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Algemene Administratie van de Fiscaliteit

Administratie Kleine en Middelgrote Ondernemingen

Managementondersteuning - Vergunningen

Circulaire AAFisc Nr. 42/2014 (nr. Ci.RH.26/634.940) dd. 16.10.2014

Erkenning van instellingen

Belastingvermindering

Gift in geld

Online giften of internetgiften.

A. Inleiding

Meer dan vroeger wordt er ook voor giften gebruik gemaakt van nieuwe betalingstechnologieën via

beveiligde internetverbindingen. Binnen de werkgroep giften die op initiatief van het Kabinet van de

Minister van Financiën werd opgericht, werden de nieuwe betalingssystemen voor online giften of

internetgiften besproken.

B. Toelichting

Een online gift verloopt als volgt:

-        de schenker kiest de betalingswijze voor een online gift via Bancontact, Visa, Master Card of

American Express;

-        het betaalplatform van de financiële instelling zal de opdracht verwerken en integreren met

de database, waarna de stortingen overgemaakt worden op de rekening van de instelling;

-        de gegevens van de rekening van de instelling, van de betalingsoperator en van de giften per

overschrijving worden verzameld (1 lijn per transactie);

-        de database herneemt de gegevens per klant en per project om zodoende de fiscale attesten

te genereren;

-        de ontvangstdatum op de rekening en niet de datum van de transactie wordt gebruikt om

attesten uit te reiken;

-        het overbrengen van het geld gaat over dezelfde termijn als bij een gewone overschrijving.

De voorwaarden waaraan een online gift moet voldoen opdat de erkende instelling een kwijtschrift

mag uitreiken zijn identiek aan stortingen gedaan op een financiële rekening van de instelling:

-        de identificatie van de schenker moet mogelijk zijn;

-        de gift moet toekomen op een rekening op naam van de erkende instelling en waarvan zij

alleen eigenaar is;

-        de erkende instelling moet de gift opnemen in haar boekhouding (hierdoor is zowel de

identiteit van de schenker als het initieel overgemaakte bedrag duidelijk controleerbaar zowel door

de instelling als door de Administratie);

-        de gift moet definitief en onherroepelijk zijn gestort;

-        de gift moet ten minste 40 euro bedragen (geïndexeerd bedrag voor het jaar 2014).

De kosten verbonden aan een internetbetaling kunnen samengebracht worden in twee grote

noemers. Dit zijn enerzijds de kosten die behoren tot de beheerskosten en anderzijds de kosten die

moeten beschouwd worden als fundraising en publiciteitskosten.

De kosten die eigenlijke bankkosten en verwerkingskosten van de betaling betreffen zijn

beheerskosten.

De kosten die verband houden met de fundraising en de campagnekosten zijn publiciteitskosten en
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kosten van fondsenwerving.

C. Besluit

-        Giften die een instelling ontvangt via een online betaling zoals hiervoor beschreven passen

binnen de wettelijke bepalingen van de belastingvermindering voor giften.

-        De specifieke kosten eigen aan een internetbetaling kunnen voor de instelling ofwel als

beheerskosten ofwel als publiciteits- en fondsenwervingskosten worden aangemerkt volgens de

aard. Zoals blijkt uit de door de werkgroep giften onderzochte praktijkgevallen is er een duidelijke

omschrijving van deze kosten zodat deze ondubbelzinnig per kost kunnen worden toegewezen als

beheerskosten of publiciteits- en fondsenwervingskosten.

-        Voor het uitreiken van attesten is het mogelijk de identiteit van de schenker te achterhalen.

-        Tevens kan de instelling, zoals bij bv. een gewone overschrijving, de datum van storting op

haar rekening gebruiken als datum voor storting.

-        Verder blijven alle andere criteria ook bij dit soort van giften van toepassing

(minimumbedrag, geen tegenprestatie,…..).

Een internetgift of onlinegift zoals hiervoor beschreven kan worden beschouwd als een geldige

storting om in aanmerking te komen voor het uitreiken van een kwijtschrift, mits naleving van de

voorwaarden.

Voor de Administrateur Kleine en Middelgrote Ondernemingen,

Satoko NAKAYAMA
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