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Contante giften niet meer aftrekbaar

Contante giften waarvoor een kwitantie wordt uitgeschreven, zijn vanaf dit jaar niet meer fiscaal
aftrekbaar. Voor kerkelijke instellingen met een Anbi-erkenning, zoals parochies, betekent dit dat alleen
giften die via de bank of vergelijkbare digitale wegen (Ideal, Digicollect, Givt, etc.) worden
overgeschreven nog aftrekbaar zijn.
Af en toe komt het wel eens voor dat iemand een contante gift aan een parochie doet of een H. Mis bestelt en
als bewijs daarvoor een kwitantie ontvangt. Tot nu toe mocht ook zo’n gift van de belasting worden
afgetrokken. Die regel is echter veranderd, omdat deze volgens de overheid zeer fraudegevoelig is. De
Belastingdienst is afgelopen jaren situaties op het spoor gekomen, waarbij kwitanties werden verstrekt zonder
dat de daarop vermelde bedragen daadwerkelijk waren geschonken. Daarom is afgelopen jaar de wet aangepast.
Contante giften waarvoor je geen kwitantie ontvangt, zoals bijvoorbeeld de collecte in de kerk of een huis-aanhuiscollecte, waren altijd al niet aftrekbaar. Volgens de overheid is het overmaken van een gift via de bank een
goed alternatief voor contante giften. In dat geval is het met een bankafschrift eenvoudig aannemelijk te maken
dat de gift daadwerkelijk is gedaan.
Een andere belangrijke voorwaarde is dat giften aan een parochie alleen aftrekbaar zijn als deze de Anbi-status
heeft. Alle parochies hebben deze in principe, maar kunnen die ook kwijt raken als ze hun jaarstukken niet op
orde hebben. Deze moeten elk jaar vóór 1 mei bij het bisdom worden aangeleverd. Het bisdom zorgt er dan voor
dat deze op een speciale Anbi-website worden gepubliceerd.

Giften aftrekken mag als

- de gift naar een Anbi-erkende instelling gaat
- de gift geheel vrijwillig is
- er niets in de ruil voor de gift wordt teruggegeven
- er een schriftelijk bewijs is voor de gift. Dat bewijs mag vanaf dit jaar dus geen kwitantie meer zijn.
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