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Odliczanie darowizn 
 

 

Podatnik, który w roku podatkowym przekazywał darowizny: 

1. na cele: 

 określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego organizacjom, o których mowa 

w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy lub równoważnym organizacjom określonych w przepisach 

regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Polska państwie 

członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, 

realizującym te cele1, 

 kultu religijnego, 

 krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi 

– może dokonać odliczenia od dochodu (przychodu) kwoty dokonanej darowizny, nie więcej 

jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu2; 

2. na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła – może dokonać odliczenia w pełnej kwocie dokonanej 

darowizny.  

 

UWAGA! 

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego – przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się 

do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. 

Darczyńca może nałożyć na obdarowanego obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania, 

nie czyniąc nikogo wierzycielem (polecenie). 

 

Warunki uprawniające do skorzystania z odliczenia 

 

Z ulgi mogą skorzystać podatnicy, którzy: 

1. przekazali w roku podatkowym darowizny na cele pożytku publicznego, kultu religijnego lub 

krwiodawstwa; 

2. byli opodatkowani według skali podatkowej lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym 

od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt ewidencjonowany); 

3. posiadają dowody, z których wynika wysokość poniesionych wydatków, tj.:  

 w przypadku darowizny pieniężnej – dowód wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub 

jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy3, 

                                                           
1 Prawo do odliczenia darowizny na rzecz organizacji określonej w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego 

obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącej działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, przysługuje 

podatnikowi pod warunkiem: 

1) udokumentowania przez podatnika oświadczeniem tej organizacji, że na dzień przekazania darowizny była ona równoważną 

organizacją do organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, realizującą cele 

określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i prowadzącą działalność pożytku publicznego w sferze zadań 

publicznych oraz 

2) istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów 

międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji 

podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium organizacja posiada siedzibę.  
2 Za dochód uważa się przychód po pomniejszeniu o koszty uzyskania przychodu. 
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 w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dowód, z którego wynikają dane identyfikujące 

darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej 

przyjęciu, 

 w przypadku darowizny przekazywanej na rzecz kościelnych osób prawnych na działalność 

charytatywno-opiekuńczą kościoła: 

 dokument potwierdzający przekazanie darowizny oraz pokwitowanie otrzymania 

darowizny4, 

 sprawozdanie o przeznaczeniu darowizny na działalność charytatywno- opiekuńczą5, 

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

rachunek płatniczy – w przypadku darowizny pieniężnej, a w przypadku darowizny innej niż 

pieniężna – dokument, z którego wynika wartość tej darowizny; 

 w przypadku darowizny na cele krwiodawstwa – zaświadczenie jednostki organizacyjnej 

realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej 

składników przez krwiodawcę; 

4. przekazanej darowizny nie zaliczyli do kosztów uzyskania przychodów, nie odliczyli już wcześniej 

od dochodu (przychodu) albo darowizna nie została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie. 

 

Kwota odliczenia 

 

Odliczeniu podlega kwota lub wartość przekazanej darowizny. 

 

Dla dokonania odliczenia nie jest wystarczające samo zawarcie umowy darowizny, lecz spełnienie 

świadczenia obciążającego darczyńcę – w roku podatkowym, w którym podatnik odlicza darowiznę. 

 

Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę 

darowizny uważa się wartość towaru wraz z podatkiem od towarów i usług. Podatnicy podatku VAT 

pomniejszają wartość brutto o tą część podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie 

z przepisami o podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej darowizny. Wartość darowizny nie 

może być wyższa niż wartość rynkowa.  

 

Darowizny na cele pożytku publicznego, na cele kultu religijnego i krwiodawstwa podlegają 

odliczeniu w kwocie dokonanej darowizny, łącznie nie więcej jednak niż w wysokości stanowiącej 6% 

dochodu uzyskanego w danym roku podatkowym6. 

 

Darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła podlegają odliczeniu w pełnej kwocie 

dokonanej darowizny. 

