
Is uw kerkbijdrage fiscaal aftrekbaar? 
De Belastingdienst maakt onderscheid tussen gewone giften en periodieke giften. Periodieke giften 
zijn volledig fiscaal aftrekbaar, voor gewone giften geldt een drempel. 
 
Gewone giften 
Gewone giften zijn aftrekbaar, mits het totaal van uw giften (kerkbijdrage en giften voor andere ANBI-
erkende doelen) hoger is dan 1% van (gemakshalve) uw gezamenlijke inkomen en meer dan € 60,- 
bedraagt. Alleen het bedrag boven deze drempel is aftrekbaar. 
In de praktijk is het inkomen vaak te hoog om de gift in aftrek te kunnen brengen (situatie A in het 
onderstaande voorbeeld). 
 
Periodieke giften 
Het is echter mogelijk om uw bijdrage aan de kerk volledig (dus zonder drempel) af te trekken indien u 
deze in een overeenkomst vastlegt. In die overeenkomst wordt bepaald dat u gedurende (minimaal) 5 
jaar tenminste 1x per jaar een vast bedrag aan de kerk schenkt. Bij tussentijds overlijden eindigt deze 
verplichting uiteraard. 
Dezelfde gift levert u nu belastingvoordeel op, waardoor u netto minder kwijt bent (situatie B in het 
onderstaande voorbeeld). 
U kunt de kerk laten (mee)profiteren van uw belastingvoordeel door het verhogen van uw periodieke 
gift. U steunt uw kerk met een extra bedrag zonder dat u dit iets kost! (situatie C in het 
onderstaande voorbeeld).  
 
Voorbeelden: 
  Situatie A  Situatie B  Situatie C 
  Gewone gift  Periodieke gift  Periodieke gift 
    Het belastingvoordeel  Het belastingvoordeel 
     is voor u zelf  is voor de kerk 
 

Uw inkomen** € 25.000,- € 25.000,- € 25.000,- 
Drempel € 250,- € n.v.t. € n.v.t. 
Uw gift aan de parochie € 125,- € 125,- € 215,- 
 

Belastingvoordeel (42%)** € 0,- € 53,- € 90,- 
Deze gift kost u netto € 125,- € 72,- € 125,- 
 
In dit voorbeeld kunt u via een periodieke gift dus € 90,- (!) meer geven aan de kerk, terwijl het u netto 
niet meer kost dan bij een gewone gift. 
 
** Het belastingvoordeel is afhankelijk van uw inkomen en leeftijd. 
 Voor mensen van 65 jaar en ouder en een inkomen tussen ca. € 18.000,- en  € 33.000,- is dit 

voordeel kleiner. In situatie C kost een gift van € 164,- u netto € 125,-. Fiscale voordeel: € 39,-. 
 
 
Wilt u deelnemen aan de Actie Kerkbalans via een periodieke gift? 
 Dat kan als u toezegt jaarlijks minimaal € 125,- te schenken (ofwel in 5 jaar minimaal € 625,-). 
 Er is sinds 2014 geen notarisakte meer nodig. Het invullen van een eenvoudig formulier van de 

Belastingdienst is nu voldoende. 
 Geef op het antwoordformulier Kerkbalans aan dat u via een periodieke schenking voor 5 jaar wilt 

deelnemen aan de Actie Kerkbalans. 
Als u het antwoordformulier inlevert zonder een ingevuld formulier van de Belastingdienst, dan 
ontvangt u het formulier vanzelf thuis. 

 
 
Uitgebreide informatie over de fiscale aftrekbaarheid van giften: www.belastingdienst.nl/giften/ 
 
Daar vindt u ook het formulier van de Belastingdienst voor het doen van ene periodieke gift (incl. een 
toelichting). 
 


