Toelichting Aftrek Periodiek gift
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Geachte gemeenteleden,
De fiscus heeft het mogelijk gemaakt om via een “Overeenkomst Periodieke Gift in geld” uw
bijdrage aan onze gemeente volledig aftrekbaar te maken. Deze overeenkomst sluit u af voor
minimaal 5 jaar. U kunt daarbij aangeven dat de overeenkomst komt te vervallen bij tussentijds
overlijden. U kunt het formulier ( in 2-voud voor Schenker en Ontvanger) downloaden op de
Belasting site. Nadat u het heeft ingevuld stuurt U het toe aan: PGH, postbus 1092, 1270 BB
Huizen. Wij vullen de ontbrekende gegevens in en sturen U het exemplaar voor Schenker aan u
terug.
Er zijn echter “mitsen en maren” aan deze mogelijkheid.
Reken voorbeeld
Stel dat u een inkomen ( of pensioen) heeft van € 35.000,-. Dan is de drempel voor het aftrekbaar
maken van uw bijdrage 1% ofwel € 350,-. Alleen als u meer geeft dan kan dit worden afgetrokken.
Dus geeft u in totaal € 500,- aan goede doelen dan kunt u slechts € 150,- aftrekken.
Heeft u met de Protestantse Gemeente in Huizen (PGH) een “Overeenkomst Periodieke gift “
afgesloten, dan is de drempel van 1% hierop niet van toepassing.
Mitsen en Maren
Heeft u met de PGH zo’n overeenkomst afgesloten dan is dit bedrag volledig aftrekbaar. Maar bij
alle andere giften aan goede doelen is de drempel van 1% weer van toepassing. Dus giften aan het
Leger des Heils, Green Peace, Gooisch Natuurreservaat, natuur rampen, etc. kunnen alleen
worden afgetrokken voor het meerdere boven de € 350,- . Ook voor uw aankoop van collecte
bonnen of uw bijdrage aan Verbinding, is dit van toepassing.
Een ander punt is dat u in de loop van de 5 jaar uw bijdrage aan de PGH niet kunt verhogen. Dat
vinden wij als PGH een nadeel van de regeling.
Conclusie
Iedereen moet voor zichzelf een rekensom maken wat voordelig is. Wel kan bij een Periodiek gift
aan de PGH door u worden aangegeven dat naast een bedrag voor de Vrijwillige bijdrage, ook een
bedrag is opgenomen voor de Diaconie, collecte bonnen en/of bijdrage aan Verbinding. Als u dit
aan de penningmeester laat weten dan zorgt hij voor de levering van de collecte bonnen en
overmaken naar de Diaconie of Verbinding.
Zijn er nog vragen, laat het uw penningmeester weten.
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