Darowizny na cele pożytku publicznego
Darowizny na cele publicznie i społecznie są promowane m.in. poprzez ulgę
podatkową, z której korzysta się w deklaracji rocznej. Odliczenia dokonuje się od
dochodu podatnika, który zdecydował się w trakcie 2016 r. na dokonanie darowizny
na rzecz określonej organizacji realizującej cele pożytku publicznego, o których
mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, lub
na rzecz organizacji realizujących równoważne cele, określonych w przepisach
regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż
Rzeczpospolita Polska państwie UE lub EOG, prowadzącym działalność pożytku
publicznego w sferze zadań publicznych.
Ile można zyskać, odliczając darowiznę na rzecz organizacji pożytku publicznego?
Przy założeniu, że po odliczeniu standardowych kosztów uzyskania przychodu oraz
składek ZUS podatnikowi zostanie dochód w kwocie 85.528,00 zł, to bez ulgi zapłaci on
14.839 zł podatku. Jeżeli skorzysta on z ulgi, to zakładając, że jego przychód roczny
(przed odliczeniami) wyniósł 100.664,04 zł i poniósł standardowe koszty z umowy o
pracę 1.335,00 zł, ustali on dochód (przychód – koszty) = 99.329,04 zł. Maksymalna
darowizna mogłaby wynieść zatem 6% tej kwoty, czyli 5.959,74 zł, co w konsekwencji
przedstawia się następująco:
100.664,04 – 1335,00 (koszty uzyskania przychodu) – 13.801,04 (składki ZUS) –
5.959,74 = 79.568,26 zł, czyli po zaokrągleniu do pełnych złotych 79.568 zł.
Podatek wyniesie 18% tej kwoty, czyli 14.322,24 zł. Faktyczny zysk z korzystania z ulgi
przez podatnika wyniesie zatem 517 zł.
Darowizna a 1% na OPP i 0,5% na Kościół
Są to dwa niezależne tytuły odliczeń. Kwotę 6% dochodu podatnika można przekazać
na tę samą organizację, na rzecz której przekazujemy 1% podatku. Kwoty te nie sumują
się ze sobą, rozlicza się je oddzielnie, niezależnie.
Planowana jest w najbliższym czasie możliwość przekazania 0,5% swojego podatku na
rzecz określonej organizacji kościelnej. W tym roku ta możliwość jeszcze nie istnieje,
nadal możliwe jest jednak przekazywanie darowizn na rzecz kościoła (na cele kultu
religijnego lub cele charytatywno-opiekuńcze realizowane przez ten podmiot) i
odliczanie ich od dochodu.

Wymagane dokumenty
Odliczenia dokonuje się, wpisując w deklarację roczną kwotę dokonywanych odliczeń.
Szczegóły wszelkich odliczeń umieszcza się w załączniku PIT/O. Podać należy:
 kwotę przekazanej darowizny,


kwotę dokonanego odliczenia oraz



dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i
adres.

Podatnik
odliczenia
darowizny
pieniężnej
dokonuje
się
wyłącznie na
podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Innymi słowy nie
jest potrzebne dodatkowe oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.
W przypadku darowizny innej niż pieniężna, przekazanie darowizny potwierdza
się dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny (np. pisemna lub
notarialna umowa darowizny). Należy również posiadać oświadczenie obdarowanego o
przyjęciu darowizny. Z reguły można tego dokonać na jednym dokumencie – w którym
wskazuje się obdarowanego, rodzaj darowizny i jej wartość oraz umieszcza się podpisy
obdarowanego i darczyńcy. Nie powinno się wartości darowizny i oświadczenia
darczyńcy o przyjęciu potwierdzać na dwóch odrębnych dokumentach.
Wynika to z literalnego brzmienia przepisów.
Z racji na przeznaczenia darowizny na wybrany cel, dowód wpłaty powinien zawierać
wskazanie, na jaki cel darowizna ma być przeznaczona.
Uwaga!
W przypadku kontroli organ nie będzie dochodził tego, czy darowizna została faktycznie
spożytkowana na cel wskazany w dowodzie wpłaty. Ważne jest przeznaczenie jej przez
darczyńcę na ten cel, a nie spożytkowanie przez organizację. Jeżeli przekazano na
właściwy cel, właściwej organizacji, darowizna jest uczyniona prawidłowo.
W którym momencie dokonać darowizny?
Odliczyć można darowizny dokonane w roku podatkowym, za który dokonuje się
rozliczenia. Darowizny dokonane po 1 stycznia 2017 r. nie mogą być rozliczane
w deklaracji składanej za 2016 rok.
Cel charytatywny
Darowizna, którą odliczać można od dochodu, może być przekazana w celu:
1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

2. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
3. działalności charytatywnej;
4. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka
regionalnego;
6. ochrony i promocji zdrowia;
7. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
8. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy;
9. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
10. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
11. działalności
wspomagającej
przedsiębiorczości;
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12. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce
gospodarczej;
13. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
14. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
15. wypoczynku dzieci i młodzieży;
16. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
17. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
18. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
19. turystyki i krajoznawstwa;
20. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
21. obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
22. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
23. ratownictwa i ochrony ludności;
24. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w
kraju i za granicą;
25. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;

26. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy między społeczeństwami;
27. promocji i organizacji wolontariatu;
28. pomocy Polonii i Polakom za granicą;
29. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
30. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
31. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i
ochrony praw dziecka;
32. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
33. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32.

Uwaga!
Przedsiębiorca nie odliczy
Przedsiębiorca rozliczający się na zasadach podatku liniowego (PIT-36L) oraz karty
podatkowej (PIT-16A) nie ma możliwości odliczyć darowizny. Pozostali przedsiębiorcy
mogą dokonywać darowizn i odliczać je od dochodu. W przypadku ryczałtowców (PIT28) odliczyć darowiznę można od przychodu.
Odliczenia nie zastosują podatnicy, którzy dokonali darowizn wytworzonych lub
nabytych produktów spożywczych, o ile zaliczyli takie darowizny do kosztów uzyskania
przychodów. Korekta kosztów w tym zakresie będzie uprawniać do ulgi. Odpowiednio w
przypadku, gdy takich darowizn dokonali, ale nie rozliczyli ich w kosztach – odliczenie
jest dopuszczalne.

