Toelichting bij opgaveformulier D (diaconaal quotum 2019)

Algemeen:
Bovenaan pagina één van het opgaveformulier zijn uw adresgegevens weergegeven. Daarboven is uw kerkelijk
indelingsnummer opgenomen. Wanneer dit (16-cijferig) nummer met een 0 begint ontvangt u slechts één
formulier; hierop kunt u de gevraagde gegevens voor uw gehele protestantse of federatieve gemeente vermelden
(voor zover dit het diaconale gedeelte betreft). Wanneer dit kerkelijk indelingsnummer niet met een 0 begint,
ontvangt u een formulier dat begint met een 2 voor de Hervormde gemeente of een formulier dat begint met een 3
voor de Gereformeerde kerk of een formulier dat begint met een 4 voor de Evangelisch-Lutherse gemeente.

De inkomstengegevens betreffen het jaar 2017
a.

bijdragen levend geld
Bij de bepaling van de omvang van deze inkomsten voor de quotumberekening dient geen onderscheid
te worden gemaakt tussen de inkomsten levend geld die ten gunste van de exploitatierekening zijn
gebracht en die welke eventueel rechtstreeks ten gunste van het vermogen zijn gebracht. Een en ander
met uitzondering van het onder a.3 vermelde.

a.1

(vaste) vrijwillige bijdragen
Het betreft hier alleen de (vaste) vrijwillige bijdragen die bestemd zijn voor de diaconie.

a.2

collecten
Uitsluitend de collecteopbrengsten die worden aangewend ten behoeve van het plaatselijk algemeen
diaconaal werk vormen een bestanddeel voor de berekening van het quotum. Dit houdt in dat alleen de
opbrengsten van zogenaamde afdrachtcollecten respectievelijk bestemmingscollecten afgetrokken
kunnen worden van de bruto (totaal) collecteopbrengsten. Onder een afdrachtcollecte respectievelijk
bestemmingscollecte wordt verstaan een collecte waarvan de opbrengst wordt aangewend voor een
specifiek doel dat niet het eigen plaatselijke diaconaal werk betreft, maar wordt afgedragen; hieronder
worden in ieder geval begrepen de collecteopbrengsten ten behoeve van het bovenplaatselijke werk.
giften
Analoog aan de afdrachtcollecten worden de door u ontvangen en weer afgedragen giften voor
specifieke doelen vrijgesteld.
N.B.:
Giften en aanvullende bijdragen uit ‘de eigen kerkenkas’ zijn niet vrijgesteld van quotumheffing. Wanneer
een gemeente bij een afdrachtcollecte een extra bedrag bijlegt vanuit de eigen kerkenkas, dan mag dit
extra bedrag niet in mindering worden gebracht van de belaste inkomsten.

a.3

legaten/erfenissen (nominale bedragen)
Indien de desbetreffende bedragen door u rechtstreeks ten gunste van het vermogen zijn gebracht hoeft
u onder deze rubriek geen inkomsten te vermelden. In het geval u de bedragen ten gunste van de
exploitatierekening (rekening van baten en lasten) verantwoordde voert u de nominale bedragen wèl op.

a.4

overige bruto bijdragen levend geld
Alle niet eerder onder a genoemde inkomstensoorten kunt u hier gespecificeerd weergeven met
uitzondering van de opbrengsten kerktelefoon.

N.B.:
Behalve de reeds genoemde specifieke uitzonderingen zijn ook overheids- en andere (niet-)kerkelijke subsidies
van derden vrijgesteld. De uitzondering is uitsluitend van toepassing op subsidies betreffende de nieuwbouw
en/of renovatie en restauratie van onroerende zaken (b.v.: (verenigings)-gebouwen) en op overige van de
overheid ontvangen doelsubsidies.
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b.

