
ULGI PODATKOWE DLA DARCZYŃCÓW
Darczyńcy mogą odliczyć od podstawy opodatkowania darowizny dokonane na rzecz organizacji społecznych.
Kwota odliczenia od podstawy opodatkowania nie może przekroczyć w ujęciu rocznym 10% dochodu
podatkowego w przypadku firm oraz 6% w przypadku osób fizycznych.

Przykład 1:

Jan ma 85 000 przychodu (zapłaci 17% podatku), w minionym roku przekazał darowizny w wys. 1 000 zł,

o 170 zł zmniejszy się jego podatek, czyli darowizna realnie „kosztowała” go 830 zł

Przykład 2:

Anna ma 200 000 zł przychodu (zapłaci 32% podatku), w minionym roku przekazała darowizny w wysokości
10 000 zł

o 3 200 zmniejszy się jej podatek, czyli darowizna realnie „kosztowała” ją 6 800 zł



MACHANIZM ULG PODATKOWYCH DLA DARCZYŃCÓW

Przykład 1

Jan Kowalski jest w pierwszym progu podatkowym. W minionym roku jego przychód przed
opodatkowaniem wyniósł 85 000 zł. Podlega opodatkowaniu w wysokości 17%. Jan wspiera organizacje
społeczne i przekazał wybranym organizacjom 1 000 zł.

Dzięki obecnym zachętom podatkowym dla darczyńców, może tą kwotę odliczyć od podstawy
opodatkowania (nie zapłaci 17% podatku od 1 000 zł, które przekazał jako darowiznę). Innymi słowy, od
kwoty 1 000 zł nie zapłaci podatku i „zaoszczędzi” tym samym 170 zł.

Mimo że przekazał 1 000 zł na darowizny, to o 170 zł pomniejszył swój podatek. Oznacza to, że jego
darowizna kosztowała go realnie 830 zł, a 170 zł „dołożyło” do niej państwo.

Jan ma 85 000 zł przychodu 
podatkowego

Przekazał 
1 000 zł 
jako 
darowizny

O 170 zł zmniejszy się 
podatek Jana



MACHANIZM ULG PODATKOWYCH DLA DARCZYŃCÓW

Przykład 2

Anna jest w drugim progu podatkowym. W minionym roku jej przychód przed opodatkowaniem wyniósł
200 000 zł. Podlega opodatkowaniu w wysokości 32%. Anna wspiera organizacje społeczne i przekazała
wybranym organizacjom 10 000 zł.

Dzięki obecnym zachętom podatkowym dla darczyńców, może tą kwotę odliczyć od podstawy
opodatkowania (nie zapłaci 32% podatku od 10 000 zł, które przekazała jako darowiznę). Innymi słowy, od
kwoty 10 000 zł nie zapłaci podatku i „zaoszczędzi” tym samym 3 200 zł.

Mimo że przekazała 10 000 zł na darowizny, to o 3 200 zł pomniejszyła swój podatek. Oznacza to, że jej
darowizna kosztowała ją realnie 6 800 zł, a 3 200 zł „dołożyło” do niej państwo.

Anna ma 200 000 zł 
przychodu podatkowego

Przekazała 
10 000 zł 
jako 
darowizny

O 3 200 zł zmniejszy się 
podatek Anny