                                                                                                                                                                                                            
3 Zapłata kartą płatniczą/kredytową, przy założeniu, że podatnik posiada również umowę darowizny, a także wyciąg z rachunku 

prowadzonego do karty, również spełnia warunki uprawniające do odliczenia. 
4 Pokwitowaniem przekazania i otrzymania darowizny należy dysponować już w chwili składania zeznania rocznego. Nie musi 

mieć ono szczególnej formy – wystarczy, że będzie zawierało informację dotyczącą wartości przekazanej darowizny, dane 

dotyczące darczyńcy i obdarowanego (np. samo wręczenie weksla nie powoduje, że została spełniona umowa darowizny. 

Jej wypełnienie nastąpi z chwilą faktycznej zapłaty, czyli z chwilą realizacji weksla przez uprawnionego, a więc dopiero wówczas 

nastąpi faktyczne wydatkowanie). 
5 Sprawozdanie obdarowanego z wykonania darowizny, czyli ze sposobu wydatkowania przekazanej kwoty na cele 

charytatywno-opiekuńcze podatnik powinien uzyskać w ciągu dwóch lat od dnia spełnienia darowizny. Sprawozdanie nie jest 

konieczne w momencie odliczenia darowizny, ale jeśli nie zostanie uzyskane w ciągu 2 lat, podatnik będzie musiał skorygować 

PIT za rok, w którym dokonał odliczenia do wysokości 6% dochodu (przychodu). 
6 Dochodu nie pomniejszamy o straty z lat ubiegłych. 
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W przypadku darowizn na cele krwiodawstwa – przysługuje odliczenie w wysokości ekwiwalentu za 

krew wynikającego z przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia rzadkich grup 

krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych wymagających przed pobraniem krwi zabiegu 

uodpornienia dawcy lub innych zabiegów oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew 

i związane z tym zabiegi. Niezależnie od tego, czy podatnik oddał krew, czy osocze, odliczenie 

przysługuje mu jedno – w wysokości ekwiwalentu za krew. Przy tej uldze nie ma podziału na 

ekwiwalent za krew, osocze i płytki krwi (zabieg aferezy).  

 

UWAGA! 

Dopuszczalne ilości oddanej krwi i częstotliwość jej oddawania regulują odrębne przepisy. 

Osoba oddająca honorowo krew lub osocze albo inny składnik krwi, może odliczyć od dochodu 

130 zł za litr każdego oddanego składnika krwi, pamiętając o limicie odliczenia nieprzekraczającym 6% 

uzyskanego dochodu. 

W przypadku odliczenia z tytułu zabiegu aferezy (trombaferezy i leukaferezy) kwota odliczenia jest 

uzależniona od ilości oddanych płytek krwi. 

 

Sposób odliczenia 

 

Kwota przekazanej darowizny odliczana jest od: 

 dochodu – przez podatnika opodatkowanego według skali podatkowej (uzyskującego np. 

dochody z pracy, umowy zlecenie, działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach 

ogólnych); 

 przychodu – przez podatnika opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym 

od przychodów ewidencjonowanych (uzyskującego przychody z najmu prywatnego bądź 

z działalności gospodarczej opodatkowane ryczałtem). 

 

UWAGA! 

Odliczeń dokonuje się w zeznaniu podatkowym: 

 w poz. 105 lub 106 deklaracji PIT-37 lub 

 w poz. 159 lub 160 deklaracji PIT-36 lub 

 w poz. 71 deklaracji PIT-28 

a także w dołączonej do nich informacji PIT/O w poz. 11-18. W części D tego załącznika podaje się 

również dane obdarowanego oraz wysokość dokonanej na jego rzecz darowizny. 

 

UWAGA! 

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą bądź osiągający przychody z najmu może z odliczenia 

korzystać już na etapie ustalania zaliczek na podatek dochodowy albo przy obliczaniu ryczałtu. Pozostali 

podatnicy uzyskujący dochody opodatkowane według skali (np. ze stosunku pracy, umów zlecenia 

i o dzieło) mogą skorzystać z odliczenia dopiero po zakończeniu roku. 

 

Informacje dodatkowe oraz wybrane przykłady 

 

I. Darowizny na cele pożytku publicznego 

 

1. Cele pożytku publicznego to sfera zadań publicznych, która obejmuje m. in. zadania wykonywane 

w zakresie: 
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 pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

 wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

 działalności charytatywnej; 

 ochrony i promocji zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, ratownictwa 

i ochrony ludności; 

 nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 

 krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; 

 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 

 ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

 pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju  

i za granicą; 

 promocji i organizacji wolontariatu. 

