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Darowizna 
to pieniądze  

z twojej kieszeni, 

które darowujesz 

stowarzyszeniu, 

fundacji.

 UWAGA! 
 Darowizna to nie 
 to samo co 1%!

 UWAGA! 
 Możesz odliczyć tylko 
 darowiznę przekazaną 
 na konto bankowe organizacji.

 UWAGA! 
 Nie musi mieć statusu organizacji 
 pożytku publicznego.

gotówka  lub przelew na konto

Jak?

Komu?

 zarejestrowana w KRS

 uczniowski klub sportowy 
 wpisany do rejestru starosty

 organizacji mieszczące się 
 w sferach pożytku publicznego

Na co?

* UWAGA! 
 To bardzo ogólny opis – 
 urząd skarbowy (US) 
 może wezwać Cię 
 np. do pokazania 
 statutu organizacji.

** UWAGA! 
  Aby uniknąć konieczności 
  tłumaczenia się w US lepiej 
  określ dokładnie, 
  na jakie cele statutowe 
  jest darowizna.

*

Co w tytule przelewu?

Odlicz darowiznę 
w swoim PIT!

POLECENIE PRZELEWU

Stowarzyszenie / Fundacja...

nr rachunku…

*

POLECENIE PRZELEWU

Stowarzyszenie / Fundacja...

nr rachunku…

tytułem: 
darowizna 
na działalność 
oświatowo-kulturalną 
Stowarzyszenia… 
w zakresie wspierania 
talentów

Do 6% 
od twojego dochodu.

Zachowaj potwierdzenie 
przelewu darowizny.

*

     UWAGA! 

        Darowizn  mo e te     

        przekaza  osoba prawna  

        i  skorzysta  z odliczenia  

        (w wysoko ci do 10%    

        dochodu).

Art.  4. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie. 
[Sfera po ytku publicznego]  
1. Sfera zada  publicznych, o której mowa w art. 3 ust. 1, obejmuje zadania w zakresie: 
1)  pomocy spo ecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji yciowej oraz wyrównywania szans tych 
rodzin i osób; 
1a)  wspierania rodziny i systemu pieczy zast pczej; 
1b)  udzielania nieodp atnej pomocy prawnej oraz zwi kszania wiadomo ci prawnej spo ecze stwa; 
2)  dzia alno ci na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i spo ecznej osób zagro onych wykluczeniem spo ecznym; 
3)  dzia alno ci charytatywnej; 
4)  podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, piel gnowania polsko ci oraz rozwoju wiadomo ci narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej; 
5)  dzia alno ci na rzecz mniejszo ci narodowych i etnicznych oraz j zyka regionalnego; 
5a) dzia alno ci na rzecz integracji cudzoziemców; 
6)  ochrony i promocji zdrowia, w tym dzia alno ci leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia alno ci 
leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905); 
7)  dzia alno ci na rzecz osób niepe nosprawnych; 
8)  promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostaj cych bez pracy i zagro onych zwolnieniem z pracy; 
9)  dzia alno ci na rzecz równych praw kobiet i m czyzn; 
10)  dzia alno ci na rzecz osób w wieku emerytalnym; 
11)  dzia alno ci wspomagaj cej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsi biorczo ci; 
12)  dzia alno ci wspomagaj cej rozwój techniki, wynalazczo ci i innowacyjno ci oraz rozpowszechnianie i wdra anie 
nowych rozwi za  technicznych w praktyce gospodarczej; 
13)  dzia alno ci wspomagaj cej rozwój wspólnot i spo eczno ci lokalnych; 
14)  nauki, szkolnictwa wy szego, edukacji, o wiaty i wychowania; 
15)  dzia alno ci na rzecz dzieci i m odzie y, w tym wypoczynku dzieci i m odzie y; 
16)  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
17)  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 
18)  ekologii i ochrony zwierz t oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 
19)  turystyki i krajoznawstwa; 
20)  porz dku i bezpiecze stwa publicznego; 
21)  obronno ci pa stwa i dzia alno ci Si  Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 
22)  upowszechniania i ochrony wolno ci i praw cz owieka oraz swobód obywatelskich, a tak e dzia a  wspomagaj cych 
rozwój demokracji; 
22a) udzielania nieodp atnego poradnictwa obywatelskiego; 
23)  ratownictwa i ochrony ludno ci; 
24)  pomocy ofiarom katastrof, kl sk ywio owych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granic ; 
25)  upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 
26)  dzia alno ci na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i wspó pracy mi dzy spo ecze stwami; 
27)  promocji i organizacji wolontariatu; 
28)  pomocy Polonii i Polakom za granic ; 
29)  dzia alno ci na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 
30)  promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granic ; 
31)  dzia alno ci na rzecz rodziny, macierzy stwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 
32)  przeciwdzia ania uzale nieniom i patologiom spo ecznym; 
32a) rewitalizacji; 
33)  dzia alno ci na rzecz organizacji pozarz dowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie okre lonym 
w pkt 1-32a.

Art.  26. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

[Podstawa opodatkowania. Odliczenia]  

1.  244  Podstaw  obliczenia podatku, z zastrze eniem art. 29-30c, art. 30e i art. 30f, stanowi dochód ustalony zgodnie z 

art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4-4e i 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot: 

     9)  darowizn przekazanych na cele: 

 a)  okre lone w art. 4 ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 

31)  dzia alno ci na rzecz rodziny, macierzy stwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 

[Sfera po ytku publicznego]  

[Podstawa opodatkowania. Odliczenia]  


