Nummer 16, jaargang 7, maart 2017 - extra editie
De Belastingdienst is begonnen met het controleren van de ANBI-publicatie van parochies, pci’en en overige
katholieke instellingen. Wij vragen u deze nieuwsbrief goed te lezen, zodat u weet wat u moet doen als u
een brief van de Belastingdienst ontvangt.
De nieuwsbrief wordt toegezonden aan de bij ons bekend zijnde e-mailadressen van:
•
de vicevoorzitter, secretaris en penningmeester van de parochies;
•
de secretariaten van de parochies;
•
de voorzitter, secretaris en penningmeester van de pci’en;
•
bestuur, MT en medewerkers van het bisdom.
Reacties en bijdragen, aan- of afmelden
Vanzelfsprekend zijn reacties, suggesties of bijdragen aan deze nieuwsbrief te allen tijde welkom; deze kunt
u sturen naar e-mailadres economaat@bisdomrotterdam.nl.
Ook aan- of afmeldingen voor de nieuwsbrief van het economaat kunnen naar voornoemd e-mailadres
worden gestuurd.
Het volgende nummer (aflevering 17) van de nieuwsbrief verschijnt in de loop van deze maand (maart
2017).

-----

Controles Belastingdienst ANBI
Publicatieplicht
De Rooms-Katholieke Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI). Tot de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland behoren onder andere parochies en pci’en.
Sinds 1 januari 2016 moet iedere parochie en iedere pci aan de publicatieplicht voldoen. Deze
publicatieplicht houdt in dat op een website een aantal gegevens gepubliceerd moet worden:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Naam van de parochie of pci
RSIN-nummer (fiscaal nummer)
Contactgegevens
Bestuurssamenstelling (aantal bestuursleden en functies, geen namen en adressen van
bestuursleden)
Doelstelling/visie (uniforme tekst voor alle parochies en voor alle pci’en)
Beleidsplan (er mag verwezen naar een (inter)diocesaan beleidsplan)
Beloningsbeleid (er mag verwezen worden naar (inter)diocesane regelingen en de meest recente
honoreringsbrief)
Jaarlijks verslag van de uitgeoefende activiteiten (op hoofdlijnen)
Voorgenomen bestedingen
Financiële verantwoording (vóór 1 juli van enig jaar over het voorafgaande boekjaar)

Brief van Belastingdienst
Voor parochies en pci’en verzorgt het bisdom de ANBI-publicatie aan de hand van de gegevens die het van
uw parochie of pci heeft, dan wel jaarlijks ontvangt.
De Belastingdienst controleert of de juiste gegevens gepubliceerd zijn. Als de Belastingdienst van mening is
dat niet alle gegevens zijn gepubliceerd, ontvangt de parochie of pci een brief van de Belastingdienst waarin
staat welke gegevens ontbreken. U krijgt dan een termijn van 21 dagen om ervoor te zorgen dat de
ontbrekende gegevens alsnog gepubliceerd worden. Doet u dit niet, dan loopt de ANBI-status van uw
parochie of pci gevaar.
Wat moet u doen?
1.
Houd de post in de gaten. U krijgt 21 dagen om te zorgen dat de publicatie in orde wordt gemaakt,
dus alertheid is geboden.
2.
Controleer of de brief van de Belastingdienst juist is. Geeft de Belastingdienst bijvoorbeeld aan dat
de financiële cijfers over 2015 nog niet gepubliceerd zijn, controleer dan op uw ANBI-publicatiesite of
dat inderdaad het geval is.
3.
Stuur direct een kopie van de brief van de Belastingdienst naar de ANBI-contactpersoon van het
bisdom via anbi@bisdomrotterdam.nl en geef aan waarom volgens u de brief van de Belastingdienst
wel of niet juist is.
4.
Het bisdom zal u dan informeren over de vervolgstappen.
5.
Neem niet zelf contact op met de Belastingdienst. Landelijk is afgesproken is dat contacten via het
bisdom lopen.
Wanneer u niet tijdig reageert, loopt zoals gezegd uw ANBI-status gevaar. Wij vragen u daarom dringend om
uw medewerking!

