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1% podatku dla
organizacji pożytku
publicznego
(dotyczy rozliczeń za 2012 r.)
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1% PODATKU DLA ORGANIZACJI
POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)
Jeżeli jesteś podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i chciałbyś,
aby 1% podatku od Twoich dochodów trafił
na konto wybranej OPP, możesz to uczynić
w następujący sposób:
I
Złóż w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe
w ustawowym terminie.

Do 31 stycznia 201 r.:
• PIT-28

Do 30 kwietnia 201 r.:
• PIT-36
• PIT-36L
• PIT-37
• PIT-38
• PIT-39

II
Zapłać podatek.
Dla potrzeb przekazania 1% podatku, zapłaty podatku
należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty dla
OPP, należy dokonać:

Do 2 kwietnia 201 r.* z:
• PIT-28

Do  lipca 201 r.* z:
• PIT-36
• PIT-36L
• PIT-37
• PIT-38
• PIT-39

III
Wybierz OPP.
Wyboru OPP dokonujesz z wykazu organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku. Wykaz ten prowadzi Minister Pracy i Polityki Społecznej. Ma on formę elektroniczną
i od 15 grudnia 2012 r. jest dostępny na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej www.mpips.gov.pl. O tym
jakie OPP mogą być ujęte w ww. wykazie, oraz zasady jego
prowadzenia, określają przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, będące we właściwości
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IV
Wypełnij odpowiednie rubryki w zeznaniu podatkowym albo w jego korekcie.
W zeznaniach podatkowych znajduje się blok „Wniosek
o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”.
Jeśli w bloku tym podasz numer wpisu do Krajowego
Rejestru Sądowego wybranej organizacji (patrz: pkt III)
oraz kwotę do przekazania na jej rzecz, to będzie to równoznaczne ze złożeniem ww. wniosku.
Na tej podstawie naczelnik urzędu skarbowego przekaże
pieniądze OPP.
Przekazanie środków nastąpi na rachunek bankowy
podany przez OPP i zamieszczony w wykazie prowadzonym przez MPiPS. Ty nie musisz go znać i podawać
w składanym zeznaniu podatkowym.

UWAGA!
Wniosek wypełniasz wyłącznie w zeznaniu podatkowym złożonym przed upływem terminu dla jego
złożenia (patrz: pkt I) lub w
złożonej nie później niż do dnia:
• 28 lutego 2013 r. - w przypadku PIT-28,
• 31 maja 2013 r. - w przypadku PIT-36, PIT37, 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.
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INFORMACJE DODATKOWE
1. Numer wpisu do KRS wybranej organizacji znajdziesz
w wykazie OPP prowadzonym przez Ministra Pracy
i Polityki Społecznej i zamieszczonym w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie www.mpips.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 dodatkowo podać informacje,
które w Twojej ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez OPP. Jest to tzw. cel
szczegółowy a pozycja przeznaczona do jego wpisania
znajduje się w bloku „Informacje uzupełniające” tuż
po „Wniosku o przekazanie 1% podatku należnego na
rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”. Informacje o podanym celu szczegółowym urząd skarbowy
prześle OPP we wrześniu 2013 r. jako uszczegółowienie przekazanych kwot. Pamiętać jednak należy, że
ostateczną decyzję o tym, na jaki cel OPP wydatkuje
środki finansowe uzyskane w ramach 1% (nawet
w przypadku „wpłat ukierunkowanych”) podejmuje
sama organizacja.
4. W składanym zeznaniu podatkowym (odpowiednio
w jego korekcie) można ponadto wyrazić zgodę, aby
naczelnik urzędu skarbowego przekazał OPP dane
identyfikacyjne i adresowe osób, które wypełniły
wniosek oraz wysokość kwoty podanej we wniosku.
Wystarczy w tym celu zaznaczyć w zeznaniu podatkowym kwadrat „Wyrażam zgodę” w bloku „Informacje
uzupełniające”.
5. Przekazanie pieniędzy OPP przez naczelnika urzędu
skarbowego następuje od maja do lipca 2013 r.
6. Naczelnik urzędu skarbowego odstąpi od przekazania
zadeklarowanej kwoty, jeżeli OPP nie podała lub nie
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zweryfikowała, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, numeru rachunku
bankowego lub podany numer zmieniła w okresie od
15 marca do 31 lipca 2013 r.
7. Jeżeli po przekazaniu 1% na rzecz OPP obniżeniu
ulegnie podatek należny (np. w wyniku korekty albo
decyzji organu podatkowego), zwracana nadpłata
zostanie pomniejszona o kwotę stanowiącą nadwyżkę
ponad kwotę już przekazaną, a możliwą do przekazania po obniżeniu podatku należnego.
8. 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.

Podstawa prawna:
• ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.);
• ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U.
z 2012 r. poz. 749, z późń. zm.);
• ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych
przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.);
• ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234,
poz. 1536, z późn. zm.).
Broszura ma charakter informacyjny i dotyczy zeznań
podatkowych za 2012 r.
Nie stanowi wykładni prawa.

* Podany termin uwzględnia postanowienia art.12 § 5 ustawy Ordynacja podatkowa. Przepis ten stanowi, że jeśli ostatni dzień terminu przypada na sobotę
lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny
dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

4

Ministerstwo Finansów

www.mf.gov.pl

5

Z telefonu stacjonarnego
tel. 801 055 055
Z telefonu komórkowego
tel. 22 330 03 30
Czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.00-18.00
Składanie deklaracji drogą elektroniczną
www.e-deklaracje.gov.pl

