
Na podstawie Art.55 ust.7 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r.o stosunku Państwa do Kościoła 
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.89.29.154 z dnia 23 maja 1989 z późn. 
zm)  możliwe jest  odliczenie od podstawy opodatkowania darowizny na rzecz 
Kościoła  Katolickiego  (kościelnych  osób  prawnych,  np.  parafii) w  pełnej 
wysokości - bez uwzględnienia limitów określonych w ustawie o podatku dochodowym 
od osób fizycznych, pod warunkiem:
-  przekazania  darowizny na  kościelne  cele  charytatywno-opiekuńcze  za 
pokwitowaniem
-  uzyskania od  kościelnej  osoby  prawnej  sprawozdania  z  zużycia  środków w 
terminie 2 lat od dnia przekazania darowizny.
 Sprawozdanie nie jest konieczne dla  odliczenia darowizny, jeżeli  jednak nie zostanie 
uzyskane  w  terminie  2  lat  od  dnia  przekazania,  podatnik  będzie  zobowiązany  do 
skorygowania PIT za rok, w którym dokonał odliczenia, do wysokości limitu określonego 
w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odliczenie będzie możliwe, jeżeli 
darowizna została  dokonana w formie  wpłaty  na  rachunek bankowy,  gdyż  tylko  taka 
wpłata pozwala na dokonanie odliczenia zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od 
osób fizycznych.

Odliczenia od dochodu

Rodzaj Limit

Darowizny  na  cele  pożytku  publicznego  dla  organizacji  prowadzących 

działalność pożytku publicznego.

Darowizny na cele kultu religijnego

Darowizny na cele krwiodawstwa (honorowe krwiodawstwo)

6% 

dochodu

Darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą dla kościelnych osób 

prawnych
Brak limitu

Limit i dokumenty

Darowizna na cele  charytatywno-opiekuńcze na  rzecz  kościelnych  osób prawnych  nie 

jest objęta żadnym limitem. Jedynym limitem jest wysokość podstawy opodatkowania 

podatnika (więcej nie można po prostu odliczyć ).

Do dokonania odliczenia niezbędne jest posiadanie:

• dowodu wpłaty (przelewu)  na rachunek bankowy obdarowanego w przypadku 

darowizny  pieniężnej,  potwierdzającego  kwotę  darowizny,  a  w  przypadku 

darowizny  innej  niż  pieniężna  -  dokumentem,  z  którego  wynika  wartość  tej 

darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu; 

• pokwitowania   otrzymania darowizny w chwili składania rozliczenia rocznego, 
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• sprawozdania z wykonania darowizny  , tzn. z przekazania kwoty darowizny na cele 

charytatywno-opiekuńcze  -  w  terminie  do  2  lat  od  dnia  spełnienia  darowizny 

(dokonania przelewu, wpłaty). 

W zeznaniu wykazujemy komu i ile przekazaliśmy tytułem darowizny.

Uwaga:

Osoby pobierające emeryturę lub rentę mogą również dokonać wpłaty 1%, ale muszą 
rozliczać się same - nie przez ZUS. Powinni złożyć PIT-37, wypełnić go w szczególności w 
rubrykach 124-126 i oczywiście złożyć nie później niż do 30 kwietnia 2008 r.

Wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego 

PIT-28,  PIT-36,  PIT-36L,  PIT-37  czy PIT-38. 1%  przekazują  więc  w  tym  roku 

również podatnicy podatku liniowego, ryczałtowcy oraz podatnicy grający na giełdzie. Nie 

można przekazać 1% karty podatkowej. Wniosek taki można również złożyć na piśmie, w 

postaci odrębnego podania, wystarczy jednak - i jest to o wiele prostsze - w zeznaniu 

rocznym wskazać nazwę i numer wpisu do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego).

Nie można pomylić się w nazwie czy numerze KRS. Pomyłka w numerze KRS może 

prowadzić do wskazania zupełnie innej organizacji. 

Warunkiem skutecznego  skorzystania  z  ulgi  jest  złożenie  zeznania  w  terminie. 

Zeznania  złożone  po  terminie  nie  dają  prawa przekazania  1%,  nawet  jeżeli  wniosek 

został odrębnie złożony wcześniej.
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