
Każdy  z  nas,  kto  chciałby  wesprzeć  nasze  Duszpasterstwo,  może,  zgodnie  z  przepisami
podatkowymi,  przekazać darowiznę na cele kultu religijnego w kwocie stanowiącej do 6%
swojego dochodu. Każdy kto wpłaci pieniądze wraz z dopiskiem „Darowizna na cele kultu
religijnego” będzie mógł skorzystać z ulgi podatkowej.

Kto może skorzystać z ulgi na cele kultu religijnego?

Z ulgi tej mogą skorzystać osoby fizyczne którzy osiągają przychody z tytułu umowy o pracę,
umowy  zlecenia,  lub  umowy  o  dzieło,  jak  również  ci,  którzy  prowadzą  działalność
gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych i  wpłacą  w danym roku podatkowym
pieniądze na rachunek bankowy określi cel darowizny – „cele kultu religijnego”.
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Darowizna na cele kultu religijnego

Co trzeba zrobić, aby móc taką darowiznę odliczyć?

Składając zeznanie roczne do 30 kwietnia należy w załączniku PIT-0 wpisać w pozycji 13 lub
14 kwotę przekazanej darowizny oraz w części D tego załącznika podać dane obdarowanego,
a więc Księża Sercanie  Talent  Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców. Odliczeń
dokonuje się w zeznaniu podatkowym w poz. 159 lub 160 deklaracji PIT 36.

Jak prawidłowo ustalić wysokość darowanej sumy pieniędzy? 

Wysokość  darowizny  pieniężnej  ustala  się  na  podstawie  dowodów  wpłaty  na  rachunek
bankowy  obdarowanego.  Najlepszym  rozwiązaniem  jest  wydrukowanie  wszystkich
wyciągów z konta potwierdzających wpłaty na rachunek bankowy.

Czy istnieje górny limit takiego odliczenia?

Ustawa przewiduje górny limit odliczenia i  nie może on przekroczyć kwoty stanowiącej 6%
dochodu osiągniętego w ciągu roku podatkowego zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b) ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych.

 



JAK ROZLICZYĆ DAROWIZNĘ,  W WERSJI  LIMITOWANEJ 6 %, NA RZECZ
DUSZPASTERSTWA TALENT KROK PO KROKU:

 

KROK PIERWSZY – WPŁATA NA RACHUNEK BANKOWY DUSZPASTERSTWA W
ROKU BIEŻĄCYM  

KROK  DRUGI –  W  TYTULE  PRZELEWU  NALEŻY  WPISAĆ,  ŻE  JEST  TO
„DAROWIZNA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO”.

KROK  TRZECI -   DO  ZEZNANIA  ROCZNEGO  SKŁADANEGO  DO  30  KWIETNIA
PRZYSZŁEGO ROKU NALEŻY KONIECZNIE DOŁĄCZYĆ ZAŁĄCZNIK PIT-0. 

Przykład 1:

Pani Róża Nowak jest  osobą prowadzącą działalność gospodarczą Jej  roczne przychody i
koszty w 2018 roku kształtowały się następująco:

Przychód 142.000 zł – Koszty uzyskania 101.335 zł =   Dochód      40.665 zł.  

28 grudnia 2018 roku Pani Róża wpłaciła na rzecz Duszpasterstwa Talent darowiznę na cele
kultu religijnego w wysokości 2.000 zł. 

Jej rozliczenie za 2018 rok, będzie wyglądać następująco:

1) Wyliczenie kwoty, o którą będzie mogła pomniejszyć dochód:

Dochód roczny * 6% = 40.665 zł*6% = 2.439,90 zł.

Pani Róża Nowak dokonała wpłaty w wysokości 2.000 zł w związku z powyższym
może w całości odliczyć darowiznę od dochodu. 

2) Wypełnienie załącznika PIT-0 poprzez umieszczenie kwoty 2.000 w pozycji 13.

3) Wypełnienie zeznania rocznego PIT 36 i uzupełnienie poz. 159 deklaracji PIT 36.

Przykład 2:

Pan Józef Kowalski jest  osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.  Jego roczne
przychody i koszty w 2018 roku kształtowały się następująco

Przychód 250.000 zł – Koszty uzyskania 180.000 zł =   Dochód      70.000 zł.  

22 grudnia 2018 roku Pan Józef wpłacił na rzecz Duszpasterstwa Talent darowiznę na cele
kultu religijnego w wysokości 7.000 zł. 

Jego rozliczenie za 2018 rok, będzie wyglądać następująco:

1) Wyliczenie kwoty, o którą będzie mógł pomniejszyć dochód:



Dochód roczny * 6% = 70.000 zł*6% = 4.200 zł.

Pan Józef Kowalski dokonał wpłaty w wysokości 7.000 zł w związku z powyższym
nie będzie mógł w całości odliczyć darowiznę od dochodu, a jedynie 4.200 zł.

2) Wypełnienie załącznika PIT-0 poprzez umieszczenie kwoty 4.200 w pozycji 13.

3) Wypełnienie zeznania rocznego PIT 36 i uzupełnienie poz. 159 deklaracji PIT 36.

Przykład 3:

Pani  Łucja  Nowak  jest  osobą  fizyczną  prowadzącą  działalność  gospodarczą.  Jej  roczne
przychody i koszty w 2018 roku kształtowały się następująco

Przychód 1.250.000 zł – Koszty uzyskania 800.000 zł =   Dochód      450.000 zł.  

22 stycznia 2019 roku po wyliczeniu całkowitego dochodu za 2018 rok Pani Łucja wpłaciła
na rzecz Duszpasterstwa Talent darowiznę na cele kultu religijnego w wysokości 27.000 zł. 

Niestety  z  ulgi  będzie  mogła  skorzystać  w  przyszłym  roku  rozliczając  się  z  Urzędem
Skarbowym za 2019 rok do 30 kwietnia 2020 r.

Pamiętajmy!

Po pierwsze, darowizna podlega odliczeniu   w danym roku podatkowym, tylko wtedy,
 gdy w tym samym roku podatkowym, zostanie dokonana darowizna,  czyli  -   kwoty
wpłacone w 2018 roku, podlegają rozliczeniu w rocznym zeznaniu podatkowym za 2018
rok, kwoty wpłaconych darowizn w 2019 roku, będą mogły być odliczone dopiero, w
zeznaniu rocznym składanym w 2020 roku.

Po  drugie  do  zeznania  PIT-36  (lub  PIT-37  w  przypadku  osób  nieprowadzących
działalności) koniecznie wypełniamy załącznik PIT-0 


