Odliczenie od dochodu darowizn
przekazanych Fundacji Sięgnij NIEBA
w roku 2018 przez osoby fizyczne
Od jakich dochodów mogę odliczyć darowizny?
1. Możesz odliczyć darowizny od dochodów, które podlegają opodatkowaniu wg skali
podatkowej, to jest w szczególności od dochodów z:
- umowy o pracę
- umów o dzieło
- umów zlecenia
- działalności gospodarczej rozliczanej wg skali podatkowej
- najmu rozliczanego wg skali podatkowej
oraz od przychodów z:
- działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem zryczałtowanym
- najmu opodatkowanego podatkiem zryczałtowanym
2. Nie możesz odliczać darowizn od dochodów z:
- dywidend
- odsetek
- sprzedaży udziałów, akcji i innych papierów wartościowych
- działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym 19%

Co mnie uprawnia do skorzystania z odliczenia?
1. Możesz skorzystać z odliczenia darowizny od dochodu, jeśli posiadasz dowód, z którego
wynika wysokość przekazanej darowizny Fundacji Sięgnij NIEBA.
2. W przypadku przekazania darowizny na rachunek bankowy Fundacji Sięgnij NIEBA
dowodem dokumentującym przekazanie darowizny jest potwierdzenie wpłaty. W przypadku
przekazania darowizny poprzez system tPay, dowodem dokumentującym przekazanie
darowizny jest potwierdzenie transakcji z systemu tPay oraz elektroniczne imienne
potwierdzenie przyjęcia darowizny wystawione przez Fundację Sięgnij NIEBA.
3. Dokumentów, o których mowa w punkcie 2 nie dołącza się do zeznania podatkowego, ale
należy je przechować na wypadek przedstawienia kontrolującym do czasu upływu okresu
przedawnienia zobowiązania podatkowego.
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Jaką darowiznę mogę odliczyć od dochodu?
1. Możesz odliczyć wszystkie darowizny przekazane Fundacji Sięgnij NIEBA wspierające:
- kursy alfabetyzacji w Burkina Faso (działalność pożytku publicznego)
- budowę studni w Burkina Faso (działalność pożytku publicznego)
- centrum medyczne w Sabou w Burkina Faso (działalność pożytku publicznego)
- dożywianie dzieci w Centrum Med. w Burkina Faso (działalność pożytku publicznego)
- budowę kaplicy w Bourou w Burkina Faso (cele kultu religijnego)
- rozwój Fundacji Sięgnij NIEBA (działalność pożytku publicznego)
- cele statutowe Fundacji Sięgnij NIEBA (działalność pożytku publicznego)

Jaką kwotę darowizny mogę odliczyć?
1. Możesz odliczyć kwotę faktycznie dokonanych darowizn na rzecz Fundacji Sięgnij NIEBA,
nie więcej jednak niż kwotę, która stanowi 6% Twojego dochodu / przychodu.
2. Jeśli chciałbyś odliczyć od dochodu dodatkowo inne darowizny, pamiętaj że w/w limit 6%
jest wspólny z odliczeniami z tytułu darowizn przekazanych:
- na cele określone w ustawie o działalności pożytku publicznego innych
fundacji/stowarzyszeń,
- na cele kultu religijnego oraz
- z tytułu honorowego krwiodawstwa

Wybierz usługę Twój e-PIT i odlicz darowiznę w mgnieniu oka
Jeśli rozliczasz się na formularzu PIT-37 powinieneś jak najszybciej poznać usługę "Twój e-PIT".
Znajdziesz tam automatycznie przygotowane rozliczenie roczne na podstawie danych, które urząd
skarbowy otrzymał od pracodawców.
1. Wejdź na stronę: www.podatki.gov.pl i wybierz „Zobacz Twój e-PIT”.
2. Następnie zaloguj się. Możesz to zrobić podając swoje dane uwierzytelniające lub
skorzystać z profilu zaufanego.
3. W części „Ulgi i odliczenia” wybierz opcję „dodaj lub zmień ulgi” (po prawej stronie).
4. Następnie zjedź na dół listy i wybierz opcję „Darowizny” i zaznacz „dodaj darowizny”.
5. Jeśli przekazałeś Fundacji Sięgnij NIEBA darowiznę na budowę kaplicy w Bourou wskaż
opcję „Na cele kultu religijnego” i wpisz kwotę przekazanej darowizny. Jeśli
przekazałeś Fundacji Sięgnij NIEBA darowizny na inne cele wskaż opcję „Na
działalność pożytku publicznego” i wpisz kwotę przekazanej darowizny (lub darowizn).
System sam Ci podpowie czy kwota darowizny mieści się w limicie 6% dochodu.
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6. Następnie naciśnij opcję „dodaj” w części „Lista obdarowanych” i uzupełnij pola:
a. Nazwa obdarowanego: Fundacja Sięgnij NIEBA
b. Kraj: Polska
c. Kwota przekazanej darowizny: suma pozycji „na działalność pożytku publicznego”
oraz „na cele kultu religijnego”
7. Zatwierdź wprowadzone dane przyciskiem na dole.
8. Przejdź na sam dół strony i kliknij w opcję „wróć do zeznania” (lewy dolny róg).
9. Pamiętaj: zanim zaakceptujesz i wyślesz zeznanie sprawdź czy w pozycji „przekaż 1%
podatku dla:” są wpisane prawidłowe dane – Fundacja „Sięgnij NIEBA”, nr KRS:
0000553120. Jeżeli są inne możesz zmienić dane klikając w opcje „wybierz organizację”, a
następnie wprowadź KRS: 0000553120 i zatwierdź.
10. Jeśli nie chcesz wprowadzać innych zmian możesz zakończyć pracę naciskając przycisk
„Akceptuj i wyślij”. Kliknięcie ponownie w przycisk „wyślij PIT” oznacza złożenie PIT-37 za
rok 2018.
11. Gratulacje! Właśnie rozliczyłeś się z fiskusem.

ZASTRZEŻENIE:
Fundacja Sięgnij NIEBA (dalej: Fundacja) dołożyła wszelkich starań, aby zaprezentowane powyżej informacje były
zgodne z obowiązującym stanem prawnym na dzień 1 marca 2019 roku. Fundacja zastrzega, że zaprezentowany tu
materiał nie stanowi źródła prawa i nie jest jego wykładnią. Informacje znajdujące się w powyższym dokumencie mogą
nie być szczegółowe, wyczerpujące, dokładne lub zaktualizowane i nie są poradami.
Wszelkie przedstawione powyżej poglądy, interpretacje i rozwiązania nie są przeznaczone do bezwzględnego
stosowania w praktyce. Korzystanie z udostępnionych tu treści odbywa się na odpowiedzialność użytkownika. Fundacja
nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające ze stosowania w praktyce informacji przedstawionych powyżej ani za
możliwe konsekwencje jakichkolwiek działań podjętych w oparciu o dostarczone powyżej informacje.
Zabrania się wykorzystywania w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek miejscu materiałów powyżej opublikowanych bez
zgody Zarządu Fundacji. Powyższy materiał jest prawnie chroniony, z wyłączeniami uwzględnionymi w ustawie o
ochronie praw autorskich i praw pokrewnych oraz w innych obowiązujących aktach prawnych.
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