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1% - 2016 r.

ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
„1% podatku na rzecz Związku OSP RP”
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jak co roku kieruje prośbę
do wszystkich identyfikujących się ze Związkiem o wspólne zaangażowanie w kampanię
„1% podatku na rzecz Związku OSP RP”.
Apel kierujemy do strażaków ochotników, działaczy oraz członków współdziałających
i sympatyków Związku OSP RP. Głównie zachęcamy strażaków ochotników,
a przede wszystkim tych mających bezpośredni kontakt z podatnikami mieszkającymi na terenie
działania swoich jednostek. Dzięki instytucji 1% możemy pozyskać dodatkowe źródło
finansowania naszej działalności statutowej, a także bezpośrednio wpłynąć na to, do kogo
trafią pieniądze z naszych podatków.
Początek nowego roku 2016 to czas składania zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego
dochodu w roku podatkowym 2015 jak: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz zeznań
o wysokości osiągniętych przychodów ewidencjonowanych - PIT-28.
1% - To pomoc, która nic nie kosztuje darczyńcę.
Wystarczy, że rozliczając się z urzędem skarbowym w 2016 roku w zeznaniu za rok
podatkowy 2015:
1) we „WNIOSKU O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ
ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)”, który znajduje się na końcu
każdego zeznania rocznego wpiszemy numer KRS Związku: 0000 116 212,
2) w części "INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”, w „Celu szczegółowym 1%"
wpiszemy skróconą nazwę Ochotniczej Straży Pożarnej, np. OSP w …………………
oraz jej dokładny adres włącznie z kodem pocztowym.
Przypomnijmy, że w przypadku Związku OSP RP
•
•
•

1% to wskazanie dla urzędu skarbowego mówiące o tym, że 1% naszego podatku urząd
winien przekazać na rzecz Związku OSP RP, a pozostałą część - 99% do budżetu
państwa,
1% to jedna setna części podatku należnego, którą podatnik może wesprzeć
wskazaną przez siebie OSP za pośrednictwem Związku,
1% nie zwiększa naszych zobowiązań wobec budżetu jak również nie zmniejsza kwoty
ewentualnego zwrotu podatku.
Nasza kampania potrzebuje
Tylko trochę chęci i czasu oraz dotarcia do podatnika i poinformowania
Go o możliwości przekazania 1% na rzecz Związku OSP RP.

1. Urząd Skarbowy zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) art. 45c. 1. – 8. oraz ustawą z dnia
20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) art. 21b. ust. 1. – 8.
przekaże w terminie od maja do lipca 2016 roku kwotę wskazaną we wniosku na rachunek
bankowy Związku OSP RP.
2. Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwy według siedziby Związku OSP RP przekaże
we wrześniu 2016 roku zbiorczą informację o:
1) danych identyfikacyjnych darczyńcy (imię, nazwisko i adres), w tym obojga małżonków,
którzy na wniosek podlegają łącznemu opodatkowaniu,
2) wysokości kwoty deklarowanej przez podatnika na rzecz Związku OSP RP,
3) przeznaczeniu kwoty 1% podatku należnego przez Związek OSP RP na cel szczegółowy,
- jeżeli podatnik w zeznaniu podatkowym lub korekcie zeznania, wyraził zgodę na przekazanie
danych wymienionych wyżej oraz wskazał cel szczegółowy.
3. Związek OSP RP pozyskane środki w roku 2016 zgodnie z regulaminem „1% podatku na
rzecz Związku OSP RP” postawi do dyspozycji Ochotniczym Strażom Pożarnym wskazanym
przez podatników. Oddziały Wojewódzkie ZOSP RP sfinansują wskazany przez OSP jej cele
statutowe do wysokości pozyskanych wpłat z 1%.
4. Związek jest na wykazie organizacji pożytku publicznego (OPP) uprawnionych
do otrzymywania 1% za rok podatkowy 2016. Wykaz zamieszczony jest na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.pozytek.gov.pl/Wykaz,opp,3666.html).
5. Związek zgodnie z art. 27aa ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) nie może wzywać
do przekazania lub przekazywać środków finansowych pochodzących z 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego, które nie zostały
uwzględnione w tym wykazie. Chodzi o te OSP, które pozyskały status organizacji pożytku
publicznego, a które zostały wykluczone z wykazu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.
Jak wypełnić PIT ?
Przykładowy wzór części zeznania podatkowego dotyczącego wniosku o przekazanie 1%,

PIT - 37
J. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU
PUBLICZNEGO (OPP) Należy podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (numer KRS) organizacji wybranej z wykazu
prowadzonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz wysokość kwoty na jej rzecz.

Wnioskowana kwota

137. Numer KRS

0000 116 212

138.

Kwota z poz. 138 nie może przekroczyć 1% kwoty z poz. 126,
po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

.......... zł

K. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Podatnicy, którzy wypełnili część J, poz. 139 mogą podać cel szczegółowy 1%,
a zaznaczając kwadrat w poz.140 wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie z poz.138.
W poz.141 można podać dodatkowe informacje, np. ułatwiające kontakt z podatnikiem (telefon, e-mail).
139. Cel szczegółowy 1%

140. Wyrażam zgodę

OSP ………………, ul. ………………, kod pocztowy …………

X

141.

Dane ułatwiające kontakt z podatnikiem
Opracowała: Barbara Lewenti

www.zosprp.pl

KRS: 0000 116 212

