
 

 

 

 

PAROCHIEBIJDRAGE MET EEN PERIODIEKE GIFT 

De parochiebijdrage kunt u op twee manieren betalen, namelijk:  

A. Bijdrage zonder direct fiscaal voordeel 

U betaalt jaarlijks op vrijwillige basis een bedrag, zonder direct fiscaal voordeel waarbij het bisdom 
voor het jaar 2019 een adviesbijdrage van minimaal € 120,-- heeft vastgesteld. Deze gift is 
aftrekbaar als u - met alle andere giften opgeteld - boven de 1%-giftendrempel komt. Alleen het 
meerdere boven de 1% is dan aftrekbaar. 

B. Bijdrage met fiscaal voordeel 

U kunt jaarlijks uw bijdrage overmaken middels een overeenkomst in de vorm van een periodieke 
gift met een looptijd van vijf jaar of meer, welke volledig in mindering kan worden gebracht op het 
belastbaar inkomen. Uw fiscaal voordeel kan zelfs oplopen tot 52%. Als minimumbijdrage wordt 
een jaarlijks bedrag van € 150,-- voorgesteld.  

Als overeenkomst maken wij gebruik van het officiële document van de belastingdienst. Met deze 
overeenkomst kunt u uw giften aan de parochie aftrekken van het belastbaar inkomen zonder 
daarbij te worden belemmerd door de fiscale beperkingen van de 1%-giftengrens.  

Hiervoor gelden wel een paar spelregels, zoals:  

De minimale looptijd van een gift via deze overeenkomst is vijf jaar. Wanneer de overeenkomst 
tussentijds ontbonden wordt komt het belastingvoordeel met terugwerkende kracht te vervallen. 
Dit geldt overigens niet bij bijvoorbeeld overlijden van de schenker, het verliezen van de baan 
en/of het verliezen van de ANBI-status van de instelling.  

Het is niet mogelijk om een overeenkomst te verlengen. Na de afgesproken periode kan er wel 
weer een nieuwe overeenkomst worden opgemaakt.  

Als u van de bijdrage met fiscaal voordeel gebruik wenst te maken kunt u de Overeenkomst 
periodieke gift van de belastingdienst van de website van de Catharina parochie downloaden. U 
kunt eventueel ook contact opnemen met de penningmeester van het parochiebestuur, de heer D. 
van den Wijngaard, te bereiken via het secretariaat info@catharina-parochie.nl of 0162-432339. 

Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw medewerking! 
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