
Periodieke	  gift	  
	  
Een	  periodieke	  gift	  is	  een	  gift	  waarbij	  men	  elk	  jaar	  gedurende	  minimaal	  vijf	  
jaar	  eenzelfde	  bedrag	  aan	  een	  ANBI	  (bv.	  de	  kerk)	  overmaakt.	  Een	  
periodieke	  gift	  mag	  bij	  de	  belastingaangifte	  volledig	  worden	  afgetrokken	  
van	  het	  (belastbaar)	  inkomen,	  dus	  zonder	  dat	  er	  rekening	  hoeft	  te	  worden	  
gehouden	  met	  de	  drempel	  van	  1	  %	  van	  het	  maximum	  van	  10%	  
verzamelinkomen.	  Onder	  bepaalde	  condities	  levert	  dit	  voor	  de	  gever	  een	  
fiscaal	  voordeel	  op,	  waarvoor	  wel	  vereist	  is	  dat	  er	  een	  aangifte	  
inkomstenbelasting	  ingediend	  wordt.	  
Voor	  een	  periodieke	  gift	  aan	  een	  kerk	  gelden	  de	  volgende	  voorwaarden:	  
• De	  gift	  is	  vastgelegd	  in	  een	  schriftelijke	  overeenkomst	  tussen	  de	  schenker	  

en	  de	  ANBI	  (hoeft	  dus	  geen	  notariële	  akte	  meer	  te	  zijn)	  
• Men	  maakt	  regelmatig	  (minstens	  1x	  per	  jaar)	  een	  bedrag	  over	  aan	  de	  

ANBI	  die	  in	  de	  schriftelijke	  overeenkomst	  wordt	  genoemd.	  
• Deze	  bedragen	  zijn	  steeds	  even	  hoog.	  
• Deze	  bedragen	  worden	  minimaal	  vijf	  jaar	  achter	  elkaar	  overgemaakt	  aan	  

dezelfde	  instelling.	  
• De	  gift	  stopt	  uiterlijk	  bij	  overlijden	  van	  de	  schenker	  of	  een	  ander	  die	  in	  de	  

overeenkomst	  bij	  name	  wordt	  genoemd.	  
• De	  ANBI	  of	  vereniging	  mag	  geen	  tegenprestatie	  leveren	  voor	  de	  gift.	  
Voor	  meer	  informatie,	  zie	  www.belastingdienst.nl	  (rechtsboven	  
zoekwoord:	  giften)	  
Door	  overigens	  op	  deze	  wijze	  uw	  bijdrage	  aan	  de	  kerk	  te	  schenken,	  kunt	  u	  
overwegen	  het	  (extra)	  voordeel,	  gedeeltelijk	  aan	  de	  kerk	  te	  laten	  toe	  
komen.	  
Het	  formulier	  voor	  het	  vastleggen	  van	  de	  periodieke	  gift	  is	  te	  downloaden	  
van	  de	  site	  van	  de	  belastingdienst.	  
Daarnaast	  zullen	  wij	  er	  voor	  zorgen	  dat	  er	  een	  aantal	  formulieren	  in	  de	  kerk	  
aanwezig	  zijn.	  
Indien	  u	  hierover	  nog	  vragen	  heeft	  kunt	  u	  contact	  opnemen	  met	  de	  
penningmeester	  van	  het	  College	  van	  Kerkrentmeesters,	  dhr.	  J.	  Flobbe,	  tel.	  
512457.	  
	  


