Broszura informacyjna
Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy o PIT istnieje możliwość pomniejszenia
dochodu do opodatkowania o wartość darowizny przekazanej na cele kultu
religijnego.
Odliczenia od dochodu, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 oraz art. 26 ust. 5 ustawy o
PIT, dokonuje się w wysokości dokonanej darowizny, nieprzekraczającej jednak
kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Darowizna na cele kultu religijnego łączy się z darowiznami na cele organizacji
pożytku publicznego (OPP), krwiodawstwa oraz kształcenia zawodowego
publicznym szkołom zawodowym (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a, c, d ustawy o PIT). W
przypadku dokonywania darowizny na więcej niż jeden cel wskazany w art. 26 ust.
1 pkt 9 ustawy o PIT (np. darowizny na cele kultu religijnego oraz OPP) łączna
wartość odliczenia od dochodu darowizny na te cele nie może przekroczyć kwoty
stanowiącej 6% dochodu.
Korzystając z odliczenia od dochodu darowizny na cele kultu religijnego nal eży
pamiętać o zachowaniu dowodu zawierającego dane wskazujące kwotę darowizny i
pozwalające na identyfikację obdarowanego (art. 26 ust. 6b ustawy o PIT).
Dowodem takim może być dowód wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego (art.
27 ust. 7 pkt 1 ustawy o PIT).
Odliczenia od dochodu można dokonać przy składaniu deklaracji rocznej na podatek
dochodowy od osób fizycznych na druku PIT/O, gdzie wskazuje się m. in. kwotę
darowizny oraz obdarowanego.
Darowizny podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały uprzednio zaliczone
do kosztów uzyskania przychodów, zwrócone lub odliczone od dochodu w innej
formie.
Wpłacane pieniądze będą wpływy na konto dedykowane tylko i wyłącznie do budowy kościoła,
a nie np. osoby fizycznej (proboszcza lub innej osoby). W przypadku wyrażenie chęci
comiesięcznego przekazywania funduszy na rzecz budowy kościoła, prosimy o wypełnienie
odpowiedniej deklaracji. Szczegóły dane do comiesięcznych wpłat:
Parafia Św. Jana Pawła II
ul. Obrońców Tobruku 48,
01-494 w Warszawie
Numer konta (Alior Bank): 92 2490 0005 0000 4600 7020 0095
Opis przelewu: darowizna na cele kultu religijnego
Rada Finansowa Parafii będzie co kwartał przedstawiać raport z wykorzystania
zgromadzonych środków finansowych.
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