HERVORMDE GEMEENTE URK
College van Kerkrentmeesters
Postbus 40
8320 AA URK
0527-682400
E-mailadres: penningmeester.cvk@hervormdegemeenteurk.nl

RENTELOZE LENING
Dit formulier is bedoeld voor het verstrekken van een renteloze lening aan de
Hervormde Gemeente Urk (HGU). Na het inleveren van dit formulier zal er met u een
een leningsovereenkomst worden opgesteld.
Een renteloze lening is een lening die wordt verstrekt door u aan de HGU.
Over de lening zal een marktconforme rente van toepassing zijn.
Jaarlijks zal het verschuldigde rentebedrag door de HGU worden overgemaakt.
Vervolgens wordt het rentebedrag door het betreffende gemeentelid aan de HGU
als gift overgemaakt. Het voordeel voor het gemeentelid is de aftrek van de gift bij
zijn of haar aangifte Inkomstenbelasting. Voor (aanvullende) informatie kunt u
contact opnemen met de voorzitter en/of penningmeester van het CvK.
Ter verduidelijking zijn er een tweetal voorbeelden bij punt 5 weergegeven.
1. hoofdsom
€ 1.000

€ 5.000

€ 25.000

€ 2.500

€ 10.000

€ 50.000

5 jaar / 5 %

15 jaar / 6,5 %

25 jaar (7,5 %)

10 jaar / 6 %

20 jaar / 7 %

30 jaar (8 %)

anders namelijk €
2. looptijd en rentepercentage

anders namelijk

jaar

De lening zal aan het eind van de aangegane looptijd worden afgelost.
3. gewenste ingangsdatum

-

-

2 0

4. gegevens gemeentelid
Achterna(a)m(en):
Voorletter (s):
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Geboortedatum:

-

- 19

Telefoonnummer(s):

/

06 -

E-mailadres:
Mijn giro- of bankrekeningnummer is:

Datum:

-

-

Handtekening:

20
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5. voorbeelden

Voorbeeld 1
Gemeentelid Salomo verstrekt aan de HGU een lening ad € 50.000 met een looptijd van 30 jaar.
Het overeengekomen rentepercentage bedraagt 8 % per jaar.
Salomo heeft een jaarlijks belastbaar inkomen in de hoogste belastingschijf (stel: 50 %).
Bij de notaris wordt een akte van periodieke giften opgesteld.
HGU:
Gedurende 30 jaar maakt de HGU jaarlijks € 4.000 over naar de bankrekening van Salomo.
Gemeentelid Salomo:
Salomo doet gedurende 30 jaar een jaarlijks gift van € 4.000 aan de HGU.
Bij zijn jaarlijkse aangifte IB heeft hij een teruggave van € 2.000, namelijk 50 % van € 4.000.
Voorbeeld 2
Gemeentelid Job verstrekt aan de HGU een lening van € 10.000 met een looptijd van 10 jaar.
Het overeengekomen rentepercentage bedraagt 6 % per jaar.
Job heeft een jaarlijks belastbaar inkomen in de laagste belastingschijf (stel: 30 %).
Bij de notaris wordt een akte van periodieke giften opgesteld.
HGU:
Gedurende 30 jaar maakt de HGU jaarlijks € 600 over naar de bankrekening van Job.
Gemeentelid Job:
Job doet gedurende 10 jaar een jaarlijks gift van € 600 aan de HGU.
Bij zijn jaarlijkse aangifte IB heeft hij een teruggave van € 180, namelijk 30 % van € 600.
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