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BIJDRAGE KERKBALANS FISCAAL AFTREKBAAR
De bijdrage aan Kerkbalans wordt voor de belasting beschouwd als een gift aan de parochie.
Deze gift kan bij de belastingaangifte worden meegenomen als periodieke gift. Bij gewone
giften geldt een drempelbedrag, maar als voor de gift aan de parochie een overeenkomst is
gemaakt, dan is deze gift (de bijdrage voor Kerkbalans) volledig aftrekbaar bij de
belastingaangifte. Dit noemt men een periodieke gift.
Tot 2014 moest de overeenkomst in een notariële akte worden vastgelegd en waren daar
notariskosten aan verbonden. Vanaf 2014 is het mogelijk om dit te regelen in een
(onderhandse) overeenkomst met de parochie zonder dat daar kosten aan zijn verbonden.
Deze overeenkomst kan eenvoudig door een formulier van de belastingdienst in te vullen in
tweevoud. Een exemplaar voor de schenker en een exemplaar voor de ontvanger. De
belastingdienst kan eventueel bij controle van de aangifte dit formulier opvragen. Er zijn wel
voorwaarden aan de periodieke gift verbonden om deze volledig fiscaal aftrekbaar te laten
zijn:




De jaarlijkse gift dient minimaal 5 jaar achter elkaar te worden overgemaakt aan de
parochie (dus je zit er 5 jaar aan vast)
De hoogte van de jaarlijkse gift dient vastgelegd te zijn in de overeenkomst (zoals
hier boven aangegeven)
De gift stopt tussentijds bij overlijden van de gever.

Parochianen, die een bijdrage geven aan Kerkbalans, kunnen dus fiscaal voordeel hebben bij
zo’n overeenkomst. En hoe groter de bijdrage aan de parochie, des te groter het fiscale
voordeel.
De parochie zou het fijn vinden, dat zij ook voordeel heeft van de overeenkomst en dit kan
door het fiscale voordeel voor de gever deels te verwerken in een hogere bijdrage aan
Kerkbalans.
Nadere informatie is te verkrijgen bij degene die de Kerkbalans in uw geloofsgemeenschap
organiseert of bij de voorzitter van uw locatie.

