Szanowni Państwo,

Nadszedł czas wypełniania PIT-ów. Tak jak w ubiegłym roku mają Państwo
możliwość zdecydowania o przeznaczeniu 1% podatku dochodowego na rzecz wybranej
organizacji pożytku publicznego. Bardzo do tego zachęcam i aby pomóc Państwu
w wyborze celu pomocy, oddaję do rąk broszurę, w której znajdą Państwo informacje na
temat zasad i sposobu dokonania odpisu wraz z wykazem małopolskich organizacji
pożytku publicznego, którym mogą Państwo przekazać środki w ramach mechanizmu
1%.
Szczególnie
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Przekazując

1% podatku świadomie decydujemy, na jakie zadania czy też działania zostaną
przeznaczone wypracowane przez nas środki. Przekazując 1% podatku małopolskim
organizacjom powodujemy, że nasze pieniądze w dużej części będą wspierać nasze
małopolskie inicjatywy, pomagać w rozwiązywaniu naszych małopolskich problemów,
wspomagać aktywność społeczną Małopolan, przyczyniać się do rozwoju Regionu.
1% podatku to dla organizacji pożytku publicznego znaczące kwoty. 47 mln zł odpisu
1% podatku dochodowego za 2008 r. od wszystkich małopolskich podatników to średnio
92 tys. zł. dla każdej małopolskiej organizacji pożytku publicznego.
Przeznaczając te środki dla organizacji pożytku publicznego pomagamy innym,
ale pamiętajmy, że także sobie. Jeszcze raz gorąco Państwa zachęcam do przeznaczenia
1%

podatku

dochodowego

na

rzecz

wybranej

organizacji

pożytku

publicznego

w Małopolsce.

Marek Nawara
Marszałek Województwa Małopolskiego

Wprowadzenie

W skali całej Małopolski odpis 1% podatku za 2008 r. od wszystkich
małopolskich podatników może dać kwotę 47 mln zł. Średnio dla każdej
małopolskiej organizacji pożytku publicznego to kwota 92 tys. zł.
Odpis 1% podatku to szczególna forma wsparcia tylko i wyłącznie dla organizacji
posiadających status organizacji pożytku publicznego. Taki status nadawany jest na
podstawie dobrowolnych zgłoszeń przesyłanych do Krajowego Rejestru Sądowego przez
organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, instytucje i organizacje kościołów
i związków wyznaniowych). Jednak organizacja, aby uzyskać status OPP musi prowadzić
działalność w obszarach pożytku publicznego wymienionych w ustawie o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie oraz spełnić dodatkowe wymagania dotyczące
jawności i standardów swojego działania. Tym samym status OPP jest pewnego rodzaju
świadectwem, certyfikatem „zaufania”, które w każdej chwil organizacja może stracić.
Nadzór nad działalnością organizacji pożytku publicznego pełni minister właściwy do
spraw zabezpieczenia społecznego – do niego spływają sprawozdania merytoryczne
i finansowe organizacji. Sprawozdania te są także dostępne na stronach Departamentu
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Ministerstwa

Pracy

i

Polityki

Społecznej

pod

adresem

http://bopp.pozytek.gov.pl/szukaj.do.
Mechanizm 1% odpisu podatkowego regulują: ustawa o podatku dochodowym od
osób

fizycznych

(art.

27d)

oraz

ustawa

o

działalności

pożytku

publicznego

i o wolontariacie. Od 2004 roku osoba fizyczna może w rocznym zeznaniu podatkowym
(PIT) pomniejszyć kwotę należnego podatku – tego, który i tak odprowadzi do urzędu
skarbowego – o kwotę przekazaną na rzecz organizacji pożytku publicznego, do
wysokości odpowiadającej 1% należnego podatku. Stopniowo wprowadzane były zmiany
mające na celu uproszczenie procedury. W 2007 roku zaczęły obowiązywać przepisy,
zgodnie z którymi to urzędy skarbowe zostały zobowiązane do przekazywania na wniosek
podatnika kwoty 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego na rzecz
wybranej przez podatnika organizacji pożytku publicznego.

Podstawowe zasady

 1% przekazać mogą: osoby fizyczne płacące podatek dochodowy, podatnicy
opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatnicy prowadzący
jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej (19%) stawki podatku,

 przekazanie może nastąpić wyłącznie na rzecz organizacji posiadających status
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i umieszczonych w Obwieszczeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia
2008 r. w sprawie wykazu organizacji mających status organizacji pożytku publicznego
na dzień 30 listopada 2008 r. (Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor
Polski Nr 96 poz. 827),

 podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej wybranej organizacji, nie można
podzielić swojego 1% między kilka organizacji,

 podatnik wskazuje w swoim rocznym zeznaniu podatkowym PIT pełny 10 – cyfrowy
numer Krajowego Rejestru Sądowego i nazwę wybranej organizacji pożytku
publicznego oraz kwotę 1%,

 podatnik w rocznym zeznaniu podatkowym PIT w rubryce „Inne informacje, w tym
ułatwiające kontakt z podatnikiem” może podać informacje określające sposób
dysponowania przez organizację przekazanymi środkami (jednak rozdysponowanie
środków przekazanych organizacji w ramach mechanizmu 1% pozostaje w wyłącznej
gestii organizacji, ale powinno odbywać się w zgodzie z określonym statutowo
przedmiotem działalności organizacji i przepisami prawa),

