
 
 1% podatku na rzecz OPP 

 
1. Wykaz organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku zamieszczony jest na stronie      

 internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
 www.mpips.gov.pl  
2. Wykaz ma formę elektroniczną. Jakie OPP mogą być ujęte w wykazie oraz zasady jego 

prowadzenia określają przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
3. Warunkiem przekazania 1% podatku jest: 

- terminowe złożenie zeznania, a w przypadku korekty – złożenie korekty w ciągu                   
jednego miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania   

- zapłata podatku nie później niż w terminie dwóch m-cy od upływu terminu dla złożenia 
zeznania   

4. Wypełnienie wniosku polega wyłącznie na podaniu w zeznaniu podatkowym numeru wpisu 
do KRS jednej wybranej organizacji oraz kwoty na jej rzecz nieprzekraczającej 1% podatku 
należnego.  W jednym zeznaniu podatnik może wskazać tylko jedną OPP. Jeżeli składa 
więcej zeznań np. PIT-28 i PIT-37 w każdym z nich można wskazać inną OPP. 

5. Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może również podać dodatkowe 
informacje, które  mogą mieć wpływ na dystrybucję środków gromadzonych przez 
organizację pożytku publicznego (np. na konkretny cel, dla konkretnej osoby). Informację tę 
podatnik będzie mógł zamieścić w rubryce "Cel szczegółowy 1%”, znajdującej się 
bezpośrednio pod wnioskiem o przekazanie 1% podatku należnego. Powyższe informacje 
zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego przez organ podatkowy jako 
uszczegółowienie przekazanych kwot. 

6.  W składanym zeznaniu podatkowym (odpowiednio w jego korekcie) można ponadto 
wyrazić zgodę, aby naczelnik urzędu skarbowego przekazał OPP dane identyfikacyjne i 
adresowe osób, które wypełniły wniosek oraz wysokość kwoty podanej we wniosku. 
Wystarczy w tym celu zaznaczyć w zeznaniu podatkowym kwadrat „Wyrażam zgodę” w bloku 
„Informacje uzupełniające”. 

7. 1% mogą przekazać również emeryci i renciści, którzy od organu rentowego otrzymali PIT-
40A. Wystarczy, że na bazie otrzymanego rocznego obliczenia podatku złożą w urzędzie 
skarbowym zeznanie podatkowe. 

8. Jeżeli po przekazaniu 1% na rzecz OPP obniżeniu ulegnie podatek należny (np. w wyniku 
korekty albo decyzji organu podatkowego), zwracana nadpłata zostanie pomniejszona o 
kwotę stanowiącą nadwyżkę ponad kwotę już przekazaną, a możliwą do przekazania po 
obniżeniu podatku należnego. 

 
 
 
 

http://www.mpips.gov.pl/

