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ZOSTAW 1% PODATKU W CZĘSTOCHOWIE
Po raz kolejny zachęcamy Państwa do przekazania 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych na rzecz częstochowskich Organizacji Pożytku Publicznego. To nic nie
kosztuje a może pomóc komuś bardzo potrzebującemu.
Jak to zrobić? To bardzo proste!

1. Wybierz organizację pożytku publicznego (OPP), której chcesz przekazać 1%
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało wykaz organizacji pożytku publicznego
uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018r. Znalazło
się w nim 75 częstochowskich organizacji z siedzibą zarządu głównego w Częstochowie oraz 5
organizacji OPP z siedzibą swego oddziału w Częstochowie.
"Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku
dochodowego od osób fizycznych za rok 2017" znajduje się TUTAJ. Stan na dzień 14
stycznia 2019r.

Więcej informacji: www.niw.gov.pl
Na liście znajdują się organizacje, które mają prawo otrzymywać 1% #℣佐⌡⌀琀稀渀⸀ 渀椀攀 瀀爀漀眀愀搀稁
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).
2. Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym #℣佐⌡⌀倀䤀吀ⴀ㌀㘀Ⰰ 倀䤀吀ⴀ㌀㘀䰀,
PIT-37, PIT-28, PIT-38)
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Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach
zeznania podatkowego #℣佐⌡⌀欀琀爀攀 稀愀琀礀琀甁䈀漀眀愀渀攀 猁Ԁ†Ḁ圀渀椀漀猀攀欀 漀 瀀爀稀攀欀愀稀愀渀椀攀 ─ 瀀漀搀愀琀欀甀
na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”#℣䍐⌡⌀ 眀瀀椀猀甀樀攀洀礀 渀愀稀省ᤀ 椀 渀甀洀攀爀 瀀漀搀 樀愀欀椀洀 眀椀搀
Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja, której chcemy przekazać 1% należnego podatku
#℣佐⌡⌀愀爀琀⸀ 㐀㔀 甀猀琀⸀ 㔀挀 甀猀琀愀眀礀 漀 瀀搀漀昀⌡⍃倣℣. Numer ten znajdziemy m.in. na liście publikowanej p
Ministra Pracy i Polityki Społecznej, bazie ngo.pl, oraz w zestawieniu zamieszczonym powyżej.
Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla opp, nie może ona jednak przekraczać 1
% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych
dziesiątek groszy w dół #℣佐⌡⌀愀爀琀⸀ 㐀㔀 甀猀琀⸀ 㔀挀 甀猀琀愀眀礀 漀 瀀搀漀昀⌡⍃倣℣. Na jednym formularzu PIT p
może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji. Jeśli jednak podatnik rozlicza się na
więcej niż jednym formularzu – w każdym z nich może wskazać inną organizację pożytku
publicznego. Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje,
które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez organizację
pożytku publicznego (np. wskazać na konkretny cel).

Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające” #℣佐⌡⌀瀀漀稀⸀ ㌀㈀ⴀ㌀㐀†ጀ 倀䤀吀ⴀ㈀㠀
poz. 308 – 310 – PIT-36, poz. 108 – 110 – PIT-36L, poz. 127 – 129 – PIT-37, poz. 61 – 63 –
PIT-38#℣䍐⌡⌀⸀ 䤀渀昀漀爀洀愀挀樀攀 琀攀 稀漀猀琀愀渁Ԁ 瀀爀稀攀猁䈀愀渀攀 漀爀最愀渀椀稀愀挀樀椀 瀀漁簀礀琀欀甀 瀀甀戀氀椀挀稀渀攀最漀 樀
uszczegółowienie przekazanych kwot.

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych #℣佐⌡⌀椀洀椀攀渀椀愀Ⰰ 渀愀稀眀椀猀欀a
oraz adresu#℣䍐⌡⌀ 漀爀最愀渀椀稀愀挀樀椀 瀀漁簀礀琀欀甀 瀀甀戀氀椀挀稀渀攀最漀⸀ 䤀渀昀漀爀洀愀挀樀攀 琀攀 瀀爀稀攀欀愀稀甀樀攀 甀爀稁Ԁ搀
podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę #℣佐⌡⌀瀀漀稀⸀ ㌀㐀†ጀ 倀䤀吀ⴀ㈀㠀Ⰰ 瀀漀稀
310 – PIT-36, poz. 110 – PIT-36L, poz. 129 – PIT-37, poz. 63 – PIT-38).
3. Złóż zeznanie podatkowe.
Wniosek podatnika o przekazanie 1% wybranej organizacji, zostanie zrealizowany tylko wtedy,
gdy podatnik zapłaci w pełnej wysokości należny podatek. Pieniądze – 1% podatku należnego –
na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w lipcu lub w sierpniu roku
podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe. Z wyliczonej kwoty potrącone
zostaną koszty przelewu.

