ODLICZENIA PODATKOWE DAROWIZNY NA PARAFIĘ
Darowizny pieniężne przekazane na kościół można odpisywać od
podatku. Maksymalna wysokość odpisu wynosi 6% dochodu. Odliczenie
jest możliwe pod warunkiem, że wysokość darowizny jest
udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy.
Wyjaśnienie przepisów podatkowych przekazane przez Urząd
Skarbowy:
W zeznaniu podatkowym za rok 2006 podatnik może odliczyć darowizny
przekazane między innymi na cele:
- darowizny na cele pożytku publicznego dla organizacji prowadzących
działalność pożytku publicznego (limit odliczenia 6% dochodu)
- darowizny na cele kultu religijnego (limit odliczenia 6% dochodu)
- darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą dla kościelnych
osób prawnych (brak limitu odliczenia)
Beneficjentami odliczanych darowizn mogą być nie tylko
organizacje pożytku publicznego, ale również:
- organizacje pozarządowe, czyli nie będące jednostkami sektora
finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i
niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nie
posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów
ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia;
- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie
przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w
Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i
związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i
wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności
pożytku publicznego;
- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
Podatnik może również odliczyć darowizny dokonane na cele
kultu religijnego.
Odliczenie przysługuje pod warunkiem, że wysokość darowizny jest
udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy
obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna dokumentem z którego wynika wartość tej darowizny, oraz

oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.
Darowizny na rzecz kościelnych osób prawnych
Na podstawie Art. 55 ust. 7 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej możliwe jest
odliczenie od podstawy opodatkowania darowizny na rzecz Kościoła
Katolickiego (kościelnych osób prawnych, np. parafii) w pełnej wysokości
- bez uwzględnienia limitów określonych w ustawie o podatku
dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem:
- przekazania darowizny na kościelne cele charytatywno-opiekuńcze za
pokwitowaniem
- uzyskania od kościelnej osoby prawnej sprawozdania z zużycia środków
w terminie 2 lat od dnia przekazania darowizny.
Darowizna na cele charytatywno-opiekuńcze na rzecz kościelnych osób
prawnych nie jest objęta żadnym limitem. Jedynym limitem jest
wysokość podstawy opodatkowania podatnika (więcej nie da się po
prostu odliczyć.
Dokumenty:
Do dokonania odliczenia niezbędne jest posiadanie:
- pokwitowania otrzymania darowizny w chwili składania rozliczenia
rocznego,
- sprawozdania z wykonania darowizny, tzn. z przekazania kwoty
darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze - w terminie do 2 lat od dnia
spełnienia darowizny.
Posiadanie dowodu wpłaty na rachunek bankowy nie jest konieczne,
jednak eliminuje potrzebę dowodzenia, że przedmiot darowizny został
przekazany kościelnej osobie prawnej. Ponadto w razie nie otrzymania
sprawozdania dowód wpłaty na rachunek bankowy pozwoli na odliczenie
choć 6% dochodu w ramach ogólnego limitu.

