
Podaruj 1% organizacjom pozarządowym z terenu powiatu hajnowskiego 

1% - to jedna setna część podatku dochodowego od osób fizycznych, którą na mocy ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, 
poz. 873 z późn. zm.) możemy przekazać wybranej przez siebie organizacji pożytku 
publicznego (OPP). To druga, obok darowizny, forma wsparcia tych organizacji. 

Organizacją Pożytku Publicznego może zostać organizacja pozarządowa (za wyjątkiem partii 
politycznych i tworzonych przez nie fundacji, związków zawodowych i organizacji 
pracodawców, samorządów zawodowych i organizacji pracodawców). Każdy podmiot, który 
zamierza starać się o nadanie statusu OPP musi spełnić określone wymogi, oraz uzyskać 
potwierdzenie tego faktu w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Potwierdzeniem nabycia 
statusu OPP jest odpowiedni wpis do KRS (na wyciągu z KRS, w polu „status opp” jest 
wpisane słowo „TAK”). 

Jeśli chcemy przekazać 1% wybranej organizacji, należy wypełnić w swojej deklaracji 
podatkowej odpowiednie pola. Należy tam wpisać numer KRS organizacji, kwotę jaką 
przekazujemy danej fundacji (nie może przekroczyć 1%, wyliczana jest z kwoty należnego 
podatku) oraz cel szczegółowy. 1% trafia na konto organizacji za pośrednictwem urzędu 
skarbowego w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego przez podatnika. Do 
otrzymywania 1% uprawione są tylko organizacje pożytku publicznego. 

Spis organizacji jest dostępny na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej. Wśród ponad 8000 tys. podmiotów znajdują się także 
stowarzyszenia i fundacje działające na terenie powiatu hajnowskiego. Starostwo Powiatowe 
w Hajnówce uruchomiło zakładkę „Przekaż 1% podatku”, gdzie można znaleźć dane 
organizacji z naszego regionu. Zachęcamy do podarowania procenta podatku– ten gest nic nie 
kosztuje, za to pomaga w realizacji projektów służącym całej społeczności lokalnej oraz 
osobom potrzebującym. 

Zakładka „Przekaż 1% podatku” na stronie internetowej powiatu pozostaje otwarta. 
Zainteresowane organizacje pożytku publicznego, których działalność statutowa obejmuje 
teren powiatu hajnowskiego, zachęcamy do przesyłania informacji celem umieszczenia w 
zakładce. Notatka powinna zawierać wszelkie niezbędne dane organizacji, potrzebne do 
prawidłowego wypełnienia deklaracji podatkowej. Informacje należy przesłać mailowo na 
adres:redakcja@powiat.hajnowka.pl lub bszwarc@powiat.hajnowka.pl Zapraszamy. 

Starostwo Powiatowe 

www.powiat.hajnowka.pl  
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Jeżeli JesteŚ podatnikieM podatku dochodo-
Wego od osób Fizycznych i chciałbyŚ aby 1% 
podatku od tWoich dochodóW traFił na kon-
to WybraneJ opp, Możesz to uczynić W nastę-
puJący sposób:

I.
Wybierz OPP.
Wyboru opp dokonujesz z wykazu organizacji uprawnio-
nych do otrzymania 1% podatku.
 
Wykaz ten, w formie elektronicznej, prowadzi Minister pra-
cy i polityki społecznej (Mpips) i nie później niż dnia 15 
grudnia roku podatkowego zamieszcza na stronie interne-
towej biuletynu informacji publicznej www.mpips.gov.pl.

W odniesieniu do każdej opp wykaz zawiera m.in. numer 
wpisu do krajowego rejestru sądowego (krs) potrzebny 
do złożenia wniosku.

II.
Złóż wniosek.
W zeznaniach podatkowych:

• pit-28
• pit-36
• pit-36l
• pit-37
• pit-38
• pit-39

znajduje się blok „Wniosek o przekazanie 1% podatku 
należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (opp)”. 

Jeśli podasz w nim krs wybranej organizacji (patrz pkt i) oraz 
kwotę do przekazania na jej rzecz, to będzie to równoznaczne 
ze złożeniem wniosku. W jednym zeznaniu podatkowym 
możesz wskazać tylko jedną opp. Jeżeli składasz więcej 
zeznań, w każdym z zeznań możesz wskazać inną opp.

*stan prawny na dzień 22 marca 2014 r.

1% PODATKU DLA ORGANIZACJI
POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)*
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III.
Złóż w ustawowym terminie zeznanie podatkowe albo 
jego korektę1.

zeznanie podatkowe złóż: 
do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym, 
w przypadku:

• pit 28
do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, 
w przypadku:

Jeśli składasz korektę ww. zeznania, złóż ją nie później niż 1):
do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, 
w przypadku:

• pit 28
do 31 maja roku następującego po roku podatkowym, w przy-
padku:

uWaga!
 
Wniosek wypełniasz wyłącznie w zeznaniu 
podatkowym złożonym przed upływem terminu dla 
jego złożenia albo w korekcie tego zeznania złożonej 
nie później niż w ciągu miesiąca od upływu terminu 
dla złożenia zeznania podatkowego (patrz pkt iii).

zadeklarowana kwota na rzecz wybranej opp nie 
może przekroczyć 1% podatku należnego i podlega 
zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. 
kwota ta jest pomniejszana o koszty przelewu 
bankowego.

