‘Cadeaubon Belastingdienst’
(per 1 januari 2019)

Actie Kerkbalans en Periodiek Schenken in 2019
Al sinds 2014 kunt u periodieke schenkingen doen aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (zoals de parochie St. Jan de
Doper en de daartoe behorende geloofsgemeenschappen) met een onderhandse akte van schenking: een overeenkomst
tussen de gevende en de ontvangende partij. Hierdoor is uw jaarlijkse gift volledig fiscaal aftrekbaar. Op de website van de
Belastingdienst is hiervoor een modelovereenkomst te vinden.1 U hoeft hiervoor dus niet meer naar de notaris.
Welk voordeel biedt periodiek schenken u als (trouwe) deelnemer aan de Actie Kerkbalans?
• U kunt op uw uitgaven besparen, terwijl de kerk hetzelfde van u ontvangt als voorheen.
• U kunt meer aan de kerk geven dan voorheen, terwijl -ten gevolge van de fiscale aftrekpost die ontstaat door periodiek te
schenken- uw uitgaven gelijk blijven.
Veel mensen geven ieder jaar ongeveer hetzelfde bedrag. U kunt er dan voor kiezen om dit bedrag voor 5 achtereenvolgende
jaren toe te zeggen en dit in een gezamenlijke overeenkomst met de ontvangende partij vast te leggen. Afhankelijk van de
hoogte van uw inkomen, bespaart u dan op uw inkomstenbelasting (zie tabel op achterkant).
Ook de parochie c.q. de geloofsgemeenschap heeft voordeel van periodiek schenken:
• De geloofgemeenschap kan rekenen op een vast bedrag aan jaarlijkse inkomsten;
• Er zijn geen kosten aan het opmaken van de overeenkomst verbonden.
Veel mensen zijn in de veronderstelling, dat hun giften aan Goede Doelen (ANBI) geheel aftrekbaar zijn. Dat is niet
correct. Voor gewone giften geldt een drempelbedrag. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen (= totale
inkomen van u en uw evenutele fiscale partner), met een minimum van € 60. Wat u in een kalenderjaar meer hebt
gegeven dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Als gevolg van deze regel, kunnen veel giften per saldo niet worden
afgetrokken! Periodieke giften aan een ANBI, die voor vijf jaar of langer worden toegezegd door middel van de hiervoor
genoemde overeenkomst, zijn wèl geheel aftrekbaar.
Bent u geïnteresseerd? Zie ommezijde, voor verdere informatie.
De penningmeesters van de geloofsgemeenschappen van de parochie St. Jan de Doper informeren u graag verder over de
mogelijkheden en aanpak van periodiek schenken. Ook kunt u kijken op de website van onze parochie www.stjandedopervechtenvenen.nl.

1

Link:

www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/overeenkomst_periodieke_giften

Veel gestelde vragen
• Wanneer is mijn gift aan de St. Jan de Doperparochie of geloofsgemeenschappen een periodieke gift?
Uw gift is een periodieke gift, als
o u de gift in een onderhandse akte met de kerk hebt vastgelegd;
o u regelmatig, minstens 1 keer per jaar, bedragen overmaakt naar de parochie c.q. geloofsgemeenschap;
o deze bedragen steeds ongeveer even hoog zijn;
o u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt;
o de kerk u geen tegenprestatie levert voor de gift.
Neemt u in de overeenkomst op, dat u geen gift meer geeft als uw inkomen daalt, bij voorbeeld doordat u werkloos of
invalide wordt, dan voldoet u toch aan bovenstaande voorwaarden.
• Wat gebeurt er als ik of mijn partner overlijd(t)?
De gift stopt uiterlijk bij het overlijden van uzelf en, indien door u aangegeven op de overeenkomst, bij het overlijden van
uw eventuele partner.
• Ik kies voor een periodieke schenking gedurende vijf jaar. Wat moet ik hiervoor doen?
U sluit een onderhandse overeenkomst met de parochie c.q. geloofsgemeenschap waaraan u periodiek wilt geven. De
modelovereenkomst van de Belastingdienst plus de toelichting informeren u volledig over de gang van zaken. Deze wordt
u op verzoek door de penningmeester toegezonden.
• Wat als ik de overeenkomst voor onbepaalde tijd aanga?
De looptijd is altijd minimaal 5 jaar (tenzij bij eerder overlijden) maar na die 5 jaar kunt u de overeenkomst ieder jaar
opzeggen. Naar uw keuze en omstandigheden kan de looptijd dan bijvoorbeeld 7, 8 of 12 jaar zijn.
• Geldt een minimumbedrag om periodiek te kunnen schenken?
De parochie St. Jan de Doper hanteert een ondergrens van € 100,-- voor deze wijze van schenken.
Rekenvoorbeeld I: Besparen op uw uitgaven bij een gelijkblijvende gift (zie 2 en 3).
Stel u draagt jaarlijks € 100,- bij. Als u dit bedrag voor een periode van 5 jaar toezegt, bespaart u ieder jaar € 36,65 op uw
inkomstenbelasting bij een belastingpercentage volgens de eerste schijf van 36,65%. Is de belastingschijf van 51,75% op u
van toepassing, dan bespaart u zelfs € 51,75 aan inkomstenbelasting. Concreet geeft u dus € 100,- aan de kerk, u bespaart op
uw belasting en betaalt feitelijk slechts € 63,35, € 61,90 of € 48,25, afhankelijk van de voor u geldende belastingschijf.
Rekenvoorbeeld II: Extra geven bij gelijkblijvende netto uitgaven.
U kiest voor periodiek schenken om zo méér aan de kerk te kunnen geven. Als u voorheen € 1.000 per jaar gaf, kunt u nu
€ 1.578,53 per jaar geven bij een belastingtarief van 36,65%. U trekt de gehele gift € 1.578,53 af van uw belastbaar inkomen
en bespaart 36,65% van € 1.578,53 aan te betalen belasting, dus € 578,53. Ten gevolge van de fiscale aftrekpost, geeft u nog
steeds € 1.000 uit, terwijl de kerk van u € 1.578,53 ontvangt!
2019
Rekenvoorbeeld I, Jaarlijkse besparing
Jaarlijkse gift

€ 100,00

Rekenvoorbeeld II, Extra geven

€ 250,00 € 1.000,00

Belastingschijf
Jaarlijkse besparing
36,65%
€ 36,65
€ 91,63

€ 100,00

€ 250,00 € 1.000,00

€ 366,50

Extra geven
€ 157,85
€ 394,63 € 1.578,53

38,10%

€ 38,10

€ 95,25

€ 381,00

€ 161,55

€ 403,88 € 1.615,51

51,75%

€ 51,75

€ 129,38

€ 517,50

€ 207,25

€ 518,13 € 2.072,54

Op basis belastingtarieven voor 2019.
De regering is voornemens om de aftrekbaarheid van giften de komende jaren in stapjes te verlagen. Dat
betekent dat als alle plannen doorgaan, u in 2023 wat minder fiscaal voordeel zult hebben. Uw voordeel
blijft dat uw gift voor 100% aftrekbaar is en er geen drempelbedrag voor geldt.
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