 

2. Warunkiem odliczenia darowizny na cele pożytku publicznego, jest przekazanie darowizny: 

 prowadzącym działalność pożytku publicznego organizacjom pozarządowym, o których 

mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego lub równoważnym 

organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego  

w innych niż Polska państwach Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego; 

 osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów 

o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP o stosunku Państwa do innych 

kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, 

jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; 

 stowarzyszeniom jednostek samorządu terytorialnego (art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie); 

 spółdzielniom socjalnym (art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie); 

 spółkom akcyjnym i spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubom sportowym 

będącym spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 

2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość 

dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między 

swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników (art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). 

 

3. Możliwość odliczenia darowizn przekazanych na rzecz OPP nie jest uzależniona od konieczności 

posiadania przez obdarowanego statusu OPP w postaci koniecznego wpisu do KRS. Warunkiem 

wystarczającym jest samo prowadzenie przez ten podmiot działalności pożytku publicznego 

w zakresie zadań określonych w stosownych przepisach. 

 

4. Darowizny podlegające odliczeniu to m.in. darowizny przekazane na rzecz: 

 ochotniczej straży pożarnej, 

 koła gospodyń wiejskich, 

 diecezji, 

 parafii, 
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 Caritas Polska, 

 klasztorów, 

 zakonów, 

 seminarium duchownego prowadzonego przez kościoły i związki wyznaniowe, 

 Radia Maryja, 

 Telewizji Trwam, 

 szkół (przedszkoli) niepublicznych (o kwalifikacji szkoły lub przedszkola jako organizacji 

pozarządowej decyduje charakter podmiotu, który zakłada i prowadzi tę szkołę lub 

placówkę; za organizację pozarządową można uznać tylko taką szkołę lub placówkę, 

która nie jest zakładana lub prowadzona przez przedsiębiorcę), 

 fundacji realizujących cele pożytku publicznego, 

 Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 

 stowarzyszeń realizujących cele pożytku publicznego, 

 szpitali za granicą, gdy są organizacją pozarządową realizującą cele pożytku publicznego, 

 UNESCO Polska, 

 szkolnego koła PCK. 

 

5. Nie podlegają odliczeniu darowizny przekazane m.in. na rzecz: 

 jednostki sektora finansów publicznych (tj. instytucji, której organem założycielskim jest 

jednostka samorządowa np. powiat): 

 szkoły publicznej, 

 biblioteki publicznej, 

 komendy policji, 

 domu dziecka; 

 rady rodziców działającej w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty, w szkołach 

i przedszkolach publicznych, jak i niepublicznych; 

 partii politycznych; 

 związków zawodowych i organizacji pracodawców; 

 samorządów zawodowych; 

 fundacji utworzonych przez partie polityczne; 

 osób fizycznych; 

 osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej 

prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu 

elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, 

a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz 

wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami. 

 

6. Darowizny na rzecz osób fizycznych (np. na leczenie dziecka pracownika) nie podlegają 

odliczeniu. Jednakże odliczeniu podlega darowizna z poleceniem, tj. np. darowizna dokonana na 

rzecz fundacji ze wskazaniem na konkretną osobę fizyczną. Jeżeli darczyńca ofiarował określoną 

sumę pieniężną fundacji (osobie prawnej) i polecił przeznaczenie tej sumy na sfinansowanie 

leczenia wskazanego przez siebie dziecka, nie mamy do czynienia ze zmianą po stronie 

obdarowanego. Jest nim nadal fundacja wymieniona w umowie i tylko ona ma prawo do 

rozporządzenia przedmiotem darowizny. Kwoty darowizn przekazane na rzecz osób prawnych 

podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania, mimo że darczyńca wskazał (w formie 

polecenia) cel i osobę trzecią, na której rzecz przedmiot darowizny ma być przeznaczony. 
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7. Darowizna pieniężna na rzecz schroniska dla bezpańskich psów i kotów, które jest oddziałem 

terenowym Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami (nie ma własnego statutu; we wpisie do KRS 

Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami podało oddziały terenowe, w których wymienione jest to 

schronisko) także podlega odliczeniu. 

