
1% podatku dla AEROKLUBU w Pińczowie 

1% – tak w skrócie mówimy o 1% podatku dochodowego osób fizycznych, który od 2004 
roku podatnicy mogą przekazywać na organizacje pożytku publicznego. 
 
1% to jedna setna część podatku dochodowego od osób fizycznych (sposób 
finansowego wsparcia), którą podatnik może przekazać wybranej przez siebie 
organizacji pożytku publicznego.  
 
1% nie jest darowizną ani ulgą. 

 Można powiedzieć, że ze społecznego punktu widzenia jest to przejaw demokracji 
bezpośredniej. Dzięki niemu każdy polski podatnik może samodzielnie zadecydować do 
kogo trafi część podatku dochodowego, który powinien zapłacić państwu. Korzystając z 
tej możliwości, "wspomagamy" ministra finansów w dystrybucji środków publicznych. Jeśli 
nie zdecydujemy się na przekazanie 1% organizacji pożytku publicznego, podatek za 
dany rok trafi do „wspólnego worka” i  na pewno nie dla Aeroklubu. 

 Z prawno-podatkowego punktu widzenia nie dysponujemy własnymi pieniędzmi, a tylko 
korzystamy z "uprzejmości" państwa, które pozwala nam samodzielnie zadecydować, 
gdzie trafią państwowe pieniądze. Nie ma to więc wiele wspólnego z darowizną, którą 
wykładamy dobrowolnie z własnej kieszeni. 

 

1% może przekazać osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą! 

1% podatku mogą przekazać: 
 podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, 
 podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, 
 podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 

19-procentowej stawki podatku. 

 

Czy firma może nam przekazać 1% 

To zależy, co rozumiemy pod pojęciem „firma”. Może chodzić zarówno o działalność 
gospodarczą prowadzoną przez osobę prawną (np. spółkę, przedsiębiorstwo państwowe, 
organizację pozarządową), jak i przez osobę fizyczną. 1% podatku dochodowego mogą 
przekazywać tylko osoby fizyczne (patrz punkt wyżej) 
1% nie mogą przekazywać osoby prawne, np. spółki, inne organizacje pozarządowe, 
przedsiębiorstwa państwowe itd. 

 

Kiedy podatnik rozlicza 1% - w roku w którym go przekazał, czy w roku następnym? 

Podatnik przekazuje 1% przy rozliczeniu podatkowym za rok poprzedni. Wygląda to na 
przykład tak. Od stycznia do kwietnia 2014 roku podatnicy wypełniają swoje zeznania 
podatkowe, gdy już wiedzą, jak wysoki podatek muszą zapłacić za 2013 rok (lub już zapłacili 
w zaliczkach podatkowych), mogą w swoim zeznaniu podatkowym wskazać, że część tego 
podatku (tj. 1%) chcą przekazać AEROKLUBOWI; podają wtedy jej nazwę i numer KRS w 
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odpowiedniej rubryce formularza PIT. Nie dokonują jednak samodzielnie wpłaty na konto 
organizacji. Pieniądze przekazuje urząd skarbowy. 

Ważne ! 

Prowadząc rozmowy z ludźmi często zadawałem pytanie czy Pan/Pani przekazał/a by 1 % 
podatku dla organizacji OPP. Ku mojemu zaskoczeniu odpowiedz brzmiała „TAK ale ode 
mnie nic by nie dostali bo co ja płacę tego podatku 20 zł” lub „ja mam zwrot podatku wiec nie 
mogę przekazać 1%”. Moi drodzy wydaje się to dziwne ale tak jest. Świadomość ludzi w 
zakresie 1% jest bardzo mała szczególnie tych ludzi, którzy podatki płacą „małe” lub maja 
„zwrot”. Warto takie osoby edukować, że to co dopłacamy do PITa lub oddaje nam Urząd 
Skarbowy jest różnicą w podatku, który np. pracodawca odprowadzam na co miesiąc a nie 
podatkiem należnym od którego wyliczamy 1% oraz że kwota wskazana jako 1% nie 
uszczupla naszego prywatnego budżetu! 

