
  

 Numer: wydanie specjalne/2014  

Dobre uczynki nic nie kosztują. 

Darowizna na cele kultu religijnego (do 6% dochodu podatnika). 

 
Odliczeniu od dochodu podlegają darowizny przekazywane na Kościół – na cele kultu religijnego. 
Słowo „kult” w znaczeniu religioznawczym definiuje się następująco: „Całokształt praktyk obrzę-
dowych, za których pośrednictwem wyznawcy religii manifestują cześć dla sacrum w aktach uwiel-
bienia, błagania i dziękczynienia (…). W kulcie można wyodrębnić przedmiot kultu, osoby sprawu-
jące kult, obiekty i sprzęty kultowe oraz czynności kultowe (…)”. 

Komu przysługuje ulga z tytułu darowizny na cele kultu religijnego? 

 Z odliczenia darowizn na cele kultu religijnego mogą skorzystać tylko podatnicy opodatkowani 
na zasadach ogólnych i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych  

 Darowizny nie można natomiast odliczyć od dochodu podatnika prowadzącego działalność 
opodatkowaną podatkiem liniowym lub od dochodów kapitałowych. 

 
Warunkiem skorzystania z odliczenia  jest: 

 przekazanie darowizny pieniężnej, ale do kwoty nieprzekraczającej 6% dochodu podatnika. 

 odpowiednie udokumentowanie przekazania darowizny – dowód wpłaty/przelewu na rachunek 
bankowy nr 86 2490 0005 0000 4530 1371 3267. Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej 
Bolesnej w Szczecinie, ul. Miodowa 36 A, 71-497 Szczecin. Tytułem: na remont kościoła. 

 
Podatnik dokonujący darowizny na cele kultu religijnego ma obowiązek wykazać darowiznę 
w deklaracji podatkowej wskazując: 

 wartość darowizny, 

 wartość odliczenia oraz 

 dane identyfikujące obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres. 

Powyższe dane wpisujemy do załącznika – PIT/O – w części D. 
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