Gids giften, acties &
sponsoring

Hoe een gift doen of een actie
organiseren ten voordele van de
Mucovereniging?

Uw steun aan de Mucovereniging
Je hebt ervoor gekozen om de Mucovereniging te steunen en
daar willen wij je alvast hartelijk voor bedanken!
Dankzij jouw hulp kan de Mucovereniging mensen met
mucoviscidose ondersteunen en begeleiden. Daardoor kunnen
we ervoor zorgen dat mucopatiënten toegang hebben tot de
beste kwaliteitszorg.
Heb je geld ingezameld of wens je een storting te doen ten
voordele van onze vereniging en vraag je je af of je recht hebt
op een fiscaal attest? Deze gids geeft antwoord op de meest
gestelde vragen. Aarzel niet om met ons contact op te nemen
als je nog meer informatie wenst.

Bedankt voor je steun!

In welke gevallen heeft een persoon
recht op een fiscaal attest?
Een donateur heeft recht op een fiscaal attest wanneer de storting aan
volgende voorwaarden voldoet:
1. De donateur stort rechtstreeks een gift van zijn rekening
naar een rekeningnummer van de Mucovereniging (ons algemene
rekeningnummer is BE62 5230 8010 1261) met de mededeling ‘GIFT’,
eventueel gevolgd door de referentie van de mailing of de actie
(Huwelijk Pieter en Karine, 20km van Brussel, …)
2. De donateur ontvangt geen tegenprestatie voor de donatie ten
voordele van de Mucovereniging (geen goederen of diensten,
vermelding van het logo, promotiemateriaal, deelname aan een
activiteit, toegangsticket, …).
3. Het bedrag is gestort door een individuele donateur en is niet het
resultaat van een collectieve actie.
4. Het bedrag van de gift moet ten minste € 40 bedragen op jaarbasis.
Dit kan gaan om een eenmalige gift of om verschillende
giften gedurende een fiscaal jaar (1 januari31 december) voor in totaal
minstens € 40.

Hoe een gift uitvoeren?
Om een gift ten voordele van de Mucovereniging uit te voeren, volstaat
het om een bedrag te storten op het algemene rekeningnummer
BE62 5230 8010 1261, met ‘gift’ in de mededeling.
Mensen willen een actie steunen die u organiseert door een bedrag
ten voordele van de Mucovereniging over te maken? Vraag hen om
hun gift rechtstreeks op het algemene rekeningnummer
BE62 5230 8010 1261 te storten met de mededeling ‘gift + naam van de
actie’.
Op welk moment worden de fiscale attesten verzonden?
De fiscale attesten worden verzonden in maart van het jaar dat volgt op
het jaar wanneer je jouw gift hebt uitgevoerd. Als je bv. een gift gedaan
hebt in het jaar 2015 ontvang je automatisch een fiscaal attest in de loop
van maart 2016: je hoeft ons hiervoor dus niet speciaal te contacteren!

Algemene rekeningnummer Mucovereniging :
BE62 5230 8010 1261
Gelieve steeds duidelijk te vermelden in de mededeling
van een storting of het gaat om een ACTIE (storting van
een globaal bedrag als opbrengst van een actie of een
verkoop) of een GIFT (schenking van een bedrag zonder
tegenprestatie).

Een actie of een gift: een belangrijk
verschil!
Je kan de Mucovereniging steunen door een gift te doen, maar ook door
een actie te organiseren. Dat kan een verkoop van pralines of
wenskaarten zijn, maar evengoed de organisatie van een
solidair ontbijt of deelname aan een sportieve sponsortocht.

Belangrijk hierbij is dat de winst van een actie geen recht geeft op
een fiscaal attest. Dit in tegenstelling tot een gift. Daarbij maakt een
persoon, bedrijf of organisatie een som geld rechtstreeks over aan
de Mucovereniging zonder dat hier een tegenprestatie tegenover
staat.

