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Opracowała:
Katarzyna Olejnik
Kierownik Biura

Darowizna
Szansa, by zrobić coś dobrego 

oraz obniżyć podatek.
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Darowizna to możliwość wsparcia 
dla organizacji pozarządowych

Kto może przekazać darowiznę?

Darowizny może dokonać osoba fizyczna, w tym osoba fizyczna prowadząca 
działalność gospodarczą oraz osoba prawna, np. spółka. 

Jak dokumentować przekazanie darowizny?

• Dla standardowej pieniężnej wpłaty darowizny wystarczy potwierdzenie przelewu
bankowego.

• W niektórych przypadkach konieczny jest dokument potwierdzający darowiznę
oraz wydatki z nią związane, np. akt notarialny przy przekazaniu nieruchomości.

• W przypadku darowizny rzeczowej, należy posiadać dowód, np. umowa,
z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej
darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.
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Jak odliczać darowiznę?
Kwotę udokumentowanej darowizny odlicza się od dochodu.
Ale uwaga! O ile nie została ona wcześniej zaliczona w koszty firmy obniżające dochód 
(tzw. Koszty Uzyskania Przychodu).

Osoba fizyczna prowadząca 

działalność gospodarczą (PIT).

Osoba prawna, 

np. Spółka (CIT).

Odliczenie darowizny do 6% kwoty dochodu 

lub przychodu firmy.

Odliczenie darowizny do 10% dochodu firmy.

Brak możliwości odliczenia darowizny 

dla działalności rozliczanej podatkiem liniowym.

Wyjątek! Darowizny „covidowe”.

Możliwość stosowania ulgi bez wyłączeń.

Odliczenie 100% darowizny na rzecz  

przeciwdziałania COVID-19, darowiznach sprzętu 

komputerowego dla placówek oświatowych, 

po 1 kwietnia 2021 do miesiąca odwołania 

epidemii.

Odliczenie 100% darowizny na rzecz 

przeciwdziałania COVID-19, darowiznach sprzętu 

komputerowego dla placówek oświatowych, 

po 1 kwietnia 2021 do miesiąca odwołania 

epidemii.
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Na jakie cele przekazać darowiznę, 
aby skorzystać z ulgi?

• Cele pożytku publicznego

• Kultu religijnego

• Z tytułu krwiodawstwa

• Charytatywno-opiekuńcze Kościoła (ulga: 100% darowizny)

• Na rzecz szkół i cele edukacji zawodowej

• Na przeciwdziałanie COVID-19

• Na cele realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, 
Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie
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Przykłady

Cele: pożytku publicznego (OPP), kształcenia zawodowego, krwiodawstwa, kultu religijnego.

Dochód
100 000 zł

Darowizna 
10 000 zł

Ulga
6 000 zł

• Osoba prawna

Cele: przeciwdziałanie COVID-19 po 1 kwietnia 2021 do miesiąca odwołania epidemii. 

Dochód
100 000 zł

Darowizna 
10 000 zł

Ulga
10 000 zł

Dochód
100 000 zł

Darowizna 
20 000 zł

Ulga
20 000 zł

Dochód
100 000 zł

Darowizna 
20 000 zł

Ulga
20 000 zł

Osoba fizyczna prowadząca 

działalność gospodarczą

Osoba prawna, np. Spółka
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Jak sprawdzić organizację, 
której przekazywana jest darowizna?

Organizację najlepiej sprawdzić na stronie Ministerstwa Finansów

https://www.finanse.mf.gov.pl/pp/wyszukiwarki/wyszukiwarka-opp

https://www.finanse.mf.gov.pl/pp/wyszukiwarki/wyszukiwarka-opp
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Ostrzegamy przed fałszywymi akcjami!

Źródło:

https://twitter.com/CERT_Polska/status/1498299636095893506/photo/1

https://twitter.com/CERT_Polska/status/1498299636095893506/photo/1
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Źródło:

https://unicef.pl/co-robimy/aktualnosci/komunikaty/uwaga!-ostrzegamy-przed-oszustami-podszywajacymi-sie-pod-unicef-polska

Ostrzegamy przed fałszywymi akcjami!

https://unicef.pl/co-robimy/aktualnosci/komunikaty/uwaga!-ostrzegamy-przed-oszustami-podszywajacymi-sie-pod-unicef-polska
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Darowizny: Podsumowanie
• Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane VAT, za kwotę darowizny

uważa się wartość towaru plus VAT - w części przekraczającej kwotę podatku
naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o VAT
z tytułu dokonania tej darowizny.

• Nie podlegają odliczeniu darowizny na rzecz:

• osób fizycznych,

• osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą, która polega 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.

• Darowiznę można odliczyć w zeznaniu rocznym.

• Podmioty realizujące cele pożytku publicznego nie muszą posiadać formalnie statusu
OPP ale muszą realizować jeden z celów zapisanych w Ustawie o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, a sama darowizna ma zostać przekazana na
pokrycie tego celu.
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Źródła oraz więcej informacji:

1. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych 

(Dz.U.2021.1800 t.j.z dnia 2021.10.04)

2. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych

(Dz.U.2021.1128 t.j. z dnia 2021.06.24)

3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j. z dnia 2020.06.18)

4. 4_Darowizny.pdf (kis.gov.pl)

5. Darowizny na działalność pożytku publicznego (podatki.gov.pl)

6. Darowizna, a podatek dochodowy w praktyce (businessinsider.com.pl)

7. https://serwisy.gazetaprawna.pl/pit/artykuly/8112124,ulga-darowizna-pit-2021-

za-2020-odliczenie-preferencja-koronawirus-opp.html

Niniejszy materiał nie stanowi oficjalnej wykładni prawa i nie może być stosowany 

jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sporach.

https://www.kis.gov.pl/documents/6609173/9290114/4_Darowizny.pdf
https://www.podatki.gov.pl/cit/ulgi-i-odliczenia/darowizny/darowizny-cit-na-ppp/
https://businessinsider.com.pl/poradnik-finansowy/darowizna-a-podatek-dochodowy-w-praktyce/0s1y58e
https://serwisy.gazetaprawna.pl/pit/artykuly/8112124,ulga-darowizna-pit-2021-za-2020-odliczenie-preferencja-koronawirus-opp.html


Zapraszamy do współpracy
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CompNet Sp. z o. o.

biuro@comp-net.pl

www.comp-net.pl

63 240 65 32

Konińska Izba Gospodarcza

kig@kig.konin.pl

www.kig.konin.pl

63  245 88 00
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