 

II. Darowizny na cele kultu religijnego 

 

1. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ograniczają podmiotów, na rzecz 

których dokonane darowizny na cele kultu religijnego podlegają odliczeniu od dochodu darczyńcy. 

Ważny jest cel kultu religijnego. W potocznym znaczeniu kult religijny oznacza zewnętrzny 

aspekt religijny, w odróżnieniu od teoretycznej doktryny, ogół obrzędów religijnych, całokształt 

czynności religijnych. Zatem do dokonania odliczeń od dochodu darowizny na cele kultu 

religijnego wystarczające jest przeznaczenie środków pieniężnych na realizację zewnętrznych 

aspektów życia religijnego. 

 

2. Darowizny na cele kultu religijnego to m.in. darowizny przekazywane w szczególności kościołom, 

związkom religijnym i kościelnym osobom prawnym (zakony, parafie) na: 

 budowę czy remont, 

 wyposażenie, 

 zakup przedmiotów liturgicznych, np. monstrancji. 

 

3. Podatnik, który w roku podatkowym przekazał dwie darowizny: jedną na cele kultu religijnego, 

a drugą na rzecz organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego na cele 

pożytku publicznego może odliczyć obie przekazane darowizny, łącznie do wysokości 6% 

dochodu (przychodu). 

 

III. Darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą kościoła 

 

1. Działalność charytatywno-opiekuńcza kościoła obejmuje m.in.  

 prowadzenie zakładów dla sierot, starców, osób upośledzonych fizycznie lub umysłowo 

oraz innych kategorii osób potrzebujących opieki; 

 prowadzenie szpitali i innych zakładów leczniczych oraz aptek; 

 organizowanie pomocy w zakresie ochrony macierzyństwa; 

 organizowanie pomocy sierotom, osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi i epidemiami, 

ofiarom wojennym, znajdującym się w trudnym położeniu materialnym lub zdrowotnym 

rodzinom i osobom, w tym pozbawionym wolności; 

 prowadzenie żłobków, ochronek, burs i schronisk; 

 udzielanie pomocy w zapewnianiu wypoczynku dzieciom i młodzieży znajdującym się 

w potrzebie; 

 krzewienie idei pomocy bliźnim i postaw społecznych temu sprzyjających; 

 przekazywanie za granicę pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i osobom znajdującym się 

w szczególnej potrzebie. 

 

2. Jeśli darowizna została przekazana na cele charytatywno-opiekuńcze kościelnym osobom 

prawnym, wówczas jej odliczenia nie ogranicza żaden limit. 

Podstawą do bezlimitowego odliczenia darowizn kościelnym osobom prawnym na działalność 

charytatywno-opiekuńczą są ustawy regulujące stosunki Państwa do poszczególnych kościołów: 
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 o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej – art. 55 ust. 7; 

 o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego – art. 40 

ust. 7; 

 o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej 

Polskiej – art. 28 ust. 5; 

 o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej –

 art. 33 ust. 5; 

 o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej 

– art. 34 ust. 2; 

 o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko–Metodystycznego w Rzeczypospolitej 

Polskiej – art. 29 ust. 5; 

 o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej – art. 29 

ust. 5; 

 o stosunku Państwa do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej 

– art. 26 ust. 5; 

 o stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej – art. 27 

ust. 5; 

 o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej –

 art. 24 ust. 5; 

 o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko–Reformowanego w Rzeczypospolitej 

Polskiej – art. 19 ust. 2. 

 

3. Darowizna przekazana ca cele działalności charytatywno-opiekuńczej na rzecz kościelnej osoby 

prawnej (Ośrodka Pedagogiczno-Rehabilitacyjnego mieszczącego się w strukturze 

organizacyjno-prawnej Zgromadzenia Sióstr) w całości podlega odliczeniu od dochodu, o ile 

podatnik będzie posiadał dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego (a w przypadku 

darowizny innej niż pieniężna – dokument, z którego wynikać będzie wartość tej darowizny), 

oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu, a także – w okresie dwóch lat od dnia przekazania 

darowizny – sprawozdanie dotyczące jej przeznaczenia. 

