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Pomagając naszej fundacji możesz zmniejszyć swoją podstawę 

opodatkowania. 

 Osoby/firmy wpierające Fundację mogą skorzystać z ulgi 

podatkowej i zmniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę 

darowizn przekazanych na cele wskazane 

 w  art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Działalność naszej fundacji wypełnia cele wskazane w ustawie, czyli 

obejmuje zadania  

w zakresie m.in. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego,  działalności charytatywnej itd.) 

 W świetle prawa możemy otrzymywać darowizny (być 

beneficjentami, obdarowanymi), ponieważ prowadzimy działalność w 

sferze pożytku publicznego  

 Darowiznę można odliczyć od podstawy opodatkowania: w 

przypadku osób fizycznych do 6%, w przypadku osób prawnych 

do 10% uzyskanego dochodu. Przykład: dla osób fizycznych (6% 

dochodu), jeśli osiągamy roczny dochód  

w wysokości 80.000 zł, to górna granica wysokości ulgi z tytułu 

darowizny, którą będzie można odliczyć w danym roku wynosi 4.800 

zł 

 Przedsiębiorco, możesz odliczyć dokonaną darowiznę od 

podstawy opodatkowania jeśli rozliczasz się według zasad 

ogólnych (stawka 18% do dochodu w wysokości 85.528 zł oraz 32% 

do nadwyżki) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. 

Darowizny nie odliczą natomiast przedsiębiorcy, którzy wybrali 

opodatkowanie podatkiem liniowym (stawka 19%) lub kartą 

podatkową 

 Odliczyć można nawet 100% przekazanej kwoty lub wartości w 

przypadku darowizn rzeczowych, trzeba jednak pamiętać, że 

wysokość odliczenia nie może przekroczyć 10% lub 6% uzyskanego 

dochodu 

 Pamiętaj, aby należycie udokumentować dokonaną darowiznę. Urząd 

skarbowy może wymagać od Ciebie:  

1. dowodu wpłaty na rachunek bankowy naszej fundacji - w 

przypadku darowizny pieniężnej (potwierdzenie przelewu). Jeśli 

dokonasz darowizny w formie innej niż pieniężnej, wymagany jest 

dokument, z którego wynika wartość tej darowizny oraz 

oświadczenie naszej fundacji o przyjęciu darowizny  
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2. możliwa jest również zapłata kartą płatniczą/kredytową, przy 

założeniu,  

że podatnik posiada również umowę darowizny, a także wyciąg z 

rachunku prowadzonego do karty 

 Podatnicy korzystający z odliczenia darowizn mają obowiązek 

wykazać  

w zeznaniu podatkowym, kwotę przekazanej darowizny, kwotę 

dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację 

obdarowanego (naszej fundacji), w szczególności jego nazwę, adres i 

numer identyfikacji podatkowej.  

Zachęcamy do wspierania naszej fundacji!  
 

 


