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Fundacja Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej w Warszawie (KRS 0000220999, NIP 5213335187) jest 
fundacją spełniającą wymogi w zakresie celu jak i formy organizacji na rzecz której można dokonać darowizny 
zgodnie z art.18 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst 
jednolity Dz.U. z 2019 poz. 865 ze zm.) (dalej jako: „CIT”) oraz art. 26 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1999 
roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz.1387 ze zm.) (dalej jako: 
„PIT”). 

CIT 

Płatnicy podatku CIT mogą odliczyć od podstawy opodatkowania, darowizny na działalność Fundacji Instytut 
Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej w Warszawie. Kwota odliczenia w roku podatkowym, nie może być wyższa 
niż 10% osiągniętego dochodu.  

Przykład: podatnik uzyskał w roku podatkowym dochód 50.000 zł. Maksymalna kwota darowizny, którą będzie 
mógł odliczyć od podstawy opodatkowania wynosi 5.000 zł. A więc jeśli podatnik przekazał na rzecz Fundacja 
Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej w Warszawie kwotę 5.000 zł, odliczy darowiznę w całości. 

W przypadku darowizny pieniężnej wystarczającym potwierdzeniem jej dokonania, będzie dowód wpłaty 
(potwierdzenie przelewu z konta bankowego na rachunek Fundacja Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej 
w Warszawie). 

Kwotę odliczenia z tytułu darowizn podatnicy wykazują w załączniku CIT-8/O i przenoszą do zeznania CIT-8,  
a podatkowe grupy kapitałowe - w zeznaniu CIT-8A. 

PIT 

Płatnicy podatku PIT mogą odliczyć od podstawy opodatkowania, darowizny na działalność Fundacji Instytut 
Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej w Warszawie. Kwota odliczenia w roku podatkowym, nie może być wyższa 
niż 6% osiągniętego dochodu.  

Przykład: podatnik uzyskał w roku podatkowym dochód 50.000 zł. Maksymalna kwota darowizny, którą będzie 
mógł odliczyć od podstawy opodatkowania wynosi 3.000 zł. A więc jeśli podatnik przekazał na rzecz Fundacja 
Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej w Warszawie kwotę 3.000 zł, odliczy darowiznę w całości. 

W przypadku darowizny pieniężnej wystarczającym potwierdzeniem dokonania darowizny będzie dowód wpłaty 
(potwierdzenie przelewu z naszego konta bankowego na rachunek Fundacja Instytut Praw Pacjenta i Edukacji 
Zdrowotnej w Warszawie). 

Kwotę odliczenia z tytułu darowizn podatnicy wykazują w formularzu PIT/O i przenoszą do zeznania PIT-36 lub 
PIT-37 (podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych wg skali podatkowej). Jeśli rozliczamy się na zasadach 
ryczałtu, wtedy skorzystamy z formularza PIT-28. 
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