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Uw parochiebijdrage en belastingvoordeel 

 

Betaalt u ieder jaar een parochiebijdrage? Wist u dat u die voor 100% in  
mindering kunt brengen in uw aangifte Inkomstenbelasting 2021. 
 

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

Een schenkingsovereenkomst leidt tot een WIN/WIN situatie! 
 

Sedert 1 januari 2014 is het mogelijk om direct via de website van 

de Belastingdienst een ‘Overeenkomst periodieke gift in geld’ te 

downloaden. Deze bestaat uit twee exemplaren, één voor u als 

schenker en één voor de begunstigde, het goede doel, in dit geval 

de Parochie Heilige Geest. U kunt die overeenkomst ook vinden op 

de website van de Parochie: www.parochieheiligegeest.nl/mens-or-

ganisatie/financien/belasting-en-de-parochie/. 
 

Voorbeeld 1 (iemand jonger dan de AOW-leeftijd). 

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

betaalt jaarlijks € 100,- als parochiebijdrage. Als u een overeen-

komst heeft gesloten met de parochie om de komende vijf jaar 

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

ken als ‘periodieke gift’ in uw aangifte Inkomstenbelasting (IB). 

Dat levert u dan 37,1% x € 100,- =€ 37,10 aan teruggave IB op. 

U zou in dit geval uw jaarlijkse parochiebijdrage ook met € 37,- 

kunnen verhogen. De parochie ontvangt dan € 137,- en u krijgt 

via de aangifte IB in totaal € 137,- x 37,1% = € 50,83 inkomstenbelasting terug! Dus u betaalt 

dan per jaar meer aan de parochie en krijgt tegelijkertijd ook meer belasting terug.  
 

Voorbeeld 2 (iemand vanaf de AOW-leeftijd). 

Stel u heeft een belastbaar inkomen van € 33.000,- per jaar en u 

betaalt jaarlijks € 100,- als parochiebijdrage. Als u een overeen-

komst heeft gesloten met de parochie om de komende vijf jaar 

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

ken als ‘periodieke gift’ in uw aangifte Inkomstenbelasting (IB). 

Dat levert u 19,2% x € 100,- = € 19,20 aan teruggave IB op. 

U zou in dit geval uw jaarlijkse parochiebijdrage ook met € 20,- 

kunnen verhogen. De parochie ontvangt dan € 120,- en u krijgt 

via de aangifte IB in totaal 120,- x 19,2% = € 23,04 inkomstenbelasting terug! U betaalt dan 

per jaar meer aan de parochie en krijgt tegelijkertijd ook meer belasting terug. 

Duidelijke win / win situaties. 
 

Als uw belastbaar inkomen hoger is dan in bovenstaande voorbeelden, dan kan het belastingvoor-

deel ook veel hoger zijn, tot wel maximaal 49,50 %. Een handig hulpmiddel om uw eigen situatie 

door te rekenen is de schenkcalculator op de website van https://pkn.schenkcalculator.nl/. 

 

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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