
Możliwość odliczenia darowizn przekazanych na cele pożytku publicznego 
od dochodu osoby fizycznej przewiduje art.  26 ustawy z dnia 26 lipca 
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 
1128 ze zm.), dalej jako UPIT,

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a) UPIT,  od dochodu mogą być odliczone
kwoty darowizn przekazanych między innymi na cele określone w art. 
4 ustawy z dnia 23.04.2002 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (dalej jako udppw), organizacjom, o których mowa w art. 3 
ust. 2 i 3 tej ustawy. Przy czym  odliczenie dokonywane jest w wysokości 
dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż do kwoty stanowiącej 6% 
dochodu, z tym zastrzeżeniem, iż jest to górny pułap łącznego odliczenia 
dla wszystkich darowizn dokonanych w danym roku podatkowym na 
wskazany powyżej cel, jak i inne cele określone w lit. b) – e) art. 26 ust. 1
pkt 9) UIT (kultu religijnego, krwiodawstwa, kształcenia zawodowego, na 
inwestycje w zakresie odbudowy pałaców i kamienic w Warszawie).  

Odliczeniu nie podlegają tutaj darowizny poniesione na rzecz osób 
prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości 
prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą 
na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, 
tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także 
pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, 
oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub 
handlu tymi wyrobami. Jeżeli zatem organizacja (fundacja lub 
stowarzyszenie) prowadzi tego rodzaju działalność, to nawet gdyby 
darowizna została przekazana na realizację wskazanego celu pożytku 
publicznego, który jest celem statutowym podmiotu, nie będzie 
przysługiwało omawiane odliczenie.

Stosownie do art. 26 ust. 6b UPIT, skorzystanie z odliczenia wymaga 
wykazania w zeznaniu rocznym kwoty przekazanej darowizny, kwoty 
odliczenia oraz danych pozwalających na  identyfikację obdarowanego. 
Darowizna powinna być udokumentowana w sposób określony w art. 26 
ust. 7 UPIT, to jest na podstawie:

1) dowodu wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego 
rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy - w przypadku 
darowizny pieniężnej;
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2) dowodu, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz 
wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej
przyjęciu - w przypadku darowizny innej niż pieniężna lub innej niż 
określona w ust. 1 pkt 9 lit. c.

Aby organ podatkowy nie miał wątpliwości co do celu darowizny, w tytule 
przelewu zasadne będzie wskazanie celu pożytku publicznego z katalogu 
zawartego w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, 
spójnego z konkretnym celem wymienionym w Statucie danej organizacji.
 

 

Podobnie unormowano odliczenie darowizn dokonywanych przez 
podatników  podatku dochodowego od osób prawnych. W regulacji art.  18
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od 
osób prawnych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.1800 ze zm.), dalej jako UCIT, 
ustawodawca wprowadził dwie przesłanki odliczenia od podstawy 
opodatkowania darowizn, to  jest :

- przesłanka przedmiotowa - spełnienie określonego celu na który 
następuje przekazanie świadczenia, czyli realizacja zadania publicznego 
wymienionego w art. 4 udppw;

- przesłanka podmiotowa – odbiorcą darowizny są organizacje, o których 
mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważne organizacje, 
działające na podstawie przepisów  obowiązujących w państwie 
członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do EOG, 
prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, 
realizujące te cele. W tym przypadku jednak łączny limit odliczenia  jest 
wyższy i nie może przekraczać 10% dochodu.

Według art. 18 ust. 1c UCIT,  odliczenie darowizn, stosuje się, jeżeli 
wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek 
płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek 
płatniczy, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z 
którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego 
o jej przyjęciu. Podatnicy korzystający z odliczenia darowizn są obowiązani
wykazać w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, kwotę przekazanej 
darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na 
identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę, adres i numer 
identyfikacji podatkowej lub numer uzyskany w innym niż Rzeczpospolita 
Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie 
należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym 
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obdarowany ma siedzibę, służący dla celów podatkowych identyfikacji 
(ust. 1g).

