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ANBI-regels voor parochies wijzigen niet

De Belastingdienst heeft onlangs aan alle rechtspersonen met een ANBI-status laten weten dat er enkele
wijzigingen zijn in de ANBI-procedure. Deze brief heeft op dit moment géén gevolgen voor parochies en
kerkelijke instellingen.
In de brief wordt onder andere melding gemaakt van nieuwe standaardformulieren voor grote ANBI’s. De
formulieren die op dit moment gebruikt worden voor parochies, kerkelijke instellingen en katholieke burgerlijke
rechtspersonen zijn vastgesteld in overleg met het Interkerkelijk Contact in Overheidzaken (CIO).
De Belastingdienst heeft recent aan het CIO bevestigd dat de kerkgenootschappen die lid zijn van het CIO dit
bestaande format kunnen blijven gebruiken. Dit staat ook zo vermeld op de website van de Belastingdienst. De
rooms-katholieke kerk in Nederland is aangesloten bij het CIO. Vooralsnog heeft de paragraaf ‘Verplichte
standaardformulieren grote ANBI's’ dus geen gevolgen voor parochies en andere katholieke rechtspersonen.
Mogelijk worden in de toekomst wel enkele formuleringen aangepast, maar deze worden centraal in de formats
van het ANBI-beheersysteem verwerkt. Hier hoeven individuele parochies zelf dus niets aan te doen.
Op de betreffende webpagina van de Belastingdienst staat dat er per 31 maart 2021 een nieuw
standaardformulier voor Kerkgenootschappen beschikbaar is. Voor alle duidelijkheid: dit standaardformulier
Kerkgenootschappen geldt niet voor de CIO-kerken. Parochies hoeven dit formulier dus niet in te vullen en het
wordt zelfs afgeraden dit te doen.
Aanleveren gegevens
Wat parochies natuurlijk wél moeten doen is uiterlijk vóór 1 mei hun jaarcijfers 2020 naar het bisdom sturen,
zodat tijdig aan de ANBI-publicatieplicht kan worden voldaan. Parochies die hun gegevens niet tijdig en correct
aanleveren, kunnen hun ANBI-status kwijtraken en dit kan grote financiële gevolgen hebben.

Meer informatie
Met vragen over ANBI-status van uw parochie of andere rechtspersoon kunt u terecht bij
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