Parochie De Goede Herder

Gedenk uw Parochie
Parochie

Amstelveen-Buitenveldert, september 2007
Beste medeparochianen,
Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om u nogmaals te
informeren over giften, schenkingen, legaten en erfstellingen. Meerdere
parochianen hebben op basis hiervan van de mogelijkheid gebruik gemaakt
om hun gift, onder de zekerheid dat deze volledig aftrekbaar is van de
inkomstenbelasting, te verhogen.
Ik breng deze informatie toch nog een keer onder uw aandacht. Want als u
overweegt de parochie op deze manier te gedenken, dan wil ik er alles aan
gedaan hebben om dat zo eenvoudig mogelijk voor u te kunnen regelen.
Uiteraard is het bestuur dankbaar dat de ernstige financiële situatie van de
afgelopen jaren is verbeterd. De parochie De Goede Herder kan achter een
zekere extra financiële ruimte goed gebruiken, zeker als de belasting daar
aan meebetaalt. Het geeft ons meer mogelijkheden om onze bloeiende
parochiegemeenschap, in stand te houden.
Mocht u na het lezen van de informatie uit deze brochure overwegen de
parochie op een van de genoemde manieren financieel te ondersteunen, dan
wil ik u verzoeken om contact met mij op te nemen. Wij hebben met onze
eigen notaris afspraken gemaakt, zodat deze stap voor u weinig moeite kost
en geen kosten met zich meebrengt. Ik wil u er wel op wijzen dat het
schenken van geld in welke vorm dan ook geheel vrijwillig is.

Arthur M. Snel, penningmeester parochie De Goede Herder.
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Giften en schenkingen:
De giften en schenkingen waar wij nu voornamelijk mee te maken hebben
betreffen de collectes en de jaarlijkse financiële actie. Dat vormt de basis
van onze inkomsten. Er zijn ook nog andere manieren van schenken en
geven, die sinds januari 2006 0ok nog eens mogelijk zijn zonder dat de
parochie daarover schenkingsrecht verschuldigd is:
•

De traditionele geldschenking: een schenking waarvoor geen notariële
akte nodig is, die gewoon naar de (bank)rekening van De Goede Herder
overgemaakt kan worden. U kunt deze gift aftrekken van uw belastbaar
(verzamel-) inkomen indien het totaal van uw giften meer dan 1 % van
uw belastbaar inkomen is (de drempel). Het maximum aftrekbare
bedrag is 10 % van uw belastbaar inkomen (exclusief drempel).

•

de lijfrenteschenking: deze wijze van schenking is een duurzame manier
van steunen. De gever verklaart in een notariële akte dat wij (De Goede
Herder) jaarlijks, gedurende minimaal 5 jaar, een vast bedrag
ontvangen. Voor u heeft het fiscale voordelen, omdat voor u het bedrag
(minimaal 50 Euro) dat u jaarlijks schenkt altijd volledig –zonder
inkomensrestricties- aftrekbaar is van uw belastbaar (verzamel)inkomen.
Hierbij gelden wel de volgende regels:
o een lijfrenteschenking gaat u aan voor minimaal 5 jaar;
o u bepaalt welk bedrag (minimaal 50 Euro) u geeft, waarbij het
bedrag wel elk jaar hetzelfde dient te zijn;
o een lijfrenteschenking moet worden vastgelegd in een notariële
akte, waarin ook vastgelegd wordt dat in geval van overlijden de
(verdere) betaling stopt.

U kunt de notariële akte bij uw eigen notaris laten opmaken, maar dat kan
ook onder goede en zeer gunstige voorwaarden bij onze huisnotaris:
HamansBlocks aan het Concertgebouwplein te Amsterdam.
U hoeft dan alleen een volmacht in te vullen en samen met een kopie van
uw paspoort of identiteitsbewijs aan onze huisnotaris op te sturen. U krijgt
dan een afschrift van de schenkingsakte toegestuurd. Verder hoeft u niets te
doen.
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Begunstigen via testament:
De derde mogelijkheid is om de parochie per testament tot
(mede)erfgenaam benoemen. Hierbij kunt u zelfs, als u dat wilt, precies
laten vastleggen aan welk aspect van het parochiewerk uw nalatenschap
moet worden besteed.
Er zijn twee manieren om de parochie in uw testament op te laten nemen:
• via een legaat: u kunt de parochie een legaat nalaten. Een legaat is een
vaststaand bedrag (of een bij name genoemd voorwerp of onroerend
goed).
• via een erfstelling: u kunt de parochie als erfgenaam voor een deel van
de erfenis benoemen. Een erfgenaam is een persoon of organisatie die
de rechten en plichten van de overledene overneemt. Als u de parochie
tot (mede)erfgenaam benoemt dan wordt de parochie – samen met
eventuele andere erfgenamen- verantwoordelijk voor uw nalatenschap.
Een testament moet worden opgemaakt bij een notaris. Dat kan bij uw
eigen notaris of bij onze huisnotaris: HamansBlocks
Mevrouw Mr. Myrna Th. Blocks-Goetheer
Concertgebouwplein 15
1071 LL Amsterdam.
Voor goede doelen, zoals uw parochie, gelden een aantal gunstige
belastingvoorwaarden (denk daarbij bijvoorbeeld aan de successierechten).
U kunt voor algemene vragen over testamenten ook terecht op de website
www.notaris.nl of een brochure aanvragen bij mij, als penningmeester van
De Goede Herder.
Over schenkingen kunt u meer informatie verkrijgen via de website van de
belastingdienst: www.belastingdienst.nl of bij ondergetekende.
Arthur M. Snel. Contact via de Contactpagina van de website
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