Parochiekern Sint Bartholomeus Voorhout

Voor hetzelfde geld geef je meer ……
Het kan ook anders …..
Wij prijzen ons gelukkig met het feit dat velen
jaarlijks onze parochie ondersteunen met hun giften
of kerkbijdragen. Vanzelfsprekend laten wij geheel
aan u over wat en hoe u wilt bijdragen.
Toch brengen wij graag een mogelijkheid onder uw
aandacht om méér bij te dragen zonder dat het u
extra geld kost …..
Deze mogelijkheid is een gift in de vorm van een
“periodieke gift” hetgeen vastgelegd wordt in de
vorm van een overeenkomst.
Graag geven wij over de verschillende facetten van
deze manier uitleg en geven hem u tevens in
overweging.
De Belastingdienst helpt.….
De gift in de vorm van een schriftelijke
overeenkomst is – in tegenstelling tot een normale
gift
–
volledig
aftrekbaar
voor
de
inkomstenbelasting. Er is dus geen “niet-aftrekbare”
drempel en er is ook geen maximum. De gift moet
dan wel plaats vinden aan een goed doel met ANBI
status. De Bartholomeus heeft ANBI status.
Om het verschil tussen een “normale gift” en een
“gift via schriftelijke overeenkomst” helder te maken
geven wij onderstaand een willekeurig voorbeeld
van iemand met een belastbaar inkomen tussen de
€. 28.850,-- en €. 49.494,-- die in de tariefgroep
42% valt.
Als deze persoon een gift doet van €. 200,-- dan is
dit bedrag niet aftrekbaar, omdat dit bedrag lager is
dan 1% van het onzuiver inkomen. Netto betaalt hij
dus €. 200,Indien dezelfde persoon een schenking doet
middels een schriftelijk overeenkomst van
bijvoorbeeld € 300,--, dan kan hij dit bedrag
opvoeren als een aftrekpost. Omdat hij in het tarief
valt van 42% krijgt hij € 126,-- terug.
Netto betaalt hij dus €.174,--.
Voorwaarden vanuit de Belastingdienst….
De voorwaarden die de Belastingdienst aan de
periodieke gift stelt zijn:
•
u de gift laten vastleggen in een schriftelijke
overeenkomst;
•
u regelmatig (minstens 1 keer per jaar)
bedragen overmaakt naar de kerk die in de
schriftelijke overeenkomst wordt genoemd;
•
deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog
zijn
•
u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar
overmaakt. (De gift stopt uiteraard bij uw
overlijden.)
•
de ANBI of vereniging u geen tegenprestatie
levert voor de gift

De notariële akte …..
Is niet meer nodig als u minimaal voor 5 jaar een
jaarlijkse gift wil doen en dit vastlegt in een
schriftelijke overeenkomst. ‘
Een model overeenkomst is beschikbaar op de
website of kunt u bij het secretariaat opvragen.
Tenslotte …..
Middels een (periodieke) gift kunt u uw bijdrage aan
de parochie verhogen zonder dat het u extra geld
kost. Dit kan via een schriftelijke overeenkomst.
Middels schriftelijke overeenkomst:
1. U meldt uw interesse bij het secretariaat;
2. De schriftelijke overeenkomst wordt voor u
ingevuld;
3. U krijgt de schriftelijke overeenkomst
voorgelegd ter ondertekening.
4. Een exemplaar is voor u en de andere voor de
parochie
Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie dan
kunt u zich te allen tijde richten tot Harry van
Lankveld
(de
penningmeester
van
onze
parochiekern), die graag bereid is uw vragen te
beantwoorden.
Hij is te bereiken onder telefoonnummer :
0252 – 213826

