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Onderwerp: AKB aftrekken van de belasting 

 

De mogelijkheid bestaat om donaties aan de kerk, zoals die aan de Actie KerkBalans (AKB), af te 
trekken van de belasting. U hóeft dat niet te doen, maar het mág wel en het biedt U de 
gelegenheid om de aftrek naar eigen inzicht te besteden, zo ook (weer) aan de kerk. 
Er zijn diverse vormen van aftrek, elk met eigen mogelijkheden en voorwaarden. Graag willen wij 
U daarover onderstaand informeren, maar heeft U vragen of wenst U hulp bij het invullen van 
formulieren, schroom dan niet om contact op te nemen met: 
- de Beheercommissie van de H. Jacobus: beheercommissie.jacobus@rkdenhaag.nl of 
- diens (interim) budgetbeheerder, Dhr. J. van der Lubbe: josvanderlubbe@hetnet.nl.  
- U kunt ook bellen naar de pastorie: 070 - 3605592, waarna wij U zullen terugbellen voor een 

afspraak. 
 
 
1. Gewone aftrek 
Om met het maximum te beginnen: U mag fiscaal niet méér aftrekken dan 10% van uw 
(gezamenlijke) drempelinkomen. Er is ook een ondergrens: € 60, maar tevens moet U uitkomen 
bóven 1% van het (gezamenlijke) drempelinkomen. Voor de inkomstenbelasting is als post 
namenlijk aftrekbaar de gift minus 1% van het drempelinkomen. Het drempelinkomen is het totaal 
van inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, en is exclusief uw persoonsgebonden aftrek. 
Rekenvoorbeeld:  

Bedraagt uw (gezamenlijke) drempelinkomen € 50.000, betaalt U in de hoogste schijf 42% 
inkomstenbelasting en heeft U € 100 per maand (totaal dus € 1200) gedoneerd, dan mag U  
€ 1200 - (1% x € 50.000 = € 500) = € 700 aftrekken en krijgt U daarover dus 42% = € 294 terug. 
 
 
2. Aftrek periodieke schenking 
Voor periodieke giften gelden géén drempels, géén plafond en géén maxima, maar U moet enkel 
formeel vastleggen dat U die schenking tenminste vijf opeenvolgende jaren zult doen.  
Vroeger moest men daarvoor naar de notaris, tegenwoordig is de betreffende overeenkomst 
simpel te 'downloaden' van het internet: www.belastingdienst.nl/giften; maar uw Beheercommissie 
H. Jacobus heeft die formulieren óók en heeft ze voor U zelfs grotendeels al ingevuld. Deze 
overeenkomst wordt in tweevoud opgemaakt en moet door U én een vertegenwoordiger van de 
parochie worden ondertekend, waarna beiden één exemplaar kunnen meenemen. Desgevraagd 
moet U dit formulier aan de belastingdienst kunnen tonen. 
Rekenvoorbeeld: 
Uitgaande van dezelfde bedragen: uw (gezamenlijke) drempelinkomen is € 50.000, de betreffende 
hoogste schijf van de inkomstenbelasting is 42% en U heeft een overeenkomst met ons gesloten 
om gedurende 5 jaar € 1200 per jaar te doneren. Dan mag U jaarlijks € 1200 aftrekken, zonder 
drempel, en krijgt U daarover dus 42% = € 504 terug. 
 
PS: vergeet U niet ook zelf opdracht aan de bank te geven voor een periodieke schenking. 
 
Nogmaals: als bovenstaande niet duidelijk is, schroom dan niet contact op te nemen met de 
Beheercommissie H. Jacobus de Meerdere. Wij helpen U graag. 
 
J.L.M. van der Lubbe, voorzitter en interim budgetbeheerder 
 


