Informatie

voor commissies van beheer en penningmeesters
van de Christelijke Gereformeerde Kerken
Nieuwsbrief juli
Opnieuw een nieuwsbrief met informatie voor commissies van beheer c.q. penningmeesters van onze kerken. In deze nieuwsbrief
informeren wij u over recente ontwikkelingen rond de btw (aangeleverd via deputaten contact met de overheid). Daarnaast gaan
we uitgebreid in op de gevolgen van invoering van SEPA. Ook kerken worden door de invoering van SEPA geconfronteerd met
wijzigingen. Het is dus zaak hierop goed voorbereid te zijn.
Deze nieuwsbrief kunt u ook terugvinden op de website van de CGK: https://cgk.nl/download/informatiebrief-mei-2013/.

Btw
Een kerk is in beginsel geen ondernemer voor de btw en dus niet btw‐plichtig. De ach‐
tergrond hiervan is dat een kerk geen activiteiten tegen vergoeding verricht in het
economische verkeer. Vaak bestaat de enige inkomstenbron van een kerk uit giften,
collecten en legaten. Deze inkomsten vormen geen vergoeding voor een prestatie die
de kerk aan de gever verricht.
Dit is anders indien een kerk wel activiteiten verricht waarvoor een vergoeding in reke‐
ning wordt gebracht. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de verkoop van
boeken, de verhuur van zalen en/of cateringactiviteiten. Deze activiteiten kunnen lei‐
den tot ondernemerschap voor de btw. Dit betekent dat de kerk over de ontvangen
vergoeding btw moet berekenen en afdragen.
Het voordeel is wel dat de kerk het recht krijgt om aan haar in rekening gebrachte btw
in aftrek te brengen. Enkele activiteiten zijn vrijgesteld, waardoor de kerk geen btw
hoeft te bereken en af te dragen. Tegelijkertijd heeft de kerk dan geen recht op aftrek
van de btw die aan haar in rekening is gebracht. Een voorbeeld van een vrijstelling is de
vrijstelling voor fondsenwervende activiteiten.
Hoewel kerken wettelijk gezien geen gebruik kunnen maken van de vrijstelling voor
fondsenwervende activiteiten, heeft de Staatssecretaris goedgekeurd dat dit toch
mag. Hiervoor geldt wel de voorwaarde dat de opbrengsten niet hoger zijn dan €
68.067 voor leveringen en € 22.689 voor diensten. Concreet betekent dit dat als de
leveringen of de diensten onder de grensbedragen blijven, de kerk hierover geen btw
afdraagt.
Naast de genoemde goedkeuring heeft de staatssecretaris ook goedgekeurd dat de
activiteiten van steunstichtingen onder deze vrijstelling kunnen vallen. Dit is alleen
mogelijk als de stichtingen fondsen werven voor organisaties die actief zijn op sociaal,
recreatief of cultureel terrein zoals bijvoorbeeld kerken. Ook hier gelden dezelfde
grensbedragen.
De Europese Commissie heeft echter bepaald dat beide goedkeuringen in strijd zijn
met het Europees recht. Het gevolg hiervan is dat de fondsenwervende activiteiten na
intrekking van de goedkeuring eerder belast zullen zijn met btw. De kerken dienen dan
mogelijk over de ontvangen vergoeding btw in rekening te brengen en af te dragen.
Wanneer de goedkeuringen daadwerkelijk worden ingetrokken, is nog niet bekend.
Mocht u op dit moment gebruikmaken van de vrijstelling voor fondsenwervende activi‐
teiten, dan moet u er op bedacht zijn dat het intrekken van deze goedkeuring grote
gevolgen kan hebben voor de btw‐positie van uw gemeente. Wellicht moet u zich gaan
registreren, btw‐aangiften gaan doen en gaan vaststellen hoeveel btw u kunt terug‐
vragen.
NB : Voor uitvoerige informatie verwijzen wij u graag naar een artikel dat door de Pro‐
testantse Kerk Nederland is gepubliceerd in het blad Kerkbeheer van de Vereniging
Kerkrentmeesterlijk Beheer (www.kerkrentmeester.nl). Dit artikel kunt u hier down‐
loaden.
