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RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW,

FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

Szanowna Pani Marszałek, 

W odpowiedzi na Oświadczenie złożone przez senator Magdalenę Kochan na 22. posiedzeniu 
Senatu w dniu 25 marca 2021 r. uprzejmie wyjaśniam. 

Na wstępie pragnę podkreślić, że wskazana kwota ponad 907 mln zł stanowi łączną wysokość 
środków 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r. przekazanych na rachunki 
bankowe uprawnionych organizacji pożytku publicznego. Warto zauważyć, że jest to znaczący 
wzrost w porównaniu z latami poprzedzającymi. W 2019 r. organy podatkowe dokonały 
dystrybucji na rachunki bankowe organizacji pożytku publicznego środków 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych za 2018 r. w łącznej kwocie 874,4 mln zł, natomiast w 2018 r. 
przekazano 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2017 r. w łącznej wysokości 761,3 
mln zł. Widoczna tendencja wzrostowa jednoznacznie wskazuje, że możliwość wsparcia 
organizacji pożytku publicznego poprzez przekazanie 1% podatku należnego cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem wśród podatników. 
Stosownie do art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz.U. 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), podatnik podatku dochodowego od osób 
fizycznych może, na zasadach i w trybie określonym w przepisach odrębnych, przekazać 1 % 
podatku obliczonego zgodnie z odrębnymi przepisami na rzecz wybranej przez siebie organizacji 
pożytku publicznego. Jednocześnie podkreślić należy, że na gruncie prawa podatkowego zasady 
przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego określa art. 45c ustawy z dnia 
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2020 r., poz. 1426 z późn. 
zm.) oraz art. 21b ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od 
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 2020 r., poz. 1905 z późn. zm.). 
Regulacje zawarte w powyżej powołanych przepisach precyzyjnie definiują warunki, jakie 
zarówno darczyńcy jak i beneficjenci 1% podatku zobowiązani są spełnić, aby możliwym było 
przekazanie kwoty wskazanej we wnioskach, o których mowa w art. 45c ust. 3-3b ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w art. 21b ust. 3 ustawy o ryczałcie, na rachunki 
bankowe organizacji pożytku publicznego. 
Zgodnie z obowiązującymi regulacjami jednym z warunków, który musi być spełniony, aby 
naczelnik urzędu skarbowego przekazał środki z 1% podatku wskazanej przez podatnika 
organizacji pożytku publicznego jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego
podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego. 
Zapłata podatku musi nastąpić nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla 
złożenia zeznania podatkowego. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy zaległość podatkowa w tym 
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podatku nie przekracza kwoty 8,70 zł. O powyższym stanowią przepisy art. 45c ust. 2 ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 21b ust. 2 ustawy o ryczałcie. Powołane 
przepisy są obowiązujące począwszy od rozliczeń podatkowych składanych za 2007 r., zatem nie 
stanowią zmiany legislacyjnej. W świetle powyższych regulacji niedokonanie wpłaty podatku do 
urzędu skarbowego w określonym przez ustawodawcę terminie skutecznie uniemożliwia 
realizację złożonego wniosku.
Ponadto wyjaśniam, że zaniechanie dystrybucji wnioskowanych środków może mieć przyczyny 
niezależne od darczyńcy i wynikać z niespełnienia określonych przepisami prawa warunków przez 
organizację pożytku publicznego. Powyższe znajduje uzasadnienie w treści art. 45c ust. 6 ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w art. 21b ust. 6 ustawy o ryczałcie. Powołane 
regulacje zobowiązują naczelników urzędów skarbowych do odstąpienia od przekazania kwot 1% 
podatku w przypadku, gdy organizacja pożytku publicznego organizacja nie podała numeru 
rachunku bankowego właściwego do przekazania 1 % podatku lub numer tego rachunku jest 
nieprawidłowy, jak również, gdy organizacja pożytku publicznego nie figuruje lub została 
usunięta z Wykazu, o którym mowa w Ustawie o działalności pożytku publicznego                                               
i o wolontariacie.
Informuję, że z danych pozyskanych od naczelników urzędów skarbowych wynika, że w 2020 r. 
negatywnie zweryfikowano wnioski o przekazanie 1% podatku dochodowego za 2019 r. na łączną 
kwotę 55 905 393,81 zł. Odstąpienie od przekazania wnioskowanych środków w każdym 
przypadku znajdowało uzasadnienie w powyżej wskazanych regulacjach prawnych. Oznacza to, 
że na etapie badania zasadności realizacji wniosku stwierdzono dokonanie przez darczyńcę zapłaty 
podatku po upływie terminu od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego lub 
