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Pan Marcin Wiącek
Rzecznik
Praw Obywatelskich

Szanowny Panie Rzeczniku,

w odpowiedzi na pismo V.511.214.2022.EG w sprawie wpływu ubiegłorocznych zmian 
podatkowych na sytuację osób, które otrzymują środki pochodzące z 1% podatku 
przekazywanego przez podatników na rzecz organizacji pożytku publicznego, uprzejmie 
informuję. 

Pierwsze tygodnie obowiązywania zmian wprowadzonych w ustawie PIT od 1 stycznia 
2022 r. przyniosły wiele sygnałów m.in. ze strony beneficjentów 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych (PIT) przekazywanego na rzecz organizacji pożytku 
publicznego (OPP) obawiających się o przyszłość tych organizacji.

Organizacje te, dzięki umieszczeniu ich w wykazie OPP uprawnionych do otrzymania 1% 
podatku, mogą realizować swoje cele statutowe przy wykorzystaniu środków 
przekazywanych przez podatników w rocznych rozliczeniach podatku. Cel ten to w 
znacznej mierze pomoc osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. 

Wychodząc naprzeciw zgłaszanym wnioskom, uznano o potrzebie wprowadzenia zmian 
w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych1 m.in. w tym obszarze. 
Odzwierciedla je ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265). 

Ustawa zmieniła zasady przekazywania części podatku na rzecz OPP. Po zmianach 
podatnik będzie mógł przekazać 1,5% podatku należnego zamiast 1%. Co ważne zmiana ta 
będzie miała zastosowanie już do rozliczenia za 2022 r. 

1 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. 
zm.).
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Ponadto nowelizacją z 9 czerwca 2022 r. na stałe wpisano do ustawy PIT mechanizm 
zautomatyzowanego przekazywania części podatku dla OPP. Dotychczas funkcjonował on 
wyłącznie w ramach walki z COVID-19. 

Po tej zmianie, emeryt lub rencista, który będzie chciał przekazać 1,5% podatku na rzecz 
OPP, nie musi już składać żadnego wniosku. Wystarczy, że taką chęć wskazał w formularzu 
PIT-37, PIT-36 albo PIT-OP w latach ubiegłych, a informacje w nim podane są aktualne. 
Wówczas organ podatkowy przekaże kwotę w wysokości 1,5% podatku należnego 
wykazanego w PIT-40A tej organizacji, którą emeryt lub rencista wybrał w poprzednich 
latach. 

Organ podatkowy przekazuje środki dla OPP w terminie od maja do lipca roku następującego 
po roku podatkowym.

Rozwiązanie to dotyczy emerytów i rencistów, dla których podatek obliczony przez organ 
rentowy w PIT-40A jest ich podatkiem rocznym (nie składają zeznania PIT-37 albo PIT-36). 

Przepisy ustawy z 9 czerwca 2022 r. umożliwiły również emerytom i rencistom wycofanie 
uprzednio wyrażonej zgody dotyczącej przekazania OPP części podatku. Wycofanie polega na 
wypełnieniu nowo dodanej części w oświadczeniu PIT-OP pn. „Wycofanie zgody na 
przekazanie części podatku należnego na rzecz OPP”. 

Oświadczenie PIT-OP uwzględniające te zmiany zostało już opracowane.

Mam nadzieję, iż przedstawione informacje rozwieją wszelkie obawy Pana Rzecznika, co do 
przyszłości funkcjonowania OPP. 

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia

Ministra Finansów

Podsekretarz Stanu

Piotr Patkowski

/podpisano kwalifikowanym
 podpisem elektronicznym/
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