DOE EEN GIFT AAN D E M ILIEUBOOT
Jouw steun is zeer welkom! Wij willen je gift graag gebruiken om van ons schip een ‘echte milieuboot’ te maken. Dit doen we al met zonnepanelen, grote opslagbatterijen en duurzame materialen.
Nu sparen we voor een kleine waterzuiveringsinstallatie aan boord. Zo kunnen we het afvalwater
beter zuiveren en houden we de waterloop proper. Dat kost handenvol geld.
Dus met jouw gift, maken wij de M van onze Milieuboot nog groter.
Stort nu je gift op rekening BE58 0012 2805 7079 van De Milieuboot met vermelding
‘gift VOORNAAM NAAM’. Bij elke gift van 40 euro of meer ontvang je een fiscaal attest.
Via de belastingen recupereer je 45% van jouw gift.
>>

Ik doe een gift

Lees hier meer info:
1. Wanneer ontvang je als schenker een fiscaal attest of kwijtschrift?
		 Een schenker heeft recht op een fiscaal attest als:
			
a.
				
				
			
b.
				
			
c.
				
				

de gift rechtstreeks van zijn rekeningnummer is gestort op het rekeningnummer
van De Milieuboot vzw: Rekeningnr. BE58 0012 2805 7079; BIC: GEBABEBB;
ondernemingsnr. 0407.972.201
de gift komt van een individuele schenker of een bedrijf en vertegenwoordigt niet
de opbrengst van een geldinzameling (een eetfestijn, een activiteit met winst,…).
de gift minstens 40 euro bedraagt op jaarbasis. Dat kan een gift zijn of de som
van verschillende giften van één schenker aan dezelfde vzw in hetzelfde jaar.
Giften aan verschillende vzw’s worden niet samengeteld.

2. Wie krijgt het fiscaal attest?
		 Het fiscaal attest of kwijtschrift wordt verstuurd op naam van de rekeninghouder en naar
		 het adres dat bij het rekeningnummer hoort.
3. Moet schenker het fiscaal attest aanvragen?
		 Wie recht heeft op een fiscaal attest, krijgt dit automatisch met de post toegestuurd.
		 Het is niet nodig dit aan te vragen.
4. Wanneer ontvang je  het fiscaal attest?
		 De schenker krijgt het fiscaal attest in de loop van april van het daaropvolgende jaar.
		 Een storting die uitgevoerd wordt op 30 december komt pas in januari op de rekening aan.
		 Het fiscaal attest voor deze gift, wordt pas verstuurd in april twee jaar later.
5. Hoeveel bedraagt de belastingvermindering voor de schenker?
		 De belastingvermindering bedraagt 45% van het werkelijk gestorte en op het attest
		 vermelde bedrag.
6. Komen alle giften aan De Milieuboot vzw in aanmerking voor een fiscaal attest?
		 Nee. Geld dat afkomstig is van een collectieve geldinzameling, geeft geen recht op een
		 fiscaal attest. Een sponsor die een bedrag stort aan De Milieuboot vzw en die hiervoor
		 in ruil een logovermelding, een advertentie of promotionele aandacht krijgt, heeft geen
		 recht op een fiscaal attest. Soms wel.
		 Een sponsor die jouw prestatie voor De Milieuboot vzw sponsort (je loopt bijvoorbeeld de
		 20 kilometer van Brussel en zoekt hiervoor sponsoring), krijgt hiervoor een fiscaal attest
		 als hij dit bedrag rechtstreeks aan De Milieuboot vzw stort. Niet, als jij het bedrag van de
		 verschillende sponsors zelf inzamelt en gezamenlijk doorstort. Noch jij, noch de sponsors
		 ontvangen dan een fiscaal attest.