zdiagnozowano, że organizacja pożytku publicznego wskazana jako beneficjent 1% podatku nie 
zgłosiła rachunku bankowego w określonym przez ustawodawcę terminie bądź nie figuruje na 
Wykazie prowadzonym przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności. W konsekwencji 
zaistnienia przedstawionych przesłanek organ podatkowy zobowiązany jest przepisami prawa do 
odstąpienia od przekazania środków wyszczególnionych we wnioskach, w zakresie których one 
wystąpiły. 
Weryfikacja wniosków w obszarze spełnienia przez darczyńców i beneficjentów ustawowych 
warunków umożliwiających dystrybucję środków na rzecz wybranej organizacji pożytku 
publicznego jest prowadzona w urzędzie skarbowym, do którego złożono wniosek. Proces ma 
charakter indywidualny, co oznacza, że każdy z wniosków podlega analizie oraz 
zautomatyzowany, czyli jest realizowany w systemach informatycznych wykorzystywanych w 
urzędach skarbowych. 
W 2020 r. dokonano zmian w dotychczasowym rozproszonym modelu, wprowadzając 
rozwiązania legislacyjne i organizacyjne skutkujące centralizacją i automatyzacją dystrybucji 
wnioskowanych kwot 1% podatku na rachunki bankowe beneficjentów. Na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia organu 
Krajowej Administracji Skarbowej do przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku 
publicznego (Dz.U. 2020 r., poz. 1330), dystrybucję przedmiotowych środków realizuje Naczelnik
Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, przy czym podstawę polecenia przelewu, 
analogicznie jak w latach poprzedzających, stanowią wnioski złożone do właściwych naczelników
urzędów skarbowych oraz dyspozycje w nich zawarte w zakresie wskazanego odbiorcy środków
(wybrana przez darczyńcę organizacja pożytku publicznego), kwoty oraz celu szczegółowego.
Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę, że 31 grudnia 2019 r. zamknięto rachunki bankowe urzędów
skarbowych i w ich miejsce utworzono wspólny rachunek bankowy, na co wskazuje 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia 
naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na 
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wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych 
przy użyciu tego rachunku (Dz.U. 2017 r., poz. 302 z późn. zm.).
Dodatkowo, w obszarze organizacyjnym, w 2020 r. przeprowadzono centralizację lokalnych 
systemów wykorzystywanych w urzędach skarbowych w obszarze księgowo-rozliczeniowym. 
Z uwagi na szeroki zakres wdrożonych zmian uprzejmie informuję, że nie jest możliwe 
przedstawienie oczekiwanych danych.
W konsekwencji powyższych zmian nie jest możliwe przekazanie oczekiwanych danych za lata 
2016-2019. 
Dodatkowo wyjaśniam, że brak jest przepisów prawnych obligujących organ podatkowy do 
zawiadomienia darczyńców lub wydania decyzji o odstąpieniu od przekazania 1% podatku na 
rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego. Niezależnie od powyższego należy 
zauważyć, że poprzez nawiązanie kontaktu z urzędem skarbowym, do którego złożono wniosek, 
podatnicy mają możliwość uzyskania szczegółowych informacji i wyjaśnień w zakresie 
indywidualnych rozliczeń podatkowym, w tym o stanie realizacji przedmiotowego wniosku. 
Ponadto uprzejmie informuję, że obowiązujące przepisy prawne nie nakładają na naczelników 
urzędów skarbowych obowiązku powiadamiania organizacji pożytku publicznego o przypadkach 
odstąpienia od przekazania kwot 1% podatku. Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę, że szczególnie 
przypadki zaistnienia przesłanek określonych w art. 45c ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych oraz w art. 21b ust. 2 ustawy o ryczałcie, dotyczą indywidualnej sytuacji 
podatkowej poszczególnych darczyńców, w tym faktu posiadania zaległości podatkowych. 
W świetle art. 293 § 1 oraz § 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa 
(Dz.U. 2020 r., poz. 1325 z późn. zm.), nie jest zasadne przekazywanie przedmiotowych 
informacji innym osobom lub podmiotom, aniżeli podatnik lub ustanowiony przez niego 
pełnomocnik.
Jednocześnie pragnę podkreślić, że pomimo braku ustawowego obowiązku, przez naczelników 
urzędów skarbowych od 2018 r. stosowana jest praktyka zawiadamiania organizacji pożytku 
publicznego o odstąpieniu od przekazania środków na rachunek bankowy w przypadkach, 
o których mowa w art. 45c ust. 6 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 
w art. 21b ust. 6 pkt 1 ustawy o ryczałcie.

Ponadto informuję, że Rada Działalności Pożytku Publicznego nie wnioskowała o dodatkowe 
informacje podsumowujące dystrybucję 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r.

Z poważaniem,

 Z upoważnienia 
Ministra Finansów, Funduszy

i Polityki Regionalnej
Anna Chałupa

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów

Zastępca Szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej

/podpisano kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym/
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