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ZASTRZEŻENIE: 
 

Fundacja Sięgnij NIEBA (dalej: Fundacja) dołożyła wszelkich starań aby zaprezentowane poniżej informacje były zgodne 
z obowiązującym stanem prawnym na dzień 25 stycznia 2018 roku. Fundacja zastrzega, że zaprezentowany tu 
materiał nie stanowi źródła prawa i nie jest jego wykładnią. Informacje znajdujące się w poniższym dokumencie mogą 
nie być szczegółowe, wyczerpujące, dokładne lub zaktualizowane i nie są poradami.  
Wszelkie przedstawione poniżej 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 
poniżej ani za możliwe konsekwencje jakichkolwiek działań podjętych w oparciu o dostarczone poniżej informacje.  
Zabrania się wykorzystywania w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek miejscu materiałów poniżej opublikowanych bez 
zgody Zarządu Fundacji. Poniższy materiał jest prawnie chroniony, z wyłączeniami uwzględnionymi w ustawie o 
ochronie praw autorskich i praw pokrewnych oraz w innych obowiązujących aktach prawnych. 
 
 
 
 
 

Odliczenie od dochodu wydatków na działalność 
charytatywno–opiekuńczą Kościoła Katolickiego 
przez podatników podatku dochodowego od osób 
fizycznych (A) oraz osób prawnych (B) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zasady podstawowe odliczenia 
 

1. Odliczenie może być dokonane wyłącznie od dochodów, które podlegają opodatkowaniu 
wg skali podatkowej, to jest w szczególności od dochodów z: 

a. umowy o pracę 
b. umów o dzieło 
c. umów zlecenia 
d. działalności gospodarczej rozliczanej wg skali podatkowej 
e. najmu rozliczanego wg skali podatkowej 

2. W przypadku darowizn na działalność charytatywno-opiekuńczą można odliczyć całą 
przekazaną kwotę darowizny (100%). 

3. Odliczenie nie może być dokonane od dochodów rozliczanych w innej formie niż 
opodatkowanie na zasadach ogólnych wg skali podatkowej; w szczególności nie można 
odliczać darowizn od dochodów z: 

a. dywidend 
b. odsetek 
c. sprzedaży udziałów, akcji i innych papierów wartościowych 
d. działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem zryczałtowanym 
e. działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym 19% 
f. najmu opodatkowanego podatkiem zryczałtowanym 

A.  OSOBY FIZYCZNE 
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Udokumentowanie odliczenia wydatków na działalność charytatywno-opiekuńczą 
 

Konieczne jest posiadanie następujących dokumentów w celu przedstawienia kontrolującym: 
1. pokwitowanie odbioru darowizny wystawione przez obdarowanego, 
2. sprawozdanie o przeznaczeniu darowizny na kościelną działalność charytatywno- 

-opiekuńczą, które obdarowany musi przekazać darczyńcy w okresie do dwóch lat od 
otrzymania darowizny, 

3. dowód wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku inny niż 
rachunek płatniczy,  

4. w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokument, z którego wynikają dane 
identyfikujące darczyńcę, wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem 
obdarowanego o jej przyjęciu. 

Powyższych dokumentów nie należy dołączać do zeznania, należy je jednak przechowywać do 
czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego. 
 
Moment odliczenia przekazanych darowizn 
 

1. W przypadku dochodów z działalności gospodarczej oraz najmu, rozliczanych wg skali 
podatkowej, podatnicy mają prawo do uwzględnienia darowizn już w obliczeniu zaliczek na 
podatek dochodowy w ciągu roku. Końcowe rozliczenie następuje w tych przypadkach  
w zeznaniu rocznym. 

2. W przypadku pozostałych dochodów odliczenie następuje w zeznaniu rocznym. 
 
Deklaracja odliczenia 
 

Poniższe informacje oparte są o formularz zeznania i załączników obowiązujące w rozliczeniu za rok 2017. 
 

Przekazane darowizny w pierwszej kolejności wykazuje się w załączniku do zeznań podatkowych 
PIT/O, który należy wypełniać równocześnie z zeznaniem.  
W przypadku łącznego opodatkowania małżonków składa się wspólny załącznik PIT/O. Jeżeli  
z odliczeń korzysta zarówno mąż jak i żona, należy wypełnić odpowiednie pozycje „podatnik” jak 
również pozycje „małżonek”. Jeżeli małżonkowie opodatkowują swoje dochody indywidualnie  
i każdy z nich korzysta z odliczeń, załącznik PIT/O wypełnia i dołącza do swojego zeznania każdy 
z małżonków, podając w nim dane identyfikacyjne obojga małżonków. 
W przypadku darowizn przekazanych na działalność charytatywno-opiekuńczą darowizny te 
wykazuje się w rubryce 17 i 18 (małżonek) „darowizny wynikające z innych ustaw”. Następnie 
należy wypełnić część D załącznika, wskazując dane identyfikacyjne i adres obdarowanego lub 
obdarowanych. Następnie, kwoty wykazane w załączniku PIT/O wykazuje się w odpowiednich 
rubrykach zeznań PIT-36 lub PIT-37, zgodnie z opisem na odpowiednim formularzu.  
W zeznaniach za rok 2017 kwoty odliczenia podlegają przeniesieniu do: 

- w zeznaniu PIT-36 – do rubryki 159 i 160 (małżonek) 
- w zeznaniu PIT-37 – do rubryki 105 i 106 (małżonek) 
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Zasady podstawowe odliczenia 
 

1. Odliczenie może być dokonane od dochodów uzyskanych przez osobę prawną od 
dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych 
(wchodzących do podstawy opodatkowania zgodnie z art. 18 ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych). 

2. W przypadku darowizn na działalność charytatywno-opiekuńczą odliczyć można całą 
przekazaną kwotę darowizny (100%). 

 
Udokumentowanie odliczenia wydatków na działalność charytatywno-opiekuńczą 
 

Konieczne jest posiadanie następujących dokumentów w celu przedstawienia kontrolującym: 
1. pokwitowanie odbioru darowizny wystawione przez obdarowanego, 
2. sprawozdanie o przeznaczeniu darowizny na kościelną działalność charytatywno- 

-opiekuńczą, które obdarowany musi przekazać darczyńcy w okresie dwóch lat od 
otrzymania darowizny, 

3. dowód wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku inny niż 
rachunek płatniczy,  

4. w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokument, z którego wynikają dane 
identyfikujące darczyńcę, wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem 
obdarowanego o jej przyjęciu. 

 
Moment odliczenia przekazanych darowizn 
 

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mają prawo do uwzględnienia darowizn już  
w obliczeniu zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku. Końcowe rozliczenie następuje w tym 
przypadku w zeznaniu rocznym. 
 
Deklaracja odliczenia 
 

Poniższe informacje oparte są o formularz zeznania i załączników obowiązujące w rozliczeniu za rok 2017. 
 

Przekazane darowizny w pierwszej kolejności wykazuje się w załączniku do zeznania 
podatkowego CIT-8/O. W przypadku darowizn na działalność charytatywno-opiekuńczą  
w rubryce 64 „darowizny wynikające z innych ustaw”. Następnie należy wypełnić część D 
załącznika, wskazując dane indentyfikacyjne i adres obdarowanego/obdarowanych. Następnie, 
kwoty wykazane w załączniku CIT-8/O (rubryka 69) wykazuje się w zeznaniu CIT-8 w rubryce 52. 
W każdym przypadku przekazania darowizny konieczne jest również wypełnienie załącznika  
CIT-D, w którym dokonuje się identyfikacji obdarowanego. 

B.  OSOBY PRAWNE 


