ondertekenen,
op grond van artikel 88 van boek 1 van het Burgerlijk
Wetboek.

Geregistreerd partnerschap is vastgelegd bij de
burgerlijke stand van de gemeente. U hebt geen
geregistreerd partnerschap als u alleen:
•  een samenlevingscontract hebt laten opmaken
 door een notaris
•  met een huisgenoot staat ingeschreven op
 hetzelfde adres in de administratie van uw
 gemeente.

Leeft u niet meer samen met uw echtgenoot? Zolang
de rechter de scheiding niet heeft uitgesproken,
moet uw echtgenoot de overeenkomst toch mee
ondertekenen.

8  Ondertekening namens ontvanger
Hier vult u verder niets in.


