DAROWIZNY (źródło: www.ngo.pl)

Darowizny osób fizycznych:
Zapisy Ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) dotyczące możliwości odliczenia
darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny:
1) - przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),
- organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom), o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,
- prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych (niekoniecznie
posiadającym status organizacji pożytku publicznego) określonych w tej ustawie.
2) - przekazane na cele kultu religijnego
Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego
dochodu (art. 26 ust. 1 pkt 9 ust. o pdpf).


Opis sfery zadań publicznych



Organizacje na rzecz, których można przekazywać darowizny



Ustawa o podatku dochodowym osób fizycznych

Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być
udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji.
Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług - dokumentem potwierdzającym przekazanie tej
darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

Darowizny osób prawnych:
Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące
możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można
odliczyć darowizny:
1) - przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),
- organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,
- prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w
tej ustawie.
2) - przekazane na cele kultu religijnego
można odliczyć od dochodu darowizny do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu.

OŚWIADCZENIE

Fundacja „Głos Ewangelii” nie będąc organizacją pożytku publicznego, spełnia i realizuje
cele ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w
sferze zadań publicznych, o której mowa w ustawie.

Działalność fundacji realizuje zadania w zakresie:

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) działalności charytatywnej;
3) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4) działalności na rzecz mniejszości narodowych;
5) ochrony i promocji zdrowia;
6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
7) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
8) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
9) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
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