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TRANSNATIONAL GIVING EUROPE - TGE
POGOSTA VPRAŠANJA
1. Kaj je TGE?
Transnational Giving Europe (TGE) mreža je bila vzpostavljena s strani večjih evropskih fundacij in
združenj, da bi spodbudili in olajšali čezmejne donacije. Mreža je bila ustanovljena leta 1999.

2. Kakšne so prednosti TGE?
Edinstvena TGE mreža predstavlja priložnost za varno darovanje uradno priznanim neprofitnim
organizacijam s sedežem v državi, ki ni enaka državi darovalca, medtem pa omogoča donatorjem
davčne olajšave, ki izhajajo iz nacionalnih pravnih zakonov. Je zelo preprost način za neprofitne
organizacije, da omogočajo tujim donatorjem davčno olajšavo za prejeto podporo.

3. Katere države do članice TGE?
Trenutno so članice: Belgija, Bolgarija, Francija, Nemčija, Madžarska, Irska, Italija, Luksemburg,
Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Velika Britanija in Švica.
Mreža se neprestano razvija in poskuša zajeti še več novih držav članic.
V Sloveniji je partner mreže TGE SKUP – Skupnost privatnih zavodov, Britof 469, 4000 Kranj
(www.skup.si).
4. Kakšne prednosti ima TGE upravičenec?
Z zagotavljanjem zavarovanega in davčno učinkovitega čezmejnega okvira darovanja, TGE zgradi
most med organizacijo upravičenca in bodočim donatorjem v tujini. Prejemanje donacij brez davka
od tujih darovalcev, približevanje globalnim partnerjem kot so multinacionalne korporacije, koristi
od brezmejnih obresti za korist upravičenca ali izkoriščanje celotne izpostavljenosti, so vse koristi
mreže. Mreža TGE ne zbira denarja v imenu organizacije upravičenca, ampak omogoča, da
organizacija izkoristi vse razpoložljive možnosti za zbiranje sredstev v čim več evropskih državah.

5. Kako TGE deluje?
(a) Donator želi pripevati k evropski organizaciji s sedežem v drugi evropski državi.
Korak 1: Vzpostaviti kontakt z organizacijo
Najprej mora donator stopiti v stik z neprofitno organizacijo, da bi se prepričal ali je povezana s
TGE mrežo.
Korak 2 in 3: Pristop organizacije mreži TGE
Če organizacija še ni vključena v TGE, mora slediti preprostem postopku vključitve (vprašanje 6).
Korak 4: Donacija z bančnim nakazilom
Donator vzpostavi stik s svojim nacionalnim TGE partnerjem, da bi zbral potrebne informacije za
zaključek svoje donacije z bančnim nakazilom. Darovalec mora zagotoviti, da transakcija omenja
(i) ime donatorja, (ii) naslov darovalca (za prejem certifikata darovanja potrebnega za koriščenje
davčne olajšave), (iii) ime neprofitne organizacije prejemnice.
Korak 5: Prenos donacije
Po prejemu donacije in v skladu s sporazumi med strankama, TGE partner opravi prenos donacije
do končnega upravičenca, zmanjšane za operativne stroške.
Korak 6: Certifikat/potrdilo donacije

Meseca februarja sledečega leta po opravljenem darovanju (ali prej, če tako zahteva donator),
darovalec prejme potrdilo o donaciji, katerega lahko vključi v svojo davčno vlogo, da lahko koristi
davčne olajšave, ki jih dovoljuje pravo države v kateri ima stalno prebivališče.
(b) Evropska organizacija, ki ima donatorje v različnih evropskih državah, prejme donacijo z
možnostjo koriščenja davčne olajšave s strani donatorja.
Korak 1: Pristop organizacije mreži TGE
Če organizacija še ni vključena v TGE, mora slediti preprostem postopku vključitve (vprašanje 6).
Korak 2: Opozarjati ustrezne druge TGE člane mreže
Če je neprofitna organizacija sprejeta v TGE mrežo, se vzpostavi stik s pristojnimi člani TGE mreže,
da jih obvesti o prihajajočih donacijah, ki bodo prišli za organizacijo. Pomembni bančni podatki
bodo podani organizaciji za vsako posamezno državo, da bi ji omogočili in olajšali začetno
komunikacijo z donatorji.
Korak 3: Prenos donacije
Vsak TGE partner opravi prenos prejete donacije (po odštetju stroškov poslovanja) v dogovorjenem
časovnem obdobju upravičeni organizaciji skupaj s seznamom donatorjev.
Korak 4: Certifikat/potrdilo donacije
TGE partner izda potrdilo o prejemu donacije in ga pošlje donatorjem v skladu z zakoni te
posamezne države.

6. Kako organizacija koristi od prednosti udeležbe v TGE mreži?
(a) Prijava
Vsaka pravno priznana organizacija, ki deluje v javnem interesu (neprofitno) in želi izkoristiti
prednosti donacij preko mreže, mora vložiti zahtevek pri partnerski ustanovi TGE (SKUP v
sodelovanju s Sklad 05) v svoji državi.
Organizacije izpolnijo vprašalnik (»Grant Eligibility Application«, GEA) in priložijo več dokumentov
(finančno poročilo, dokaz davčne oprostitve, itd..).
(b) Sprejem
Dokumente, ki jih je potencialno upravičena organizacija predložila, partnerska ustanova analizira.
Če je organizacija sprejeta, TGE partnerska organizacija preda dokumente do partnerskih ustanov
navedenih v prej omenjenem »GEA«, da bi dobili še njihovo odobritev. Postopek lahko traja od dva
do štiri tedne.

7. Katere vrste donacij je mogoče opraviti preko TGE?
Trenutno mreža omogoča izključno denarne donacije. Donacije v naravi, vključno s premičninami in
nepremičninami niso mogoče.

8. Kolikšni so stroški poslovanja TGE mreže?
Trenutno mreža omogoča le denarne donacije, od katerih odtuji delež za kritje administrativnih
stroškov.
Odtujeni stroški za donacijo do 100.000 € znašajo 5 %, nad tem zneskom pa 1 %. Določena
zgornja meja odtujitve znaša 15.000 € ne glede na znesek donacije.
Stroške poslovanja mreža odtuji za stroške, ki nastanejo pri iskanju novih partnerjev, da bi
povečali davčno učinkovito čezmejno darovanje v vseh državah članicah Evropske Unije, kakor tudi
za zbiranje in zagotavljanje ustreznih informacij.

9. Ali obstaja minimalen znesek darovanja?
V večini držav minimalen znesek za donacijo ne obstaja.