1 % obliczamy z kwoty PODATKU NALEŻNEGO (zaokrąglanego do pełnych złotych) 

Nie obliczamy podatku z Różnicy pomiędzy podatkiem należnym a sumą zaliczek 
pobranych przez płatników DO ZAPŁATY. 

Nie obliczamy podatku z Różnicy pomiędzy podatkiem należnym a sumą zaliczek 
pobranych przez płatników NADPŁATA. 

Niewskazanie organizacji OPP w deklaracji nie jest równoznaczne z tym, że zatrzymujemy 
1% dla siebie i analogicznie wskazanie OPP nie skutkuje pobraniem tej kwoty z naszych 
pieniędzy! 

Mówiąc o 1 % podatku nasuwają mi się mi się pewne porzekadło i znana sentencja. „Grosz 
do grosza i będzie kokosza”, „Kropla drąży skałę nie siłą lecz ciągłym padaniem”  

Dlatego, też zachęcam wszystkich, którym nie jest obojętny los Aeroklubu aby w sposób 
szczególny zaangażować się w promocję 1% (jeśli nawet nie trafi on do Aeroklubu trafi do 
innych organizacji a nie wspólnego worka ministerstwa finansów) 

 
Jak przekazać 1% podatku Stowarzyszeniu 
„AEROKLUB REGIONALNY W PIŃCZOWIE” 

Podmioty uprawnione - czyli kto może przekazać 1% 

Prawo, by przekazać 1% podatku dotyczy wszystkich podatników rozliczających w danym 
roku przychody podlegające opodatkowaniu, które nie są z podatku zwolnione. Mogą go 
rozliczyć zatem podatnicy rozliczający się: 

 poprzez skalę podatkową (niezależnie od źródła, np. umowy o pracę, zlecenia, praw 
autorskich, zbycia akcji, czy z tzw. innych źródeł), czyli poprzez standardowy PIT 
roczny z opodatkowaniem 18% i 32% 

 podatkiem liniowym, 
 ryczałtowo od przychodów ewidencjonowanych 
 podatnicy rozliczający przychody ryczałtowe wskazane w ustawie o PIT – zbycie 

nieruchomości, kapitały pieniężne, prawa majątkowe. 



Deklaracja podatkowa zawiera dwa pola, które są niezbędne by przekazać 1% rocznego 
podatku. W pola te wpisać należy: 

 numer KRS: 000 029 42 05 
 przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1% 

Bardzo istotne jest właściwe podanie danych organizacji. Błąd, szczególnie w numerze KRS 
spowoduje, że pieniądze nie będę przekazane na rzecz Aeroklubu (korekta tych danych 
może okazać się niemożliwa). 

W deklaracji rocznej podatnik może również zaznaczyć, że chce przekazać swoje dane 
Stowarzyszeniu. Wówczas zaznacza pole, poprzez które upoważnia organy skarbowe do 
przekazania informacji o darczyńcy (czyli własne dane osobowe) oddającym 1%. 

Podatnik w deklaracji może wskazać również konkretny cel, na który przekazuje się 1% 
podatku. 

 

Dla podatników wypełniających deklarację podatkową PIT-37 należy wypełnić rubryki: 

 122. Numer KRS: 000 029 42 05 
 123. Wnioskowana kwota: kwota, którą podatnik chce przekazać na rzecz OPP, 

wnioskowana kwota nie może przekraczać 1% kwoty podatku należnego (dla PIT-37 
jest to rubryka 118) po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół 

 124. Cel szczególowy 1%: konkretny cel, na który przekazuje się 1% podatku. 
 125. Wyrażam zgodę: zaznaczenie tej rubryki oznacza, że Urząd Skarbowy 

przekaże dane podatnika Fundacji - umożliwi to nam podziękowanie za przekazany 
1% podatku. 
 
