Informatieblad periodieke giften 2021

De Dominicanenkerk St. Thomas van Aquino is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
De bijdragen die je vrijwillig aan ons betaalt kunnen daarom als gift worden ingevuld bij de aangifte
inkomstenbelasting. En dat kan ertoe leiden dat je minder belasting hoeft te betalen. Dat zou
natuurlijk het mooiste zijn. Of je belasting terugkrijgt, hangt af van de soort gift die je doet en de
hoogte van jouw gift.
De belastingdienst kent twee soorten giften: gewone giften en periodieke giften. Dat onderscheid is
super belangrijk. Voor gewone giften gelden namelijk drempels en maximum bedragen. Maar voor
periodieke giften zijn die beperkingen er niet.
Wat is een periodieke gift volgens de belastingdienst?
Een periodieke gift is een jaarlijkse vaste gift voor minimaal 5 opvolgende jaren, vastgelegd in een
getekende overeenkomst. De periodieke gift is altijd aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en dat is
voordelig ten opzichte van een gewone gift. Lang leve de periodieke gift zeggen wij daarom.
Een rekenvoorbeeld
Evert Enkelmans heeft in 2021 een arbeidsinkomen van € 36.000 bruto per jaar. De gemiddelde
belastingdruk voor Evert is afgerond 20% en zijn netto jaarinkomen is afgerond € 29.000. Als
betrokken lid maakt hij dit jaar een kerkbijdrage van € 300 over aan de Dominicanenkerk.
Als Evert het jaarbedrag als gewone gift geeft, dan heeft hij géén belastingaftrek. Dat komt door de
drempel voor gewone giften die de belastingdienst toepast. Maar als Evert het jaarbedrag als een
periodieke gift zou geven, dan is de € 300 wél aftrekbaar en bespaart hij jaarlijks 20% x € 300 = € 60.

Evert Enkelmans

Gewone gift Periodieke gift 1 Periodieke gift 2

Jaarlijkse gift
Af: Belastingbesparing
Netto jaarlast van de gift
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€
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€
300 €
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Belastingbesparing 5 jaar

€

-

300 €

400

€

Evert besluit daarom dat hij wel een overeenkomst voor periodieke giften wil sluiten. Hij rekent het
zo uit dat hij netto net zoveel kwijt is als bij de gewone gift. Hij kan nu jaarlijks € 380 geven in plaats
van € 300, zonder dat het hem netto iets kost. Zie daarvoor Periodieke gift 2 in de tabel.
De overeenkomst voor een periodieke gift
Wil jij net als Evert ook het belastingvoordeel van de periodieke gift benutten? De medewerkers van
het rectoraat helpen je graag met een modelovereenkomst en de keuzes daarin. Bel of mail gerust
voor een afspraak.
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