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Informacje na temat możliwości odliczenia darowizn od podstawy
opodatkowania
1. Darowizny od osób prawnych (firm, organizacji):
Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące
możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można
odliczyd darowizny:




przekazane na cele zawierające się w sferze zadao publicznych (określone w art. 4 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie):
o organizacjom, m.in. stowarzyszeniom i fundacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej
ustawy,
o prowadzącym działalnośd pożytku publicznego w sferze zadao publicznych określonych
w tej ustawie.
przekazane na cele kultu religijnego.

Działania statutowe Fundacji MARE spełniają te wymogi.
Od podstawy opodatkowania można odliczyd darowizny w kwocie nie wyższej niż 10%
uzyskanego dochodu.
Należy pamiętad, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona byd
udokumentowana
dowodem wpłaty
na
rachunek
bankowy obdarowanej
organizacji.
Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług - dokumentem potwierdzającym przekazanie tej
darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

2. Darowizny od osób fizycznych (każdego obywatela):
Zapisy ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) dotyczące możliwości odliczenia
darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyd darowizny:




przekazane na cele zawierające się w sferze zadao publicznych (określone w art. 4 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie):
o organizacjom, m.in. stowarzyszeniom i fundacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej
ustawy,
o prowadzącym działalnośd pożytku publicznego w sferze zadao publicznych
(niekoniecznie posiadającym status organizacji pożytku publicznego) określonych w tej
ustawie.
przekazane na cele kultu religijnego

Działania statutowe Fundacji MARE spełniają te wymogi.
Materiał ma charakter wyłącznie poglądowy i został opracowany na podstawie przepisów obowiązujących w dniu 16 marca 2016 roku.
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Od podstawy opodatkowania można odliczyd darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego
dochodu.
Należy pamiętad, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona byd
udokumentowana
dowodem wpłaty
na
rachunek
bankowy obdarowanej
organizacji.
Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług - dokumentem potwierdzającym przekazanie tej
darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

Materiał ma charakter wyłącznie poglądowy i został opracowany na podstawie przepisów obowiązujących w dniu 16 marca 2016 roku.

