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 Jak przekazać 1% podatku dla OPP? 

1. Sprawdź, czy możesz przekazać 1% podatku 

organizacjom 

1% podatku dochodowego mogą przekazać organi-

zacjom: 

podatnicy podatku dochodowego od osób fizycz-

nych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z 

odpłatnego zbycia papierów wartościowych); 

podatnicy opodatkowani ryczałtem od przycho-

dów ewidencjonowanych; 

podatnicy prowadzący działalność gospodarczą i 

korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki po-

datku. 

1% mogą przekazać również emeryci, pod warun-

kiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 na 

podstawie PIT -u otrzymanego z ZUS. Podatnicy, 

którzy zdecydowali się na rozliczenie podatku przez 

pracodawcę nie mają możliwości przekazania 1%. 

2. Wybierz organizację pożytku publicznego (OPP), 

której chcesz przekazać 1% 

Wykaz organizacji pożytku publicznego którym 

podatnicy mogą przekazać 1% dostępny jest na 

stronach Departamentu Pożytku Publicznego 

MPiPS: http://www.pozytek.gov.pl/ 

3. Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym ze-

znaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-

28, PIT-38) 

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapła-

cenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach ze-

znania podatkowego (które zatytułowane są 

„Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na 

rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”) wpisu-

jemy numer pod jakim widnieje w Krajowym Reje-

strze Sądowym organizacja, której chcemy przeka-

zać 1% należnego podatku (art. 45c ust.3 ustawy o 

pdof). Numer ten znajdziemy na liście publikowa-

nej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, a tak-

że w bazie ngo.pl. 

Oprócz numeru KRS wybranej organizacji, w rubry-

kach PIT-u wpisujemy także kwotę, którą chcemy 

przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 

1% podatku należnego, wynikającego z zeznania po-

datkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek 

groszy w dół (art. 45c ust. 1 ustawy o pdof). 

Na jednym formularzu PIT podatnik może przekazać 

odpis 1% tylko jednej organizacji. Jeśli jednak podatnik 

rozlicza się na więcej niż jednym formularzu (ma różne 

rodzaje przychodów, np. z pracy i dochody z papierów 

wartościowych) - w każdym z nich może wskazać inną 

organizację pożytku publicznego. 

4. Złóż zeznanie podatkowe i zapłać podatek 

Wniosek podatnika o przekazanie 1% wybranej orga-

nizacji, zostanie zrealizowany tylko wtedy, gdy podat-

nik zapłaci w pełnej wysokości należny podatek. Najle-

piej, gdy uczyni to do końca okresu rozliczeniowego 

(czyli do 31 stycznia – dla ryczałtowców oraz do 30 

kwietnia – dla pozostałych podatników). Jeśli jednak 

nie uda się zachować tego terminu, może zapłacić 

podatek później (z odsetkami): ma na to dwa miesiące 

od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowe-

go (art. 45c ust. 2 ustawy o pdof). 

Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto wybra-

nej organizacji przekaże urząd skarbowy do lipca roku 

podatkowego, w którym jest składane zeznanie podat-

kowe. Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty 

przelewu. 

Jeśli podatnik błędnie zawyżył swój podatek (i tym 

samym zadeklarował „za duży” 1% dla wybranej orga-

nizacji)– wówczas urząd skarbowy „weźmie” różnicę 

między poprawnie obliczoną kwotą i tą zawyżoną z 

sumy, którą ma zwrócić podatnikowi (art. 77 c ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, Dz. 

U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm). 

źródło: www.pozytek.ngo.pl 

 Już wkrótce podatnicy otrzymają decyzje  

o wymiarze podatku od nieruchomości, rol-

nego i leśnego na 2013 rok. Przypominamy, 

że kolejne terminy rat podatku upływają  

15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopa-

da. Wpłat można dokonywać przelewem na 

konto UM: BZ WBK S.A.I O/Wolsztyn  

06-1090-1607-0000-0000-6000-5186 bądź  

w kasie urzędu (czynna w pon. od 8 do 

15.30, wt.—pt. od 7 do 14.30.) 

