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Muntstukken en papiergeld dat u in een collecte geeft is nooit aftrekbaar voor de belasting, omdat er geen 

betalingsbewijs is. 

U kunt echter ook gebruik maken van collectemunten. U bestelt deze munten door het verschuldigde bedrag 

voor het gewenste aantal bonnen via uw bank- of girorekening over te maken op de bijdragenrekening van de 

kerk: NL39RABO0301500282. 
U ontvangt dan dus een betalingsbewijs en kunt het bedrag aftrekken van uw belastbaar inkomen. In plaats 

van geld doet u munten in de collectezak. De collectemunten, die U elke maand kunt kopen, hebben een 

waarde van C0,75 of Cl,25 en worden per set van 20 stuks verkocht. 
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Bij gewone giften is er, zoals aangegeven, een onder- en een bovengrens, waardoor u niet alle giften kunt 

aftrekken van uw inkomen. 

Bij een lijfrente is van deze grenzen geen sprake. Het kan voor u dus best interessant zijn om gebruik te 

maken van de mogelijkheid de jaarlijkse bijdrage aan de kerk in de vorm van een lijfrente te doen. 

De schenking in de vorm van een lijfrente of periodieke schenking moet met overeenkomst worden vastgelegd 

en werkt als volgt: 

U verplicht zich gedurende een periode van tenminste vijf jaar een bepaald, jaarlijks gelijk bedrag te schenken 

aan de kerk. Daarvoor is een apart formulier. Dat vindt u          . 
Met deze overeenkomst hoeft u bij de fiscale aftrek geen rekening te houden met de niet-aftrekbare 

ondergrens en ook de maximumgrens geldt niet meer. Deze vorm van schenken is vooral interessant voor hen 

die een groter bedrag aan giften per jaar hebben en daardoor boven de 10%-grens uitkomen. 

Zonder de overeenkomst periodieke schenking krijgt u minder belasting terug dan mét een akte van 

schenking. Ook kan voor deze vorm een loonbeschikking worden aangevraagd bij de belastingdienst, zodat u 

maandelijks de aftrek al verrekend krijgt. 

http://www.gkalmkerk.nl/images/ANBI/Overeenkomst_periodieke_gift_blanco.pdf
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