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JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU
ORGANIZACJI POŻYTKU
PUBLICZNEGO (OPP)?
To proste. Wystarczy, że:
1

Ustawowy termin dla
złożenia zeznania podatkowego upływa:
• 1 lutego 2010 r. dla
PIT-28
• 30 kwietnia 2010 r.
dla PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38
i PIT-39.

W ustawowym terminie
złożysz urzędowi skarbowemu zeznanie podatkowe.
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Zgodnie z ustawą zapłata
tego podatku musi nastąpić nie późnej niż do
dnia:
• 31 marca 2010 r.
w przypadku PIT-28
• 30 czerwca 2010 r.
w przypadku PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39.

W ustawowym terminie
zapłacisz w całości podatek należny stanowiący podstawę obliczenia kwoty, która
ma być przekazana
na  rzecz OPP.

3

Wyboru OPP dokonujesz z wykazu organizacji uprawnionych do
otrzymania 1% podatku,
prowadzonego przez Ministra Pracy i Polityki

Wybierzesz OPP.

1

Ministerstwo Finansów

Społecznej i zamieszczonego na stronie internetowej BIP: www.mpips.
gov.pl lub www.pozytek.
gov.pl.

4

We wzorach zeznań
podatkowych znajduje
się blok zatytułowany
„Wniosek o przekazanie
1% podatku należnego na
rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”.
Jeśli podasz w nim nazwę oraz numer wpisu
do Krajowego Rejestru
Sądowego wybranej organizacji (patrz: pkt 3)
oraz podasz kwotę do
przekazania na jej rzecz,
to będzie to równoznaczne ze złożeniem przez
Ciebie ww. wniosku.
Na jego podstawie naczelnik urzędu skarbowego przekaże pieniądze
OPP.
Przekazanie
środków
nastąpi na rachunek bankowy podany przez OPP
(Ty nie musisz go znać
i podawać w składanym
zeznaniu podatkowym).

Wypełnisz odpowiednie
rubryki w zeznaniu podatkowym albo w jego
korekcie.
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Pamiętaj! Wniosek wypełniasz wyłącznie w zeznaniu podatkowym złożonym przed upływem
terminu dla jego złożenia (patrz: pkt 1) lub
w korekcie tego zeznania złożonej nie później
niż do dnia:
• 31 marca 2010 r. - w przypadku PIT-28,
• 30 czerwca 2010 r. - w przypadku PIT-36,
PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39.
Zadeklarowana przez Ciebie kwota na rzecz wybranej OPP nie może przekroczyć 1% podatku
należnego i podlega zaokrągleniu do pełnych
dziesiątek groszy w dół.

INFORMACJE DODATKOWE
1.

Numer wpisu do KRS wybranej organizacji
znajdziesz w wykazie OPP zamieszczonym na
stronie internetowej www.mpips.gov.pl lub
www.pozytek.gov.pl.

2.

W jednym zeznaniu podatkowym (odpowiednio
w jego korekcie) możesz wskazać tylko jedną
OPP. Jeżeli składasz więcej zeznań, w każdym
z nich możesz wskazać inną OPP.

3.

W składanym zeznaniu podatkowym (odpowiednio w jego korekcie) możesz podać dodatkowe informacje, które w Twojej ocenie mogą
mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy
z 1% przez OPP (poz. 133 w PIT-28, poz. 309
w PIT-36, poz. 109 w PIT-36L, poz. 128 w PIT-37,
poz. 62 w PIT-38, poz. 55 w PIT-39). Informacje
te urząd skarbowy prześle OPP jako uszczegółowienie przekazanych kwot. Pamiętaj jednak,
iż ostateczną decyzję o tym, na jaki cel OPP
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Ministerstwo Finansów

wydatkuje środki finansowe uzyskane w ramach 1% (nawet w przypadku „wpłat ukierunkowanych”) podejmuje sama organizacja.
4.

W składanym zeznaniu podatkowym (odpowiednio w jego korekcie) możesz ponadto
wyrazić zgodę, aby naczelnik urzędu skarbowego przekazał OPP dane osobowe i adresowe
składających zeznanie, a także wysokość zadeklarowanej kwoty (poz. 134 w PIT-28, poz. 310
w PIT-36, poz. 110 w PIT-36L, poz. 129 w PIT-37,
poz. 63 w PIT-38, poz. 56 w PIT-39).

5.

Przekazanie pieniędzy na konto wybranej OPP
nastąpi w:
• kwietniu lub maju 2010 r. z PIT-28
• lipcu lub sierpniu 2010 r. z PIT-36, PIT-36L,
PIT-37, PIT-38 i PIT-39.

6.

Jeżeli po terminie do przekazania 1% na rzecz
OPP obniżeniu ulegnie podatek należny (np.
w wyniku korekty albo decyzji organu podatkowego), zwracana nadpłata zostanie pomniejszana o kwotę stanowiącą nadwyżkę kwoty 1%
już przekazanej a kwotą wynikającą z obniżonego podatku należnego.

7.

1% mogą przekazać również emeryci i renciści,
którzy od organu rentowego otrzymali PIT-40A.
Wystarczy, że na bazie otrzymanego rocznego
obliczenia podatku złożą w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe.

Broszura dotyczy zeznań podatkowych za
2009 r., ma charakter informacyjny i nie stanowi
wykładni prawa.
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