
	  

Instructie	  -‐advies	  

Hoe	  te	  handelen	  bij	  betalingen	  aan	  D66	  zaken	   	  

Op	  basis	  van	  ervaringen	  uit	  het	  recente	  verleden,	  waarbij	  naar	  voren	  komt	  dat	  het	  in	  een	  aantal	  

zaken	  belastingtechnisch	  gunstig	  is	  om	  betalingen,	  die	  gedaan	  worden	  (in	  het	  kader	  van	  
lidmaatschap,	  cursuskosten,	  afdrachten	  en/of	  giften)	  aan	  D66,	  is	  het	  verstandig	  deze	  betalingen	  	  	  	  	  	  	  
in	  overleg	  met	  de	  penningmeester	  te	  laten	  plaatsvinden.	  

Vaak	  is	  het	  zo	  dat	  deze	  betalingen	  aftrekbaar	  zijn	  van	  de	  IB	  (Inkomstenbelasting)	  En	  in	  sommige	  

gevallen	  ook	  gunstig	  kunnen	  zijn	  voor	  de	  afdeling	  Vianen.	  

Lidmaatschap	  

Deze	  betalingen	  worden	  rechtstreeks	  gedaan	  aan	  het	  landelijk	  bureau	  en	  wat	  vooral	  zo	  moet	  blijven.	  
Omdat	  dit	  in	  de	  privésfeer	  ligt	  moet	  u	  de	  hoogte	  daarvan	  zelf	  beoordelen,	  aan	  de	  hand	  van	  de	  
landelijke	  instructies	  en	  normen.	  Deze	  betalingen	  vallen	  wel	  binnen	  de	  algemene	  regeling	  van	  een	  

ANBI	  (Algemeen	  Nut	  Beogende	  Instelling).	  D66	  (inclusief	  haar	  afdelingen)	  is	  zo’n	  instelling	  

Cursuskosten	  

Deze	  betalingen	  kunnen	  het	  beste	  gedaan	  worden	  via	  de	  afdeling.	  Als	  u	  een	  cursus	  gaat	  volgen	  (in	  
het	  kader	  van	  D66)	  geeft	  u	  dat	  door	  aan	  de	  penningmeester.	  De	  afdeling	  betaalt	  deze	  kosten	  dan	  aan	  

de	  opleidingsinstantie.	  De	  cursist	  betaalt	  de	  cursus	  aan	  de	  afdeling	  als	  gift	  (aan	  een	  ANBI).	  Op	  deze	  
wijze	  is	  de	  aftrekbaarheid	  gewaarborgd.	  

Afdrachten	  

Op	  basis	  van	  bestuurs-‐afspraken	  hebben	  raadsleden	  en	  wethouders	  een	  afdrachtverplichting	  aan	  de	  
afdeling.	  Ook	  deze	  afdrachtverplichting	  valt	  in	  de	  algemene	  regeling	  voor	  giften	  aan	  een	  ANBI.	  

Giften	  

Zoals	  hiervoor	  al	  opgemerkt	  zijn	  giften	  aan	  een	  ANBI	  aftrekbaar	  voor	  de	  Inkomstenbelasting	  (IB).	  Er	  

zijn	  twee	  regelingen	  voor	  giften.	  	  Een	  algemene	  regeling	  die	  er	  op	  neer	  komt	  dat	  een	  gift	  aan	  een	  
ANBI	  minimaal	  1%	  (maar	  minstens	  60,-‐)	  en	  maximaal	  10%	  van	  uw	  inkomen,	  aftrekbaar	  is.	   	  	  	  	  	  
Een	  bijzondere	  regeling	  is	  om	  gebruik	  te	  maken	  van	  een	  schenking	  (gift)	  voor	  de	  periode	  van	  5	  jaar,	  

waarbij	  de	  1%-‐regeling	  niet	  geldt,	  maar	  de	  gift	  minimaal	  50,-‐	  moet	  zijn.	  

Een	  verdere	  uitleg	  en/of	  gebruik	  van	  deze	  regelingen	  wil	  de	  penningmeester	  u	  graag	  geven.	  

	  

Namens	  het	  bestuur	  van	  de	  Afdeling	  Vianen,	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
H.Hoving,	  Penningmeester	  


