DAROWIZNA NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO A PODATEK

CIT-podatek dochodowy od osób prawnych tek dochodowy od osób prawnych
Podstawę opodatkowania CIT stanowi dochód po odliczeniu m.in. darowizn przekazanych na cele
określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom, określonym
w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego, obowiązujących w innym niż Polska
państwie członkowskim UE lub innym państwie należącym do EOG, prowadzącym działalność pożytku
publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele. Odliczeniu podlegają przekazane
darowizny łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu - zgodnie z art.18 ust. 1 pkt 1 ustawy
o PDOP. Podatnicy nie mogą odliczać darowizn od dochodu, jeżeli wartość przekazanej darowizny
zaliczyli do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 14 ww. ustawy.
WAŻNE: Odliczenie darowizn pieniężnych od dochodu jest możliwe pod warunkiem udokumentowania
wysokości darowizny dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego (art. 18 ust. 1c ustawy o
PDOP).
Należy dodać, że jeżeli spółka będzie dodatkowo dokonywała odliczeń od dochodu darowizn
przekazanych na cele kultu religijnego, to, odliczając darowiznę przekazaną na rzecz organizacji pożytku
publicznego, musi uwzględnić fakt, iż łączna kwota tych odliczeń nie może przekroczyć 10% dochodu
(zob. art. 18 ust. 1a ww. ustawy).

PIT-podatek dochodowy od osób fizycznych
Podobnie jak w przypadku CIT, również w PIT podstawę opodatkowania stanowi dochód po odliczeniu
m.in. darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub
równoważnym organizacjom, określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego,
obowiązujących w innym niż Polska państwie członkowskim UE lub innym państwie należącym do EOG,
prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele.
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Możliwość odliczenia darowizny przysługuje zarówno osobom fizycznym posiadającym przychody z
tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło itd., jak i przedsiębiorcom, którzy wybrali formę
opodatkowania na zasadach ogólnych lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (art.11
ust.1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez
osoby fizyczne). Nie mogą skorzystać z tej ulgi przedsiębiorcy, którzy wybrali opodatkowanie w formie
karty podatkowej lub podatku liniowego.
Kwota odliczenia z tytułu poszczególnych darowizn wymienionych w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o PDOF,
jak też z tytułu wszystkich tych darowizn łącznie, nie może przekroczyć w roku podatkowym 6% dochodu.
Odliczeniu nie podlegają darowizny zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w okolicznościach
określonych w art. 23 ust. 1 pkt 11 ustawy o PDOF lub odliczone od przychodów na podstawie ustawy o
zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

WAŻNE: Odliczenie darowizn pieniężnych od dochodu jest możliwe pod warunkiem udokumentowania
wysokości darowizny dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego (art. 26 ust. 7 pkt.1 ustawy
o PDOF).
Wykonując przelew, nie zapomnij wpisać w tytule: „Darowizna na cele statutowe” lub wskazując
konkretny cel działań określonych w statucie organizacji.

PODSTAWY PRAWNE
 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych.
 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby
fizyczne.
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