
 

 
 

TOELICHTING BELASTINGAFTREK GIFTEN EN KERKBIJDRAGEN 
 

Veel gemeenteleden geven al jarenlang trouw een bijdrage aan onze Parkstadgemeente. 
Wij zijn daar erg blij mee, want het maakt het voortbestaan en werken van onze gemeente 
mogelijk. Deze giften zijn vaak jarenlang gelijk, maar worden door de belastingdienst niet 
aangemerkt als periodieke gift. Wat is voor de belastingen het verschil tussen gewone giften 
en periodieke giften? 
Voor gewone giften geldt een drempel. Het bedrag daarboven mag u aftrekken, maar niet 
meer dan het maximumbedrag. Het drempelbedrag en het maximumbedrag hangen af van 
uw drempelinkomen. Dat is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, 
maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. Als u online aangifte doet, heeft de 
belastingdienst het drempelbedrag ingevuld op het scherm waar u uw giften kunt aftrekken. 
Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, maar minimaal € 60. Wat u meer hebt 
gegeven, mag u aftrekken. Tot een maximumbedrag van 10% van uw drempelinkomen. 
Voor de aftrek van periodieke giften geldt geen drempel. Maar vanaf 1 januari 2023 geldt 
wel een maximum. Dat maximum is € 250.000 per jaar. 

Uw gift is een periodieke gift als u aan de volgende voorwaarden voldoet: 

▪ U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag. 
▪ U betaalt het bedrag 5 jaar achter elkaar. Langer mag ook. 
▪ U hebt de periodieke gift vastgelegd in een overeenkomst die u door een notaris laat 

opmaken. Of in een overeenkomst die u zelf met de Parkstadgemeente sluit. 
▪ U hebt vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt, bijvoorbeeld na 5 jaar. Overlijdt u 

vóór die termijn afloopt, dan moet de jaarlijkse gift stoppen bij uw overlijden. 

Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst www.belastingdienst.nl bij 
aftrekposten en kortingen.  

Als U Uw kerkbijdrage wilt omzetten naar een periodieke gift dan kan dat door het 
vastleggen van uw bijdrage voor de komende vijf jaar. Op de website van onze gemeente 
https://www.pknparkstad.nl/anbi vindt u een model overeenkomst, waarop de gegevens 
van de gemeente al zijn ingevuld. Als U dit formulier ingevuld terugstuurt naar het College 
van Kerkrentmeesters krijgt u een getekende kopie als bewijs van de periodieke gift voor de 
Belastingdienst. 

Als U hierover nog vragen heeft of ondersteuning wenst bij het vastleggen van uw 
periodieke gift kunt u contact opnemen met Bram Elffers telefoon 045-571 63 62 of 
a.elffers@home.nl. 

U kunt de ingevulde overeenkomst opsturen naar de secretaris van het CvK Jos Jager 
Hamerstraat 50 6411 CW  HEERLEN 
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