Waarom schenken?
Protestantse Kerk Castricum

Meer geven voor
hetzelfde geld

Hoe u via de fiscus meer kunt doneren

Kerken ontvangen geen subsidie. Dus bestaat uw
kerk dankzij giften. Voordelen voor u en de
Protestantse Kerk Castricum: u kunt meer bijdragen zonder dat het u iets extra’s kost.
Voor de Protestantse Kerk Castricum is deze
constructie voordelig, omdat wij voor een langere
periode verzekerd zijn van een vast bedrag dat kan
worden aangewend.
Schenkingen aan kerkelijke instellingen zijn geheel
vrijgesteld van schenkingsrecht. Er zijn geen
minima of maxima verbonden aan deze
schenkingen.

Hoe u via de fiscus meer kunt doneren
Gaat u naar de kerk dan verwacht u als onderdeel
van de liturgie de “antwoorddienst” ofwel de
collecte. Als u wekelijks naar de kerk gaat, ziet u
jaarlijks zo’n 100 collectezakken langs komen.
Als u elke keer flink in de buidel tast, dan loopt dat
behoorlijk op.

Collectebonnen
Door collectebonnen te gebruiken kunt u voor de
fiscus aantonen hoeveel u bijdraagt aan de
collectes. Uw jaarlijkse bijdragen aan de collectes
kunnen daarmee aftrekbaar worden. U kunt zo
meer geven zonder dat het u meer kost.
Om collectebonnen te bestellen maakt u het
gewenste bedrag over op
IBAN NL88 INGB 0002 2746 38

t.n.v. Protestantse Gemeente te Castricum
onder vermelding van het aantal kaarten met de
gewenste coupure.
Verkrijgbaar zijn kaarten met bonnen van:
€ 0,50 à € 10 per kaart
€ 1,00 à € 20 per kaart
€ 2,00 à € 40 per kaart

Actie Kerkbalans
Als u verschillende jaren achtereen van plan bent
om bij te dragen aan de Actie Kerkbalans, dan is er
een manier om de belastingregels zowel in uw
voordeel te laten werken als in het voordeel van
de Protestantse Kerk Castricum.
Het belastingstelsel in Nederland biedt de
mogelijkheid om steun aan goede doelen af te
trekken van de belasting. Op deze manier betaalt
de fiscus mee. Afhankelijk van het voor u geldende
tarief inkomstenbelasting kunt u wel tot 50% terugkrijgen van de fiscus. Hier leest u hoe dat
werkt:

De fiscale aspecten van giften
Normaal gelden voor de aftrekbaarheid van giften
de volgende drempels:
Aftrek is mogelijk voor zover dit meer is dan 1%
van uw inkomen.
Maximaal aftrekbaar is 10% van het inkomen.
Inkomens van fiscale partners worden samengeteld.

De fiscale kant van periodiek schenken

Periodieke giften

Bij een schenking is dat anders. Daarbij zegt u voor
5 jaar of meer een vaste bijdrage toe aan de
Protestantse Kerk Castricum, die volledig
aftrekbaar is van uw verzamelinkomen. Zo kunt u
uw bijdrage verhogen, zonder dat het u meer kost.

Met de ‘Overeenkomst periodieke gift’ verplicht u
zich om elk jaar hetzelfde bedrag aan de
Protestantse Kerk Castricum te betalen. U mag zelf
bepalen of u dat jaarlijkse bedrag opsplitst in
meerdere bedragen, en bijvoorbeeld elke maand
of elk kwartaal een deel van het jaarlijkse bedrag
aan uw kerk betaalt, of dat u het jaarlijkse bedrag
in één keer betaalt.

Geen notaris nodig
Er is geen tussenkomst van een notaris nodig voor
een periodieke schenking. Dit maakt het aangaan
van een dergelijke overeenkomst eenvoudiger.







toegezegd voor een periode van minstens vijf
jaar, behoudens de onzekere gebeurtenis van
een overlijden.
 In de overeenkomst moet zijn bepaald dat de

keer per jaar worden betaald.
 De periodieke uitkering moet ten gunste

komen van een “algemene nut beogende
instelling”. De Protestantse Kerk Castricum
voldoet aan die voorwaarde.
Het RSIN / ANBI nummer voor
het College van Diakenen is 824105047; voor
het College van Kerkrentmeesters 815245701.

 U vult uw gegevens in op beide exemplaren van



 De periodieke uitkeringen moeten worden

 De periodieke uitkering moet minstens één

Hoe werkt het?



dieke uitkeringen moet zijn aangegaan in een
schriftelijke overeenkomst tussen u en de
instelling of bij een notariële akte.

uitkeringen eindigen bij het overlijden van uzelf
of van uw partner.

Voor het vastleggen van een periodieke gift
volstaat een formulier dat u kunt downloaden van
de website van de Belastingdienst. Ook kunt u dit
formulier bij de kerkrentmeesters krijgen.

het formulier
‘Overeenkomst periodieke gift’.
U (en uw partner) ondertekenen beide
exemplaren.
U geeft beide exemplaren aan één van de kerkrentmeesters.
De Protestantse Kerk Castricum vult
vervolgens haar deel van de gegevens in en ondertekent beide exemplaren. U ontvangt het
Exemplaar voor Schenker terug.
Het is van belang dat u uw exemplaar goed bewaart, omdat de Belastingdienst u kan
vragen dit te overleggen.
U betaalt de periodieke gift conform de
overeenkomst.

 De verplichting tot het verstrekken van perio-

Wat zijn de randvoorwaarden?
Bij een periodieke schenking zijn er geen drempels
en is de schenking dus volledig aftrekbaar als aan
alle volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Er moet sprake zijn van vaste en gelijkmatige

periodieke uitkeringen. Het begrip periodieke
uitkeringen houdt in dat de gedurende
overeengekomen periode uit te keren bijdragen
aan elkaar gelijk moeten zijn.

Vragen?
Wilt u meer informatie neem dan contact op met
het Secretariaat van het
College van Kerkrentmeesters
cvkerkrentmeesters@pkcastricum.nl

