
INFORMACJE O PODSTAWIE PRAWNEJ  
darowizn przekazywanych na rzecz Fundacji Edukacji Finansowej Crown, która prowadzi 
działalność pożytku publicznego.  
  
Osoby fizyczne, które dokonały darowizny, mogą odliczyć je w PIT/O załączonym do 
deklaracji PIT-36 lub PIT-37. Darowizny te wykazuje się w pozycji 11 lub 12 tego formularza 
w wysokości dokonanej w danym roku darowizny, jednak nie wyższej niż 6% dochodu 
wykazywanego w deklaracji podatkowej. 
  
U S T AWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 26. 1. 
Podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29–30cb i art. 30da–30f, stanowi dochód 
ustalony zgodnie z art. 9, art. 23o, art. 23u, art. 24 ust. 1, 2, 3b–3e, 4–4e, 6 i 21 lub art. 24b 
ust. 1 i 2, po odliczeniu kwot: 
9) darowizn przekazanych na cele: a) określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku 
publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym 
organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego 
obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej 
lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym 
działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele, z 
zastrzeżeniem ust. 6e, 
– w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu. 
  
Osoby prawne rozliczające się na formularzu CIT-8 mogą dokonać odliczenia darowizny w 
wysokości dokonanej w rozliczanym roku darowizny, jednak nie więcej niż 10% osiągniętego 
dochodu. Kwotę przysługującego odliczenia wykazuje się w załączniku CIT-8/O(17) w pozycji 
139 lub 140.  
 
Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 
Art. 18. 1. Podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22, art. 24a, art. 24b, 
art. 24d i art. 24f, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 7 albo art. 7a, po odliczeniu: 
1) darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o którym mowa w art. 3 
ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom, określonym w przepisach regulujących 
działalność pożytku publicznego, obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie 
członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, 
realizującym te cele - łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu, o którym mowa 
w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1; 
 
 
 
 


