Jakie warunki musi spełnić przekazana darowizna?
Darowizny od osób fizycznych:
Zapisy Ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) dotyczące możliwości odliczenia
darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny:
1. przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie),
- organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom), o których mowa w art. 3 ust.
2 i 3 tej ustawy,
- prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych
(niekoniecznie posiadającym status organizacji pożytku publicznego) określonych w
tej ustawie.
2. przekazane na cele kultu religijnego
Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego
dochodu.
Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być
udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji.
Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług - dokumentem potwierdzającym przekazanie tej
darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.
Fundacja Netcamp powołana została dla realizacji celów zawierających się w sferze zadań
publicznych i jest wpisana na listę organizacji prowadzoną przez Krajowy Rejestr Sądowy. Może
przyjmować darowizny.
Darowizny od osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą:
Składają darowizny jako osoby fizyczne.
Darowizny od osób prawnych:
Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące
możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można
odliczyć darowizny na te same organizacje co osoby fizyczne.
Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej
niż 10%uzyskanego dochodu.
Ile można zyskać:
Przy założeniu, że po odliczeniu standardowych kosztów uzyskania przychodu oraz składek ZUS
podatnikowi zostanie dochód w kwocie 85.528,00 zł, to bez ulgi zapłaci on 14.839 zł podatku. Jeżeli
skorzysta on z ulgi, to zakładając, że jego przychód roczny (przed odliczeniami) wyniósł
100.664,04 zł i poniósł standardowe koszty z umowy o pracę 1.335,00 zł, ustali on dochód
(przychód – koszty) = 99.329,04 zł. Maksymalna kwota darowizny, jaką można odpisać od
podatku, wynosi zatem 6% tej kwoty czyli 5.959,74 zł (oczywiście, sama kwota darowizny może
być większa) co daje kwotę:
100.664,04 – 1335,00 (koszty uzyskania przychodu) - 13.801,04 (składki ZUS) – 5.959,74 =
79.568,26 zł, czyli po zaokrągleniu do pełnych złotych 79.568 zł.
Podatek wyniesie 18% tej kwoty czyli 14.322,24 zł. Faktyczny zysk z korzystania z ulgi przez
podatnika wyniesie zatem 517 zł.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2010 Nr 51, poz.
307), art. 26 ust. 1 pkt 9
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2011 Nr 74,
poz. 397) art. 18 ust. 1 pkt 1 i7, art. 18. ust. 1a i 1c
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z
2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), art. 3 ust. 2 i 3, art. 4

Jak się rozliczamy z darowizn?
Osoby fizyczne wypełniają informacje o przekazanej darowiźnie w zeznaniu rocznym PIT.
Osoby prawne, dokonują wykazu przekazanych darowizn na formularzu CIT-D.
Obowiązek sporządzania deklaracji CIT-D pojawia się, gdy:
 wartość jednorazowej darowizny przekracza 15 000 zł,
 wartość wszystkich darowizn przekazanych jednej organizacji w danym roku przekracza 35
000 zł.
Wypełnianie CIT-D:
 W części A i B podajemy urząd skarbowy, do którego składana jest deklaracja oraz dane
identyfikacyjne podmiotu.
 W części D wpisywana jest całościowa wartość przekazanych, poszczególnym organizacjom,
darowizn w danym roku. Wpisywane są tu jedynie darowizny, których wartość przekracza
wartości opisane powyżej.
W dalszych polach należy podać dokładne dane obdarowanych organizacji.
Deklaracja pozwala podać dane o trzech organizacjach, dla których darczyńca przekazał darowizny,
jeśli jest ich więcej wtedy należy wypełnić kolejne druki deklaracji.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54,
poz. 654 z późn. zm.), art. 18 ust. 1e i 1f