 1% odpisanych przez podatnika środków, urząd skarbowy przekaże na konto
określonej organizacji pożytku publicznego w terminie do 3 miesięcy od terminu
składania zeznań podatkowych, potrącając z tej kwoty koszty przelewu,
 1% podatku można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie

 odpis 1% nie znosi możliwości odliczenia od dochodu darowizny (informacje na temat
tego, czym różni się darowizna od mechanizmu 1% można znaleźć na stronach
Departamentu

Pożytku

Publicznego

MPiPS

pod

adresem

http://www.pozytek.gov.pl/1,podatku,na,rzecz,OPP,465.html lub na portalu ngo.pl
pod adresami: http://www.pozytek.ngo.pl/x/33409, http://www.ksiegowosc.ngo.pl)

 informacje na temat odpisu 1% można znaleźć na stronach Departamentu Pożytku
Publicznego MPiPS pod adresem http://www.pozytek.gov.pl lub na portalu ngo.pl pod
adresem: http://www.pozytek.ngo.pl

Jak przekazać 1% podatku

Krok 1 - wybierz organizację
Wybierz z umieszczonego na następnych stronach wykazu małopolskich
organizacji

pożytku

publicznego

organizację,

której

chcesz

przekazać

1% swojego podatku.
Na wykazie znajdują się organizacje, które są uprawnione do otrzymania
1% należnego

podatku

–

tzn.

takie,

które

uzyskały

status

organizacji

pożytku

publicznego na dzień 30 listopada 2008 roku i nie prowadzą działalności gospodarczej
polegającej

na

wytwarzaniu

wyrobów

przemysłu

elektronicznego,

paliwowego,

tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów
alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych
albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami. Do tej pory to podatnik miał
obowiązek sprawdzić, czy organizacja nie prowadzi takiej działalności. Teraz zrobił to za
niego Minister Sprawiedliwości.
Aby ułatwić wyszukiwanie, w zamieszczonym na następnych stronach wykazie
małopolskie organizacje pożytku publicznego uszeregowane są w układzie powiatowym.
Wykaz

małopolskich

organizacji

pożytku

publicznego

powstał

w

oparciu

o Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie
wykazu

organizacji

mających

status

organizacji

pożytku

publicznego

na

dzień

30 listopada 2008 r. (Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski Nr 96
poz. 827). Obwieszczenie to zawiera ogólnopolską listę wszystkich organizacji pożytku
publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku, znajduje się na stronach
Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod adresem
http://dokumenty.rcl.gov.pl/M2008096082701.pdf
Krok 2 – przygotuj potrzebne dane wybranej organizacji

 dokładną nazwę organizacji
 pełny 10 – cyfrowy numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
Jeżeli jest to organizacja z Małopolski, potrzebne dane znajdują w wykazie
zamieszczonym na następnych stronach broszury.
Potrzebne dane dotyczące wszystkich organizacji można znaleźć w wymienionym
wyżej Obwieszczeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia

29 grudnia 2008 r.

w sprawie wykazu organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień
30 listopada 2008 r. oraz na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości pod

adresem http://opp.ms.gov.pl i Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej pod adresem http://bopp.pozytek.gov.pl. Na stronie internetowej
Departamentu Pożytku Publicznego można zapoznać się ponadto ze sprawozdaniami
finansowymi Organizacji Pożytku Publicznego i sprawdzić na co wybrana przez nas
organizacja przeznacza swoje środki finansowe.
PAMIETAJ!!!
Możesz przekazać odpis 1% podatku tylko dla jednej organizacji, nie możesz podzielić
swojego 1% między kilka organizacji
Krok 3 - wypełnij PIT i oblicz 1% podatku
Wypełnij formularz PIT i ustal wysokość należnego podatku. Po wyliczeniu, ile
podatku będziemy mieli do zapłacenia za rok 2008, w ostatnich rubrykach zeznania
podatkowego wpisz nazwę i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym
organizacja, której chcesz przekazać 1% należnego podatku oraz kwotę odpisu.
Wpisywaną kwotę odpisu należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół.
PAMIĘTAJ!!!

 kwota przekazywana organizacji nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej
1% należnego podatku, wynikającego z zeznania podatkowego,

 w zeznaniu PIT musisz podać pełny 10 – cyfrowy numer wpisu do Krajowego
Rejestru Sądowego organizacji, której chcesz przekazać 1% należnego podatku,
tzn. z odpowiednią liczbą „0” poprzedzających właściwy numer

Krok 4 – rezultat
Pieniądze, które w swoim zeznaniu podatkowym PIT zapisałeś na rzecz wybranej
organizacji pożytku publicznego, urząd skarbowy przekaże na jej konto w terminie do
3 miesięcy od terminu składania zeznań podatkowych. Z wyliczonej kwoty potrącone
zostaną koszty przelewu.

