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1 Procent Podatku
http://www.opp.aid.pl

Portal opp. aid. pl jest bazą Organizacji Pożytku Publicznego. Dzięki naszej wyszukiwarce dotrzecie do
szukanych fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji non-profit, którym możecie przekazać swój 1 procent
podatku. OPP może być stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego, organizacja pozarządowa lub
podmiot działający na podstawie przepisów o stosunku Państwa do innych kościołów i związków
wyznaniowych, o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz ustawy o gwarancjach wolności wyznania
i sumieniaJeśli jesteś - podatnikiem opodatkowanym ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,, -
podatnikiem uzyskującym dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych
instrumentów finansowych, - podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych,, - podatnikiem objętym
liniową (dziewiętnastoprocentową) stawką podatku,to możesz przeznaczyć swój jeden procent podatku dla
OPP. Jak darować 1 procent podatku? Pierwszym krokiem jest wybranie organizacji, której chcesz przekazać
swój 1% podatku. To zapewne już uczyniłeś wchodząc na naszą stronę www. Kolejnym krokiem jest
wypełnienie odpowiedniej rubryki w zeznaniu rocznym. Pamiętaj jednak o tym by wpisać również numer
KRS danej organizacji i kwotę, którą chcesz przekazać na rzecz tej organizacji. Kwota nie może przekraczać
1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy
w dół. Przekaż 1 procent swojego podatku potrzebującym. Nie wahaj się. Zrób to już teraz.
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