Giften-lijfrenten-legaten
Giften
Giften voor Kerkbeheer zijn fiscaal aftrekbaar (deze vallen onder de ANBI-groepsbeschikking
van de PKN) en kunnen worden over gemaakt naar de rekeningnummers zoals vermeld bij
de Colleges van Kerkrentmeesters van de Gereformeerde Sionkerk
Lijfrente (of periodieke gift)Lijfrente, een fenomeen dat meestal in verband wordt gebracht
met 'sparen voor later'. Maar ook uw bijdrage voor kerkbalans of andere giften kunt u in deze
vorm gieten. Dit heeft als voordeel dat dan altijd het gehele bedrag voor de
inkomstenbelasting aftrekbaar is. Bij de aangifte hoeft u dan geen rekening te houden met de
drempel van 1% of met het maximum aftrekbare bedrag aan giften van 10% van uw
inkomen. Laat u door uw fiscaal adviseur hierover meer vertellen; u kunt ook vragen of een
deskundige kerkrentmeester u belt en nader informeert. Belt u daarvoor naar het kerkelijk
bureau.
De procedure is meestal als volgt:
- Inwinnen van financieel advies
- Conceptacte laten maken bij notaris
- Afspraak maken voor het passeren van acte
- Ondertekenen acte bij notaris samen met voorzitter en/of secretaris van
het College van Kerkrentmeesters
Legaten
Gemeenteleden denken bij het opmaken van hun testament, waarin zij vastleggen hoe zij
wensen dat met hun bezittingen na hun leven wordt omgegaan, soms ook aan het werk in en
om de kerk. Zij laten een deel van hun nalatenschap (legaat) aan het kerkbeheer van hun
gemeente.
Dit is voor de kerkrentmeesters, die de middelen van de gemeente naar beste weten en
kunnen willen beheren, natuurlijk heel mooi. Zij zullen dat aanwenden om (extra) af te lossen
op schulden of om bepaalde projecten met een bepaalde (beperkte) looptijd te
financieren. Het is natuurlijk het meest praktisch voor de kerkrentmeesters om een legaat in
liquide middelen te ontvangen. Goederen zijn veelal voorzien van enige emotionele lading en
daar moet dan ook op zodanige wijze mee worden omgegaan. Daarnaast is een mogelijke
overweging van een testateur om een bijzondere bestemming aan zijn of haar legaat te
geven. In dat geval is het zeer aan te bevelen dat de testateur of de notaris overleg voert met
een van de kerkrentmeesters, zo een bijzondere wens moet natuurlijk wel praktisch
uitvoerbaar zijn.
De notaris, bij wie een testament wordt opgemaakt en die voor registratie in het
Testamentenregister zorgt, kan u precies vertellen hoe een en ander werkt en zal u graag
adviseren hoe hier mee om te gaan.
Ook uw eigen College van Kerkrentmeesters is u vanzelfsprekend graag van dienst.
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