JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
STOWARZYSZENIE „POTRZEBNY DOM”
Przy rozliczeniu podatku za 2017 rok zachęcamy do przekazania 1% podatku dochodowego
od osób fizycznych, dla organizacji pożytku publicznego Stowarzyszenie „Potrzebny Dom” w programie
Potrzebny Dom – Na Start.
Jak to należy zrobić, prezentujemy podstawowe kroki:
1. W rubryce WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ
ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (POP) rocznego zeznania podatkowego należy wpisać
numer KRS Stowarzyszenia tj. 0000352423 (obowiązkowo) oraz wnioskowaną do przekazania kwotę w
zależności od rodzaju wypełnianego PIT - będzie to odpowiednio w pozycjach:
- PIT – 36 - pkt. R poz. 325
oraz
poz. 326,
- PIT – 36L - pkt. O poz. 95
oraz
poz. 96,
- PIT – 37 - pkt. J poz. 137
oraz
poz. 138,
- PIT – 38 - pkt. H poz. 52
oraz
poz. 53,
- PIT – 39 - pkt. H poz. 48
oraz
poz. 49.
2. W rubryce INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE – zaznaczając kwadrat znakiem X wyrażamy zgodę na
przekazanie Stowarzyszeniu „Potrzebny Dom” swojego nazwiska i adresu w celu identyfikacji darczyńcy,
czynimy to w zależności od rodzaju wypełnianego PIT - będzie to odpowiednio w pozycjach:
- PIT – 36 - pkt. S poz. 328,
- PIT – 36L - pkt. P poz. 98,
- PIT – 37 - pkt. K poz. 140,
- PIT – 38 - pkt. I poz.
55,
- PIT – 39 - pkt. I poz.
51.
3. Tak wypełnione zeznanie należy złożyć w Urzędzie Skarbowym do dnia 30 kwietnia 2018 roku.
Nie złożenie zeznania w terminie skutkować będzie nie przekazaniem przez US zadeklarowanej kwoty 1%
na rzecz wskazanej organizacji pożytku publicznego.
4. Pieniądze - 1% podatku należnego - na konto stowarzyszenia przekaże Urząd Skarbowy.
Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu. Podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka
organizacji. Zgodnie z Ustawą 1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie
lub w korekcie tego zeznania, złożonej najpóźniej w miesiącu maju 2018 r.
WAŻNE !!! możliwość przekazania 1% podatku mają również podatnicy objęci ograniczonym obowiązkiem
podatkowym, którzy składać będą zeznania podatkowe w trakcie roku podatkowego.
Przykład wypełnionego PIT-37

