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Twój 1% zaprocentuje

Warto przekazać 1% dla ZHP 

Ponieważ ZHP to: 

•  organizacja o ponad 100-letniej tradycji 

•  największe stowarzyszenie wychowawcze w Polsce 

•  strażnik tradycyjnych wartości 

•  zrzesza i obejmuje opieką 100 tys. dzieci i młodzieży 

•  uczy jak być pożytecznym, samodzielnym i odpowiedzialnym 

•  inwestycja w dzieci Twoje, Twoich bliskich, Twoich znajomych 

•  organizacja, która potrzebuje Twojej pomocy 

Wystarczy wypełnić PIT

Wystarczy, że dobrze wypełnicie formularz rocznej deklaracji podatkowej PIT, a Urząd Skarbowy sam przeleje
odpowiednią kwotę dla Organizacji Pożytku Publicznego.

Rodziców harcerek i harcerzy, sympatyków harcerstwa oraz pełnoletnich członków
ZHP, którzy chcieliby przekazać pieniądze dla naszej organizacji prosimy o 
wskazanie w rocznym zeznaniu podatkowym ZHP, jako organizacji pożytku 
publicznego (OPP), której przekazują 1% podatku.

Podstawowe zasady przekazywania 1% podatku za 2014 r. (w roku 2015):

 podatnik wskazuje Organizację – nr KRS i kwotę 1% w zeznaniu podatkowym; nie ma możliwości 
samodzielnej wpłaty 1% 

 podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji 
 podatnik ma możliwości określenia celu szczegółowego, na który chce przekazać 1% 
 jeśli odpis 1% przekazywany jest dla organizacji, która ma oddziały (hufce, drużyny, gromady) 

podatnik ma możliwość wskazania oddziału, dla którego chciałby przekazać swój 1% 
 podatnik może wyrazić zgodę na przekazanie Organizacji danych, o których mowa w art.45c ust.5 

ustawy o podatku dochodowym, tj. imienia, nazwiska adresu oraz kwoty odpisu  

Szczegółowe informacje: www.jezyce.zhp.wlkp.pl/

http://www.jezyce.zhp.wlkp.pl/


1% - krok po kroku

Krok 1.  - Numer KRS

W rubryce : WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ 
ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) wpisujemy tylko numer KRS  czyli
0000266321 (bez nazwy organizacji)  

Krok 2.  - Wnioskowana kwota

wpisujemy wnioskowaną kwotę, która nie może przekroczyć 1% kwoty 
naszego podatku

Krok 3.  - Cel szczegółowy 1% 

Szczegółowy cel, czyli wskazanie hufca, drużyny czy innej jednostki organizacyjnej
wpisujemy w INFORMACJACH UZUPEŁNIAJĄCYCH  w punkcie: Cel szczegółowy 1%
wpisujemy: Hufiec ZHP Poznań-Jeżyce / nazwa lub numer drużyny, 
gromady 

PIT-28 PIT-36 PIT-36L PIT-37 PIT-38

1 - Numer KRS 0000266321 poz. 125 poz. 310 poz. 94 poz. 131 poz. 57 

2 - Wnioskowana kwota  poz. 126 poz. 311 poz. 95 poz. 132 poz. 58 

3 - Cel szczegółowy 1%
Hufiec ZHP Poznań-
Jeżyce/ 57 PDH Feniks  

poz. 127 poz. 312 poz. 96 poz. 133 poz. 59 

Przykładowy PIT

I. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI 
POŻYTKU  
     PUBLICZNEGO (OPP)  Należy podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (Numer KRS) organizacji
wybranej z wykazu 
       prowadzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz wysokość kwoty na jej rzecz. 

131. Numer KRS

0000266321
Wnioskowana kwota 
Kwota z poz.132 nie może przekroczyć 1% kwoty z 
poz.126, po
zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

132.

Tu wpisz kwotę
zł,       gr

J. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE      Podatnicy, którzy  wypełnili część I, w poz.133  mogą podać cel 
szczegółowy 1%, 
      a zaznaczając kwadrat w poz. 134 wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z 
informacją o kwocie 
      z poz. 132. W poz. 135 można podać dodatkowe informacje, np. ułatwiające kontakt z podatnikiem (telefon, e-mail).

133. Cel szczegółowy 1%

Hufiec ZHP Poznań Jeżyce / 57 PDH Feniks
134. Wyrażam 
zgodę





135.
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