
Projectformulier
fiscale giften

De Chiro is een goed doel: fiscaal aftrekbare giften

Heel wat mensen geven jaarlijks meer dan € 40,- aan allerhande goede doelen.  Vaak doen ze dat vlug-
ger als ze dat kunnen aftrekken van de belastingen.  Dat kan echter alleen als dat goede doel door het 
Ministerie van Financiën erkend werd om dergelijke giften te ontvangen.
Als je als Chirogroep fiscaal aftrekbare giften wilt ontvangen, dan kan dat!
Je moet het wel via een omweggetje doen, namelijk via het nationaal secretariaat.  En daarvoor moet 
je deze procedure voor volgen.

1.  Vul dit projectformulier in.
Let wel:
x je moet een concreet project invullen (bvb. verbouwing lokaal, aankoop tenten, aankoop spelmate-

riaal...);
x de kosten voor het project moeten in naam van jullie Chirogroep gemaakt worden en niet op naam 

van een vzw voor jullie lokalen.  We mogen geen giften doorstorten aan vzw.’s.

2.  Zoek schenkers en vraag hen minstens € 40,- te storten op het rekeningnr. BE67 0000 1507 2887 
van Chirojeugd-Vlaanderen vzw., Kipdorp 30, 2000 Antwerpen met vermelding “gift” en het stam-
nummer van je Chirogroep.

3.  Zodra deze giften bij ons aankomen, storten we ze op jullie 
rekening.

4.  Begin maart van het volgende jaar ontvangen de schenkers 
een attest van ons secretariaat.

5.  Op het einde van elk burgerlijk jaar krijgt je groep een 
rekening van 5% administratiekosten per gift met een 
maximum van € 15,- per gift.  Op alle giften boven € 300,- 
rekenen we dus € 15,- administratiekosten; op € 40,- € 1,50.

6.  De belastingsdienst kan komen controleren of de ontvangen 
giften gebruikt werden voor het project van de vereniging.  
Daarvoor moet je de facturen bijhouden.

Als je’t mij vraagt: 

CHIRO



Als je’t mij vraagt: 

CHIRO

Projectformulier
fiscale giften

In te sturen om giften fiscaal aftrekbaar te maken

Naam   adnr.    
Adres    
Postnr.   Gemeente   Tel.  
Mailadres   

Datum   

Stamnummer   Groepsnaam   
Adres   
Postnr.    Gemeente  

Verantwoordelijke van het project 

OMSCHRIJVING VAN HET PROJECT EN RAMING VAN DE KOSTEN 

Rekeningnummer van de Chirogroep waarop de binnengekomen giften gestort kunnen worden:

     

op naam van    
Adres   
Postnr.   Gemeente 

Handtekening groepsleid(st)er Handtekening projectverantwoordelijke

BE


