Uw Gift aan de Kerk in 2015.
Geachte Gemeenteleden,
Elk jaar is onze kerk bezig om de inkomsten en uitgaven weer in evenwicht te
krijgen. Steeds op zoek naar extra inkomsten. Binnenkort start weer de Aktie
Kerkbalans.
De Belastingdienst heeft speciaal voor mensen, die jaarlijks goede doelen
steunen een extra mogelijkheid voor belastingaftrek gecreëerd. Indien de
jaarlijkse schenking voor tenminste 5 jaar voor een vast bedrag per jaar wordt
vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst (akte), dan is het volledige bedrag
aftrekbaar voor de belasting. Wij vragen u dringend om hier gebruik van te
maken en het behaalde extra belastingvoordeel (voor een groot deel) aan de
kerk te schenken.
Voor ‘gewone’ giften is, zoals u waarschijnlijk wel weet, pas aftrek mogelijk als
u per jaar meer schenkt dan 1% van uw (gezamenlijke) jaarinkomen.
Hoe werkt het?
Simpel, u vult het formulier dat u van ons krijgt in en levert dit in bij een lid van
het College van Kerkrentmeesters. Deze zorgt voor invulling van de overige
gegevens.
Als u kiest voor een automatische incasso dan zorgt de kerk voor de afboeking
per maand, kwartaal of jaar. Wanneer u hier niet voor kiest moet u zelf uw
jaarlijkse bijdrage, desgewenst in termijnen, overmaken.
Wat moet u doen bij de belastingaangifte?
Op uw belastingaangifte geeft u uw bijdrage aan de Kerk op als ‘periodieke gift’
waardoor deze volledig fiscaal aftrekbaar wordt. Maakt u gebruik van de zgn.
‘Voorlopige Teruggaaf’ dan kunt u het bedrag ook direct hierbij laten
meelopen.

Hoe zit het met collectemunten?
Als u dat wilt kunt u ook het door u gewenste bedrag aan collectemunten via
de schriftelijke overeenkomst laten lopen. Het in de overeenkomst op te
nemen jaarbedrag is dan dus een combinatie van een vaste bijdrage aan de
Aktie Kerkbalans en een vast bedrag collectemunten gedurende minimaal vijf
jaar. In dat geval is het van belang om aan het College van Kerkrentmeesters
door te geven wat de splitsing van het door u in de akte opgenomen bedrag is
zodat men weet op welk bedrag aan collectemunten u recht hebt en welk
bedrag is bestemd voor de Aktie Kerkbalans. U kunt dit middels een zgn.
splitsingsformulier doorgeven aan een lid van het College van
Kerkrentmeesters.
Wat kost de akte?
Aan deze overeenkomst van periodieke schenking zijn, in tegenstelling tot de
vroegere notariële akte, geen kosten verbonden.
Als u meer informatie over deze regeling wenst, dan kunt u contact opnemen
met Wim Benard, penningmeester van het College van Kerkrentmeesters.
Het College van Kerkrentmeesters.

