American Friends Funds
UMA SOLUÇÃO RENTÁVEL PARA ANGARIAR FUNDOS NOS EUA
Um American Friends Fund fornece a organizações estrangeiras sem fins lucrativos uma solução efetiva
para receber doações dedutíveis de impostos de seus aliados baseados nos Estados Unidos, evitando as
dificuldades e gastos de criar sua própria ONG no dito país. A KBFUS fornece apoio para a coordenação com
os doadores e assistência administrativa, incluindo a geração de recibos e faturas.
UMA SOLUÇÃO RENTÁVE
• Sem estabelecer uma organização não governamental 501(c)(3) nos Estados Unidos.
• Sem realizar auditorias e declarar impostos anuais nos Estados Unidos (Form 990).
• Não há necessidade de demonstrar um apoio substancial do público em geral.
• Sem estabelecer uma junta diretiva nos Estados Unidos (ainda que possa organizar uma junta consultiva própria).

PLATAFORMA FLEXÍVEL DE ARRECADAÇÃO DE FUNDOS
• Nomeie seu fundo como deseja e logo o promoveremos entre seus contatos estabelecidos nos Estados Unidos.
• Solicite doações dedutíveis de impostos de qualquer valor, via cartão de crédito, cheque ou transferência bancária.
• Receba doações de valores financeiros e criptomoedas, assim como legados de caridade ou outras doações planejadas.
• Aceite contribuições de indivíduos, fundos assessorados por doadores, fundações e corporações.
• Personalize sua página na web para receber doações dos Estados Unidos e compartilhe o link em seu website ou rede social.
• Veja a informação de doações e doadores em nossa página na web e solicite online a distribuição de seu fundo.

PERSONALIZAÇÃO DO FUNDO
• Administração especializada de fundos para qualquer pergunta que você ou os seus doadores tenham.
• Planeje reuniões ou eventos na nossa sede de conferências em Manhattan sem custos adicionais.
• Utilize seu leitor portátil de cartões de crédito para contribuições durante eventos de arrecadação de fundos.

ALCANCE UM PÚBLICO GLOBAL
• Expanda sua base de apoio ao abrir Friends Funds adicionais em outras regiões através de nossos sócios na
Myriad - a aliança para doações sem fronteiras.

ESTRUTURA DAS TARIFAS
Quota de instalação: US$1.500
Manutenção:
(sobre o total de doações recebidas em um ano do
calendário)
5% dos primeiros US$100.000
3% dos seguintes US$400.000
1% dos seguintes US$500.000
0.5% de qualquer montante superior a US$1 milhão.
Sem taxas legais nem anuais
Sem balance mínimo

Para más información:
Nos Ligue - (212)713-7660
Nos Escreva - info@kbfus.org
Nos Visite - kbfus.org
King Baudouin Foundation United States (KBFUS)
10 Rockefeller Plaza, 16th floor
New York, NY 10020
Membro da Myriad
A aliança para doações sem fronteiras
myriad.org

