Overeenkomst
Periodieke gift in geld
1

Verklaring gift
De ondergetekende (naam schenker)
verklaart een gift te doen aan
(naam instelling of vereniging)

R.K. PAROCHIE ST. BRIGIDA te NOORBEEK

De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van (bedrag in cijfers)

€ ……………………....…,….

(bedrag in letters)
per jaar, die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij:
het overlijden van de schenker
het overlijden van een ander dan de schenker
Eindigt de gift bij het overlijden van een ander dan de schenker? Vul dan de naam in van die persoon.

2

Looptijd van de gift

2a

Wat is de looptijd van de gift?

2b

In welk jaar vindt de eerste uitkering
plaats?

3

Gegevens schenker

5 jaar

……….

jaar (minimaal 5 jaar)

onbepaalde tijd

Naam
Voornamen (voluit)
BSN / sofinummer
Geboortedatum

…….. - ….…… - ..………….

Geboorteplaats
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Land
Telefoonnummmer
4

Gegevens instelling of vereniging

4a

Naam instelling of vereniging

4b

Transactienummer (*1)

4c

RSIN / fiscaal nummer (*2)

5

Ondertekening schenker

R.K. PAROCHIE ST. BRIGIDA te NOORBEEK

8241.27.857

Plaats
Datum:

…….. - ….…… - ..………….

Handtekening schenker
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6

Gegevens en ondertekening partner schenker (indien aanwezig) (*3)
Naam
Voornamen (voluit)
BSN / sofinummer

Geboortedatum:

…… - …… - ………….

Geboorteplaats
Land
Ondertekening
Plaats
Datum:

…….. - ….…… - ..………….

Handtekening partner schenker

7

Ondertekening namens instelling of vereniging
Naam

Dhr. J.G.H. Rosing

Functie

Penningmeester

Plaats

Noorbeek

Datum

…….. - ….…… - ..………….

Handtekening namens ontvanger:

8

Toelichting

(*1)

Transactienummer is het unieke nummer waaronder de instelling deze overeenkomst heeft opgenomen in haar administratie. Dit nummer bestaat uit
minimaal één en maximaal vijftien cijfers

(*2)

RSIN = Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer. Dit is het nummer waaronder de instelling bij de belastingdienst bekend is en deze
is gekoppeld aan de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Alle Rooms-Katholieke parochies ressorteren onder het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap,
welke staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30269644

(*3)

Hebt u een echtgenoot of geregistreerd partner? Dan dient deze de overeenkomst ook te ondertekenen, op grond van artikel 88 van boek 1 van het
Burgerlijk Wetboek.

A

Deze overeenkomst is identiek aan de voorbeeld overeenkomst van de belastingdienst.

B

Voor meer informatie wordt verwezen naar de website van de belastingdienst, "Voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften" en "Periodieke
giften vanaf 2014"

C

De R.K. parochie St. Brigida te Noorbeek is via de groepsbeschikking voor de bisschoppenconferentie van de Rooms-Katholieke Kerkprovincie aangewezen
als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

D

Voor de belastingaftrek van periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag
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