Fiscale attesten
De spelregels van Natuurpunt.
Alle info over giften en fiscale attesten.
1. Wanneer ontvang je een fiscaal attest?
Een schenker heeft recht op een fiscaal attest als:
•
•

•
•

De gift rechtstreeks van zijn rekeningnummer is gestort op het rekeningnummer van
Natuurpunt vzw, Natuurpunt Beheer vzw of Natuurpunt Studie vzw I.
Hij krijgt geen tegenprestatie voor de gift. Een tegenprestatie kan zijn: deelname aan een
activiteit, levering van een goed of dienst (bijvoorbeeld hout uit een natuurgebied),
logovermelding, promotie in een afdelingstijdschrift,…
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 bedraagt minstens 40 euro 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 wordt verstuurd op naam van de rekeninghouder en naar het adres dat bij het
rekeningnummer hoort.
3. Moet de 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 krijgt de schenker het fiscaal attest?
Als de gift ten laatste op 31 december op de rekening van Natuurpunt staat, krijgt de schenker het
fiscaal attest in de loop van april in het volgende 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. Komen alle giften aan Natuurpunt 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 Natuurpunt 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 Natuurpunt sponsort (je loopt bijvoorbeeld de 20
kilometer van Brussel en zoekt hiervoor sponsoring), krijgt hiervoor een fiscaal attest als hij dit
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bedrag rechtstreeks aan Natuurpunt 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.

6. Geeft een gift aan een afdeling van Natuurpunt recht op een fiscaal attest?
Nee. De gift moet gestort worden op een rekeningnummer van de vzw die toestemming heeft om
fiscale attesten af te leveren. (Zie punt 1.) Een afdeling van Natuurpunt is in de meeste gevallen een
feitelijke vereniging.

Wel of geen fiscaal attest: enkele voorbeelden
Particulieren
Je koopt op een rommelmarkt van of ten voordele van Natuurpunt een fiets, je stort het
aankoopbedrag van 100 euro op het rekeningnummer van Natuurpunt.
 Deze aankoop geeft geen recht op een fiscaal attest. De storting is een vergoeding voor de
levering van de fiets.
Ik neem deel aan een busreis, een cursus of een andere activiteit van Natuurpunt, en stort 40 euro
deelnamegeld op het rekeningnummer van Natuurpunt.
 De deelname aan de activiteit geldt als tegenprestatie, je hebt dus geen recht op een fiscaal
attest.
Mijn grootvader schenkt 50 euro aan Natuurpunt en brengt dit cash naar een bezoekerscentrum.
 Hij heeft geen recht op een fiscaal attest omdat hij het bedrag niet rechtstreeks overschreef op
het rekeningnummer van Natuurpunt en omdat we zijn adresgegevens niet kennen.
Mijn nicht loopt de 20 kilometer van Brussel. Ik sponsor haar, schenk Natuurpunt 2 euro per
afgelegde kilometer en stort daarom 40 euro op het rekeningnummer van Natuurpunt.
 Jij sponsort de activiteit van jouw nicht, er is geen tegenprestatie, dus heb je recht op een fiscaal
attest.
Als vrijwilliger van de plaatselijke Natuurpuntafdeling organiseer ik het eetfestijn. Na betaling van
alle onkosten stort ik de winst via mijn persoonlijke rekening op het rekeningnummer van
Natuurpunt.
 Ik krijg hiervoor geen fiscaal attest, want het geld is afkomstig van de verkoop van maaltijden.
Doorstorten van winsten van lokale activiteiten gebeuren om misverstanden te vermijden via de
afdelingsrekening.
Mijn collega stort op 20 december 2011 35 euro op het rekeningnummer van Natuurpunt, en op 3
januari 2012 nog eens 40 euro.
 Voor het bedrag van 35 euro, gestort in 2011, heeft jouw collega geen recht op een fiscaal attest,
omdat het bedrag lager is dan 40 euro.
 Voor het bedrag van 40 euro, gestort in 2012, krijgt hij in april 2013 een fiscaal attest.
Ik stort in april 2011 30 euro voor project A en in juli 2011 25 euro voor project B, op het
rekeningnummer van Natuurpunt Beheer II, en in september 2011 doe ik nog een gift van 30 euro
op het rekeningnummer van Natuurpunt Studie.
 De giften gestort op het rekeningnummer van Natuurpunt Beheer worden samengeteld. Je
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ontvangt een fiscaal attest voor 55 euro in april 2012.
 De gift voor Natuurpunt Studie bedraagt minder dan 40 euro en geeft geen recht op een fiscaal
attest.

