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PAROCHIEBIJDRAGE  en  BELASTINGVOORDEEL 

 

Betaalt u ieder jaar een parochiebijdrage? Wist u dat u die voor 100% in  
mindering kunt brengen in uw aangifte Inkomstenbelasting! 
 

Hoe? ... Heel simpel via een overeenkomst op papier met de parochie! 
 

Een schenkingsovereenkomst leidt tot een WIN/WIN situatie! 
 

Uw giften aan de kerk zijn fiscaal aftrekbaar 

Giften aan de kerk zijn aftrekbaar bij de aangifte van uw  

inkomstenbelasting. De Rooms Katholieke Kerk is door de overheid 

erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor 

zijn uw giften aan de parochie aftrekbaar van de inkomstenbelasting. 

Hierbij geldt echter een drempel van 1% (minimaal € 60) en een 

maximum van 10% van uw verzamelinkomen. 
 

Het kan anders! Geen drempel bij periodieke gift. 

Een periodieke gift is een gift waarbij u minimaal vijf jaar lang elk jaar eenzelfde bedrag schenkt 

aan de parochie. Dit bedrag mag u volledig aftrekken bij uw belastingaangifte: de drempel van 

1% en het maximum van 10% vervallen. U krijgt zo meer geld terug van de belastingdienst. 

Afhankelijk van uw leeftijd en inkomsten kan uw voordeel oplopen tot 52%. 
 

Een voorbeeld. 

Stel u heeft een belastbaar inkomen van € 40.000,- per jaar en u 

betaalt jaarlijks € 100,- als parochiebijdrage.  

Als u een overeenkomst sluit met de parochie om de komende vijf 

jaar ieder jaar € 100,- te betalen, dan mag u die € 100,-  

direct aftrekken als ‘periodieke gift’ in uw aangifte Inkomsten-

belasting. Dat levert u dan ruim € 40,- aan teruggave IB op. 

U zou uw jaarlijkse parochiebijdrage ook met € 40,- kunnen  

verhogen. De parochie ontvangt van u € 140,- en u krijgt via de 

aangifte IB ruim € 57,- inkomstenbelasting terug!  

U betaalt dan per jaar meer aan de parochie en krijgt tegelijkertijd 

ook meer belasting terug. Een duidelijke win/win situatie. 
 

Het kan nog mooier! 

Als u volgens de overeenkomst met de parochie jaarlijks € 169,- 

betaalt als periodieke gift, krijgt u van de belasting € 69,- terug. 

Uw parochiebijdrage kost u dan netto niets meer, per saldo betaalt 

u € 100,- en de parochie is bijzonder blij met de extra inkomsten. 
 

De ‘Overeenkomst periodieke gift in geld’ kunt downloaden vanaf onze website: 

www.parochieheiligegeest.nl/mens-organisatie/financien/belasting-en-de-parochie/. 
 

Een handig hulpmiddel om uw eigen situatie door te rekenen is de schenkcalculator op de web-

site van www.kerkbalans.nl/schenkcalculator. 

Als u vragen heeft over het onderwerp ‘Overeenkomst periodieke gift in geld’ en daarbij enige 

hulp wilt hebben, aarzel dan niet en neem gerust contact op met onze coördinator financiën. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Piet Jans, coördinator financiën Parochie Heilige Geest (0161-222833) 
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