• pit-36 
• pit-36l 
• pit-37 

• pit-38 
• pit-39

• pit-36 
• pit-36l 
• pit-37 

• pit-38 
• pit-39
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IV.
Zapłać podatek.
dla potrzeb przekazania 1% podatku, zapłaty podatku na-
leżnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty dla opp, 
należy dokonać nie później niż w terminie: 
do 31 marca roku następującego po roku podatkowym z:

• pit 28
do 30 czerwca roku następującego po roku podatkowym z:

realizacJa Wniosku
przekazania kwot wskazanych we wniosku dokonuje na-
czelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla zło-
żenia zeznania podatkowego w terminie od maja do lipca 
roku następującego po roku podatkowym.

W przypadku, gdy kwota wskazana we wniosku przekra-
cza 1% podatku należnego, naczelnik urzędu skarbowego 
przekazuje kwotę w wysokości odpowiadającej 1% podat-
ku należnego, po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek 
groszy w dół oraz po uwzględnieniu kosztów przelewu ban-
kowego.

przekazanie środków następuje na rachunek bankowy po-
dany przez opp zgodnie z przepisami ustawy o działalno-
ści pożytku publicznego i o wolontariacie. nie musisz go 
znać i podawać w składanym zeznaniu podatkowym.

naczelnik urzędu skarbowego odstępuje od przekazania 
1% podatku na rzecz opp, jeżeli:

1) organizacja nie podała, zgodnie z ustawą o działal-
ności pożytku publicznego i o wolontariacie, numeru 
rachunku bankowego właściwego do przekazania 1% 
podatku lub numer tego rachunku jest nieprawidłowy, 

2) organizacja została usunięta z wykazu prowadzonego 
przez Mpips (patrz pkt i),

• pit-36 
• pit-36l 
• pit-37 

• pit-38 
• pit-39
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3) nie podałeś we wniosku krs wybranej organizacji lub 
podałeś krs, którego nie zawiera wykaz prowadzony 
przez Mpips.

inForMacJe dodatkoWe
1) W składanym zeznaniu podatkowym (odpowiednio 

w jego korekcie) możesz dodatkowo podać informacje, 
które w twojej ocenie mogą mieć wpływ na rozdyspo-
nowanie pieniędzy z 1% przez opp. Jest to tzw. cel 
szczegółowy. pozycja przeznaczona do jego wpisania 
znajduje się w bloku „informacje uzupełniające” tuż 
po „Wniosku o przekazanie 1% podatku należnego na 
rzecz organizacji pożytku publicznego (opp)”.

2) informacje o podanym celu szczegółowym urząd skar-
bowy prześle opp we wrześniu roku następującego 
po roku podatkowym jako uszczegółowienie przekaza-
nych kwot. ostateczną decyzję o tym, na jaki cel opp 
wydatkuje środki finansowe uzyskane w ramach 1% 
(nawet w przypadku „wpłat ukierunkowanych”) podej-
muje jednak sama organizacja.

3) W składanym zeznaniu podatkowym (odpowiednio 
w jego korekcie) można wyrazić zgodę, aby naczelnik 
urzędu skarbowego przekazał opp dane identyfikacyj-
ne i adresowe osób, które wypełniły wniosek oraz wy-
sokość kwoty podanej we wniosku. Wystarczy w tym 
celu zaznaczyć w zeznaniu podatkowym kwadrat „Wy-
rażam zgodę” w bloku „informacje uzupełniające”.

4) Jeżeli po przekazaniu 1% na rzecz opp obniżeniu ule-
gnie podatek należny (np. w wyniku korekty zeznania 
albo decyzji organu podatkowego), zwracana nadpłata 
zostanie pomniejszona o kwotę stanowiącą nadwyżkę 
ponad środki już przekazane a możliwe do przekaza-
nia po obniżeniu podatku należnego. 

5) emeryci i renciści, którzy od organu rentowego otrzy-
mali pit-40a mogą także przekazać 1% podatku. Wy-
starczy, że na bazie otrzymanego rocznego obliczenia 
podatku złożą w urzędzie skarbowym zeznanie podat-
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kowe wraz z wnioskiem o przekazanie 1%. 
6) o tym jakie opp mogą być ujęte w wykazie prowa-

dzonym przez Mpips oraz zasady jego prowadzenia, 
określają przepisy ustawy o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie, będące we właściwości 
Mpips.

Podstawa prawna:
• ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 

od osób fizycznych (dz. u. z 2012 r. poz. 361, z późn. 
zm.),

• ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – ordynacja podat-
kowa (dz. u. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.),

• ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym 
podatku dochodowym od niektórych przychodów 
osiąganych przez osoby fizyczne (dz. u. nr 144, poz. 
930, z późn. zm.),

• ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (dz. u. z 2010 r. 
nr 96, poz. 873, z późn. zm.).

broszura Ma charakter inForMacyJny, nie 
stanoWi Wykładni praWa

1 Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wol-
ny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub 
dniach wolnych od pracy (art. 12 § 5 ustawy – ordynacja podatkowa). 



Z telefonu stacjonarnego
tel. 801 055 055
Z telefonu komórkowego
tel. 22 330 03 30
czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.00-18.00

Składanie deklaracji drogą elektroniczną
www.portalpodatkowy.gov.pl
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