
Darowizny na cele kultu religijnego wpłacone na rachunek bankowy związku wyznaniowego 

Ligmincha Polska można odliczyć od podstawy opodatkowania w rocznym zeznaniu podatkowym 

w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż: 

1) w kwocie stanowiącej 6% dochodu (dotyczy wszystkich darowizn dokonanych na cele 

określone w Art. 26 ust. 1 pkt 9 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) – w 

przypadku osób fizycznych; 

2) w kwocie stanowiącej 10% dochodu (dotyczy darowizn dokonanych na cele określone w 

Art. 18 ust. 1 pkt 1, 7 i 8 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) – w przypadku 

osób prawnych. 

 

Dane Związku: 

Ligmincha Polska (poprzednia nazwa: Związek Garuda w Polsce) wpisany pod nr 100 do Rejestru 

kościołów i innych związków wyznaniowych prowadzonego przez Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji 

adres siedziby Związku: 

Al. Huberta 4 

08-470 Wilga 

NIP: 5213017582 

Regon:  011668867 

 

 

Poniżej fragmenty z ustaw o podatku dochodowym pod osób fizycznych oraz osób prawnych: 

 

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

 

Art. 26. 1. Podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30cb i art. 30da-30f, stanowi 

dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 23o, art. 23u, art. 24 ust. 1, 2, 

3b-3e, 4-4e, 6 i 21 lub art. 24b ust. 1 i 2, po odliczeniu kwot: 

 

9) darowizn przekazanych na cele: 

 

a) określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w 

art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w 

przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż 

Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie 

należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku 

publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele, z zastrzeżeniem ust. 

6e, 

 

b) kultu religijnego, 

 

c) krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 

sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, w wysokości iloczynu kwoty 

rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy i litrów 

oddanej krwi lub jej składników, 

 

d) kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe, o których 

mowa w art. 4 pkt 28a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oraz 

publicznym placówkom i centrom, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy 

 

- w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu; 

 



5. Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w ust. 1 pkt 9 nie może przekroczyć w roku 

podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu, z tym że odliczeniu nie podlegają 

darowizny poniesione na rzecz: 

 

1) osób fizycznych; 

 

2) osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących 

działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu 

elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także 

pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz 

wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami. 

 

6b. Podatnicy korzystający z odliczenia darowizn, o którym mowa w ust. 1 pkt 9 oraz wynikającego 

z odrębnych ustaw, są obowiązani wykazać w zeznaniu, o którym mowa w 

art. 45 ust. 1, kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające 

na identyfikację obdarowanego. 

 

6c. W przypadku zwrotu dokonanej darowizny, obdarowany jest obowiązany przekazać urzędowi 

skarbowemu informację o zwróconej podatnikowi darowiźnie, w terminie miesiąca 

od dnia dokonania zwrotu. 

 

7. Wysokość wydatków na cele określone w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 7c, ustala się na podstawie: 

 

1) dowodu wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż 

rachunek płatniczy - w przypadku darowizny pieniężnej; 

 

 

 

 

Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 

 

Art. 18. 1. Podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22, art. 24a, art. 24b, art. 24d i art. 

24f, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 7 albo art. 7a, 

po odliczeniu: 

 

1) darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o którym mowa 

w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom, określonym w przepisach 

regulujących działalność pożytku publicznego, obowiązujących w innym niż 

Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku 

publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele - łącznie do wysokości 

nieprzekraczającej 10% dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 

1; 

 

2) (uchylony) 

 

3) (uchylony) 

 

4) (uchylony) 

 

5) (uchylony) 



 

6) w bankach - 20% kwoty kredytów (pożyczek) umorzonych w związku z realizacją programu 

restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw, zaliczonych do kosztów uzyskania 

przychodów kredytów (pożyczek) zakwalifikowanych do kategorii stracone, a w bankach 

stosujących MSR - kredytów (pożyczek), o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 26c lit. 

c tiret pierwsze; 

 

7) darowizn na cele kultu religijnego - łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu, o 

którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1; 

 

8) darowizn przekazanych na cele kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym 

kształcenie zawodowe, o których mowa w art. 4 pkt 28a ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. - Prawo oświatowe, oraz publicznym placówkom i centrom, o których mowa w art. 2 pkt 4 

tej ustawy - łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu, o 

którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1. 

 

1a. Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w ust. 1 pkt 1, 7 i 8 nie może przekroczyć 10% 

dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1, z tym że 

odliczeniom nie podlegają darowizny na rzecz: 

 

1) osób fizycznych; 

 

2) osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących 

działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu 

elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także 

pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz 

wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami. 

 

1c. Odliczenie darowizn, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 7 i 8, oraz odliczenie wynikające z 

odrębnych ustaw stosuje się, jeżeli wysokość darowizny jest udokumentowana 

dowodem wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż 

rachunek płatniczy, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z 

którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu. 

 

1g. Podatnicy korzystający z odliczenia darowizn, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 7 i 8, oraz 

wynikającego z odrębnych ustaw, są obowiązani wykazać w zeznaniu, o którym 

mowa w art. 27 ust. 1, kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane 

pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę, adres 

i numer identyfikacji podatkowej lub numer uzyskany w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie 

członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym obdarowany ma siedzibę, służący dla celów 

podatkowych identyfikacji. 

 


