Giften: Volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting
Sinds 1 januari 2014 biedt de belastingdienst de mogelijkheid om giften volledig af te trekken
voor de inkomstenbelasting. Voorheen was hier een notariële akte voor nodig. Vanaf 1
januari 2014 kan dat middels een onderlinge overeenkomst met bijvoorbeeld de Protestantse
Gemeente, mits men dit overeenkomt voor tenminste 5 jaar.
De basis voor deze schenking is, dat u een overeenkomst sluit met de Protestantse
Gemeente Gorssel- Epse, waarbij u zich verplicht om gedurende een minimale periode van
jaar, jaarlijks een vast bedrag over te maken. Deze overeenkomst stopt bij het overlijden van
de schenker. Vanaf 2014 kan deze overeenkomst zelf door het gemeente lid en de
Protestantse Gemeente Gorssel- Epse worden opgesteld door middel van een
modelovereenkomst van de Belastingdienst.
Als Protestantse Gemeente Gorssel Epse willen wij dit aan de deelnemers van kerkbalans
aanbieden. Op diverse websites wordt vermeld dat het interessant kan zijn voor donaties per
jaar vanaf 150 euro of hoger. Naar mate de top van uw inkomen in een hogere belasting
schijf valt, stijgt uw voordeel. Het totaal bedrag waarvoor u een overeenkomst afsluit mag
bestaan uit uw bijdrage voor kerkbalans, een gift voor de Diaconie, de collectebonnen,
solidariteitskas, Kerkespraak en eindejaarsactie. Dit mag U bij elkaar optellen. Deelnemers
zullen voor deze afzonderlijke doelen niet meer benaderd worden. Het overmaken mag
zowel in één keer als in termijnen. Het opgegeven bedrag moet wel ieder kalenderjaar
worden overgemaakt. Bij de over te maken bedragen wel vermelden, welk deel voor uw
collectebonnen of Diaconie bestemd is. Het zou mooi zijn, als U uw voordeel met de kerk
deelt.
U kunt via de volgende link een overeenkomst downloaden die voor een gedeelte reeds is
ingevuld door de Protestantse Gemeente: Overeenkomst van de belastingdienst. U kunt
daar uw eigen gegevens invullen en kiezen in welk jaar u wilt starten bijvoorbeeld 2014 of
later. U kunt aangeven gedurende een aantal jaren waarin dat u de giften doet, maar het
moet minimaal vijf jaar lang zijn om voor de aftrek in aanmerking te komen. Wie langer dan
vijf jaar een gift doet vult een afgesproken aantal jaren in, bijvoorbeeld acht of tien jaar. Weet
U het nog niet exact, kruis dan het vakje ‘onbepaalde tijd’ aan.
Wie hulp wil bij het invullen van een overeenkomst kan contact opnemen met de
penningmeester van de Protestantse Gemeente Gorssel – Epse die ook blanco
overeenkomsten heeft voor gemeente leden, die graag een overeenkomst op papier
wensen.
Een ingevulde overeenkomst moet getekend worden door beide partijen en van een uniek
nummer worden voorzien. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de penningmeester de
heer R.H. Luimes, Rietdekkerweg 1, 7213 XL Gorssel, telefoon 0575-492660.

Een rekenvoorbeeld:

belastbaar inkomen bv € 48.000.vastgelegde gift met
onderhandse akte

€ 600.-

Geen drempel

gift zonder akte

€ 600.-

drempel giften
belasting

€ 480.-

aftrekbaar

€ 600.-

aftrekbaar

€ 120.-

belasting teruggave

€ 252.-

teruggave

€ 50.-

kosten voor gever

€ 348.-

kosten voor gever

€ 550.-

U ziet dat er een aanmerkelijk verschil is bij het schenken van één zelfde bedrag. (€ 200.-)
U heeft met een overeenkomst voor periodieke giften geen drempel waarna U giften mag
aftrekken.
Wilt U uw persoonlijk situatie berekenen zie de website www.berekenhet.nl/schenken-enerven

Kunnen we op U rekenen, zodat het mes van 2 kanten snijdt?

