
KOMUNIKAT 
w sprawie przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji poŜytku publicznego za 

pośrednictwem urzędów skarbowych 

Zmiana zasad zasilania kont organizacji poŜytku publicznego 1% podatku naleŜnego 
wynikającego z zeznań podatkowych składanych przez osoby fizyczne została wprowadzona 
ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588) i obowiązuje 
od l stycznia 2007 r. 
Jej celem było uproszczenie mechanizmu alokacji 1% przez darczyńców polegające na tym, 
aby to urząd skarbowy a nie podatnik dokonywał wpłaty na rachunek bankowy organizacji 
poŜytku publicznego, o co wielokrotnie postulowano w latach ubiegłych. 
PowyŜsza zmiana zasad przekazywania wpłat z tytułu 1% nie oznacza, Ŝe darczyńcy zostali 
pozbawieni prawa do swobodnego ich przekazania. Nadal to podatnik decyduje o tym, czy 
chce wspomóc cele statutowe organizacji poŜytku publicznego, której organizacji oraz jaką 
kwotą. Taka sama reguła obowiązywała w poprzednim stanie prawnym. Zgodnie 
z istniejącym do końca 2006 r. art. 27d w ustawie o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, odpowiednio art. 14a w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym 
od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zmniejszenie podatku naleŜnego 
przysługiwało z tytułu dokonania wpłaty na rzecz organizacji poŜytku publicznego działającej 
na podstawie ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie. Zatem 
wprowadzona zmiana dotyczy jedynie mechanizmu przekazywania 1%. Nie ogranicza 
natomiast prawa podatnika do obdarowywania organizacji poŜytku publicznego. 
Nie pomniejsza równieŜ roli jaką organizacje poŜytku publicznego odgrywają w Ŝyciu 
społecznym. 
W konsekwencji, w obecnym stanie prawnym, podatnik, który chce podzielić się 1% swojego 
podatku z organizacją poŜytku publicznego, nie musi sam dokonywać wpłaty na konto tej 
organizacji, a jedynie w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, 
PIT-36L, PIT-37, PIT-38) podać wysokość wnioskowanej (zadeklarowanej) wpłaty, która 
nie moŜe przekroczyć kwoty odpowiadającej 1% podatku naleŜnego, oraz dane pozwalające 
na właściwe zidentyfikowanie organizacji poŜytku publicznego, tj. jej nazwę oraz numer 
wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Podatnik ma prawo wybrać tylko jedną organizację, 
z zamieszczonych w wykazie ogłoszonym do końca roku podatkowego w drodze 
obwieszczenia przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w porozumieniu z Ministrem 
Sprawiedliwości, 
PowyŜszą zmianę zasad przekazywania 1% na konto organizacji poŜytku publicznego 
odzwierciedla konstrukcja zeznań podatkowych za 2007 r. 
Jednocześnie, podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym moŜe równieŜ podać 
dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na dystrybucję środków 
gromadzonych przez organizację poŜytku publicznego (np. na konkretny cel). 
Informację tę podatnik będzie mógł zamieścić w rubryce „Inne informacje, w tym ułatwiające 
kontakt z podatnikiem", znajdującej się bezpośrednio nad wnioskiem o przekazanie 
1% podatku naleŜnego, odpowiednio w: 
 
poz.135-PIT-28, 

poz.311-PIT-36, 

poz.107-PIT-36L, 

poz. 123 - PIT-37, 

poz.59-PIT-38. 

PowyŜsze informacje zostaną przesłane organizacji poŜytku publicznego przez organ 
podatkowy jako uszczegółowienie przekazanych kwot. 
NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe rozdysponowanie środków przekazanych przez organ podatkowy 
pozostaje w wyłącznej gestii organizacji poŜytku publicznego i powinno odbywać się 
w zgodzie z przedmiotem działalności organizacji określonym w statucie oraz z przepisami 
prawa powszechnie obowiązującego. 


