
 

Wat moet ik weten over het fiscaal attest? 

1. Mogen alle vzw’s / ngo’s een fiscaal attest uitreiken? 

Neen: om fiscale attesten uit te reiken aan hun schenkers moeten verenigingen & organisaties een 
vergunning krijgen van de Minister van Financiën. VIA Don Bosco heeft deze vergunning en is dus 
gemachtigd om fiscale attesten te geven. 

2. Vanaf welk bedrag heb ik recht op een fiscaal attest van VIA Don Bosco? 

Van zodra u in de loop van één kalenderjaar (1 januari – 31 december) cumulatief 40 euro of meer 
schenkt, ontvangt u in februari van het volgend jaar van VIA Don Bosco een fiscaal attest voor het 
totaal van uw giften. Dat attest heeft u nodig om recht te hebben op een forfaitaire 
belastingvermindering van 45 % op uw schenkingen. Indien u € 100 schenkt krijgt u bijvoorbeeld 
het volgend jaar € 45 terug in belastingmindering. Uw schenking van € 100 kost u dus 
feitelijk maar € 55. Een schenking van € 40 herleid zich naar minder dan € 2 per maand, 
minder dan € 0,10 per dag. 

Uw totale jaargiften mogen niet meer bedragen dan 10% van uw totale netto-inkomen, met als 
absoluut maximum de som van 376.350 euro. 

3. Komen alle schenkingen in aanmerking voor een fiscaal attest? 

Neen. De aftrekbaarheid van de giften geldt enkel voor zogeheten “eigenlijke giften”. Dit zijn 
schenkingen zonder tegenwaarde of tegenprestatie. Een gift die bv. gecombineerd wordt met de 
aankoop van een product of inkom voor een “benefiet evenement” komt niet in aanmerking voor 
een fiscaal attest. Aan de schenker mag geen enkel voordeel worden verstrekt (behalve van zeer 
geringe waarde, zoals bv. een informatiebrochure, enz.). 

Er mogen ook geen fiscale attesten worden afgeleverd voor giften die de opbrengst 
vertegenwoordigen van collectieve geldinzamelingen en dus niet voortkomen van een individuele 
schenker. Weldoeners die op een kerstmarkt geld inzamelen of een mosselsouper organiseren en in 
de mededeling van hun overschrijving “opbrengst kerstmarkt” of “opbrengst mosselsouper” zetten, 
komen bv. niet in aanmerking voor een attest. 

Twijfelt u ? Contacteer dan gerust onze medewerkers voor advies: zie onderaan naam & nummer. 

4. Wie krijgt het fiscaal voordeel van een attest? 

VIA Don Bosco kan enkel een fiscaal attest uitschrijven en uitreiken aan de titularis van de 
bankrekening die de gift stort. Staat er in de mededeling bij de overschrijving “attest voor een andere 
persoon”, dan kunnen wij noch aan de andere persoon, noch aan de titularis van de bankrekening 
een attest uitreiken. De enige uitzondering: VIA Don Bosco kan desgewenst de opsplitsing maken 
wanneer het gaat om twee mensen die een gezamenlijke belastingaangifte indienen (bv. 
echtgenoten of samenwonenden). 



5. Is de datum van schenking belangrijk? 

Vooral op het einde van het jaar moet u opletten. Giften moeten op de rekening van VIA Don Bosco 
toekomen ten laatste op 31 december. Giften die begin januari toekomen bij VIA Don Bosco komen 
automatisch in aanmerking voor het nieuwe burgerlijk jaar. U krijgt dan uw attest voor dit laatste 
bedrag pas meer dan een jaar later. Indien u met zekerheid wenst dat uw gift nog voor het lopend 
jaar telt, raden wij u aan om uw storting vóór 25 december over te maken. Dan ontvangt u uw fiscaal 
attest in het begin van het nieuwe jaar. 

6. Wanneer ontvang ik het fiscaal attest? 

U ontvangt het op uw postadres in het jaar ná de gift, gewoonlijk voor eind februari.  Uw 
Rijksregisternummer of Nationaal Nummer (NN) in de “communicatie melding” op uw 
overschrijvingsformulier versnelt de afhandeling ervan. Indien u tegen 15 maart van het jaar ná de 
gift nog geen fiscaal attest hebt ontvangen, contacteer dan onze medewerkers.  

7. Ik doe mijn belastingaangifte online via Taxonweb. Wordt het bedrag van het attest 
automatisch ingevuld? 

Wanneer u ingeeft met Taxonweb, dan komt het bedrag van de fiscale attesten waar u recht op heeft 
normaal gezien automatisch op uw voor-ingevulde belastingaangifte; en meer bepaald in de rubriek 
1394-61. De fiscus kan uw attest evenwel maar met 100 procent zekerheid automatisch toewijzen 
wanneer VIA Don Bosco ook uw rijksregisternummer (NN) kent. 

Het rijksregisternummer valt onder de wet op de privacy. U bent niet verplicht het ons te geven, 
maar u mag het evenwel vrijwillig meedelen zodat uw vooraf ingevulde belastingaangifte ook correct 
is voor de rubriek 1394-61. 

Ook interessant om weten: voor rubriek 1394-61 kunnen de giften optimaal verdeeld worden tussen 
de verschillende belastingplichtigen die een gemeenschappelijke aangifte doen (bv. echtgenoten of 
samenwonenden). Men moet deze opsplitsing niet zelf maken. 

8. Kunnen schenkers uit het buitenland een fiscaal attest krijgen? 

Schenkers uit Europese landen krijgen een ontvangstbewijs ter bevestiging van hun bijdrage van 
minimum 40 euro. In Nederland en Luxemburg worden de attesten doorgaans aanvaard door de 
lokale fiscale administratie. Contacteer gerust onze medewerkers voor meer informatie. 

 

 

Jan De Broeck en Peter Goossens van onze Dienst Financiën en Administratie staan u graag bij indien 
u bijkomende vragen hebt: 02 / 423 20 77 of info@viadonbosco.org. 

 

mailto:info@viadonbosco.org

