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Nieuwsbrief september
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 ANBI. Voor 1 juli 2016 moeten alle
kerken hun ANBI-gegevens weer hebben bijgewerkt. Veel kerken moeten hier nog werk van maken. Er is dus
nog een inhaalslag te maken. Deze nieuwsbrief wil u helpen om een en ander tijdig klaar te krijgen. Daarnaast
gaan we kort in op vragen die gesteld zijn over een PFZW formulier en over vragen van banken aan lokale
kerken.
Deze nieuwsbrief kunt u ook terugvinden op de website van de CGK: www.cgk.nl/informatiebrief.

Controleer uw ANBI-publicatie!
De Belastingdienst vereist elk jaar per 1 juli een actuele
ANBI-publicatie.
De ANBI informatie dient jaarlijks bijgewerkt te worden,
zodat deze actueel is. De financiële verantwoording van
het boekjaar 2015 moet u uiterlijk 6 maanden na afloop
van dat boekjaar publiceren. Dat is dus uiterlijk op 1 juli
2016.
Het blijkt dat een flink aantal kerken (ruim 40%) op dit
moment nog niet aan de verplichting voldoet. Het niet
voldoen aan de transparantie-eisen van de Belastingdienst kan de ANBI status van de betreffende gemeente
en daarmee de giftenaftrek in gevaar brengen.
Wilt u het Dienstenbureau (info@cgk.nl) informeren wanneer uw bijgewerkte ANBI-status online staat ? En als u
geen website heeft, wilt u dan tijdig de informatie naar
het Dienstenbureau sturen? Dan zetten wij de informatie
op de landelijke website, die de Belastingdienst gebruikt
voor controle van de gegevens.

Formulier aanlevering gegevens
PFZW inzake predikanten
De kerken met een eigen predikant moeten jaarlijks het
PFZW informeren over mutaties en uitbetaalde traktementen.
Dit jaar heeft PFZW een formulier aan alle betreffende
gemeenten verzonden: Aanvraagformulier niet aanleveren via de UPA voor predikanten en zendingswerkers.
Wilt u ervoor zorgen dat deze formulieren tijdig worden
ingevuld en teruggestuurd? Op het Dienstenbureau kunt
u desgewenst een invulinstructie opvragen bij Nely van
Ingen (n.vaningen@cgk.nl).
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Vragenformulier ING en andere banken
Veel van de 180 lokale Christelijke Gereformeerde Kerken
hebben een bankrekening bij de ING.
Alle klanten van de ING hebben deze zomer van de ING
een brief gehad met het verzoek een formulier in te vullen inzake controle gegevens met daarin de vraag naar
de uiteindelijk belanghebbende.
Ook lokale kerken, kerkelijke organisaties en het Dienstenbureau van de CGK hebben die brief gekregen.
Bij lokale kerken is de lokale kerk echter belanghebbende
en niet een natuurlijk persoon. Een en ander heeft veel
vragen opgeroepen.
Het Dienstenbureau heeft hierover contact opgenomen
met de uiteindelijk procesverantwoordelijke van de Know
Your Customer-processen bij ING.
Deze bevestigt dat het gebruikte formulier niet echt is
toegespitst op kerkgenootschappen. De vraag omtrent de
uiteindelijk belanghebbende had uit het formulier gelaten
kunnen worden.
Om het formulier toch goed in te vullen volgen hieronder
enkele invulinstructies:
Bij vraag 1: onderdeel rechtsvorm
Vermeld dat het om een kerkgenootschap of een onderdeel daarvan gaat.
Koepelorganisatie
Bij sommige formulieren wordt gevraagd naar de koepelorganisatie.
Vul daar in: Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland.
KVK koepelorganisatie: 09197249.
Bij vraag 2: controle gegevens vertegenwoordiger
Hier moeten de gegevens van de vertegenwoordigers
gecontroleerd worden.
De term ‘bij de KVK geregistreerde’ mag worden doorgestreept en de bijbehorende vraag mag met ‘ja’ beantwoord worden.
Bij vraag 3: uiteindelijk belanghebbende
Hier kunt u aankruisen ‘Nee, andere reden nl.: kerkgenootschap/onderdeel kerkgenootschap’.
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