Acties en giften: soms
behoorlijk ingewikkeld...
De opbrengst van mijn actie is verdeeld over individuele giften
enerzijds, en een collectieve opbrengst anderzijds (verkoop van
pralines, dansavond, spaghettislag, …). Ik vraag me af hoe ik de
storting juist moet uitvoeren.
Stort de totale opbrengst op het algemene rekeningnummer van de
Mucovereniging BE62 5230 8010 1261, met in de mededeling
‘opbrengst + naam van de actie’ (bv. opbrengst Sponsortocht
basisschool De Wegwijzer).
De giften die je cash hebt ontvangen van individuen stort je door
naar naar de algemene rekeningnummer van de Mucovereniging.
Je voert voor elke aparte gift van een individu een afzonderlijke
overschrijving in naar het rekeningnummer BE62 5230 8010 1261
met als vermelding in de mededeling ‘gift FA naam en adres
donateur – naam actie (Bv. gift FA Tom Janssens, Kerkstraat 50, 1160
Oudergem  sponsortocht basisschool De Wegwijzer).
Het makkelijkste is uiteraard dat je vraagt aan je donateurs om hun
individuele gift rechtstreeks te storten op het rekeningnummer van
de Mucovereniging BE62 5230 8010 1261. Een fiscaal attest wordt
hen dan automatisch opgestuurd vanaf een gift van € 40 of meer.

Enkele zaken om rekening mee te
houden als je een actie organiseert
Als organisator van een actie ten voordele van de
Mucovereniging heeft u een aantal verantwoordelijkheden. Zo
vragen we je om:
• correcte informatie aan de deelnemers te bezorgen met betrekking
tot de fiscale attesten waar ze aldaniet recht toe hebben
• de noodzakelijke info aan de potentiële donateurs te bezorgen in
geval dat zij een rechtstreekse gift willen doen (algemene
rekeningnummer van de Mucovereniging BE62 5230 8010 1261)
• het ingezamelde geld zo snel mogelijk storten op het
rekeningnummer van de Mucovereniging BE62 5230 8010 1261
Daarnaast is het belangrijk om te weten dat:
• De Mucovereniging reikt geen fiscaal attest uit wanneer de gift niet
voldoet aan de legale voorwaarden
• De Mucovereniging is niet verantwoordelijk voor de onterechte
toewijzing van fiscale attesten door derden
• De Mucovereniging is niet verantwoordelijk voor laattijdige
stortingen van de giften door de organisator van een actie

Fiscaal attest of niet? Enkele
voorbeelden…
Particulieren
Op een actie ten voordele van de Mucovereniging kocht ik tien
pluchen aapjes voor mijn familie, ik heb € 50 gestort.
Je ontvangt geen fiscaal attest omdat je in ruil voor het geld de aapjes
hebt ontvangen. Het gaat hier dus om een aankoop, niet om een gift.
Een gift is een som geld dat gestort wordt zonder dat je daarvoor iets
in ruil krijgt, wat hier niet het geval is.

In mijn gemeente werd een actie georganiseerd ten voordele van
de Mucovereniging, waarbij ontbijtmanden aan huis werden
geleverd. Ik heb € 40 gestort voor 4 ontbijtmanden.
Je ontvangt geen fiscaal attest. Je storting is een betaling voor een
aankoop van goederen en diensten. Het gaat hier dus niet om een gift
omdat je hiervoor iets in ruil hebt gekregen.

Ik neem deel aan een sponsortocht ten voordele van de
Mucovereniging, die georganiseerd wordt door de school van
mijn kinderen. Ik heb € 40 inschrijvingsgeld betaald.
Je deelname aan de sponsortocht vertegenwoordigt een
tegenprestatie, je ontvangt hiervoor dus geen fiscaal attest.

Onze zoon Dennis Peeters neemt deel aan de 20km van
Brussel in de kleuren van de Mucovereniging. Wij sponsoren
hem voor het bedrag van € 50.
Je hebt hiervoor recht op een fiscaal attest als je hiervoor niets in
ruil voor jezelf krijgt. Stort het geld op het algemene
rekeningnummer van de Mucovereniging BE62 5230 8010 1261,
met in de mededeling ‘sponsoring Dennis Peeters 20km van
Brussel.
Ik ben rondgegaan bij vrienden en familie met de vraag om de
Mucovereniging te steunen en hiermee heb ik € 125 verzameld.
Je hebt geen recht op een fiscaal attest omdat het in dit geval gaat
om een ‘verzamelde’ som geld dat afkomstig is van verschillende
personen. Stort het geld op het rekeningnummer van de
Mucovereniging BE62 5230 8010 1261, met in de mededeling
‘inzamelingsactie + jouw naam’.

