1% podatku dochodowego
dla 21. Warszawskiej Drużyny Wędrowniczej „Stare Żbiki”
działającej przy XIV LO im. Stanisława Staszica

Szanowni Państwo,
zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego na rzecz naszej
drużyny.
21. WDW „Stare Żbiki” działa przy XIV LO
im. Stanisława Staszica w ramach Hufca
Warszawa-Ochota. Do jej bieżącej działalności
należy m.in. organizacja obozów i biwaków oraz
prowadzenie wycieczek integracyjnych dla
uczniów klas pierwszych XIV LO. Drużyna daje
swoim członkom możliwość wszechstronnego
rozwoju, skłaniając ich do działania
i podejmowania nowych wyzwań.
Od 2003 roku istnieje możliwość przekazywania
1% podatku dochodowego na rzecz dowolnie
wybranej organizacji pożytku publicznego. Ten
status przysługuje Chorągwi Stołecznej ZHP,
na której obszarze działamy.

Nasza drużyna nad pięknym, norweskim fiordem.

Wpłaty 1% podatku stanowią istotne źródło środków na bieżącą działalność drużyny. Dzięki
Państwa ofiarności w ciągu ostatnich trzech lat otrzymaliśmy kwotę łącznie przekraczającą
3,5 tys. zł. Pozwoliło nam to m. in. na:
•
dofinansowanie wyjazdów z drużyną dla osób w trudnej sytuacji finansowej,
•
uczestnictwo przybocznych drużyny w czternastodniowym kursie drużynowych,
•
renowację posiadanego oraz zakup nowego sprzętu obozowego,
•
częściowe pokrycie kosztów umundurowania dla nowych członków drużyny,
•
pokrycie części kosztów związanych z działalnością naszej drużyny.
Przekazanie 1% podatku nie wiąże się z żadnymi opłatami i ogranicza się do odpowiedniego
wypełnienia kilku rubryk w formularzu PIT.
Możliwość przekazania 1% podatku dochodowego to wyjątkowy sposób na samodzielne
zdecydowanie o przeznaczeniu choć części płaconych podatków. Liczymy na to, że wesprą
Państwo w ten sposób naszą działalność.
Instruktorzy i kadra 21. WDW „Stare Żbiki”

1% podatku dochodowego
dla 21. Warszawskiej Drużyny Wędrowniczej „Stare Żbiki”
działającej przy XIV LO im. Stanisława Staszica

Jak to uczynić?
Przekazanie 1% podatku dochodowego jest bardzo proste. Wystarczy odnaleźć i odpowiednio
wypełnić kilka rubryk w formularzu PIT. Ich numery różnią się w zależności od formularza, który
mamy do wypełnienia. Poniższa tabela pomoże odnaleźć właściwe rubryki.

Nazwa rubryki

PIT-38

PIT-39

poz. 106 poz. 188 poz. 55 poz. 120 poz. 35

poz. 30

Numer KRS

poz. 126 poz. 305 poz. 105 poz. 124 poz. 58

poz. 51

Wnioskowana kwota

poz. 127 poz. 306 poz. 106 poz. 125 poz. 59

poz. 52

Cel szczegółowy 1%

poz. 128 poz. 307 poz. 107 poz. 126 poz. 60

poz. 53

Wyrażam zgodę

poz. 129 poz. 308 poz. 108 poz. 127 poz. 61

poz. 54

Podatek należny
(w PIT-28: Kwota należnego ryczałtu)

PIT-28

PIT-36

PIT-36L

PIT-37

Następnie należy wykonać pięć łatwych kroków:
1. W rubryce Numer KRS wpisujemy: 0000268913.
2. Obliczamy 1% kwoty wpisanej w rubryce Podatek należny i zaokrąglamy ją do pełnych
dziesiątek groszy w dół. Uzyskaną kwotę wpisujemy do rubryki Wnioskowana kwota.
3. W rubryce Cel szczegółowy 1% (pierwsza rubryka w dziale Informacje uzupełniające)
wpisujemy: 21. WDW „Stare Żbiki”, Hufiec Warszawa-Ochota.
4. Jeśli zgadzają się Państwo na przekazanie nam danych (imienia i nazwiska, adresu oraz
kwoty 1%), prosimy zaznaczyć kwadracik w rubryce Wyrażam zgodę. Zachęcamy do tego,
bo umożliwi to sprawdzenie, czy pieniądze do nas doszły i ewentualne ich uzyskanie, jeśli
nie dojdą. Dodatkowe wyjaśnienie: zaznaczenie tego kwadratu nie jest obowiązkowe.

Mam jeszcze pytanie...
Wszelkich wyjaśnień dotyczących przekazywania 1% podatku może udzielić kwatermistrz drużyny,
Wojciech Ceret, telefonicznie: 601 751 836 lub e-mailem: wojciech.ceret@staszic.waw.pl.

