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INFORMACJA PR AWNA  

NA TEMAT ULGI PODATKOWEJ  

Z TYTUŁ U DAROWIZNY NA DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO  
 

- na zlecenie Wandy i Marka Pawłowskich - 

 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

 

Darowizna przekazana na działalność pożytku publicznego  podlega odliczeniu od podstawy 

opodatkowania w wysokości dokonanej darowizny. Przedmiotowa ulga podatkowa przewidziana jest 

zarówno w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a  ustawy) jak 

i w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy). W przypadku osób 

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą rozliczających się na zasadach podatku liniowego 

albo karty podatkowej skorzystanie z ulgi nie jest możliwe. 

 

Ustawy podatkowe przewidują następujące limity odliczeń z tytułu przekazania darowizn: 

- dla osób fizycznych – odliczenie do 6% rocznego dochodu, 

- dla osób prawnych – odliczenie do 10% rocznego dochodu. 

 

II. PODSTAWOWE WARUNKI SKORZYSTANIA Z ULGI PODATKOWEJ 

 

Warunkiem skorzystania z omawianego zwolnienia jest przekazanie darowizny: 

- na jeden z celów określonych art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

(działalność pożytku publicznego – np. działalność charytatywna, promocja i ochrona zdrowia), 

- na rzecz organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego, o której mowa w art. 3 ust. 2 i 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (np. na rzecz fundacji), 

- poprzez wpłatę na rachunek bankowy organizacji. 

 

Zwolnienie dotyczy również tzw. darowizn z poleceniem tj. takich, które przekazywane są na rzecz 

organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na sfinansowanie określonego 

zadania (np. pokrycie kosztów leczenia konkretnej osoby wskazanej w tytule przelewu).  

 

III. FUNDACJA SPEŁNIONYCH MARZEŃ 

 

Fundacja Spełnionych Marzeń (nr KRS 0000128832) jest organizacją, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, posiadającą status „organizacji pożytku publicznego” (OPP). 

W związku z powyższym przekazanie tej Fundacji darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na leczenie Emilii 

Pawłowskiej uprawniać będzie darczyńcę do zastosowania omawianej ulgi podatkowej na 

przedstawionych powyżej zasadach. 

 

 

 


