
 

Wpłaty dokonywane na rzecz Funduszu można odliczyć od podstawy opodatkowania na 

zasadach dotyczących darowizn zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy CIT. 

 

Organizacja pozarządowa, której darczyńca chce przekazać pieniądze, nie musi mieć statusu 

OPP, wystarczy, ze prowadzi działalność OPP na określonych zasadach.  

Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej jest taką właśnie organizacją. 

 

Ustawodawca dopuścił w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych możliwość 

zmniejszania obciążeń fiskalnych w przypadku dokonywania określonych świadczeń. 

Podatnicy mają prawo zmniejszyć podstawę opodatkowania w przypadku przekazywania 

darowizn. Jednak nie każde przekazanie będzie stanowić podstawę odliczenia. 

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy CIT odliczeniu podlegają darowizny przekazane na cele 

określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (uDPPiO), 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 – łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 

3 albo w art. 7a ust. 1. 

 

Podatnik ma prawo pomniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę przekazanej darowizny,  

o ile czynność ta spełnia określone przesłanki: 

- jej cel musi być zgodny z art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

- beneficjentami muszą być wskazane w powyższym akcie podmioty, 

- kwota odliczeń nie może przekroczyć 10% dochodu. 

Katalog zadań publicznych określony w art. 4 uDPPiO został przez ustawodawcę szeroko 

zdefiniowany. Jako zadania publiczne uznawane są m. in. działalność charytatywna, 

ochrona i promocja zdrowia, w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 

 

Zgodnie z zapisami statutu Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej, obok innych, 

prowadzi właśnie działalność charytatywną oraz działalność w zakresie edukacji. 

 