 W roku 2013 opłata za posiadanie psa wy-

nosi 45 zł i jest płatna do końca marca.  

Z  opłaty zwolnione są osoby, które ukończy-

ły 65 rok życia,  posiadające I gr. Inwalidzką 

lub adoptujący psa ze schroniska i posiadają-

cy odpowiednią umowę. Natomiast miesz-

kańcy wsi zwolnieni są z opłaty za pierwsze-

go psa, a za drugiego przy posiadaniu powy-

żej 1 ha ziemi. 

 Informujemy, że kasa Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej przy Urzędzie Miejskim  

w Wolsztynie w roku 2013 będzie czynna  

w następujących terminach: styczeń—

7,17,28; luty—7,18,27; marzec—7,18,27; 

kwiecień—8,17,26; maj—7,17,27; czer-

wiec—7,17,27; lipiec—8,17,26; sierpień—

7,16,27; wrzesień—6,17,27; październik—

7,17,28; listopad—7,18,27; grudzień—

6,17,27.  

 Dyżury Prezydium Rady Miejskiej  (od godz. 

10.00 do 11.00): 5 i 14 lutego—Przewodnicząca 

Bogusława Tuchocka; 7 i 19 lutego—Krzysztof 

Czeszak; 12 i 21 lutego —Maciej Wojciechowski. 

 Dyżury radnych (od godz. 15.00 do  16.00):  

4 lutego Zbigniew Korylczuk, 11 lutego—

Aleksander Jakowczyc, 18 lutego—Antoni Janik, 

25 lutego—Ryszard Kalitka.  

Szanowni  Państwo 

Zwracam się do wszystkich mieszkańców miasta i gminy 

Wolsztyn z prośbą o to, by przekazywali 1% należnego 

podatku dochodowego za 2012 rok na rzecz dowolnej 

organizacji pożytku publicznego działającej na naszym 

terenie. Są to zarówno kluby sportowe, fundacje poma-

gające osobom chorym lub niepełnosprawnym, ochotni-

cze straże pożarne czy inne stowarzyszenia.  

Z tytułu rozliczenia podatkowego za 2012 rok podatnicy 

podatku dochodowego od  osób fizycznych i podatnicy 

tzw. podatku ryczałtowanego mogą wskazać w zeznaniu 

podatkowym organizację pożytku publicznego na rzecz, 

której zostanie przekazany 1% ich należnego podatku. 

Wystarczy  po wyliczeniu zobowiązania podatkowego za 

2012 r. i w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego 

wpisać nazwę i numer wpisu do Krajowego Rejestru Są-

dowego organizacji na rzecz, której chcemy przekazać 

określoną kwotę do wysokości 1% należnego podatku.  

Poniżej zamieszczamy poradnik jak przekazać krok po 

kroku 1% podatku. To naprawdę nic nie kosztuje, a daje 

nam możliwość samodzielnego podjęcia decyzji kogo 

chcemy wspierać. Przy tak uproszczonej procedurze pro-

szę o wsparcie  wolsztyńskich organizacji pożytku pu-

blicznego, które prowadzą szereg  społecznie użytecz-

nych działań na rzecz mieszkańców w zakresie pomocy 

społecznej, ochrony zdrowia, edukacji, organizacji wypo-

czynku, sportu i kultury.  Bez tych działań życie naszej 

wspólnoty lokalnej byłoby znacznie uboższe. 

Proszę, pomóżmy sobie sami i przekażmy 1% należnego 

podatku dochodowego za 2012 rok na rzecz dowolnej 

organizacji pożytku publicznego  działających na terenie 

miasta i gminy Wolsztyn. 

    Burmistrz Wolsztyna 

    Andrzej Rogozinski 


