
 1. Identy f ikator podatkowy  NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika

PIT-OP OŚWIADCZENIE O PRZEKAZANIU 1% PODATKU
ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

 4. Rok

2 0 2 1

Podstawa prawna:

Składający :

Termin składania:

Art. 45c ust. 3a ustawy  z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowy m od osób f izy czny ch (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”.

Podatnik podatku dochodowego od osób f izy czny ch, który  od organu rentowego otrzy mał roczne obliczenie podatku PIT-40A, o który m mowa w art.

34 ust. 9 ustawy .

Do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowy m.

Miejsce składania: Urząd skarbowy , o który m mowa w art. 45 ust 1b ustawy .

 2. Nr dokumentu  3. Status

ZA

A. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU
 5. Urząd skarbowy, do którego adresowane jest oświadczenie

B. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA

 6. Nazwisko  7. Pierwsze imię  8. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

C. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU
    PUBLICZNEGO (OPP)

 9. Numer KRS

0000220518

Należy podać numer w pisu do Krajow ego Rejestru Sądow ego (numer KRS) organizacji w ybranej

z w ykazu prow adzonego na podstawie odrębnych przepisów.

D. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE Podatnicy, którzy w ypełnili część C, w  poz. 10 mogą podać cel szczegółowy 1%, a 

 10. Cel szczegółowy 1%

2022 Z SERCEM DLA 
 11. Wyrażam zgodę

 12. 

zaznaczając kwadrat w  poz. 11 w yrazić zgodę na przekazanie OPP sw ojego imienia, nazw iska i adresu w raz z informacją o kwocie. W poz. 12
można podać informacje ułatw iające kontakt urzędu skarbow ego z podatnikiem, np. telefon, e-mail.

E. PODPIS PODATNIKA ALBO OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA 
 13. Podpis podatnika  14.  Podpis osoby reprezentującej podatnika

Objaśnienie
Zł ożenie oświadczenia oznacza wyrażenie zgody na przekazanie org anizacji pożytku publicznego kwoty w wysokości 1% podatku należneg o.

wy druk z programu PIT Format 2021 PIT-OP(1) 1/1


