
UITLEG BELASTINGVOORDEEL 
 
Hoe realiseer ik het maximale financiële belastingv oordeel bij een gift aan de kerk? 
Het aftrekken van een gift op uw belastbaar inkomen is een recht en geen plicht. U hoeft het 
derhalve niet te doen. U mag er gebruik van maken.  De belastingdienst stelt als voorwaarde 
dat u de giften aan de moet kunnen aantonen via een bankafschrift of een kwitantie. Een 
kwitantie van contante giften kunt u op verzoek van de kerkmeesters krijgen.  
 
Welke giften?  Als gift is aftrekbaar: de vrijwillige bijdragen, het doop- en lidmatengeld, giften 
tussendoor, en alle collecten (inclusief die voor de diaconie, bidstond, dankstond en 
oudjaar). Onder voorwaarden zijn ook giften in natura (= niet gedeclareerde onkosten) 
aftrekbaar. 
 
Hoe verwerk ik de giften op het aangifteformulier?   
Dat weet uw boekhouder maar indien zelf via de computer aangifte doet komt u via het 
belastingprogramma van de belastingdienst bij het scherm giften terecht. U komt bij Giften 
op het volgende scherm: 
 

 
 
 
Wat moet u zowel bij gewone giften en periodiek gif ten invullen. 
In ieder geval het bedrag en daarbij de volgende gegevens: 
 
Naam ANBI instelling: Protestantse gemeente te Langerak 
Of ingeval een gift aan de diaconie: Diaconie van de Protestantse gemeente te Langerak. 
 
RSINnummer: Voor zowel kerkvoogdij als diaconie   813612809 
 
 
Het financiele voordeel. 
Het financieel voordeel is afhankelijk van uw belastingtarief en de wijze waarop u de gift 
beschikbaar stelt. Er zijn twee manieren: de normale manier via “gewone giften” waarbij de 
giften tot 1% van uw gezamenlijk inkomen niet aftrekbaar zijn. Uw financieel voordeel wordt 
daarmee beperkt.  
Of een periodieke gift waarvoor u een overeenkomst met de kerkrentmeesters gemeente 
sluit. Uw gift is 100% aftrekbaar en u het financiële voordeel is maximaal. U zit er wel 5 jaar 
aan vast. Mocht u willen verhuizen dan houden wij u daar overigens niet aan.  
 
Op deze internetsite staan voorbeeld berekeningen, formulieren enz.  
 
TENSLOTTE: het bankrekeningnummer van de kerk is: NL58RABO0334501571.  

gedowloade gegevens

persoonlijke gegevens naam belastingplichtige

Box 1 werk en inkomen

Box 1 andere inkomsten GIFTEN:
Box 1 uitgaven lijfrente Gewone giften: 1.000
Box 2 aanmerkelijk belang Af: drempel (1% van het gezamenlijk inkomen) 400
Bos 3 sparen en beleggen Aftrekbaar 600
Aftrekposten

Speficieke zorgkosten

Studiekosten Periodieke giften (overeenkomst) 1.000
Giften Aftrekbaar 1.000
Vrijstellingen en verminderingen

Bijzondere situaties

Te verrekenen bedragen


