Ulga w podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku dokonania darowizny
na cele charytatywne
Osoby fizyczne będące podatnikami polskiego podatku dochodowego od osób fizycznych ("PIT")
mogą odliczać od uzyskanych dochodów darowizny dokonane na określone cele charytatywne.
Zwracamy uwagę, że podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, którzy wybrali 19%
zryczałtowaną stawkę podatku i nie posiadają innych dochodów, nie są uprawnieni do opisanych
odliczeń.
Warunki odliczenia darowizny przekazanej na rzecz Krakowskiej Fundacji Oświatowej przez
podatników PIT są następujące:
·

podatnicy PIT mogą odliczyć od dochodu darowizny do łącznej kwoty równej 6% ich dochodów

(art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT);
·

darowizna powinna zostac dokonana w formie przelewu bankowego na następujący rachunek

bankowy: [48 1600 1013 0002 0011 6848 2001....], z tytułem "darowizna na cele statutowe". W przypadku
dokonania darowizny przez TPay, jeśli to możliwe w adnotacjach do przelewu prosimy wpisać
"darowizna na rzecz Krakowskiej Fundacji Oświatowej na cele statutowe", dodatkowo prosimy
odebrać z KFO zaświadczenie o dokonaniu darowizny;
·

wykazanie w zeznaniu rocznym (PIT-37, PIT-36, PIT-28 oraz załaczniku do nich

PIT/O) kwoty przekazanej darowizny, kwoty dokonanego odliczenia oraz danych
pozwalających na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwy firmy,
adresu i numeru identyfikacji podatkowej.
Ulga w podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku dokonania
darowizny na cele charytatywne
Darczyńcy będący podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych ("CIT")
mogą odliczać od uzyskanych dochodów darowizny dokonane na określone cele
charytatywne. W przypadku darczyńców korporacyjnych, którzy nie są polskimi
rezydentami podatkowymi, wszelkie implikacje podatkowe darowizn powinny być
oceniane zgodnie z przepisami podatkowymi obowiązującymi w ich krajach
rezydencji.
Warunki odliczenia darowizny przekazanej na rzecz Krakowskiej Fundacji

Oświatowej przez podatników CIT są następujące:
·

podatnicy CIT mogą odliczyć od dochodu darowizny do łącznej kwoty równej 10% ich dochodów

(art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT);
·

darowizna powinna zostac dokonana w formie przelewu bankowego na następujący rachunek

bankowy: [48 1600 1013 0002 0011 6848 2001....], z tytułem "darowizna na cele statutowe". W przypadku
dokonania darowizny przez TPay, jeśli to możliwe w adnotacjach do przelewu prosimy wpisać
"darowizna na rzecz Krakowskiej Fundacji Oświatowej na cele statutowe", dodatkowo prosimy
odebrać z KFO zaświadczenie o dokonaniu darowizny;
·

wykazanie w zeznaniu rocznym kwoty przekazanej darowizny, kwoty dokonanego odliczenia oraz

danych pozwalających na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwy firmy, adresu i
numeru identyfikacji podatkowej.
Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Krakowskiej Fundacji Oświatowej to: 6762315490.