 

IV. Ustalenie wartości i limitu darowizny podlegającej odliczeniu 

 

1. Podatnikowi, który w roku podatkowym honorowo oddał 2 litry krwi, przysługuje z tego tytułu 

odliczenie w kwocie 260 zł (tj. 2 x 130 zł). Zakładając, że w tym samym roku dokonał on również 

darowizny na cele kultu religijnego w kwocie 300 zł, a dochód podatnika wyniósł w roku 

podatkowym 15.000 zł – podatnik może odliczyć od swojego dochodu przekazane darowizny  

w pełnej wysokości. Mieszczą się one bowiem w 6% limicie dochodu, który wynosi 900 zł (6% 

z 15.000 zł). 

 

2. W przypadku oddania 25 litrów osocza odliczenie przysługuje w kwocie 3.250 zł (25 litrów 

x 130 zł). 

 

3. W przypadku zabiegu aferezy (trombaferezy i leukaferezy) – kwota odliczenia jest uzależniona 

od ilości oddanych płytek krwi. Jeżeli oddano w ciągu roku 12 razy po 250 ml otrzymamy 3 litry 

płytek krwi rocznie, co przekłada się na wartość darowizny 390 zł (3 l x 130 zł = 390 zł). 
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4. Podatnikowi, który osiągnął przychody opodatkowane w kwocie 50.000 zł oraz koszty ich 

uzyskania w kwocie 25.000 zł i który dokonał w roku podatkowym darowizn w łącznej wysokości 

35 % dochodu: 

 na rzecz OPP w wysokości 2.500 zł (10% dochodu), 

 na cele kultu religijnego w wysokości 1.250 zł (5% dochodu), 

 na cele charytatywno-opiekuńcze w wysokości 5.000 zł (20% dochodu) 

przysługuje odliczenie w następujących wysokościach: 

 na rzecz OPP do wysokości 6% dochodu, 

 na cele kultu religijnego do wysokości 6% dochodu. 

Łączna kwota odliczeń z tytułu dokonanych darowizn na rzecz OPP oraz na cele kultu religijnego 

nie może przekroczyć 6% dochodu. Dlatego podatnik nie może odliczyć pełnej kwoty 

dokonanych na te cele darowizn – może dokonać odliczenia od dochodu jedynie do wysokości 

6%, czyli do kwoty 1.500 zł (6% z 25.000 zł). 

Natomiast darowiznę przekazaną na cele charytatywno-opiekuńcze podatnik może odliczyć  

w pełnej wysokości, bez ograniczenia jakimkolwiek limitem. 

 

V. Dokumentowanie przekazanej darowizny u darczyńcy oraz obowiązki przekazującego 

darowiznę 

 

1. W przypadku darowizny dokonanej z rachunku płatniczego męża, jeżeli w tytule przelewu 

wpisane są imiona i nazwiska obojga małżonków, a dochód męża nie pozwala na odliczenie 

pełnej kwoty przekazanej darowizny – odliczenia może dokonać każde z małżonków, 

do wysokości dokonanej przez niego darowizny (oczywiście w granicach limitu 6% dochodu). 

Dysponują oni bowiem dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, na którym 

widnieją oboje małżonkowie jako osoby przekazujące darowiznę. 

 

2. W przypadku przekazania darowizny poprzez system PayU, w przypadku gdy w tytule przelewu 

widnieje jedynie kod alfanumeryczny – jeżeli oprócz dokumentu z systemu PayU 

potwierdzającego dokonanie wpłaty darowizny podatnik posiada także od fundacji potwierdzenie 

jej otrzymania, z którego będzie wynikać, że darowizna wpłynęła na rachunek płatniczy 

obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy, to podatnik ma prawo 

odliczyć przekazaną darowiznę od dochodu. 

 
Podstawa prawna: 
 

 art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), 

 art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od 

niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r., nr 144, poz. 

930 ze zm.). 

 

BROSZURA MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE STANOWI WYKŁADNI PRAWA 

 

Więcej informacji na temat rocznego rozliczenia podatku można uzyskać dzwoniąc do Krajowej 

Informacji Podatkowej: 

 z telefonu stacjonarnego pod numer 801 055 055, 

 z telefonu komórkowego pod numer 22 330 03 30. 


