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Dodatek promocyjny

PIT i zasady przekazywania 1 proc. podatku

Organizacje muszą pamiętać o obowiązkach

Aby otrzymać 1 proc. podatku organizacja pożytku publicznego musi
spełnić wiele warunków i pamiętać o kilku ważnych terminach przypomina Izba Skarbowa w Bydgoszczy.
Organizacja pożytku publicznego, która chce otrzymywać środki z tytułu 1 proc. podatku należnego, musi zostać
wpisana do wykazu prowadzonego przez ministra pracy i polityki społecznej (MPiPS). By
to osiągnąć – jak podkreślają
eksperci z bydgoskiej izby skarbowej – organizacja musi uzyskać w Krajowym Rejestrze Sądowym wpis o nadaniu statusu
organizacji pożytku publicznego (dalej OPP), najpóźniej do
30 listopada roku podatkowego, za który podatnik podatku
dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1 proc.
podatku, oraz przekazać ministrowi właściwemu do spraw
zabezpieczenia społecznego
sprawozdanie finansowe i merytoryczne ze swojej działalności, w terminie 15 dni od dnia
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.
Wykaz OPP
Wykaz organizacji pożytku publicznego prowadzony
przez ministra pracy i polity-

ki społecznej dostępny jest
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MPiPS
(www.mpips.gov.pl/bip). Zawiera on nazwę OPP i jej numer KRS, zgodnie z informacjami dostarczonymi ministrowi pracy i polityki społecznej
przez
ministra
sprawiedliwości.
Jak przypomina Izba Skarbowa w Bydgoszczy, pierwsza
wersja wykazu opublikowana
była 15 grudnia 2010 r.
- Jeśli organizacja zauważyła
błąd w danych umieszczonych
na stronie BIP, mogła do 31
grudnia 2010 r. złożyć do
MPiPS pisemne zastrzeżenie,
co do poprawności tych danych – podkreślają pracownicy
bydgoskiej izby.
Z ich danych wynika także,
że kolejne wersje wykazu OPP
zawierają oprócz nazwy i numeru KRS także numery rachunków bankowych organizacji.
Rachunki bankowe
Na 15 stycznia 2011 r. wykaz
OPP zawiera numery kont ban-

kowych organizacji, które
otrzymały status OPP w latach
wcześniejszych i wówczas przekazały numer konta bankowego do swojego urzędu skarbowego.
Jak stwierdza Izba Skarbowa
w Bydgoszczy, organizacja, która otrzymała status OPP w latach ubiegłych, i podała wówczas numer konta, który został
zmieniony czy też błędnie wpisany, może zgłosić w formie pisemnego oświadczenia właściwy numer konta bankowego do
właściwego naczelnika urzędu
skarbowego w terminie do 31
stycznia 2011 r.
Jeśli organizacja uzyskała
status OPP do 30 listopada
2010 r., zgłaszała w formie pisemnego oświadczenia, numer
konta bankowego do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 31 stycznia
2011 r.
- Na 15 lutego 2011 r. wykaz
zawiera numery kont bankowych zarówno „starych” organizacji (zamieszczonych tam
przed 15 stycznia 2011 r. jak

i poprawionych do 31 stycznia
2011 r.), oraz nowych (uzupełnione do 31 stycznia 2011 r.) –
podkreślają eksperci z Izby
Skarbowej w Bydgoszczy.
Dodają również, że jeśli
OPP zauważy w opublikowanym 15 lutego wykazie błąd
w numerze swojego konta, może go poprawić. W tym celu
trzeba zgłosić na piśmie zastrzeżenie do właściwego na-

chyba że zmiana numeru rachunku nastąpiła z przyczyn
niezależnych od OPP (np.
zmiana systemu w banku).
Przekazanie 1 proc.
Gdy podatnik wybierze z wykazu MIPS organizację, której
będzie chciał przekazać 1 proc.
podatku będzie musiał wpisać
jej numer KRS w rocznym zeznaniu podatkowym.

