Hoe u ons kunt helpen en de fiscus laat meehelpen
Eenmalige schenking
Dit kan eenvoudigst door het overmaken van het door u beoogde bedrag op rek. nr.
82.11.21.367 van de SNS-bank ten name van Stichting Mariamma, Kalfstraat 32, 6212 GW
Maastricht. U kunt ook cash geld overhandigen. In dat geval krijg je, indien gewenst, een
kwitantie.
Omdat de Stichting erkend is als ‘algemeen nut beogende instelling’, kunt u deze eenmalige
schenking opvoeren als aftrekpost bij de berekening van uw inkomens- of
vermogensbelasting. Het totaal van de schenkingen die u doet aan ‘instellingen met algemeen
nut’ moet boven de 1% van uw onzuivere inkomen en tenminste € 59,90 zijn. Aftrekbaar is
dan het bedrag dat boven de 1% drempel uitkomt, met een maximum van 10% van uw
inkomen.
Periodieke schenking
U kunt natuurlijk ook periodiek, bijvoorbeeld maandelijks geld overmaken. Wij adviseren in
dat geval een automatische overboeking te regelen, zodat u e schenking niet kunt vergeten.
Het totaal van de periodieke overboekingen gedurende een jaar wordt door de fiscus hetzelfde
behandeld als eenmalige schenking.
Periodieke schenking per notariële akte
Dit is een fiscaal erg aantrekkelijke manier van schenken omdat het op deze wijze geschonken
bedrag volledig aftrekbaar is, dus zonder rekening te houden met de 1% drempel. In feite
komt het er dus op neer dat u – afhankelijk van het voor u geldende tarief inkomstenbelastingtot circa 50% terug kunt krijgen van de schenking. Aan deze vorm van schenken zijn enige
voorwaarden verbonden. Zo kiest u voor een vast bedrag dat u jaarlijks aan de Stichting
Mariamma schenkt en legt dit voor tenminste 5 jaar vast. Het bedrag dat u schenkt bedraagt
minimaal € 100,- per jaar. Deze schenking wordt vervolgens per notariële akte vastgelegd.
Notaris R.Thissen van MAESTER NOTARISSEN in Maastricht verzorgt het opmaken van de
akte om niet voor onze stichting. U hoeft slechts bijgevoegde volmacht in te vullen en naar
ons op te sturen samen met een kopie van een identiteitsbewijs.
Voor ons zijn de schenkers per akte de ruggengraat van de stichting. Door deze wijze van
schenken kunnen wij vijf jaar vooruit plannen!
Overige vormen van schenken en /of nalaten
Wij willen u graag adviseren over andere mogelijkheden, bijvoorbeeld vormen van
“gebundelde schenking” of vormen van nalaten via testament, bijvoorbeeld als legaat of als
erfstelling. Ook deze vormen hebben fiscale voordelen.
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