Bedrijven
De biobakker schenkt tweehonderd gratis broodjes voor de ontbijtwandeling in een natuurgebied
van Natuurpunt.
 Hiervoor heeft de bakker geen recht op een fiscaal attest. De broodjes zijn een gift in natura.
De afdeling van Natuurpunt organiseert een sponsorloop in en rond het natuurgebied. De
plaatselijke beenhouwer sponsort de activiteit door 200 euro te schenken. Als tegenprestatie mag
de zelfstandige een reclamebord bij de start en aankomst plaatsen.
 De beenhouwer heeft geen recht op een fiscaal attest. De aanwezigheid van het reclamebord is
immers een afgesproken tegenprestatie.
Ik deel in mijn winkel overschrijvingsformulieren aan mijn klanten uit om de aankoop van een
natuurgebied te steunen. Een klant stort na mijn oproep 50 euro op het rekeningnummer van
Natuurpunt.
 De klant heeft recht op een fiscaal attest.
Een bedrijf stort 1000 euro op het rekeningnummer van Natuurpunt. In persartikelen over
Natuurpunt, die naderhand verschijnen, wordt het bedrijf als schenker door een journalist
vermeld.
 Als op voorhand geen geschreven overeenkomst tussen het bedrijf en Natuurpunt is opgemaakt,
zijn er geen tegenprestaties afgesproken. Het bedrijf heeft dan recht op een fiscaal attest.
 Als er vooraf afspraken zijn gemaakt over vermeldingen in de pers, dan heeft het bedrijf geen
recht op een fiscaal attest.
Een verkoper van optisch materiaal steunt Natuurpunt: als een klant bij aankoop 50 euro extra
betaalt, krijgt de klant de garantie dat die 50 euro naar Natuurpunt gaat en dat de verkoper er uit
eigen zak 50 euro bovenop legt. Per verkoop gaat er dus 100 euro naar Natuurpunt.
 Als de klant zijn 50 euro zelf op het rekeningnummer van Natuurpunt stort, heeft hij recht op een
fiscaal attest.
 De klant heeft geen recht op een fiscaal attest als hij zijn 50 euro overhandigt aan de verkoper.
 De verkoper heeft recht op een fiscaal attest voor het gedeelte dat hij zelf stort aan Natuurpunt.
Een bedrijf geeft op een fondsenwervingsavond voor Natuurpunt een bankcheque af.
 Het bedrijf heeft recht op een fiscaal attest. Op basis van de adresgegevens op de bankcheque
wordt het fiscaal attest opgemaakt.
De taverne naast het natuurgebied verkoopt tijdelijk croque monsieurs voor 10 euro in plaats van
8 euro. Voor elke verkochte croque monsieur schenkt de zaakvoerder 2 euro aan Natuurpunt.
Daarbovenop geeft hij nog als persoonlijke gift van het bedrijf 2 euro per croque monsieur.
 De taverne stort het ingezamelde bedrag van 2 euro per verkochte croque monsieur op de
rekening van Natuurpunt, maar krijgt hiervoor geen fiscaal attest. Het gaat om een geldinzameling
door verkoop van producten.
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 De zaakvoerder stort daarnaast apart de persoonlijke gift van 2 euro per verkochte croque
monsieur op de rekening van Natuurpunt, en krijgt hiervoor een fiscaal attest.

De personeelsleden van een bedrijf organiseren een geldinzameling voor Natuurpunt. Het bedrijf
beslist om dit bedrag te verdubbelen.
 Het ingezamelde bedrag komt voort uit een geldinzameling, hiervoor krijgt men geen fiscaal
attest.
 Het bedrijf schenkt hetzelfde bedrag aan Natuurpunt en stort dit apart op het rekeningnummer
van Natuurpunt en krijgt hiervoor een fiscaal attest.

I

Natuurpunt is eigenlijk een groep die bestaat uit verschillende vzw’s. Drie van deze vzw’s hebben een
vergunning om fiscale attesten af te leveren: Natuurpunt vzw, Natuurpunt Beheer vzw en Natuurpunt Studie
vzw.
II
Natuurpunt Beheer vzw is de vereniging die eigenaar is van alle natuurgebieden. De gift voor een
natuurgebied moet dan ook op het rekeningnummer van deze vzw gestort worden.
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