
Informatie over voordeel van periodieke giften 
 
Méér geven? Minder uitgeven?  
 

Geef een periodieke gift!  
 

Hoe pakt u het aan?  
 

Hoe werkt het? Giften zoals uw kerkbijdrage zijn normaal gesproken pas aftrekbaar 
vanaf 1 procent (minimum € 60) tot maximaal 10 procent van het verzamelinkomen. 
Maar wanneer u kiest voor een ‘periodieke gift’ ofwel voor een ‘periodieke schenking’ 
gelden die grenzen niet.  
Dat komt zo: onze parochie is een door de belastingdienst erkende ANBI-instelling. ANBI 
is: Algemeen Nut Beogende Instelling. Een zogenaamd ‘goed doel’. Giften kunnen dan in 
mindering worden gebracht op uw belastbaar inkomen.  
 
Wanneer u (minimaal) 5 jaar eenzelfde bedrag als kerkbijdrage geeft én bovendien dit in 
een schriftelijke overeenkomst met onze parochie heeft vastgelegd heeft u recht om het 
gehele bedrag dat u als kerkbijdrage betaald als aftrekpost op te nemen bij uw aangifte 
inkomstenbelasting. Jazeker: de kerkbijdrage is dan geheel, van de eerste tot de laatste 
euro, fiscaal aftrekbaar. Dit is voor u een veel voordeligere regeling dan bij ‘gewone gif-
ten’. Men zegt wel eens dat de belastingdienst bij ‘periodieke giften’ een cadeautje geeft.  
 
Via formulier-periodieke-giften kunt u een concepttekst van zo’n overeenkomst met de 
parochie downloaden. In de tekst die u downloadt staat het RSIN/fiscaalnummer 
003534510 van de parochie reeds vermeld. U kunt de tekst ook via het parochiesecreta-
riaat opvragen (e-mail: secretariaat@franciscusparochie.nl of tel. 053-5743929). Vul 
deze modelovereenkomst in en stuur deze dan naar het centrale secretariaat, Sonderen-
straat 55, 7481 HB Veldmaterstraat 61, 7481 AB Haaksbergen. U ontvangt dan een ko-
pie van uw overeenkomst retour. In bijzondere situaties zoals het overlijden van u of uw 
partner kan – als u dat wilt- de verplichtingen van een te betalen kerkbijdrage vervallen. 
Deze uitzonderingen staan ook in de conceptovereenkomst. (ps. Natuurlijk kunt u ook 
zo’n formulier opvragen bij de belastingdienst.)  
 

Een voorbeeld van belastingvoordeel:  
Jan (67 jaar) verdiende in 2020 bruto € 34.951,- . Hij gaf elke maand € 10,- als kerkbij-
drage aan de parochie. Hij heeft dit als “periodieke gift” geregeld, daardoor had hij een 
belastingvoordeel van € 46,- en betaalde netto iets meer dan € 6,- per maand aan kerk-
bijdrage.  
 
 


