R.K. Parochie De Heilige Familie
Penningmeester: C.G.H. van ‘t Land
Pieter de Hooghlaan 43, 3262 RD Oud Beijerland.
Tel : 0186 613672 E-mail : kvtland@hotmail.com

Onbelaste Vrijwilligersvergoeding
Voor wie bestemd.
Alle personen die vrijwilligerswerk verrichten voor onze parochie zoals leden van het bestuur;
leden van de PBG’s; kosters; wijkcontactpersonen; schoonmaaksters; beheerders
parochiecentrum; beheerders en onderhoud begraafplaats; medewerkers secretariaat en
administratie; organisten en dirigenten (voor zover geen andere vergoedingsregeling is
overeengekomen); medewerkers werkgroepen, etc. etc.
Hoe hoog is de vergoeding.
Vrijwilligers hebben recht op een vergoeding van maximaal € 4,50 per uur. Ook andere voor dit
werk gemaakte kosten kunnen gedeclareerd worden zoals reiskosten (km’s @ € 0.19); porti;
papier; etc. Het maandbedrag per persoon mag niet hoger zijn dan maximaal € 150 en het
jaarbedrag niet meer dan maximaal € 1.500. Indien men boven deze maxima uitkomt is deze
regeling niet van toepassing.
Indien man en vrouw (of partners) vrijwilligers werkzaamheden verrichten kunnen beiden van
deze regeling gebruik maken.
Wat moet daarvoor worden ingeleverd.
Om in aanmerking te komen voor deze vergoeding dient een declaratie met een gespecificeerde urenstaat en eventueel kostenoverzicht te worden bijgehouden, welke aan het eind van
het jaar (uiterlijk voor 15 februari daarna) aan de penningmeester moet worden gestuurd.
Afzien van uitbetaling van de vergoeding waardoor aftrek als giften voor Inkomstenbelasting
Als u af wilt zien van uitbetaling van deze vergoeding, verklaart u bij de indiening van uw
declaratie uitdrukkelijk dat u wilt afzien van uitbetaling van deze vergoeding. Hierdoor wordt
dit bedrag aangemerkt als gift aan de Parochie die als ANBI instelling erkend is onder ANBI
(RSIN) nummer 821942360 en kunt u dit bedrag onder “Giften” aftrekken in uw aangifte..
Wat ontvangt u als bewijs.
De penningmeester beoordeelt uw ingediende declaratie. Indien u voor 1 maart geen afwijzing
of ander commentaar ontvangt, kunt u aannemen dat uw declaratie is goedgekeurd.
Uitsluitend indien de Belastingdienst later zelf om een bewijs vraagt, zal op dat moment aan u
een Verklaring worden verstrekt, welke u dan kunt overleggen aan de Belastingdienst.
Voor verdere vragen over deze regeling kan men zich wenden tot de penningmeester.
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