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In deze nieuwsbrief informeren wij u over zaken omtrent eHerkenning, attenderen we u op de deadline voor
het aanleveren van ANBI-gegevens en geven we een kort bericht van deputaten emeritikas aan u door.

eHerkenning
Huidige status
Begin mei 2020 berichtten wij dat de kerken ook eHerkenning kunnen
aanvragen. Inmiddels zijn er al meerdere aanvragen eHerkenning voor
kerken ingediend. Maar tegelijk blijkt dat de regeling redelijk intensief
en ingewikkeld is. Voor dit moment adviseren wij om alleen eHerkenning
niveau 3 aan te vragen als het echt nodig is.
Voor het aanvragen van gratis VOG’s (Verklaring omtrent Gedrag) heeft
u op dit moment nog voldoende aan eHerkenning niveau 1, maar dit
wordt later dit jaar – de exacte datum is nog niet bekend – ook veranderd in eHerkenning niveau 3.

Uitstelregeling loonaangifte verlengd

Heeft u als kerk vanwege de invoering van eHerkenning tot 1 juli 2020
uitstel gekregen voor het doen en betalen van de loonaangiften? En
heeft u ook daadwerkelijk nog geen aangifte over een tijdvak in 2020
gedaan? Dan wordt het uitstel automatisch verlengd tot 1 augustus
2020. Zo hebt u extra tijd voor de aanschaf van eHerkenning.
Heeft u uitstel tot 1 juli 2020, maar al aangifte gedaan over een tijdvak
in 2020? Dan wordt het uitstel niet verder verlengd. Zorg ervoor dat u
vóór 1 juli uw aangiften indient en betaalt voor tijdvakken met een uiterste aangiftedatum voor 1 juli 2020.
(bron: belastingdienst)

Compensatieregeling kosten eHerkenning

Doet u als kerk aangifte via Mijn Belastingdienst Zakelijk, het nieuwe
portaal voor ondernemers? Dan heeft u eHerkenning nodig om in te loggen. eHerkenning is niet gratis. Daarom komt er een beperkte compensatieregeling gedurende 2 jaar. Vanaf augustus kunt u de vergoeding
online aanvragen via de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, https://www.rvo.nl/.

PFZW
Brief aan predikanten
Onlangs zijn door Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW) brieven verstuurd met de hoogte van het te bereiken pensioen. Deputaten emeritikas wijzen er graag op dat voor predikanten die voor 1-1-2013 in het
ambt zijn bevestigd, geldt dat er naast het PFZW-pensioen ook een uitkering uit de emeritikas is toegezegd.
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ANBI
Publicatieplicht ANBI
De deadline van 1 juli 2020 voor publicatie van het ANBI-document
komt steeds dichterbij. Het is van belang om op tijd de ANBI-gegevens
aan te leveren bij het Dienstenbureau.
Alle CG-kerken en andere CGK-rechtspersonen hebben een ANBI-status
en vallen onder onze groepsbeschikking. Zij sturen elk jaar een ANBIdocument (format) met de actuele gegevens naar het Dienstenbureau,
e-mail: info@cgk.nl. Om aan de publicatieplicht te voldoen, plaatst het
Dienstenbureau het ANBI-document op de landelijke CGK-website.
In veel kerken worden leden tijdens een ledenvergadering of gemeenteavond geïnformeerd over de jaarcijfers. Deze bijeenkomsten konden
door de coronamaatregelen dit jaar (meestal) geen doorgang vinden. Dit
heeft geen gevolgen voor het aanleveren van de gegevens, want kerkrechtelijk is de plaatselijke kerkenraad verantwoordelijk voor het vaststellen van de jaarcijfers.
De kascontrole is wel vereist en moet worden vermeld in het ANBI-document onder het kopje Toezicht.
Mogelijk uitstel deadline
Reeds enige maanden geleden is aan de belastingdienst de vraag gesteld of er een uitstelregeling komt i.v.m. de bijzondere omstandigheden
(COVID-19). Het lijkt nu dat onder strikte voorwaarden een mogelijkheid
tot uitstel aangeboden wordt, maar tot op heden heeft de belastingdienst niets over een mogelijke regeling gepubliceerd.
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