
 

 

 

    

 

FAQ FISCAAL ATTEST 

Is jouw gift aan Dominiek Savio fiscaal aftrekbaar? 
Dominiek Savio is erkend door het Ministerie van Financiën. Dit betekent dat Dominiek Savio een 
fiscaal attest kan uitschrijven voor jouw gift aan onze organisatie. 

Als jouw gift groter of gelijk is aan 40 € (gecumuleerd per kalenderjaar) dan is deze fiscaal aftrekbaar. 
Dominiek Savio stuurt jou automatisch een fiscaal attest, volgend op het jaar van storting van jouw 
gift. 

Zie ook : ‘Wanneer heb je recht op een fiscaal attest’. 

Hoeveel bedraagt de belastingvermindering met het 
ontvangen fiscaal attest ? 
Het fiscaal attest geeft recht op een belastingvermindering tot 45% van het gestorte bedrag, vermeld 
op het fiscaal attest. Jij recupereert dus tot 45% van het geschonken bedrag. 

Enkele voorbeelden: 

 

Jouw gift aan Dominiek 
Savio 

Het bedrag dat je terug krijgt bij 
45% belastingvermindering 

Jouw effectieve kost 

€ 40 € 18 € 22 

€ 75 € 33,75 € 41,25 

€ 100 € 45 € 55 

€ 250 € 112,5 € 137,5 

Bij giften van minder dan € 40 ontvang je géén fiscaal attest. 

Wens je echter bijvoorbeeld € 25 te geven aan onze organisatie? Dan kan je overwegen een gift over 
te schrijven van € 45. Dan recupereer jij € 20.25 dankzij de belastingvermindering en kost jouw gift 
jou slechts€ 24.75. 

 

 
Wanneer ontvang je jouw fiscaal attest ? 
Het fiscaal attest ontvang je automatisch van Dominiek Savio eind februari, volgend op het jaar van 
de storting van jouw gift. 

Voorbeeld: Voor jouw gift(en) van minimum € 40 (gecumuleerd per kalenderjaar), effectief gestort 
op het rekeningnummer van Dominiek Savio ten laatste op 31 december in de loop van het jaar 2020 
ontvang je automatisch een fiscaal attest in de loop van februari  2021. 

  



 

 

 

    

 

 

Wanneer heb je recht op een fiscaal attest? 
]e hebt recht op een fiscaal attest, als je gift aan de volgende voorwaarden voldoet: 

• Indien een donateur zijn gift rechtstreeks stort van zijn bankrekeningnummer op het rekening- 
nummer van Dominiek Savio met vermelding “gift" in het vak mededeling. 

• Indien de donateur een persoon, bedrijf of organisatie is. 

• Indien de gift niet afkomstig is van een geldinzameling zoals bijvoorbeeld een eetfestijn, een 
evenement, een tombola, een collecte, ... 

• Indien de donateur voor de gift geen tegenprestatie krijgt zoals de levering van een goed of dienst, 
deelname aan een activiteit, logovermelding, promotionele aandacht, ... 

• Indien de gift minimum € 40 op jaarbasis bedraagt. 

Ontvang je bij sponsoring een fiscaal attest ? 
Bij sponsoring wordt in ruil voor het sponsoringsbedrag zichtbaarheid gegeven aan de sponsor door 
bijvoorbeeld een logovermelding, een advertentie of andere promotionele aandacht. Aangezien een 
fiscaal attest enkel mogelijk is in geval van een gift zonder tegenprestatie, is bij sponsoring een fiscaal 
attest niet mogelijk. 

 

Hoe vul je jouw belastingaangifte in om de 
belastingvermindering voor jouw gift(en) te verkrijgen ? 
Je vermeldt in vak X, van de belastingaangifte het bedrag van de giften die je gedaan hebt en 
waarvoor je een attest hebt ontvangen. 

Het fiscaal attest dat je hebt ontvangen van Dominiek Savio geldt als bewijs van jouw gift. Dit attest 
moet niet bij de belastingaangifte worden gevoegd. Je moet het attest wel ter beschikking houden 
van de administratie. 
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