Bedrijven
Elk jaar bieden we als winkel gratis fruit aan voor de
deelnemers van de 20km van Brussel.
De winkel heeft geen recht op een fiscaal attest omdat de
schenking van het fruit een gift in natura is. De Mucovereniging
kan wel een attest voor een gift in natura voorzien dat u kan
inbrengen in uw boekhouding.

Op de Dag van de Makaron verkopen verschillende patissiers
makarons, waarvoor ze per verkochte exemplaar een bedrag
schenken aan de Mucovereniging. Daarnaast krijgen de
klanten een gratis makaron in ruil voor een gift aan de
Mucovereniging.
Voor het bedrag dat de patissiers hebben geschonken aan de
Mucovereniging per aantal verkochte makarons, hebben ze recht
op een fiscaal attest (in de mededeling: Gift  Dag van de
Makaron). De klanten die een gratis makaron hebben gekregen in
ruil voor een gift hebben geen recht op een fiscaal attest, omdat
ze voor hun gift iets gekregen hebben in de plaats.

Ik organiseer een festival met artiesten die gratis optreden.
Enkele lokale ondernemingen sponsoren het evenement,
waaronder een brouwer die € 200 sponsort, en een brasserie
die € 100 sponsort. Ze vragen enkel om hun logo te vermelden
op onze affiches.
De brouwer en de brasserie hebben geen recht op een fiscaal attest
omdat hun logo’s gepubliceerd worden op de affiches in ruil voor hun
sponsoring. Ze hebben wel recht op een kredietnota.

Ik leid een familiebedrijf en naar aanleiding van onze
opendeurdag werd er info verdeeld over de strijd tegen
mucoviscidose, waardoor veel werknemers besloten om een
gift van € 40 te doneren.
Je werknemers hebben recht op een fiscaal attest. Hiervoor moet je
alle giften apart doorstorten naar het algemene rekeningnummer
van de Mucovereniging BE62 5230 8010 1261. Vermeld in de
mededeling ‘gift FA naam en adres werknemer + opendeurdag
naam bedrijf’.

We hebben een mail rondgestuurd naar een aantal bedrijven
die actief zijn in onze gemeente. Drie daarvan hebben
respectievelijk 200, 500 en 700 euro gestort. De lokale krant
heeft hier achteraf een artikeltje over geschreven in hun
solidariteitspagina’s.
De bedrijven hebben recht op een fiscaal attest, behalve
wanneer het artikel in de lokale krant op voorhand was
afgesproken. In dat geval spreken we over een tegenprestatie,
waardoor de bedrijven geen recht hebben op een fiscaal
attest.

Verschillende golfclubs die deelnemen aan de Green van
de Hoop (een liefdadigheidsgolftoernooi georganiseerd
door de Mucovereniging) verzamelen niet alleen het
totaalbedrag van alle inschrijvingen aan het toernooi,
maar engageren zich ook om dat bedrag te verdubbelen.
Het ingezamelde bedrag van de inschrijvingen van de
deelnemers geeft geen recht op een fiscaal attest. Daarentegen
geeft het bedrag dat extra geschonken wordt aan de
Mucovereniging wel recht op een fiscaal attest. Dit bedrag
moet dan apart gestort worden met in de mededeling ‘Gift
Green van de Hoop – naam golfclub’.

Een bedrijf neemt met 20 wielrenners deel aan een
wielerwedstrijd in de kleuren van de Mucovereniging en
betaalt het inschrijvingsgeld, de T-shirts met het bedrijfslogo
en doet daarnaast nog een gift ten voordele van de
Mucovereniging
Het bedrijf krijgt een kredietnota voor het bedrag van de
inschrijvingen en de Tshirts. Voor de bijkomende gift krijgt het
een fiscaal attest.
Een bedrijf sponsort een loper per gelopen kilometer in een
loopwedstrijd en stort het geld rechtstreeks op het algemene
rekeningnummer van de Mucovereniging BE62 5230 8010 1261.
Het bedrijf heeft recht op een fiscaal attest.
BELANGRIJK: vermeld in de mededeling de naam van de
loopwedstrijd + de naam en voornaam van de gesponsorde loper.

Bijkomende vragen? Contacteer dan gerust
Michelle Engels op 02/663 39 06 of via
michelle@muco.be

Mucovereniging VZW
Joseph Borlélaan 12
1160 Brussel
Tel.: 02/675 57 69
info@muco.be | www.muco.be

