Cztery kroki do przekazania 1%
1. Sprawdź, czy możesz
przekazać 1% podatku
organizacjom

2. Wybierz organizację pożytku
publicznego
(OPP),
której
chcesz przekazać 1%

1% podatku dochodowego mogą
przekazać organizacjom:

Wykaz
organizacji
pożytku
publicznego którym podatnicy
mogą
przekazać
1%
przy
rozliczeniach za 2017 r. dostępny
jest na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej
Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów:

 podatnicy podatku dochodowego
od osób fizycznych (w tym m.in.
podatnicy uzyskujący dochody z
odpłatnego zbycia papierów
wartościowych);
 podatnicy
opodatkowani
ryczałtem
od
przychodów
ewidencjonowanych;
 podatnicy
prowadzący
działalność
gospodarczą
i
korzystający z liniowej, 19procentowej stawki podatku;
 emeryci, pod warunkiem, że
samodzielnie wypełnią PIT-37
na podstawie PIT otrzymanego z
ZUS.
Podatnicy, którzy zdecydowali się
na rozliczenie podatku przez
pracodawcę nie mają możliwości
przekazania 1%.

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/wykazorganizacji-pozyt/4504,wykaz.html
Na
liście
znajdują
się
organizacje, które mają prawo
otrzymywać 1%, tzn.:
 wypełniły obowiązki
sprawozdawcze: w odpowiednim
terminie sporządziły i przesłały
do Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej roczne sprawozdania
merytoryczne oraz finansowe;

 w Krajowym Rejestrze Sądowym
nie ma informacji o rozpoczęciu
ich likwidacji lub o ogłoszeniu
upadłości

3.
Wypełnij
zeznanie
podatkowe, wpisując nr KRS
wybranej organizacji
oraz
kwotę 1% podatku należnego
we właściwą rubrykę formularza
PIT:
 w PIT-28, część M i N – poz. od
nr 125 do nr 129,
 w PIT-36, część O i P – poz. od
nr 301 do nr 305,
 w PIT-36L, część N i O – poz. od
nr 104 do nr 108,
 w PIT-37, część H i I – poz. od
nr 122 do nr 126,
 w PIT-38, część G i H – poz. od
nr 57 do nr 61,
 w PIT-39, część G i H – poz. od
nr 50 do nr 54.
Podatnik w składanym przez
siebie
zeznaniu
podatkowym
może podać informacje mogące
mieć wpływ na dystrybucję
środków gromadzonych przez
organizację pożytku publicznego
(np. podać cel szczegółowy 1%).
Wskazanie takie podatnik może
zamieścić w części zatytułowanej
„informacje uzupełniające”.
Podatnik w formularzu PIT ma
prawo wyrazić zgodę na podanie
swych
danych
osobowych
(imienia, nazwiska oraz adresu)
organizacji pożytku publicznego.
Informacje te przekazuje OPP
urząd skarbowy.

4. Złóż pit w swoim urzędzie
skarbowym, który przekaże
Twój 1% na konto wskazanej
przez
Ciebie
organizacji
pożytku publicznego.
1%
można
przekazać
w
zeznaniach
podatkowych
złożonych w terminie lub w
korekcie zeznania podatkowego,
pod warunkiem, że zostanie ona
złożona w ciągu jednego miesiąca
od upływu terminu składania
zeznań.
Termin
składania
zeznań
podatkowych mija dla podatników
rozliczających się w formie
ryczałtu mija 31 stycznia, a dla
pozostałych – 30 kwietnia.

