De periodieke gift
Voor hetzelfde geld geeft u meer!
Ieder jaar in januari vindt de Actie Kerkbalans plaats. Met de Actie Kerkbalans vragen wij
uw aandacht voor het werk van onze parochie. Wij hopen dat u dit werk met uw financiële
bijdrage wilt steunen. Velen van u doen dat al en wij zijn u daar zeer dankbaar voor. Dat
geldt ook voor de donaties en de legaten die wij van u mochten ontvangen.
Wij vragen uw speciale aandacht voor de mogelijkheid van de periodieke gift.
Waarschijnlijk weet u wel dat giften aan de parochie onder bepaalde voorwaarden
aftrekbaar zijn bij de aangifte van de inkomstenbelasting. Dat geldt voor giften boven de
1% (minimaal € 60) en tot een maximum van 10% van het verzamelinkomen. Mogelijk is
het u niet bekend dat die grenzen niet gelden voor een periodieke gift.
Bij een periodieke gift schenkt u voor minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar. Onze
parochie hanteert een minimumbedrag van € 250,00 per jaar.
Tot 1 januari 2014 was daarvoor een bezoek aan een notaris vereist. Dat hoeft niet meer.
U kunt een periodieke gift nu ook vastleggen in een overeenkomst. Ook onze parochie
biedt u die mogelijkheid.
Via de schenkcalculator op www.schenken.nl kunt u uitrekenen welk bedrag u terugkrijgt
van de belastingdienst. De schenkcalculator berekent ook het nettovoordeel van een
periodieke gift. Hij laat tevens zien welk bedrag u kunt geven als u het belastingvoordeel
ten goede laat komen aan de Norbertusparochie. Op die manier kunt u bijvoorbeeld uw
kerkelijke bijdrage verhogen zonder dat het u extra geld kost!
Het fiscale voordeel van een periodieke gift is kleiner of zelfs nihil, als u al ‘gewone’ giften
doet die tezamen het drempelbedrag van 1% benaderen en niet boven de 10% van het
verzamelinkomen uitkomen. Dat geldt bijvoorbeeld als u meer kleinere bedragen schenkt
aan verschillende instellingen. Uiteraard kunt u ook die giften vastleggen in een
overeenkomst.
Wilt u een overeenkomst met de Norbertusparochie aangaan voor een periodieke gift of wilt
u meer weten over de mogelijkheden van schenken en doneren aan onze parochie? Neemt
u dan contact op met de penningmeester via het parochiesecretariaat. Het is van dinsdag tot
en met vrijdag elke ochtend bereikbaar op nummer (013) 504 1215, van 9.00 uur tot 12.00
uur, of per e-mail: info@h.norbertus.nl