2) z korekty zeznania, jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla
złożenia zeznania podatkowego
- po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
Zatem w rozliczeniu za 2010
rok ostatnim dniem, w którym
będzie można złożyć korektę
deklaracji z wskazaniem wpłaty jednoprocentowej dla organi-

Numery kont bankowych organizacji przeznaczone do wpłat
1 proc. podatku są zbierane przez urzędy skarbowe. Następnie,
za pośrednictwem Ministerstwa Finansów trafiają do MPiPS
i zamieszczane są na wykazie OPP uprawnionych do
otrzymywania 1 proc.
czelnika urzędu skarbowego,
co do poprawności danych
umieszczonych w wykazie, do
końca lutego 2011 r.
Ostateczna wersja wykazu
OPP uprawnionych do
otrzymywania 1 proc. podatku za rok poprzedni zostanie opublikowana 15 marca
2011 e. w BIP MPiPS
(www.mpips.gov.pl/bip)
W terminie od 15 marca
2011 r. do 31 lipca 2011 r. organizacje nie mogą zmieniać numerów rachunków bankowych,

Naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego,
na wniosek podatnika, przekaże na rzecz tej jednej (wybranej przez podatnika) organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy
o działalności pożytku publicznego,, kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1 proc. podatku należnego wynikającego:
1) z zeznania podatkowego złożonego w terminie określonym dla jego złożenia, albo

zacji pożytku publicznego będzie 30 maja 2011 r. Według dotychczasowych zasad byłby to
30 czerwca 2011 r., bo na złożenie korekty z wykazaną wpłatą
jednoprocentową podatnicy
mieli dwa miesiące od terminu
na złożenie deklaracji PIT.
Ewa Matyszewska
Podstawa prawna
Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51,
poz. 307 z późn. zm.).

Przeczytałeś to ogłoszenie?

Więc widzisz!
Nie każdy ma to szczęście.
1% Twojego podatku
to oczy dla niewidomego.

Fundacja
na rzecz Osób Niewidomych
Labrador Pies Przewodnik
60-409 Poznań, ul. Żwirki 9A

numer konta
07 1090 1362 0000 0001 0087 7922

KRS 0000153064
www.fundacja.labrador.pl

już 31 marca
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Zamówienia ogłoszeń:
Marcin Peranowski
tel. (+48 22) 530 41 01
tel. kom. (+48) 510 024 812; faks (+48 22) 530 41 15
e-mail: marcin.peranowski@infor.pl
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Rozmowa z Anną Mazgal, ekspertem z Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

Przed przekazaniem 1 proc. podatku
warto sprawdzić organizację
w zasadzie na każdy, bliski naszemu sercu cel. Czy to w sferze, która jest przez państwo
nie doinwestowana, czy też
organizacji, która realizuje
działania bliskie naszemu sercu i zamiłowaniom, służące
lokalnej społeczności.
Warto zastanowić się, czy nie
lepiej przekazać 1 proc. lokalnej organizacji, której działania są nam znane. Wtedy jest
szansa, że zainwestowany
przez nią 1 proc. „wróci” do
nas – jeśli nawet nie skorzystamy z jej usług czy działań
bezpośrednio, skorzysta na
tym nasze najbliższe otoczenie.
Na co uważać przekazując
1 proc. swojego podatku?

W tym roku zmieniła się zasada oznaczania organizacji, której chcemy przekazać 1 proc.
Do tej pory wpisywaliśmy do
formularza PIT nazwę organizacji oraz numer, pod którym
organizacja jest zarejestrowana
w Krajowym Rejestrze Sądowym. Obecnie wpisujemy tylko
numer KRS, więc zwróćmy
szczególną uwagę na poprawne przepisanie go – urząd nie
będzie się już mógł oprzeć na
nazwie, jeśli będzie mieć wątpliwości co do prawidłowości
numeru.
Które organizacje w rozliczeniu
za 2010 rok będą mogły otrzymać wpłaty jednoprocentowe?
Pamiętajmy też, że nie wszystkie organizacje posiadające

status OPP będą uprawnione
do otrzymania 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych. Jeśli zatem dopiero
szukamy organizacji, którą
chcemy wesprzeć, sprawdźmy
czy figuruje ona w elektronicznym wykazie prowadzonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
(http://www.pozytek.gov.pl).
Organizacja pożytku publicznego, która nie złożyła sprawozdaniaa się w terminie albo, w stosunku do których
wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego informację
o otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu upadłości nie może liczyć na wsparcie z 1 proc.
Rozmawiała
Ewa Matyszewska
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e-mail: marcin.peranowski@infor.pl

