
 

 

 
DONEREN AAN ONE PLANET     Feb 2019 

 

Stichting One Planet is sinds 12 jaar door de belastingdienst erkend als een ANBI: een algemeen nut 

beogende instelling. Dat betekent dat u als particulier een schenking kunt doen die onder 

voorwaarden aftrekbaar is van de belasting. Met uw gift aan One Planet kunt u dus bijdragen aan 

duurzaamheid zonder dat u het in uw portemonnee voelt. Hier vindt u een overzicht van onze 

activiteiten. En hier ziet u onze ANBI-status bij de belastingdienst. 

 

Gewone of periodieke gift 

U kunt op twee manieren een gift aan een ANBI-stichting doen, zoals te lezen op de website van de 

belastingdienst:  

 

• Een gewone gift is aftrekbaar mits dat redelijk is in relatie tot het inkomen. Of dat het geval is, 

hangt af van uw persoonlijke fiscale situatie. Die rekensom kunt u maken in uw aangifte 

inkomstenbelasting. Eventueel kunt u advies vragen aan uw belastingadviseur. Meer uitleg over 

gewone giften vindt u op de website van de belastingdienst. 

 

• Een periodieke gift, via een overeenkomst met One Planet om minimaal 5 jaren een bedrag te 

schenken. Het voordeel is dat een periodieke gift altijd aftrekbaar is, ongeacht de hoogte van 

andere giften en het belastbaar inkomen. Meer uitleg over periodieke giften vindt u op de 

website van de belastingdienst. 

 

Hoe werkt het? 

Wilt u een gift aan One Planet doen? Vul dan het bijbehorende formulier aan dat u van de website 

van de belastingdienst kunt downloaden. Nadat u uw gegevens hebt ingevuld stuurt u het naar One 

Planet, die haar zogeheten RSIN-nummer invult en de overeenkomst een uniek transactienummer 

geeft. Dit nummer vult u vervolgens in bij uw belastingaangifte. De belastingdienst kan deze 

gegevens bij One Planet controleren. 

 

Vragen en/of een kopje koffie?  
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paul.heistein@oneplanet.org 
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