Jak przekazać 1% podatku na rzecz
UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO
„NAWA SKIERNIEWICE”

1. Wybrać organizację pożytku publicznego (OPP), której chcemy przekazać 1%
w naszym przypadku wybieramy:
FUNDACJA POMOCY „SPOŁECZNEJ CHODŹMY RAZEM” W SKIERNIEWICACH
numer KRS 0000276365
Wykaz organizacji, którym podatnicy mogą przekazać 1% przy rozliczeniach za 2013r. dostępny jest na
stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
2. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT28, PIT-38)
Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania
podatkowego (które zatytułowane są "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji
pożytku publicznego OPP") wpisujemy nazwę i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze
Sądowym organizacja, której chcemy przekazać 1% należnego podatku (art. 45 ust. 5c ustawy o pdof)..
Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla opp, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku
należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art.
45 ust. 5c ustawy o pdof).
Na jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji. Jeśli jednak
podatnik rozlicza się na więcej niż jednym formularzu - w każdym z nich może wskazać inną organizację
pożytku publicznego.
Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie
mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez organizację pożytku publicznego (np.
wskazać na konkretny cel). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające”
w naszym przypadku wpisujemy: UKS NAWA Skierniewice
(poz. 132-134 – PIT-28, poz. 308 - 310 – PIT-36, poz. 108 – 110 – PIT-36L, poz. 127 – 129 – PIT-37,
poz. 61 – 63 – PIT-38). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako
uszczegółowienie przekazanych kwot;

3. Złożyć zeznanie podatkowe i zapłacić podatek
Wniosek podatnika o przekazanie 1% wybranej organizacji, zostanie zrealizowany tylko wtedy, gdy
podatnik zapłaci w pełnej wysokości należny podatek.