Fot. Wojciech Górski

Podatnicy z roku na rok przekazują więcej środków z tytułu
1 proc. podatku dla organizacji
pożytku publicznego. Dlaczego
warto korzystać z tej formy
wsparcia?
Powody, dla których warto
przekazywać 1 proc. są tak
różne, że chyba każdy znajdzie pogląd, który do niego
przemówi. Najogólniej można powiedzieć, że to jedyna
okazja by odebrać decyzję
o tym, jak wydać środki pochodzące z podatku, rządowi
i parlamentowi. Obywatele
często narzekają, że decydenci źle wydają nasze pieniądze
– oto okazja, by zrobić to lepiej. Ponieważ sfer pożytku
publicznego jest aż 31, 1 proc.
podatku można przekazać
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Wsparcie dla organizacji pożytku publicznego

Błąd KRS podatnik
będzie musiał poprawić
Podatnik, który w rocznym PIT pomyli się w numerze KRS organizacji
pożytku publicznego, której będzie chciał przekazać 1 proc. podatku,
urząd skarbowy poprosi go o poprawienie błędu.
d rozliczenia PIT za
2010 rok zmieniono zasady przekazywania
1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego. W zeznaniu podatkowym trzeba
wpisać jedynie numer organizacji pożytku publicznego
w Krajowym Rejestrze Sądowym, która ma dostać część naszego podatku i kwotę, jaka ma
do niej trafić. Nie wpisujemy
już nazwy takiej organizacji.
Przekazywanie 1 proc. podatku przez tą zmianę ma być
prostsze. Jednak wpisując numer KRS można się pomylić.
W takiej sytuacji urząd skarbo-

O

wy będzie kontaktował się z podatnikiem, bo w przypadku pomyłki należy złożyć korektę zeznania rocznego. Forma kontaktu zależeć będzie od tego
czy podatnik wyraził zgodę na
wykorzystanie szybkiej ścieżki
komunikacji podając np. numer telefonu lub e-mail, czy też
tylko adres korespondencyjny.
Najlepszym sposobem na
uniknięcie wezwania do urzędu
skarbowegow celu złożenia wyjaśnień jest podanie w zeznaniu
rocznym PIT adresu e-mail do
ewentualnego kontaktu.
W przypadku osób decydujących się na przekazanie

1 proc. podatku na rzecz
OPP, resort finansów zaobserwował w latach ubiegłych,
że błędy pojawiały się najczęściej w nazwach organizacji,
a nie w numerach KRS. Podatnicy wpisywali albo skróty
długich, wieloczłonowych
nazw organizacji albo przekręcali nazwy.
Ministerstwo
Finansów
oczekuje, że uproszczenie
w przekazywaniu 1 proc. podatku spowoduje, że większa
liczba osób zdecyduje się na
obdarowanie OPP, a także zminimalizuje popełniane błędy.
Ewa Matyszewska
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Podatki Rozliczenie PIT za rok 2010

Przekazując organizacji pożytku publicznego
1 proc. trzeba podać tylko jej numer KRS
W rozliczeniu PIT za 2010 rok podatnicy w uproszczony sposób
przekażą 1 proc. podatku dla wybranej przez siebie organizacji pożytku
publicznego. W odpowiedniej rubryce deklaracji trzeba tylko podać
numer w Krajowym Rejestrze Sądowym tej organizacji.
września 2010 r. weszły
w życie znowelizowane
przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie oraz innych
ustaw. Zmieniły one też regulacje ustaw podatkowych dotyczące przekazywania 1 proc.
podatku dla organizacji pożytku publicznego. Nowe zasady
mają zastosowanie po raz
pierwszy w rozliczeniu za ubiegły rok.

1

Obowiązki OPP
Przy rozliczeniu za 2010
rok organizacje, które chcą
otrzymać 1 proc. podatku
z rozliczenia za 2010 rok musiały pilnować kilku terminów: 30 listopada 2010 r. –
wpis do Krajowego Rejestru
Sądowego jako organizacja
pożytku publicznego; koniec
grudnia 2010 r. – termin do

na wniosek podatnika, przekaże na rzecz jednej organizacji
pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego,
wybranej przez podatnika z odpowiedniego wykazu, kwotę
w wysokości nieprzekraczającej 1 proc. podatku należnego
wynikającego:
1) z zeznania podatkowego złożonego w terminie określonym dla jego złożenia, albo
2) z korekty zeznania, jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla
złożenia zeznania podatkowego
- po jej zaokrągleniu do
pełnych dziesiątek groszy
w dół.
Zatem w rozliczeniu za 2010
rok ostatnim dniem, w którym
będzie można złożyć korektę
deklaracji z wskazaniem wpła-

