Giften volledig aftrekbaar zonder notariële akte
Al sinds 1 januari 2014 kan een periodieke gift volledig worden afgetrokken van de
inkomstenbelasting. Een periodieke gift is een gift aan een ANBI geregistreerde instelling die
voor minimaal 5 jaar is vastgelegd bij de belastingdienst. Voor 2014 kon dit alleen als deze
overeenkomst bij een notaris was vastgelegd. Nu kan er via de website van de belastingdienst
een schenkingsovereenkomst worden gedownload. Deze overeenkomst moet door de schenker
en de ontvanger ondertekend en bewaard worden. Dankzij deze regeling is er geen sprake van
de 1% drempel en is er ook geen maximum van 10% die u mag aftrekken van de belasting.
Voor alle giften die u voor minimaal 5 jaar vastlegt is deze nieuwe regeling van toepassing. We
hopen als kerkrentmeesters dat u van deze overeenkomst gebruik gaat maken en dat u daarbij
ook rekening houdt met het feit dat uw kerkelijke bijdrage voor 5 jaar vastligt. Hopelijk
overweegt u daarom uw kerkelijke bijdrage te verhogen zeker nu u niet te maken hebt met de
2014 van deze regeling op de
1% drempel. Graag willen we u voorafgaand aan Kerkbalans 2016
hoogte brengen. Ook de collectebonnen, die trouwens vervangen gaan worden door
collectemunten, kunnen ondergebracht worden bij deze schenkingsovereenkomst Als u te zijner
tijd hulp nodig hebt bij het aangaan van deze overeenkomst dan helpen we u daar graag bij.
Tot nu toe is er heel weinig bekendheid gegeven aan deze nieuwe maatregel maar we willen u
daar nu alvast over informeren.
Wilt u meer weten van de nieuwe mogelijkheden dan kunt u dit vinden op:

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_ge
zondheid/schenken/giften_aan_goede_doelen/periodieke_giften/
Als u wilt weten welke voordelen het voor u heeft dan kunt u op de volgende site gebruikmaken
van de rekenhulp.
Deze geeft dan aan wat u netto kosten zijn voor de gift die u aan de kerk doet.
We hopen dan ook dat u na het voordeel te hebben gezien u bereid bent meer bij te dragen aan
actie kerkbalans. Ook zou u de uitgave voor collecte bonnen bij de berekening kunnen
meenemen.

http://www.schenken.nl/cultuur/stichting-prins-bernhard-cultuurfonds/rekenhulp
Uw belastbaar inkomen is b.v. € 35.000

U schenkt per jaar € 400,00 b.v. aan de kerk
Aftrekbare gift
Belasting voordeel
U betaalt netto

Zonder acte
€ 150
€ 63
€ 337

Met acte
€ 400
€ 210
€ 190

verschil
€ 250
€ 147
€ 147

Uw voordeel met acte is dan € 147,00
Een mooie gelegenheid om uw kerk mee te laten profiteren van het voordeel.
We zullen deze informatie ook zetten op de internetsite van onze kerk.