Hieronder enige voorbeelden voor mensen jonger dan 65 jaar
Zonder akte totaal geen aftrek met akte wel
a) stel u bent alleenstaand en hebt een inkomen van € 35.000 en wil jaarlijks
€ 300,- aan de kerk geven. Zonder akte geeft u € 300 en kost dat u netto
eveneens € 300,- per jaar. U blijft immers onder de drempel van 1% van uw
jaarinkomen en kan dus niets aftrekken.
Met akte ontvangt u over dit bedrag bij dit inkomen 42% terug van de
Belastingdienst zodat u dit netto slechts € 174,- per jaar kost. We verzoeken u
onze kerk het belastingvoordeel te gunnen. U kunt dan met
een akte zelfs € 517,- geven. U krijgt hiervan 42% ofwel € 217 terug zodat uw
netto kosten nog steeds € 300,- per jaar ofwel € 25,- per maand bedragen.
b) stel samen met uw echtgenote hebt u een totaal inkomen van € 65.000 en u
geeft thans jaarlijks € 600. Ook u kunt niets aftrekken omdat u onder de
drempel van 1% blijft . Het toptarief van degene van u die het meest verdient
is waarschijnlijk 42%. Met akte kunt u zelfs € 1.035 geven en dan nog blijven
de kosten € 600; u krijgt € 435 terug via uw belastingbiljet.
Zonder akte wel aftrek maar met akte hogere aftrek
c) uw inkomen is € 80.000 en u geeft thans aan goede doelen € 1.000 per jaar.
Uw drempel is € 800 waardoor slechts € 200 fiscaal aftrekbaar is. Deze € 200
geeft u een belastingvoordeel van € 104 t.w. 52%. Uw giften kosten u dus
feitelijk (afgerond) € 900. Stel van het bedrag van € 1.000 is € 800 voor de kerk
en het resterende bedrag zijn kleine giften aan allerlei instellingen. Door uw
gift aan de kerk te vatten in een akte kunt u de kerk zelfs € 1.458 schenken en
dan nog blijven uw kosten € 900 per jaar. De resterende kleine giften zijn niet
meer aftrekbaar omdat deze als ‘gewone giften’ nu uiteraard blijven beneden
de fiscale drempel van 1% van uw inkomen.
Hieronder enige voorbeelden voor mensen die de AOW leeftijd hebben
bereikt.
Aparte voorbeelden omdat de belastingtarieven in de eerste twee
belastingschijven voor mensen vanaf de AOW gerechtigde leeftijd lager zijn.
d) stel u bent alleenstaand en hebt een inkomen van € 30.000 en wil jaarlijks
€ 300,- aan de kerk geven. Zonder akte geeft u € 300 en kost dat u netto
eveneens € 300,- per jaar. De drempel van 1% van uw jaarinkomen is in dit
voorbeeld even hoog als uw gift en u kunt dus niets aftrekken.

Met akte ontvangt u over dit bedrag bij dit inkomen 24,1% terug van de
Belastingdienst zodat u dit netto slechts € 228,- per jaar kost. We verzoeken u
onze kerk het belastingvoordeel te gunnen. U kunt dan met
een akte € 395,- geven. U krijgt hiervan 24,1% ofwel € 95 terug zodat uw netto
kosten nog steeds € 300,- per jaar ofwel € 25,- per maand bedragen.
e) samen met uw echtgenote heeft u een inkomen van € 45.000; uw eigen
inkomen is € 35.000 en dat van uw echtgenote € 10.000. U geeft jaarlijks € 600
aan de kerk. Zonder akte heeft u thans een aftrekpost van € 600 -/- € 450 =
€ 150 en dit levert u een belastingvoordeel op van 42% ofwel € 63. Uw netto
kosten zijn dus € 537.
Met een akte kunt u de kerk € 925 schenken en dan zijn de kosten nog steeds
€ 537.
f) het voorbeeld genoemd onder punt c pakt voor mensen van 65 jaar of
ouder precies hetzelfde uit omdat boven een inkomen van € 33.589 de
belastingtarieven gelijk zijn.
g) hebt u als AOW gerechtigde een inkomen tot € 19.823 dan is uw
belastingtarief slechts 18,6 %. Om die reden heeft het waarschijnlijk weinig zin
uw gift in een notariële akte vast te leggen.
Ten slotte
Door het geven via een akte hoeft u dus geen bedrag van 1% van uw
(gezamenlijke) inkomen meer van ‘deze’ giften af te trekken. Let er wel op dat
er in sommige gevallen geen belastingvoordeel is. Dit is het geval indien er
naast de giften die u mogelijk in een akte zou willen opnemen voor u toch nog
aftrekbare ‘gewone’ giften overblijven. In dat geval zou er namelijk slechts
sprake zijn van een verschuiving van de ene naar de andere categorie giften.
Het voordeel speelt dus indien u het grootste gedeelte van uw giften in een
schriftelijke overeenkomst kunt onderbrengen en er weinig ‘gewone’ giften
meer overblijven.