1% można przekazać w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie lub w korekcie zeznania
podatkowego, pod warunkiem, że zostanie ona złożona w ciągu dwóch miesięcy od upływu
terminu składania zeznań podatkowych #℣佐⌡⌀愀爀琀⸀ 㐀㔀 挀 甀猀琀愀眀礀 漀 瀀搀漀昀⌡⍃倣℣. Termin składania ze
podatkowych mija 31 stycznia #℣佐⌡⌀搀氀愀 爀礀挀稀愁䈀琀漀眀挀眀⌡⍃倣℣ oraz 30 kwietnia #℣佐⌡⌀搀氀愀 瀀漀稀漀猀琀愁䈀
podatników#℣䍐⌡⌀⸀ 䨀攁嬀氀椀 瀀漀搀愀琀渀椀欀 戁䈁ᤀ搀渀椀攀 稀愀眀礁簀礁䈀 猀眀樀 瀀漀搀愀琀攀欀 ⌡⍏倣℣i tym samym zade
1% dla wybranej organizacji pożytku publicznego#℣䍐⌡⌀Ⰰ 愀 瀀爀稀礀 欀漀爀攀欀挀椀攀 稀攀稀渀愀渀椀愀 漀欀愀稀愁䈀漀 猀
podatek należny jest mniejszy i urząd skarbowy powinien podatnikowi zwrócić nadpłacone
pieniądze – wówczas #℣佐⌡⌀樀攁嬀氀椀 瀀椀攀渀椁Ԁ搀稀攀 稀漀猀琀愁䈀礀 樀甁簀 瀀爀稀攀欀愀稀愀渀攀 漀爀最愀渀椀稀愀挀樀椀⌡⍃倣℣ ur
„weźmie” różnicę między poprawnie obliczoną kwotą i tą zawyżoną z sumy, którą ma zwrócić
podatnikowi #℣佐⌡⌀愀爀琀⸀ 㜀㜀 挀 甀猀琀愀眀礀 稀 搀渀椀愀 ㈀㤀 猀椀攀爀瀀渀椀愀 㤀㤀㜀 爀⸀†ጀ 伀爀搀礀渀愀挀樀愀 瀀漀搀愀琀欀漀
r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm).
Co to są Organizacje Pożytku Publicznego?
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Organizacją Pożytku Publicznego może być organizacja pozarządowa, stowarzyszenie
jednostek samorządu terytorialnego lub podmiot działający na podstawie przepisów o stosunku
Państwa do Kościoła Katolickiego, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków
wyznaniowych oraz ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania jeżeli m.in.:
prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy wyodrębnionej
ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do
społeczeństwa;
nie prowadzi działalności gospodarczej albo prowadzi ją w rozmiarach służących
realizacji celów statutowych;
cały dochód przeznacza na działalność pożytku publicznego;
posiada statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu
zarządzającego, który mu nie podlega w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub
nadzoru;
posiada statut, w którym przewidziane są ograniczenia dotyczące wykorzystywania
majątku organizacji oraz dokonywania zakupów podmiotów związanych z członkami
organizacji;
podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego;
sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności oraz podaje je do
publicznej wiadomości;
sporządza i ogłasza roczne sprawozdanie finansowe także wówczas, gdy obowiązek
jego sporządzenia oraz ogłoszenia nie wynika z przepisów o rachunkowości;
przekazuje wyżej wymienione sprawozdania ministrowi właściwemu do spraw
zabezpieczenia społecznego.
O status Organizacji Pożytku Publicznego może się ubiegać organizacja prowadząca
działalność w zakresie:
pomocy społecznej;
zapewnienia zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym;
działalności charytatywnej;
podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
działalności na rzecz mniejszości narodowych;
ochrony i promocji zdrowia;
działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej;
działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
działalności wspomagającej rozwój gospodarczy;
działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnych;
nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
kultury fizycznej i sportu;
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
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porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a
także działań wspomagających rozwój demokracji;
ratownictwa i ochrony ludności;
pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za
granicą;
ochrony praw konsumentów;
integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
promocji i organizacji wolontariatu.
Przywileje Organizacji Pożytku Publicznego:
użytkowanie nieruchomości na preferencyjnych warunkach;
prawo do otrzymywania 1-proc. podatku dochodowego od osób fizycznych;
zwolnienie od: podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości,
opłat od czynności cywilnoprawnych #℣佐⌡⌀渀瀀⸀ 甀洀眀⌡⍃倣℣, opłat skarbowych i sądowych w
odniesieniu do prowadzonej działalności pożytku publicznego;
możliwość nieodpłatnego informowania o prowadzonej działalności poprzez jednostki
publicznej radiofonii i telewizji;
korzystanie z pracy poborowych skierowanych do odbycia służby zastępczej.
Kto może przekazać 1%:
podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych #℣佐⌡⌀眀 琀礀洀 洀⸀椀渀⸀ 瀀漀搀愀琀渀椀挀y
uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych);
podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z
liniowej, 19-procentowej stawki podatku;
1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie
wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie.
Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę.
Częstochowianie już od kilku lat chętnie przekazują 1% podatku należnego fiskusowi na
rzecz lokalnych organizacji pożytku publicznego. Szczegółowe dane przedstawia
poniższa tabela.

Podatnicy

2011

2012

2013

2014

2015

2016

67 763

74 514

79 229

79 788

86 031

90 830
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przekazując
y 1 % dla
wszystkich
OPP

Suma prze
kazanych 3 770 154,0 4 155 851,8 4 257 805,4 4 496 848,8 4 889 843,6 5 439 349,0
środków
0
0
7
9
0
0
dla
wszystkich
OPP

Podatnicy
przekazując
y1%
dla częstoc
howskich
OPP

14 659

15 672

Suma prze
kazanych
środków
dla częstoc
howskich
OPP

900 352,00

970 151,30

17 668,00

17 457

18 862

22 483

1 021 317,5 1 080 767,4 1 186 612,0 1 406 612,0
7
9
0
0
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