
 

KRS nr 0000103621 

Podatku dochodowego za 2016r dla WZRKiOR w Bydgoszczy 

realizującego ustawowe i statutowe działania OPP w środowisku wiejskim. 

Przekazanie 1% podatku dochodowego dokonywane jest przez Urząd Skarbowy na 
podstawie wniosków podatnika. (Pieniądze 1% podatku za 2016 r., Urząd Skarbowy 

przeleje na konto WZRKiOR do końca lipca 2017 r. 

 Wniosek podatnika jest elementem zeznań podatkowych: PIT-28; PIT-36; PIT-36L; PIT-
37; PIT-38; PIT-39; PIT-CFC lub 

 Oświadczenie emeryta lub rencisty - PIT-OP (który otrzymał od organu rentowego 
roczne obliczenie podatku na druku - PIT-40A. 

Po wyliczeniu na formularzu jw. podatku, w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego 
zatytułowanej „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku 

publicznego OPP”) wpisujemy numer KRS 0000103621 oraz kwotę jaką chcemy przekazać, 

która nie może przekroczyć 1% podatku należnego.  

Jeżeli przy wypełnianiu formularzy PIT korzystamy z programów elektronicznych, wówczas 
kwota wyliczy się automatycznie. Istniejący problem w niektórych sponsorowanych 
programach, brak możliwości wpisania nr KRS wybranej organizacji OPP, omijamy 
przekreślając edytowany numer KRS i wpisując obok numer – 000103621 

Jeżeli składasz oświadczenie PIT-OP, we wniosku wpisujesz sam numer KRS 0000103621, 
gdyż złożenie oświadczenia oznacza wyrażenie zgody na przekazanie kwoty w wysokości 
1% podatku należnego wynikającego z PIT-40A. 

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych. Wystarczy, że w 
tym celu zaznaczysz w zeznaniu podatkowym lub oświadczeniu kwadrat „Wyrażam zgodę” w 
bloku „Informacje uzupełniające”. 

Uwaga 
Emeryci i renciści, którzy od organu rentowego otrzymali PIT-40A, a podatek wynikający z 
tego rozliczenia nie jest podatkiem należnym za dany rok, również mogą przekazać 1% 
podatku na rzecz wybranej OPP. Mogą to zrobić w tradycyjny sposób, tj. w formie 
dokumentu pisemnego (papierowego) PIT-OP albo w wersji elektronicznej (przez Internet).  
Składając zeznanie podatkowe podatnicy mogą skorzystać z elektronicznej usługi wstępnie 
wypełnianego zeznania (PFR PIT-37) albo złożyć do urzędu skarbowego wniosek o 
sporządzanie zeznania przez urząd skarbowy (PIT-WZ).  
W obu przypadkach mogą to zrobić m.in. za pośrednictwem www.portalpodatkowy.mf.gov.pl. 

Oświadczenie PIT-OP złóż do 30 kwietnia 

Z podziękowaniem: 
 Wojewódzki Związek Rolników 
Kółek i Organizacji Rolniczych 

w Bydgoszczy 
Inowrocław – Bydgoszcz ad. 2017r. 

http://www.portalpodatkowy.mf.gov.pl/