Pocztę Polską za polecenie
przesyłki listowej.
Wniosek podatnika
Organizację pożytku publicznego, która ma dostać
wpłatę jednoprocentową wybiera podatnik. Za wniosek
o przekazanie 1 proc. uważa
się wskazanie przez podatnika w zeznaniu podatkowym
albo w korekcie zeznania,
jednej organizacji pożytku
publicznego przez podanie
jej numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego
oraz kwoty do przekazania
na rzecz tej organizacji,
w wysokości nieprzekraczającej 1 proc. podatku należnego. Nie trzeba już w deklaracji wpisywać nazwy wybranej organizacji.
Rubryki przeznaczone na
wpłatę jednoprocentową prze-

Chcąc przekazać 1 proc. podatku organizacji pożytku publicznego
w rozliczeniu za 2010 r. podatnik musi wybrać ją z wykazu ogłoszonego przez
ministra pracy i polityki społecznej. Wykaz ten można znaleźć na stronie
internetowej: http://www.mpips.gov.pl/bip/
przedstawienia zmian w zakresie opublikowanych w wykazie Biuletynu Informacji
Publicznej dotyczących nazwy, adresu oraz numeru KRS
organizacji; 31 stycznia 2011
r. – termin zgłoszenia naczelnikowi urzędu skarbowego
zmian w numerze rachunku
bankowego – w przypadku
gdy wykaz do 15 stycznia 2011
r. nie zawiera numeru rachunku lub numer ten jest błędny;
do końca lutego 2011 r. – termin ostatecznej weryfikacji
zamieszczonych na 15 lutego
danych dotyczących numerów
rachunków bankowych.
Wyjątkiem będzie sytuacja,
gdy zmiana rachunku nastąpiła z przyczyn niezależnych.
Wtedy zmiany rachunku mogą
nastąpić bez przestrzegania
wskazanych terminów.
Zeznanie i korekta
Naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego,

ty jednoprocentowej dla organizacji pożytku publicznego będzie 30 maja 2011 r. Według dotychczasowych zasad byłby to
30 czerwca 2011 r., bo na złożenie korekty z wykazaną wpłatą
jednoprocentową podatnicy
mieli dwa miesiące od terminu
na złożenie deklaracji PIT.
Zapłata podatku
Warunkiem przekazania
kwoty jednoprocentowej począwszy od rozliczenia za
2010 rok jest zapłata w pełnej
wysokości podatku należnego
stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być
przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego, nie
później niż w terminie dwóch
miesięcy od upływu terminu
dla złożenia zeznania podatkowego. Za zapłacony podatek uważana będzie również
zaległość podatkowa, której
wysokość nie przekracza trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez

widują zeznania PIT: PIT-28,
PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT38, PIT-39.
Podatnik, który zdecyduje
się o przekazaniu kwoty
1 proc. na rzecz organizacji pożytku publicznego musi taką
deklarację wpisać w odpowiedniej rubryce zeznania rocznego. Jeżeli składa PIT-28 – wypełnia część M: poz. 126-130,
PIT-36 -część O, poz. 305-309,
PIT-36L – część N, poz. 105109, PIT-37 – część H, poz.
124-128, PIT-38 – część G,
poz. 58-62, PIT-39 – część G,
poz. 51-55. W tych rubrykach
zeznań wpisujemy numer KRS
organizacji, której chcemy
przekazać 1 proc. należnego
podatku oraz kwotę, która ma
zasilić konto organizacji pożytku publicznego.
Kwota, którą chcemy przekazać dla organizacji, nie może przekraczać 1 proc. podatku należnego, po zaokrągleniu
do pełnych dziesiątek groszy
w dół.

