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RSIN of fiscaal nummer:
Stichting Amivedi 8017.22.470
Kiest u voor een schenking? Amivedi is dankbaar voor elk bedrag,
ongeacht de hoogte, op dit rekeningnummer:
NL77 INGB 0000 265 190
t.a.v. Penningmeester Amivedi Nederland

De belastingdienst heeft Stichting Amivedi aangemerkt als
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Het voordeel van schenken aan een organisatie met een ANBIstatus is dat uw gift kan worden gebruikt als aftrekpost op uw
belastbaar inkomen.
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Stichting Amivedi
Amivedi is een landelijke registratiedienst voor vermiste en gevonden
huisdieren. Wij doen dit al sinds 1933 en zijn hierdoor dé autoriteit op
dit gebied.
Ons werk wordt mogelijk gemaakt door de vele vrijwilligers die zich
hier dagelijks voor inzetten. Daarnaast zijn wij afhankelijk van onze
donateurs, schenkingen en nalatenschappen.
Met uw bijdrage kunnen we ons werk ook in de toekomst voortzetten.
Voor schenkingen en nalatenschappen bestaan verschillende
mogelijkheden die in deze brochure worden toegelicht.
Voor een persoonlijk advies kunt u zich ook wenden tot
penningmeester@amivedi.com
Periodieke schenking
De periodieke schenking heeft voor u fiscale voordelen. Bij een schenking
van ten minste vijf jaar is het jaarlijks te schenken bedrag aftrekbaar
voor de inkomstenbelasting. Afhankelijk van het belastingtarief kan het
belastingvoordeel op lopen tot 52%. Deze vorm van schenken kan nog
steeds met een notariële akte.

Sinds 2014 is het ook mogelijk de schenking in een schriftelijke
overeenkomst tussen u en Amivedi (het goede doel) vast te leggen.
Alle informatie over een “Overeenkomst Periodieke gift in geld”
kunt u downloaden op de website van de Belastingdienst
(www.belastingdienst.nl)
Nalatenschap
Ook na uw overlijden kunt u iets voor Amivedi betekenen door in uw
testament uw nalatenschap aan onze stichting te regelen. Dat kan in de
vorm van geld, roerende zaken of onroerend goed. Op deze wijze kunt u het
werk van Amivedi in stand houden en daar zijn wij u zeer erkentelijk voor.
Over een nalatenschap aan een goed doel als Amivedi hoeft geen
successierecht betaald te worden
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