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Nieuwsbrief maart 2021

Deze nieuwsbrief staat ook op: www.cgk.nl/informatiebrief.
In deze nieuwsbrief informeren wij u over zaken omtrent de Kamer van Koophandel, de ANBI en giftenaftrek
en attenderen we u op de deadline voor het aanleveren van ANBI-gegevens. Ook geven we informatie over de
UBO aan u door.

Kamer van Koophandel

Alle kerken zijn begin 2020 ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel (KvK). Elke kerk heeft nu een eigen KvKnummer. Indien u naar een KvK-nummer gevraagd wordt door instanties en bedrijven kunt u het eigen KvK-nummer gebruiken en dus niet
meer het KvK-nummer van de koepelinschrijving van het landelijk kerkverband.
Overigens staan er geen namen van bestuurders ingeschreven in het
handelsregister. Daarvoor gebruikt u een verklaring van vertegenwoordiging. Eventuele mutaties op deze inschrijvingen (KvK-gegevens), kunnen via het Dienstenbureau worden doorgegeven aan de KvK (conform
afspraak met het CIO lopen deze mutaties via de landelijke kerkelijke
bureaus). Meer info: cgk.nl/kamer-van-koophandel/

ANBI en giftenaftrek

giftenaftrek
Misschien heeft u het al gemerkt bij het doen van de aangifte Inkomstenbelasting. Er is met ingang van dit jaar een slim invulveld voor
ANBI’s. Hiermee kunnen belastingplichtigen bij hun aangifte inkomstenbelasting gemakkelijker giften aan algemeen nut beogende instellingen
opvoeren.
Dit slimme invulveld is gebruiksvriendelijker dan het huidige invulveld,
omdat instellingen die een ANBI-status hebben meteen worden herkend.
Dit voorkomt fouten en de Belastingdienst zal hierdoor achteraf geen
correcties meer hoeven door te voeren.
Alle kerken binnen de CGK vallen onder ANBI-groepsbeschikking van de
CGK en daarom zijn alle kerken opgenomen in het ANBI-register. Daarin
staan de kerken opgenomen onder hun officiële naam. Om het zoeken te
vergemakkelijken hebben we de kerken geregistreerd met zoeknaam:
CGK + plaatsnaam.
Ook enkele deputaatschappen zijn zelfstandig opgenomen in het ANBIregister. Bij giften welke zijn overgemaakt aan het landelijk kerkelijk
bureau te Veenendaal moet het juiste deputaatschap worden aangegeven. Enkele voorbeelden:
- giften voor noodhulp en diaconale projecten vallen onder deputaatschap diaconaat (RSIN 826114957);
- giften aan CGK periodiek Doorgeven vallen onder deputaatschap
zending (RSIN 8002586940;
- giften aan Verbonden vallen onder het deputaatschap kerk en Israël
(RSIN 824154162).
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contante giften
Wilt u in 2021 uw gift fiscaal kunnen aftrekken, dan zult u de gift via een
bancaire overboeking moeten doen. Contante giften zijn per 1 januari
2021 niet meer aftrekbaar, ook niet met een kwitantie. En dit geldt ook
voor het contant aanschaffen van collectemunten en -bonnen.
publicatieplicht kerken
Alle kerken moeten transparant zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag. Zij kunnen deze gegevens in
hun ANBI-document op hun eigen website publiceren, maar daarnaast is
het ook belangrijk deze te publiceren op de landelijke CGK-website, omdat de website cgk.nl/anbi-lijst voor de fiscus de formele referentie is.
Gebruik hiervoor het standaardformulier van de CGK ANBI-gegevens
(format). Daarin is ook opgenomen de vermelding van de laatste kerkvisitatie en de data van kascontrole. Het Dienstenbureau ontvangt graag
z.s.m. het ANBI-document over 2020 per mail (info@cgk.nl). De belastingdienst hanteert een harde deadline: u moet voor 1 juli 2021 publiceren over 2020.
Meer info over ANBI en de kerk: cgk.nl/anbi/

UBO

UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’ ofwel ‘uiteindelijke belanghebbende’.
Kerken kunnen op twee manieren te maken krijgen met UBO:
1. Kamer van Koophandel UBO-register
2. Meldingsplichtige instellingen
1. Kamer van Koophandel
Over de wijze waarop kerken ingeschreven moeten zijn, wordt nog overlegd met het ministerie. Inschrijving in het UBO register van de Kamer
van Koophandel hoeft pas uiterlijk in maart 2022, dus vooralsnog is het
advies om op dit moment geen actie te ondernemen. Het is waarschijnlijk dat alleen het hoogste aggregatieniveau verplicht is tot inschrijving,
dus dan geldt de inschrijving in het UBO-register alleen voor het landelijk kerkverband en niet voor de plaatselijke kerken
2. Meldingsplichtige instellingen
De meewerkverplichting bij meldingsplichtige instellingen, zoals banken,
accountants e.d. is per 7 juli 2020 al wel ingegaan. Het kan dus zijn dat
een bank, bijvoorbeeld voor een klantenonderzoek, u vraagt om een
UBO-formulier in te vullen. U bent verplicht hieraan mee te werken.
Onze kerken hebben een zogeheten ‘pseudo-UBO’ omdat er niet een
natuurlijk persoon is aan te wijzen die uiteindelijke belanghebbende is
als het gaat om de ‘eigendom’ en het ‘zeggenschap’ van de kerk. Als
pseudo-UBO kunnen in het UBO-formulier bij de optie ‘Opgave hoger
leidinggevend personeel als uiteindelijk belanghebbende’ de voorzitter
en de secretaris van de kerkenraad vermeld worden.
Overige in te vullen informatie op het UBO-formulier:
- naam organisatie: Christelijke Gereformeerde Kerk te <plaatsnaam>;
- rechtsvorm: zelfstanding onderdeel van het kerkgenootschap CGK;
- KvK-nummer: het eigen KvK-nummer van de plaatselijke kerk.
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