
Periodieke giften: Fiscaal voordeel en geen notariële akte meer vereist. 
 
Met ingang van 1 januari 2014 is niet langer een notariële akte vereist voor het doen 
van periodieke giften. Deze giften kunnen volledig in aanmerking genomen  worden 
voor belasting aftrek, naast de gewone giftenaftrek welke  beperkingen heeft. 
De condities zijn gelijk gebleven als in de oude regeling: periodieke gift aan een 
ANBI-instelling (dat is onze Parochie), regelmatig, minimaal 1 x per jaar en in 
principe gedurende een periode van minimaal 5 jaar.  
Voordeel minder rompslomp en geen kosten meer voor de akte van de notaris. 
Als u hiervan gebruik wilt maken kunt u dus een groter belastingvoordeel verkrijgen 
dan bij een normale gift. Misschien is dat dan een aanleiding voor u om het bruto 
bedrag van uw gebruikelijke  kerkbijdrage te verhogen (bijvoorbeeld met 25%).  
 
Hoe is deze overeenkomst te verkrijgen? 
 
Parochianen moeten zelf het formulier downloaden (in 2-voud) via de site van de 
belastingdienst www.belastingdienst.nl . 
Klikken op “Programma’s en formulieren” en dan “jaaronafhankelijk – Overeenkomst 
Periodieke gift” 
Het formulier “Periodieke gift in geld” downloaden. 
Omdat dit formulier alleen kan worden ingevuld op de computer van de schenker is 
het gewenst dat zoveel mogelijk alles  in 1 keer wordt ingevuld inclusief de gegevens 
van de parochie. 
Dus de punten 1, 2, 3 en 6 zijn de eigen gegevens. 
Onder punt 4a invullen: RK Parochie De Heilige Familie te Oud-Beijerland (+ kerkwijk 
OB/PH/AH/OT/MH waarvoor bijdrage bestemd is); onder 4b: niets en bij 4c:  
821942360. Tenslotte bij punt 7: C.G.H. van ’t Land, penningmeester, Oud-
Beijerland. 
Hierna formulier in 2 voud uitprinten, ondertekenen bij punt 5 en eventueel bij een 
partner ook deze laten ondertekenen bij punt 6 en dan alles opsturen naar mijn 
huisadres: Pieter de Hooghlaan 43, 3262 RD  Oud-Beijerland. 
Nadat ik de overeenkomst namens de parochie ondertekend heb, ontvangt u 1 
exemplaar retour dat u moet bewaren bij uw belastingstukken en dat als bewijs kan 
dienen als de Belastingdienst daar naar vraagt. 
 
Het lijkt misschien ingewikkeld maar dat is het niet!  
 
U dient er wel altijd zelf nog voor te zorgen dat de gift jaarlijks wordt overgemaakt 
door middel van telebankieren of dat u een opdracht tot automatische incasso 
verstrekt aan de parochie. Dit kan voorlopig alleen nog maar voor de parochianen in 
de Hoeksche Waard) 
 
Voor nadere vragen kunt u zich wenden tot de penningmeester. 
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