Voor hetzelfde geld geeft u meer
Steun uw kerk met een periodieke gift
Steunt u de Gereformeerde kerk in Holten met een kerkelijke bijdrage, bijvoorbeeld
via Kerkbalans of met de aankoop van collectebonnen?
Dan kunt u de kerk misschien meer geven, zonder dat het u meer kost.
UW GIFTEN ZIJN FISCAAL AFTREKBAAR
Uw giften aan de kerk zijn aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. De Protestantse
Kerk Nederland is namelijk door de overheid erkend als een ANBI-instelling.
(Algemeen Nut Beogende Instelling). Bij uw gift aan een ANBI geldt een drempel van
1% (minimaal € 60) en een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Ter
verduidelijking het volgende voorbeeld:
Bij een gezinsinkomen van € 35.000,- per jaar mag u de eerste € 350,- (1% drempel)
aan giften niet aftrekken . Daarnaast mag u maximaal € 3.500,- (10%) van uw
inkomen aan giften aftrekken.
Het verzamelinkomen vindt u onderaan uw aanslag inkomstenbelasting.
GEEN DREMPEL BIJ PERIODIEKE GIFT
Een periodieke gift is een gift waarbij u minimaal vijf jaar lang jaarlijks eenzelfde
bedrag schenkt. Dit bedrag mag u volledig aftrekken bij uw belastingaangifte: de
drempel van 1% en het maximum van 10% vervallen. U krijgt daardoor meer geld
terug van de belastingdienst dan bij een gewone gift. Afhankelijk van uw leeftijd en
inkomen kan uw voordeel zelfs oplopen tot 52%. Dit voordeel kunt u (deels) ten
goede laten komen aan de kerk. Zo verhoogt u uw bijdrage, zonder dat het u extra
geld kost. Onderstaand een rekenvoorbeeld:
Stel dat uw gezinsinkomen € 35.000 is en u wilt jaarlijks € 350,- schenken:
• Zonder onderhandse akte van schenking geeft u € 350 en dat kost u
eveneens € 350,- per jaar.
• Met een onderhandse akte geeft u € 350,- en ontvangt u bij dit gezinsinkomen
40,8% terug van de belasting. Dit kost u dus slechts € 207,-, een voordeel van
maar liefst € 143, -!
• We hopen natuurlijk dat u bereid bent om dit belastingvoordeel daarna ook
aan uw kerk te doneren. U zou via de onderhandse akte zelfs € 591,- kunnen
geven. U krijgt van dit bedrag namelijk 40,8% terug zodat u nog steeds € 350,per jaar betaalt.
WANNEER IS EEN GIFT EEN PERIODIEKE GIFT?
Uw gift is een periodieke gift als:
• de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst
• u conform de overeenkomst regelmatig (minstens 1x per jaar) de bedragen
overmaakt

• deze bedragen steeds even hoog zijn
• u deze bedragen minimaal vijf jaar achter elkaar overmaakt
• de begunstigde geen tegenprestatie levert voor de gift
Op het belastingformulier kunt u aangeven dat de overeenkomst eindigt bij:
- overlijden van de schenker
- verliezen van baan of arbeidsongeschikt worden
- het overlijden van een ander dan de schenker.
HOE GROOT IS UW VOORDEEL?
Met de Schenkcalculator op www.protestantsekerk.nl/ schenkcalculator berekent u
heel eenvoudig wat uw fiscale voordeel is bij een periodieke gift. De
Schenkcalculator laat bovendien zien welk bedrag u kunt schenken als u dit
belastingvoordeel (deels) ten goede laat komen aan de kerk.
Geeft u geregeld ook aan één of meerdere andere instellingen dan de kerk? Dan is
het eventuele fiscale voordeel minder of nihil. Het kan dan raadzaam zijn ook die
giften in de vorm van een periodieke gift te doen. Zo is uw belastingvoordeel nog
groter.
HOE WERKT HET?
U legt uw periodieke gift vast in een schriftelijke overeenkomst met uw kerk. U kunt
de overeenkomst zelf downloaden vanaf de website van de belastingdienst onder
formulier ‘periodieke giften’ of met bijgevoegde link van de Protestantse kerk
https://www.protestantsekerk.nl/data/import/5d168dd6637ce4e2df110164be9a1cb7.pdf

Het formulier kunt u ook afhalen bij B.W. Schuppert, Molenbelterweg 7.
U hoeft deze formulieren niet naar de belastingdienst op te sturen. Ze zijn voor uzelf
en de kerk aan wie u de gift doet. U moet de overeenkomst voor controle doeleinden
wel goed bewaren. Indien u bij de Actie Kerkbalans al een toezegging heeft
gedaan, dan kunt u die in overleg met uw kerk, altijd wijzigen.

REGULIERE GIFT

U geeft €350
Dat kost u €350

Uw kerk krijgt €350

PERIODIEKE GIFT

U geeft € 591

Uw kerk krijgt € 591

Dat kost u € 350

€ 241

