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Extra Nieuwsbrief 
 
Beste vriend (in) van COMEDOR INFANTIL, 
 
Door een van onze donateurs werden wij er op attent gemaakt dat de belastingdienst de regels rond de aftrek van 
uw giften heeft veranderd/vereenvoudigd. Dit kan nu al veel eerder en helemaal. 
Maar dan moet het wel een periodieke gift zijn voor een periode van ten minste 5 jaar. 
 
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. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of  via 
een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan u de gift doet. 
 
Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag. 
U kunt e.e.a. nalezen op de website van de belastingdienst:   
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondhei
d/schenken/giften_aan_goede_doelen/periodieke_giften/periodieke_giften_vanaf_2014/periodieke_giften_vanaf_
2014 
 
Comedor Infantil voldoet aan de eisen die de belastingdienst aan een ANBI instelling stelt. 
Aangezien velen van u ons al jarenlang steunen (en wij hopen dat u dat nog jarenlang wilt doen!!!) kan het voor u 
dus zeer aantrekkelijk zijn een overeenkomst voor dit en de volgende 4 jaren met Comedor Infantil af te sluiten voor 
het einde van dit jaar zodat u over 2015 maximaal kunt profiteren van de belastingaftrek (en wellicht Comedor 
Infantil een extraatje bezorgen?) 
De Belastingdienst heeft het ons makkelijk gemaakt en heeft een formulier “Overeenkomst Periodieke gift in geld” 
op hun website gezet. U kunt het vinden op: 
 
http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_%20period_gift_in_geld_ib0802z2fol.pdf 
 
Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid dan kunt u het formulier downloaden en invullen en aan ons 
toezenden. Wij zullen het dan verder invullen en ondertekenen en vervolgens het voor u bestemde deel aan u 
terugsturen. 
Als het downloaden van het formulier voor u te  lastig is willen wij u hiermee natuurlijk graag helpen. Neem dan 
even contact met ons op. 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Carmen Bleumer 
Voorzitter Stichting Comedor Infantil Nederland. 
Comedor Infantil voldoet geheel aan de door de Belastingdienst aan een ANBI instelling gestelde eisen. 
http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/ -- Comedor Infantil -- Zwolle 
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