JAK PRZEKAZAĆ 1% NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
Instrukcja dla podatnika samodzielnie rozliczającego swoje dochody z urzędem skarbowym
(z wyłączeniem podatników rozliczających swoje dochody za pomocą podatku „liniowego” 19%)
1. WYBIERZ ORGANIZACJĘ I SPRAWDŹ JEJ DANE
Wybierz jedną lub kilka organizacji pożytku publicznego, którym chcesz przekazać 1% swojego
podatku. Wybór zależy tylko od Ciebie.
Listę organizacji pożytku publicznego (nazwa, adres, numer konta bankowego) znajdziesz na stronie
internetowej www.jedenprocent.pl

2. WYPEŁNIJ PIT I OBLICZ 1% PODATKU
Wypełnij odpowiedni formularz PIT (PIT-36 lub PIT-37) i ustal wysokość należnego podatku*. Oblicz ile
wynosi 1% należnego podatku i wpisz tę kwotę (zaokrąglając do pełnych dziesiątek groszy w dół) w
odpowiednią rubrykę formularza PIT: dla PIT-36 jest to pozycja nr 179, dla PIT-37 jest to pozycja nr
111.
*Dla podatników prowadzących działalność gospodarczą, opodatkowanych w formie tzw. ryczałtu
ewidencjonowanego przeznaczony jest formularz PIT-28. W tym przypadku podatnicy składają roczne zeznanie
podatkowe do końca stycznia, następującego po roku, za który składane jest zeznanie podatkowe.

Uwaga: Nie składaj zeznania przed dokonaniem wpłaty!

3. DOKONAJ WPŁATY
Wypełnij dokument wpłaty. Musi on zawierać:
imię i nazwisko wpłacającego, adres wpłacającego, kwotę dokonanej wpłaty, nazwę organizacji na
rzecz której dokonujesz wpłaty, tytuł wpłaty np. „wpłata 1% podatku na rzecz organizacji pożytku
publicznego”.
Odliczoną kwotę wpłać na konto wybranej organizacji w terminie do dnia złożenia zeznania
podatkowego.
Sprawdź wysokość opłat za przekaz w swoim banku. Na poczcie zapłacisz tylko 1 zł.
Pokwitowanie dokonanej wpłaty zachowaj do ewentualnego wglądu urzędu skarbowego.

4. ODLICZ 1% PODATKU
Od podatku, który masz zapłacić odejmij obliczoną uprzednio kwotę (krok 2). Pamiętaj, że wysokość
wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego może przekraczać kwotę stanowiącą 1% twojego
podatku, lecz podatek możesz pomniejszyć jedynie o 1% należnego podatku.
Wypełnione zeznanie złóż do dnia 2 maja 2006 roku w urzędzie skarbowym.
W razie nadpłaty urząd skarbowy dokona zwrotu kwoty stanowiącej 1% podatku. W pozostałych
przypadkach podatek podlegający wpłacie do urzędu skarbowego zostanie pomniejszony o wpłatę na
rzecz organizacji pożytku publicznego do wysokości 1% podatku należnego. W przypadku wątpliwości
zwróć się z pytaniem do urzędu skarbowego lub wejdź na stronę Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej www.pozytek.gov.pl

www.jedenprocent.pl