Wzór wypełnienia rubryk dotyczących 1% podatku w formularzu PIT-37: 

 

 

Dla podatników wypełniających deklarację podatkową PIT-36 należy wypełnić rubryki: 

 301. Numer KRS: 000 029 42 05 
 302. Wnioskowana kwota: kwota, którą podatnik chce przekazać na rzecz OPP, 

wnioskowana kwota nie może przekraczać 1% kwoty podatku należnego (dla PIT-36 
jest to rubryka 184) po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół 

 303. Cel szczególowy 1%: konkretny cel, na który przekazuje się 1% podatku. 



 304. Wyrażam zgodę: zaznaczenie tej rubryki oznacza, że Urząd Skarbowy 
przekaże dane podatnika Fundacji - umożliwi to nam podziękowanie za przekazany 
1% podatku. 
 
Wzór wypełnienia rubryk dotyczących 1% podatku w formularzu PIT-36: 

 

 

Dla podatników wypełniających deklarację podatkową PIT-36L należy wypełnić rubryki: 

 104. Numer KRS: 000 029 42 05 
 105. Wnioskowana kwota: kwota, którą podatnik chce przekazać na rzecz OPP, 

wnioskowana kwota nie może przekraczać 1% kwoty podatku należnego (dla PIT-
36L jest to rubryka 54) po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół 

 106. Cel szczególowy 1%: konkretny cel, na który przekazuje się 1% podatku. 
 107. Wyrażam zgodę: zaznaczenie tej rubryki oznacza, że Urząd Skarbowy 

przekaże dane podatnika Fundacji - umożliwi to nam podziękowanie za przekazany 
1% podatku. 
 
Wzór wypełnienia rubryk dotyczących 1% podatku w formularzu PIT-36L: 

 

 

Dla podatników wypełniających deklarację podatkową PIT-38 należy wypełnić rubryki: 

 57. Numer KRS: 000 029 42 05 
 58. Wnioskowana kwota: kwota, którą podatnik chce przekazać na rzecz OPP, 

wnioskowana kwota nie może przekraczać 1% kwoty podatku należnego (dla PIT-38 
jest to rubryka 34) po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół 

 59. Cel szczególowy 1%: konkretny cel, na który przekazuje się 1% podatku. 



 60. Wyrażam zgodę: zaznaczenie tej rubryki oznacza, że Urząd Skarbowy przekaże 
dane podatnika Fundacji - umożliwi to nam podziękowanie za przekazany 1% 
podatku. 
 
Wzór wypełnienia rubryk dotyczących 1% podatku w formularzu PIT-38: 

 

 

Dla podatników wypełniających deklarację podatkową PIT-39 należy wypełnić rubryki: 

 50. Numer KRS: 000 029 42 05 
 51. Wnioskowana kwota: kwota, którą podatnik chce przekazać na rzecz OPP, 

wnioskowana kwota nie może przekraczać 1% kwoty podatku należnego (dla PIT-39 
jest to rubryka 29) po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół 

 52. Cel szczególowy 1%: konkretny cel, na który przekazuje się 1% podatku. 
 53. Wyrażam zgodę: zaznaczenie tej rubryki oznacza, że Urząd Skarbowy przekaże 

dane podatnika Fundacji - umożliwi to nam podziękowanie za przekazany 1% 
podatku. 
 
Wzór wypełnienia rubryk dotyczących 1% podatku w formularzu PIT-39: 

 

 

Dla podatników wypełniających deklarację podatkową PIT-28 należy wypełnić rubryki: 

 125. Numer KRS: 000 029 42 05 
 126. Wnioskowana kwota: kwota, którą podatnik chce przekazać na rzecz OPP, 

wnioskowana kwota nie może przekraczać 1% kwoty podatku należnego (dla PIT-28 
jest to rubryka 105) po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół 

 127. Cel szczególowy 1%: konkretny cel, na który przekazuje się 1% podatku. 



 128. Wyrażam zgodę: zaznaczenie tej rubryki oznacza, że Urząd Skarbowy 
przekaże dane podatnika Fundacji - umożliwi to nam podziękowanie za przekazany 
1% podatku. 
 
Wzór wypełnienia rubryk dotyczących 1% podatku w formularzu PIT-28: 

 


