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Een schenking doen, een legaat of een duolegaat :
Waarover gaat het ?
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Ik wil bij leven geld schenken
Een gift (of een schenking) is een geschenk die de gever doet bij leven.
Dat is op het ogenblik de minst belaste manier om geld te schenken.
De schenking kan van hand tot hand gebeuren of via een bankoverschrijving, maar
ook via de notaris of via een levensverzekering.
De schenkingen aan AMAR via de notaris zijn onderworpen aan een belasting van
ongeveer 7%. De manuele schenkingen of schenkingen via de bank zijn er van
vrijgesteld wanneer de schenker nog drie jaar na de schenking in leven is.

Facebook :
AMAR vzw

Omdat AMAR een vzw is die erkend werd door het Ministerie van Financiën, zijn de
schenkingen via de bank aftrekbaar van de belastingen (45% van uw schenking wordt
afgetrokken van uw belastingen) op voorwaarde dat de schenking hoger is dan 40 euro
per burgerlijk jaar en dat uw belasting de overeengekomen belastingsvermindering
overschrijdt.
Het maximum bedrag van de fiscaal aftrekbare schenkingen is 10% van het geheel van
uw netto inkomsten met een maximum van 392.000 euro (belastingen 2020)

Bankrekening:
BE85 0016 5694 4906

Giften door bedrijven zijn beschouwd als aftrekbare kosten op voorwaarde dat de giften
5% van de winst niet overschrijden.

Website :
www.amarasbl.be

Ik heb kinderen, en bij mijn dood wil ik wat
schenken aan AMAR
Zijn patrimonium overmaken bij overlijden noemt men een legaat.
Omdat de kinderen de universele erfgenamen zijn van de ouders, kan het schenken
van een deel van het patrimonium aan AMAR enkel gebeuren via een testament.
In dit kader treedt de wetgeving op het nalatenschap in werking, en het deel
nagelaten aan AMAR mag het deel gereserveerd voor de kinderen niet overschrijden
(50% van de successie).
Voorbeeld : Maria heeft 1 kind Fred, een patrimonium van 200.000€ en schenkt
20.000€ aan AMAR.

In Brussel

In Vlaanderen
Fred 165.000€

Fred 166.850€

AMAR 18.300€

AMAR 17.500€

200.000€

Belasting
15.650€

200.000€

Belasting 16.700€

Dit testament kan met de hand geschreven worden door de persoon zelf, gedateerd
en ondertekend, ofwel opgesteld worden door een notaris.
Het is wenselijk om dit testament te laten opnemen in het Centraal register van
testamenten om te vermijden dat het aangevochten wordt.

Ik heb geen kinderen en ik wil mijn erfenis aan
een neef of een vriend nalaten.
Wanneer u uw nalatenschap wenst over te maken aan erfgenamen die niet van de eerste
lijn zijn (kinderen), dan is de belasting op dit nalatenschap vrij zwaar.
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Gelukkig bestaat er een middel om uw nalatenschap over te maken met minder
belasting en ten gunste van een vzw zoals AMAR. Het gaat dan om een duolegaat.
Via het duolegaat, laat u een legaat in twee delen na : één deel voor hen die u wil
bevoorrechten (vrienden, neven, …) en een ander deel voor AMAR, met de
verduidelijking dat AMAR de successierechten van de vrienden of neven op zich moet
nemen. Deze laatsten ontvangen dus een netto erfenis, en AMAR, dat in de
hoedanigheid van vzw een lagere netto taxatie heeft, zal de successierechten van de
vrienden of neven betalen en krijgt een deel van het geld voor haar activiteiten.
Om aan te tonen dat deze formule interessant is, nemen we een concreet voorbeeld.
Laat ons veronderstellen dat Claudia geen kinderen heeft en dat hij zijn nalatenschap wil
geven aan zijn neef Kevin. Zijn totaal patrimonium bedraagt 200.000€
Omdat de successierechten per regio verschillen, geven wij hier de cijfers voor Brussel en
Vlaanderen.

Indien Claudia geen duolegaat voorziet
In Brussel

In Vlaanderen

E-mail :
info@amarasbl.be
Kevin
104.500€

Kevin
95.000€

Website :
www.amarasbl.be
Facebook :
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200.000€

Bankrekening :
BE85 0016 5694 4906

Belasting
105.000€

200.000€

Belasting
95.500€

Indien Claudia een duolegaat voorziet (60% voor Jules, 40% voor AMAR
belast met de betaling van de successierechten voor Kevin)
In Brussel

In Vlaanderen

Kevin
120.000€

Kevin
120.000€

AMAR
30.000€

AMAR
21.700€

200.000€

200.000€
Belasting
50.000€

Belasting
58.300€

Het verschil is duidelijk te zien: Jules ontvangt een behoorlijke erfenis, en AMAR
profiteert ook van het duolegaat om haar project te ondersteunen.
Onnodig te zeggen dat het effect nog groter wordt wanneer het niet gaat om neven,
maar om vrienden zonder bloedverwantschap ! Het effect wordt ook groter wanneer het
bedrag van het patrimonium stijgt !
Om een duolegaat correct te formuleren raden wij u aan om beroep te doen op een notaris
die het testament zal opstellen.
Betrek AMAR er direct bij, dat u kan helpen bij de werkwijze.