Przekazanie środków
Kwotę z 1 proc. podatku naczelnik urzędu skarbowego będzie przekazywał w terminie od
maja do lipca roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie podatkowe, na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego
wskazany w wykazie, o którym
mowa w ustawie o działalności
pożytku publicznego. Kwota ta
będzie pomniejszana o koszty
przelewu bankowego.
Dotychczas wpłaty z 1 proc.
były dokonywane w lipcu lub
w sierpniu roku podatkowego,
w którym jest składane zeznanie podatkowe.
Naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby organizacji pożytku publicznego,
we wrześniu roku następującego po roku podatkowym będzie
przekazywał organizacji pożytku publicznego zbiorczą informację o:
1) danych identyfikacyjnych
(imię, nazwisko i adres),
w tym obojga małżonków,
którzy na wniosek podlegają
łącznemu opodatkowaniu,
oraz
2) wysokości kwoty przekazanej na rzecz tej organizacji,
3) przeznaczeniu kwoty, przez
organizację pożytku publicznego (cel szczegółowy)
- jeżeli podatnik w zeznaniu
podatkowym lub w korekcie zeznania wyraził zgodę na przekazanie organizacji pożytku
publicznego wymienionych.
Do tej pory dane te były
przekazywane razem z przekazywanymi kwotami z 1 proc.
PIT.
Warto wiedzieć, że naczelnik urzędu skarbowego będzie
mógł odstąpić od przekazania
1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, jeżeli organizacja ta nie podała
lub nie zweryfikowała, zgodnie
z ustawą o działalności pożytku publicznego, numeru rachunku bankowego lub podany
numer rachunku bankowego
do przekazania 1 proc. z zeznań podatkowych za rok podatkowy zmieniła w okresie od
15 marca do 31 lipca roku następującego po roku podatkowym. Zasada ta nie ma zastosowania, jeżeli zmiana numeru
rachunku bankowego nastąpiła z przyczyn niezależnych od
organizacji.
Ewa Matyszewska

Małgorzata Sowa
tel. (+48 22) 203 51 66
tel. kom. (+48) 513 435 741
malgorzata.sowa@dgp.info.pl
Marcin Peranowski
tel. (+48 22) 530 41 01
tel. kom. (+48) 510 024 812
faks (+48 22) 530 41 15
e-mail: marcin.peranowski@infor.pl

1 proc. podatku w liczbach
Rok

Kwota

Liczba podatników

2003

10,3 mln zł

80 194

2004

41 mln zł

676 912

2005

61 mln zł

1 148 255

2006

103,8 mln zł

1 593 541

2007

291,6 mln zł

5 134 675

2008

397,9 mln zł

7 324 953

2009

357,1 mln

8 623 928

Zmiany w 1 proc. podatku
Naczelnik urzędu skarbowego na wniosek podatnika przekazuje jednej
organizacji pożytku publicznego kwotę w wysokości nieprzekraczającej
1 proc. podatku należnego.
Przekazanie 1 proc.
Tak było do 31 grudnia 2010 r.:
1) z zeznania podatkowego złożonego w terminie określonym dla jego
złożenia, albo
2) z korekty zeznania, jeżeli została dokonana w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.
Tak jest od 1 stycznia 2011 r. (od rozliczenia za 2010 rok):
1) z zeznania podatkowego złożonego w terminie określonym dla
jego złożenia, albo
2) z korekty zeznania, jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

Podstawa prawna
- Ustawa z 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.
nr 28, poz. 146).
- Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

1%

podatku dla potrzebujących

1%

Osobami, które mogą dokonać takiej dyspozycji są:
- podatnicy składający PIT-28 – czyli ci, którzy prowadzą działalność
gospodarczą i płacą tzw. podatek zryczałtowany (składają zeznania
do 31 stycznia 2011 r. za 2010 rok),
- podatnicy składający PIT-36 – czyli ci, którzy prowadzą działalność
gospodarczą na zasadach ogólnych (składają zeznania do 2 maja
2011 r. za 2010 rok, bo 30 kwietnia to sobota),
- podatnicy składający PIT-36L – czyli ci, którzy lub korzystają z liniowej, 19-procentowej stawki podatku (składają zeznania do 2 maja
2011 r. za 2010 rok, bo 30 kwietnia to sobota),
- podatnicy składający PIT-37 – czyli ci, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, których nie rozlicza organ rentowy bądź zakład
pracy (składają zeznania do 2 maja 2011 r. za 2010 rok, bo 30 kwietnia to sobota),
- podatnicy składający PIT-38 – czyli ci, którzy uzyskali przychody np.
z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych, udziału w spółkach mających osobowość prawną(składają zeznania do 2 maja 2011 r. za 2010 rok, bo 30 kwietnia to sobota),
- podatnicy składający PIT-39 – czyli ci, którzy uzyskali przychody
z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych wybudowanych lub nabytych po 31 grudnia 2008 roku i opodatkowanych stawką podatku 19-proc. (składają zeznania do 2 maja 2011 r. za 2010
rok, bo 30 kwietnia to sobota).

1%

1%

Zamówienia ogłoszeń:

W których zeznaniach można wskazać 1 proc.
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1%