inkomsten uit stichtingen, zelfstandige kassen en fondsen
Deze inkomsten betreffen voor de toepassing van de quotisatieregeling de batige exploitatiesaldi van
zowel stichtingen, kassen als fondsen. Wanneer deze batige exploitatiesaldi in uw jaarrekening worden
verantwoord kunt u deze vanuit uw jaarrekening overnemen. Indien de batige exploitatiesaldi niet in uw
jaarrekening worden verantwoord dient u een en ander over te nemen uit de jaarrekening van de
desbetreffende stichtingen, kassen en fondsen.
Onder stichtingen worden verstaan de reeds bestaande kerkelijke stichtingen, alsmede nieuw op te
richten stichtingen (protestantse, interkerkelijke en gemengde stichtingen). Een en ander volgens de
‘Generale regeling voor stichtingen en besloten vennootschappen van de Protestantse Kerk in
Nederland’.
Zelfstandige kassen en fondsen kunnen voor bepaalde doeleinden of onderdelen van het diaconale
leven in het leven geroepen zijn/worden indien plaatselijke omstandigheden dit wenselijk
maakten/maken. Het beheer wordt gevoerd door het college van diakenen of namens dit college door
een commissie van gemeenteleden.

c.

inkomsten onroerende zaken
Hierbij is de saldomethode van toepassing. Dit betekent dat alleen de kosten die in directe relatie staan
met het verwerven van deze inkomsten in mindering gebracht kunnen worden. Slechts de batige
exploitatiesaldi worden in aanmerking genomen voor de quotumheffing. Verkoopopbrengsten van het
onroerend goed kunnen buiten beschouwing blijven.
Onder exploitatielasten worden verstaan: in uw jaarrekening als zodanig verantwoorde kosten als
onderhoudskosten,
energiekosten,
belastingen,
verzekeringspremies,
(hypotheek)rente
en
afschrijvingen.
Een eventueel negatief exploitatiesaldo wordt gelijkgesteld aan nihil.

c.1

inkomsten ongebouwd
De bruto inkomsten betreffen verhuur melkquota, pacht- en oogstopbrengsten e.d.
De met deze inkomsten direct verband houdende kosten kunt u in mindering brengen onder de
exploitatielasten.

c.2

inkomsten verhuur overig onroerend goed (exclusief verhuur kerkelijke gebouwen)
Het betreft hier uitsluitend inkomsten uit onroerend goed anders dan met een kerkelijke functie.
(uitgezonderd van de heffingsgrondslag zijn daarom: inkomsten verhuur kerkgebouwen,
verenigingsgebouwen, pastorieën en kosterswoningen indien door de eigen predikant cq. koster de
woning wordt bewoond). De met deze verhuur direct verband houdende kosten kunt u in mindering
brengen onder de exploitatielasten.

N.B.:
De inkomsten uit exploitatie van begraafplaatsen zijn voor de berekening van het quotum uitgezonderd van de
inkomsten onroerende zaken.
d.

bruto inkomsten rentebaten en dividenden

d.1/5

Uitsluitend de ontvangen inkomsten vormen een bestanddeel voor de berekening van het quotum.
Kosten en betaalde rente dienen buiten beschouwing te blijven. Waardeverandering van effecten
(koerswinsten en koersverliezen) blijven eveneens buiten beschouwing.

d.6

overige rentebaten
Alle niet eerder genoemde rentebaten en dividenden kunt u hier weergeven. Uiteraard is ook hier sprake
van bruto inkomsten.

--------------------------------------------------------------------------------N.B.:
Ter informatie zij nog vermeld dat:
● onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen voor de toepassing van de quotisatieregeling geen inkomsten
vormen. Wanneer deze onttrekkingen wèl als inkomsten zouden worden aangemerkt zou sprake zijn van een
dubbele belasting van deze inkomsten. Bij deze overweging is er van uitgegaan dat de fondsen en
voorzieningen gevormd zijn vanuit de verdeling van het exploitatiesaldo in voorgaande jaren en dus niet
ontstaan zijn door rechtstreekse toevoegingen aan het vermogen;
● interne doorberekeningen tussen gemeente en diaconie voor de toepassing van de quotisatieregeling buiten
beschouwing blijven.
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