
Voorwaarden voor het aftrekken van gewone giften 

(Officiële kopie van de belastingdienst ) 

Voor het aftrekken van gewone giften gelden de volgende voorwaarden: 

• U doet de giften aan een instelling die bij ons is geregistreerd als een algemeen 
nut beogende instelling (ANBI), een culturele ANBI of een steunstichting SBBI. 

• De instelling levert geen tegenprestatie voor de giften. 

Voorbeelden van een tegenprestatie zijn: U koopt bij een patiëntenvereniging een 
speciaal kookboek. U doet dan geen gift. U betaalt geld en als tegenprestatie 

krijgt u het boek. 
U koopt een lot bij een loterij. Daarvoor krijgt u een kans om geld te winnen. 

• U kunt met schriftelijke stukken, zoals bankafschriften of kwitanties, aantonen dat 

u de giften hebt gedaan. 

• Het totale bedrag van uw giften is meer dan het drempelbedrag. 
• U mag voor deze giften in totaal niet meer aftrekken dan het maximum. 

Kosten die u maakt voor een instelling 

Maakt u kosten voor een ANBI? Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, mag u 

deze kosten aftrekken als een gewone gift. 

Vrijwilligerswerk 

Doet u vrijwilligerswerk voor een ANBI? Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, mag 

u als vrijwilliger een bedrag aftrekken als een gewone gift. 

Gift is rentedragende schuld geworden 

Voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften 

Uw gift is een periodieke gift als: 

• als u de gift vastlegt bij de belastingdienst (formulieren zijn bij de 

kerkrentmeesters verkrijgbaar) 

• u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI of 

vereniging die in de notariële akte wordt genoemd 

• deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn 

• u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling 
of vereniging 

De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden. 

• de ANBI of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift 

Neemt u in de akte op dat u geen gift meer geeft als uw inkomen daalt, bijvoorbeeld 
omdat u werkloos of invalide wordt? Dan voldoet u toch aan bovenstaande 

voorwaarden. 

Moest u de gift in 2015 betalen, maar hebt u dit niet gedaan? En is dit nu een schuld 
geworden waarover u rente moet betalen? Dan is de gift niet aftrekbaar in 2015, maar 
in het jaar dat u deze schuld betaalt. 



Let op! 

Betaalt u de gift niet minimaal 5 jaar achter elkaar, bijvoorbeeld omdat u werkloos 

wordt? Of omdat de ANBI of vereniging niet meer bestaat? Dan mag u de betaalde 
bedragen aftrekken. 

Betaalt u de gift niet minimaal 5 jaar achter elkaar omdat de instelling geen ANBI meer 
is? Dan mag u de betaalde bedragen aftrekken, maar alleen voor de periode dat u niet 

kon weten dat de instelling geen ANBI meer was. 

Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag. 

U mag een periodieke gift aftrekken, als u die gift doet aan een ANBI instelling  

Uw kerk is een ANBI instelling welke centraal geregeld is door de P.K.N. 

Gift is rentedragende schuld geworden 

Moest u de gift in een bepaald jaar betalen, maar hebt u dit niet gedaan? En is dit nu 

een schuld geworden waarover u rente moet betalen? Dan is de gift aftrekbaar in het 

jaar dat u deze schuld betaalt. 

  

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 1% drempel. Graag willen we u voorafgaand aan Kerkbalans 2016 van deze 
regeling op de 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.  


