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EEN GROTERE SCHENKING ZONDER DAT HET MEER KOST 
 
Giften aan goede doelen of Algemeen Nut Beogende Instellingen, ANBI´s’ genaamd, en 
daarmee ook uw bijdrage aan de actie Kerkbalans zijn mogelijk aftrekbaar van de 
belastingen. 
 
Als u gewend bent regelmatig een  bedrag over te maken aan uw Parochie kan het 
interessant zijn om dit voortaan per fiscale schenking te doen. 
Dat levert niet alleen een belastingvermindering voor u op maar zorgt er ook voor dat de 
Parochie structureel een vaste bron van inkomsten krijgt. 
 
Met een fiscale schenking houdt u meer over dan bij een eenmalige schenking. 
Uw gift voor de actie Kerkbalans is namelijk volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. 
 
De belastingwet vereist echter wel dat er bij deze vorm van schenking een akte wordt 
opgemaakt waarin wordt vastgelegd dat u voor een periode van tenminste 5 jaar ieder jaar 
eenzelfde bedrag schenkt.  
 
Een formulier om deze fiscale schenking vast te leggen kunt u vinden op de site van de 
Parochie - www.katholiekdrechtsteden.nl  
 
Er is veel geld nodig om onze geloofsgemeenschap in stand te houden en uit te bouwen. 
Als het kan laat dan ook de fiscus u helpen het nodige geld bijeen te brengen. 
 
Rekenvoorbeeld bij een jaarinkomen van zeg 30000 euro bij een marginaal belastingtarief 
van 42%. Giften tot de drempel van 1% oftewel 300 euro zijn dan niet aftrekbaar. 
 
Als u gewend bent per kwartaal 50 euro aan de kerk  te schenken en u doet geen 
noemenswaardige andere giften dan kost deze gift u per jaar 200 euro. 
 
Maakt u gedurende 5 jaar gebruik van een fiscale schenking van bijvoorbeeld 340 euro – 85 
euro per kwartaal – dan kost deze gift u netto per jaar eveneens ongeveer 200 euro. 
 
Betekent dus dat uw netto schenking beperkt blijft tot 200 euro maar dat de parochie jaarlijks 
netto 140 euro meer ontvangt. 
 
Wilt u meer informatie neemt u dan contact op met de penningmeester van de Parochie 
penningmeester@katholiekdrechtsteden.nl 
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