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Invoering SEPA
Het betalingsverkeer in Nederland verandert. Binnen Europa wordt de manier van
betalen gelijkgetrokken. Consumenten krijgen extra bescherming. Deze veranderingen
worden in het betalingsverkeer onder de naam SEPA (Single Euro Payments Area)
doorgevoerd.
Veel mensen denken dat SEPA alleen maar gaat over het IBAN‐nummer. Inderdaad:
iedereen krijgt een langer rekeningnummer (IBAN), uiterlijk per 1 februari 2014. U vindt
dit nu al op uw bankafschrift of op uw webaccount bij de bank. Het nummer bestaat uit
18 tekens. Dat is uw huidige rekeningnummer voorafgegaan door verschillende letters
en cijfers. De bank verandert uw nummer.
SEPA wordt in heel Europa per 1 februari 2014 ingevoerd. Voor die tijd moeten een
aantal zaken goed voorbereid worden.
• Nieuwe rekeningnummers
Inventariseer alle uitingen waarop uw rekeningnummer voorkomt. Denk hierbij aan
tijdige vervanging van briefpapier e.d. met de juiste gegevens. Wen uw leden, gasten
e.d. alvast aan het nieuwe IBAN‐nummer door het op alle uitingen te vermelden, zoals
bladen, folder(s), jaarverslag, adressengids, website, prikbord, advertenties, enzo‐
voorts.
• Automatisering
In de verschillende geautomatiseerde systemen staan velden voor bankrekeningnum‐
mers. Controleer of bij alle systemen hier tijdig aanpassingen in zijn/worden gemaakt.
Indien u zelf bankrekeningnummers in uw systemen handmatig om moet zetten naar
IBAN kunt u gebruikmaken van www.ibanbicservice.nl .
• Acceptgiro
De bekende acceptgiro blijft bestaan tot 1 januari 2019, maar krijgt op korte termijn
een ander uiterlijk. De nieuwe acceptgiro houdt overigens hetzelfde betalingsgemak. Er
komt een nieuwe acceptgirokaart, die de huidige vervangt. Houd daar rekening mee bij
het aanleggen van voorraden. Vanaf 1 juli 2013 kunnen de nieuwe IBAN‐acceptgiro’s
besteld worden bij uw leverancier, is de verspreiding ervan toegestaan en mogen ban‐
ken ze verwerken.
Vanaf 1 januari 2014 is verspreiding van de huidige acceptgiro niet langer toegestaan.
De huidige acceptgiro wordt vanaf 1 februari 2014 niet meer door uw bank verwerkt.
Informeer tijdig bij uw banken of uw acceptgirocontract vernieuwd moet worden. Dit
kan vanaf mei 2013. Bedenk dat er mogelijk vooraf een printtest gedaan moet worden.
• Machtigingskaart / incasso
De machtigingskaart krijgt een ander uiterlijk. Op het moment dat de nieuwe machti‐
gingskaarten worden geïntroduceerd, krijgen de donateurs daarover een uitgebreide
uitleg.
Vernieuw bij uw bank uw incassocontract voor 1 januari 2014. Dit is nodig omdat de
nieuwe machtigingskaart meer gegevens bevat dan de huidige. Bij het nieuwe incasso‐
contract vraagt de bank om een uniek Incassanten‐ID. Hierover leest u meer in de brief
die wij op 19 juni 2013 verstuurden. Op de website is een lijst opgenomen met unieke
nummers voor alle kerken.
https://cgk.nl/download/lijst-van-kerken-tbv-anbi-2016-04-14/ .
De procedure voor het incasseren van toezeggingen ondergaat belangrijke wijzigin‐
gen. U bent verplicht uw incassogevers minimaal één keer per jaar vooraf te informe‐
ren op welke datum (data) en welke bedrag u gaat incasseren. Dat kan bijvoorbeeld per
brief of door publicatie in uw periodiek.
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