Onderwerp: overeenkomst periodieke gift in geld
Graag willen wij uw aandacht vragen voor het volgende:
Zoals bij u bekend, is het ieder jaar weer lastiger om voldoende geld bij elkaar te krijgen om de financiën
van de kerk gezond te houden. Als CFB zijn we dan ook op zoek gegaan naar mogelijkheden om deze
bijdrage te verhogen. Er is een manier om uw bijdrage te verhogen, zonder dat dit financiële
consequenties heeft voor u. Dit kan door het invullen van het formulier ‘overeenkomst periodieke gift in
geld’. Deze kunt u vinden op de website van de kerk of u kunt deze meenemen uit de hal van de kerk.
Wanneer u giften doet aan bij ANBI geregistreerde organisaties is het mogelijk om hiervan een deel via de
belasting terug te krijgen.
Hiernaast is er ook een regeling waarbij nog extra belastingvoordeel is te behalen. Zie hiervoor de
informatie van de belastingdienst zelf:
Wilt u een periodieke gift doen aan een goed doel? Als uw periodieke gift voldoet aan een
aantal voorwaarden, kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er moet dan wel
eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en het goede doel.
Periodieke gift in geld
Gebruik het formulier 'Periodieke gift in geld' als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan
een goed doel. Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor de ontvangende
instelling. Als alles is ingevuld, kunt u deze overeenkomst voor uw eigen administratie bewaren.
Wij willen u graag van harte uitnodigen om dit formulier te gaan gebruiken. Deze is voor wat betreft het
gedeelte van de kerk al voor u ingevuld.
Wanneer u deze in 2-voud invult en laat ondertekenen door de CFB voldoet u aan de gestelde
voorwaarden en is extra aftrek mogelijk.
Graag OOK de VVB toezeggingsbrief invullen. Dit om ook de wijze van betalen duidelijk aan te geven.
Het belastingvoordeel is afhankelijk van uw inkomen, het inkomen van uw fiscale partner en de leeftijd
van u beiden. Door deze overeenkomst is er geen drempel meer van 1% en is deze periodieke gift volledig
aftrekbaar.
Het inkomstenbelastingvoordeel kunt u zelf berekenen met de Schenkcalculator >>>.
(https://www.schenkservice.nl/bereken-uw-voordeel)
Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact op met een van de leden van de commissie financiën en
beheer:
Voorzitter:
Penningmeester:

Gerrit de Graaf
Leo van der Vegt

