
 

  
 

REGELS RONDOM VERLENEN FISCAAL ATTEST 

In welke gevallen heeft iemand recht op een fiscaal attest? 
 
Als aan de volgende zes voorwaarden wordt voldaan: 
 
1. Gift wordt rechtstreeks van zijn/haar rekeningnummer op  het rekeningnummer    

BE83 4093 0351 0115 van Make-A-Wish overgeschreven.   
  

2. Bij de overschrijving wordt de mededeling GIFT vermeld.  
  

3. Er mag aan de schenker geen enkel voordeel worden verstrekt. De schenker ontvangt dus  
geen tegenprestatie voor zijn/haar gift.  Een tegenprestatie kan zijn: deelname aan een   
activiteit bijvoorbeeld eetfestijn/rommelmarkt, toegang tot een concert/gebouw/persoon,  
levering van een goed of dienst, een logovermelding, promotionele aandacht, enz.  
Attenties van zeer geringe waarde zoals een beertje, informatiebrochure enz. mogen wel  
worden gegeven.  
  

4. Enkel de individuele schenker ontvangt een fiscaal attest. Het gestorte bedrag komt voort  
van een individuele schenker en vertegenwoordigt dus niet de opbrengst van een 
collectieve geldinzameling. Dus inzamelacties geven geen recht op individuele  fiscale 
attesten.   
  

5. Niet voor een gift in natura. Iemand die gratis producten ter beschikking stelt voor een 
actie krijgt geen fiscaal attest.  
  

6. Gift bedraagt minstens € 40 op jaarbasis. Dat kan één gift zijn of verschillende giften in  
hetzelfde jaar voor een totaalbedrag van minimaal € 40 (deze ondergrens wordt jaarlijks  
door de fiscus vastgesteld).  

  
  
Wie krijgt het fiscaal attest? 
  
Fiscale attesten  worden door ons opgestuurd  op naam van de rekeninghouder die een gift 
heeft gedaan en  verstuurd naar het bankadres van de rekeninghouder.  
Mochten er onduidelijkheden zijn, dan graag even mailen naar: financieel@makeawish.be. 
  

  



 

  
 

FAQ RONDOM HET VERLENEN VAN EEN FISCAAL ATTEST  
 
1. Wat is het verschil tussen een donatie als gevolg van een inzamelactie en een gift?  

Bij een donatie als gevolg van een inzamelactie zamelt u geld in d.m.v. bijvoorbeeld een  
veiling, een verkoop, een eetfestijn, een tombola, een activiteit of evenement bij andere  
mensen. Het resultaat van een collectieve geldinzameling geeft  geen recht op een fiscaal  
attest.  
De opbrengst van een benefiet (concert, spaghetti-avond, pannenkoekenbak, 
wafelverkoop, …) moet als een collectieve storting beschouwd worden en er mag derhalve 
geen attest afgeleverd worden.  
Ook indien bv. de ouders van een ziek kind de opbrengst van zo’n benefiet storten, mag  
geen attest afgeleverd worden (=want collectief + tegenprestatie).  
Ook wanneer er een feest georganiseerd wordt waarbij de genodigden een bijdrage 
betalen (inkom, consumpties) en de netto-opbrengst op de rekening van de vzw wordt 
gestort, mag er geen attest afgeleverd worden.    
Een gift is een geldsom die zonder tegenprestatie aan Make-A-Wish wordt geschonken. De 
schenker krijgt er niets voor terug. Een individuele gift geeft wel recht op een fiscaal attest.  
Enkel in het geval dat de organisator van een feest (jubileum, verjaardagsfeest…) het geld 
dat hij zelf bij wijze van cadeau gekregen heeft, doorstort op de rekening van de vzw, mag 
er een attest afgeleverd worden. Voorwaarde is wel dat de organisator niet aan de 
genodigden mag vragen om geld te geven ten voordele van Make-A-Wish, want dan wordt 
het weer vooraf ingezameld geld. Het moet gaan om een vrijwillige cadeau van bv. ouders, 
tantes enz . Indien de genodigden rechtstreeks overschrijven op de rekening van de vzw, 
kunnen daarvoor uiteraard ook individuele attesten uitgereikt worden.   
  

2. Wat als de opbrengst van een actie gedeeltelijk bestaat uit individuele giften en 
gedeeltelijk het resultaat is van een inzamelactie?  
Stort in dat  geval het collectief ingezamelde (cash)bedrag op onze rekening en vermeld 
dan de mededeling ACTIE.  Voor dit bedrag is geen fiscaal attest van toepassing.  
Vraag aan de schenkers om hun individuele giften zelf rechtstreeks te storten op ons  
rekeningnummer en als mededeling te vermelden: "gift". Indien de individuele gift 
minimaal € 40,00 bedraagt, heeft de schenker recht op een fiscaal attest.  
 

3. Komt een sponsoractie in aanmerking voor een fiscaal attest?  
Soms. Als een sponsor uw actie steunt in ruil voor zichtbaarheid zoals logovermelding, een 
advertentie of promotionele aandacht, dan heeft de sponsor geen recht op een fiscaal 
attest.  
Laat u een persoonlijke prestatie sponsoren, zoals uw afgelegde kilometers bij een loop- of 
fietstocht? Dan kan de sponsor wel een fiscaal attest ontvangen. Hij sponsort u door zijn 
gift rechtstreeks te storten op ons rekeningnummer met de mededeling: "gift".  
 

4. Krijg ik een fiscaal attest voor een aanbod van gratis goederen en diensten?  
Neen. Wanneer men goederen en diensten gratis ter beschikking stelt voor bijvoorbeeld 
een wensuitvoering heeft men geen recht op een fiscaal attest. Het betreft een gift in 
natura. We kunnen hiervoor wel een ontvangstbewijs opmaken.  

 
5. Meer weten over fiscale attesten: 

https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingvoordelen/giften  

https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingvoordelen/giften