Odrębną kwestią jest rozliczenie darowizn po stronie organizacji 
obdarowanych przez osoby fizyczne oraz podatników CIT. Zgodnie z art. 
18 ust. 1e UCIT są oni obowiązani:

1) w zeznaniu rocznym wyodrębnić z przychodów kwotę ogółem 
otrzymanych darowizn ze wskazaniem celu jej przeznaczenia zgodnie ze 
sferą działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 4 udppw, 
wraz z wyszczególnieniem darowizn pochodzących od osób prawnych z 
podaniem nazwy i adresu darczyńcy, jeżeli jednorazowa kwota darowizny 
przekracza 15 000 zł lub jeżeli suma wszystkich darowizn otrzymanych w 
danym roku podatkowym od jednego darczyńcy przekracza 35 000 zł;

2) w terminie składania zeznania, udostępnić do publicznej wiadomości, 
poprzez publikacje w Internecie, środkach masowego przekazu lub 
wyłożenie dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych, 
informacje, o których mowa w pkt 1. Fakt udostępnienia informacji, należy
potwierdzić w zeznaniu, za rok podatkowy, w którym podatnik otrzymał 
darowizny.

Z art. 18 ust. 1eb wynika natomiast, że  z obowiązku upublicznienia 
informacji, zwolnione są podmioty, których dochód za dany rok podatkowy
nie przekracza kwoty 20 000 zł.

 

Podsumowując, darowizny na cele publiczne i społeczne objęte są ulgą 
podatkową polegającą na odliczeniu przekazanej kwoty od dochodu 
podatnika, którego dokonuje się w zeznaniu rocznym. Skorzystanie z 
odliczenia dotyczy darowizn dokonanych na rzecz określonej organizacji 
realizującej cele pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (np. na rzecz 
fundacji, stowarzyszeń, spółek z o.o. non profit, spółdzielni socjalnych). 
Drugim warunkiem odliczenia, jest przeznaczenie darowizny na jeden z 
celów określonych w art. 4 ww. ustawy, który musi być jednocześnie 
celem statutowym organizacji:  

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

1a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
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1aa)  tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych 
wspólnoty samorządowej;

1b) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości
prawnej społeczeństwa;

2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

3) działalności charytatywnej;

4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania 
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej;

5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 
regionalnego;

5a) działalności na rzecz integracji cudzoziemców;

6) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w 
rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.
U. z 2020 r. poz. 295 i 567);

7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

9) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

11) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości;

12) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i 
innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań 
technicznych w praktyce gospodarczej;

13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

15) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i 
młodzieży;

16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
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19) turystyki i krajoznawstwa;

20) porządku i bezpieczeństwa publicznego;

21) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej;

22) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

22a) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

23) ratownictwa i ochrony ludności;

24) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i 
wojen w kraju i za granicą;

25) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;

26) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów 
i współpracy między społeczeństwami;

27) promocji i organizacji wolontariatu;

28) pomocy Polonii i Polakom za granicą;

29) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

29a) działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w 
rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza 
granicami państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1569 i 1726);

30) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

31) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka;

32) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

32a) rewitalizacji;

33) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a.

 

Należy pamiętać o prawidłowym udokumentowaniu darowizny pieniężnej 
dowodem wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek 
w banku, inny niż rachunek płatniczy, który powinien zawierać dane 
identyfikacyjne obdarowanego oraz wskazywać cel (lub cele) na jaki 
przeznaczona jest darowizna.
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Odliczeniu podlega kwota dokonanej darowizny, z zastrzeżeniem że w 
przypadku osób fizycznych nie może być to łącznie więcej niż 6% 
dochodu, zaś co do podatników podatku dochodowego od osób prawnych, 
odliczenie łączne nie może przekroczyć 10% dochodu.


