DRODZY PARAFIANIE
Wpłata ta, jako darowizna na rzecz kultu religijnego możne zmniejszyć Wasze obciążenie
podatkowe.
Z ulgi tej mogą skorzystać osoby rozliczający się na zasadach ogólnych, a więc m.in. zatrudnieni na
podstawie umowy o pracę, emeryci i renciści, osiągający przychody z umów zlecenia, o dzieło,
kontraktu menedżerskiego, a także z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach
ogólnych. Ulga ta nie przysługuje natomiast w odniesieniu do dochodów z działalności gospodarczej
opodatkowanych „liniowo”.
Co trzeba zrobić, aby taką darowiznę odliczyć?
Aby odliczyć omawianą darowiznę od podstawy opodatkowania, należy w w formularzu zeznania
rocznego oraz w załączniku PIT-0 wpisać kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego
odliczenia oraz dane identyfikujące obdarowanego (Parafii).
Jaką kwotę mogę odliczyć?
Wysokość darowizny pieniężnej ustala się na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy
parafii. Wysokość przekazanej darowizny może być różna, jednak od dochodu możemy odliczyć
maksymalnie 6% kwoty dochodu podatnika.
A co z innymi darowiznami i „1%”?
Darowizna na cele kultu religijnego nie łączy się z wydatkami
na działalność
charytatywno - opiekuńczą, ani 1% jaki przekazujemy na rzecz organizacji pożytku publicznego.
Jednakże pamiętajmy, że darowizna na cele kultu podlega łączeniu z innymi darowiznami m.in. na
honorowe krwiodawstwo. Dlatego też osoby, które dokonują innych darowizn prosimy
o pamiętanie, że łączna kwota innych darowizn i darowizny przekazanej naszej Parafii nie może
przekroczyć 6% kwoty dochodu.
O czym musimy pamiętać?
Darowizna podlega odliczeniu w danym roku podatkowym, tylko wtedy, gdy w tym samym roku
podatkowym, zostanie dokonana darowizna, czyli - kwoty wpłacone w 2017 roku, podlegają
rozliczeniu w rocznym zeznaniu podatkowym za 2017 rok – składane w 2018 roku. Natomiast kwoty
wpłaconych darowizn w 2018 roku, będą mogły być odliczone dopiero, w zeznaniu rocznym
składanym w 2019 roku. Do zeznania PIT koniecznie wypełniamy załącznik PIT – 0.
Jeżeli skorzystacie z tej formy wsparcia naszej inicjatywy pamiętajcie proszę o zachowaniu
(wydrukowaniu) dowodu wpłaty / przelewu. Dowód ten należy przechowywać razem z kopią
zeznania PIT.
Przedstawiona powyżej możliwość jest jedną z form wsparcia naszej parafii. W dalszym ciągu można
także dokonywać wpłat bezpośrednio w Kancelarii lub po każdej Mszy Św.
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