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Informujemy, że Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy
w Rzeszowie kontynuuje w 2017 roku program:
„PODZIEL SIĘ 1% - WSPIERAJ SPORT SWOICH DZIECI I MŁODZIEŻY”

Zgodnie z artykułem 27 "Ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie" podatnik może przekazać 1% podatku należnego fiskusowi na
wsparcie organizacji, które realizują działania pożytku publicznego (na przykład
w sferze edukacji, oświaty, sportu czy pomocy społecznej). Daje to Państwu
możliwość wsparcia swoimi pieniędzmi działań wybranej organizacji pożytku
publicznego.
PW SZS w Rzeszowie uzyskał status organizacji pożytku publicznego
w maju 2004 roku i prowadzi zbiórkę 1% podatku od osób fizycznych,
przeznaczając pozyskane środki na rozwój sportu dzieci i młodzieży.
Jak przekazać nam 1% swojego podatku dochodowego od osób fizycznych?

Wystarczy jedynie w formularzu PIT wpisać nazwę i numer KRS organizacji,
której chcemy przekazać 1% swojego podatku. Resztą zajmie się już urząd
skarbowy. Nie trzeba nic wpłacać, czekać na zwrot podatku! Wystarczy tylko
podać dane organizacji w formularzu:

Wpłata na OPP nie jest darowizną, bo przekazuje się pieniądze, które
i tak stanowią podatek - tak więc podatnik decyduje po prostu, czy woli je
przekazać Skarbowi Państwa, czy może lepiej którejś z organizacji
pozarządowych, które potrafią znacznie lepiej je wykorzystać. Nawet niewielką
kwotę warto przekazać na rzecz OPP, z wielu kilkuzłotowych wpłat może
uzbierać się znacząca suma.

Pamiętaj że:




podatnik wskazuje OPP i kwotę 1% w zeznaniu podatkowym, nie ma możliwości
samodzielnej wpłaty 1%;
podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia,
nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego; informacje te przekazuje urząd
skarbowy; zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę;
podatnik ma prawo przekazać 1% organizacji pożytku publicznego także w korekcie
zeznania podatkowego;

Wpłacając 1% swojego podatku na Podkarpacki Wojewódzki
Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie
inwestujesz pieniądze w sport swoich dzieci i młodzieży.
DZIĘKUJEMY ZA KAŻDĄ NAWET NAJMNIEJSZĄ WPŁATĘ!

