Wielkopolskie Zrzeszenie LZS
organizacją pożytku publicznego!
Składając zeznanie podatkowe za 2020 rok możemy

1 % PODATKU
przekazać na realizację zadań statutowych w Wielkopolskim Zrzeszeniu LZS!








KTO MOŻE PRZEKAZAĆ 1 % PODATKU?
Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
Podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
Podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą na zasadach ogólnych oraz
podatnicy korzystający z liniowej, 19 procentowej stawki podatku.

JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU DO WIELKOPLSKIEGO Z LZS?

Zadaniem każdego z nas jest wpisanie w swoim PIT nazwy:

Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Poznań
oraz naszego numeru

KRS 0000137358

Urząd Skarbowy przekaże na nasze konto Twój 1 % . Ten 1 % pomoże nam realizować zadania
statutowe z zakresu:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
ochrony i promocji zdrowia;
działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
promocji i organizacji wolontariatu;
działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo
organizacje pozarządowe kultury fizycznej i turystyki;
nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania
i ochrony praw dziecka;
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży ;
turystyki i krajoznawstwa;
działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami.



JAK WYPEŁNIĆ PIT?

WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU
PUBLICZNEGO (OPP) na przykładzie PIT – 37
poz. 132

numer KRS : 0000137358

poz. 133

wnioskowana kwota: tu wylicz 1% swojego podatku.

poz. 134

cel szczegółowy 1%: wpisujemy Wielkopolskie Zrzeszenie LZS lub nazwę klubu
lub nazwę organizacji gminnej lub Powiatowej Zrzeszenia LZS w …..

poz. 135

zaznaczam pole "wyrażam zgodę" oznacza, że zgadzamy się na przekazanie OPP
swoich danych osobowych, czyli: imienia, nazwiska, adresu oraz wysokości
przekazanych środków z 1 %. Osoby chcące chronić swą prywatność nie wypełniają
tego pola.

poz. 136

można podać dodatkowe informację np. swój numer telefonu lub e-mail

Aby ułatwić Państwu przekazanie nam 1% podatku na stronie Wielkopolskiego Zrzeszenia
LZS udostępniamy program E-PITY https://www.e-pity.pl/pit-online/index.php , który
pozwoli w łatwy sposób wypełnić odpowiedni formularz PIT. Program e-pity wstawi w
odpowiedniej pozycji formularza dane Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły
Sportowe- w rubryce cel szczegółowy 1% należy wpisać nazwę klubu lub nazwę
organizacji gminnej lub powiatowej Zrzeszenia LZS w …
Uwaga!!! Jeśli nie umieścimy informacji o nazwie klubu lub organizacji gminnej, powiatowej
Zrzeszenia LZS w PIT - 37, wtedy wpłaty trafią na cele statutowe Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS a
nie na klub lub inną organizację Zrzeszenia LZS.
Pomyłka w nazwie czy numerze KRS powoduje nieważność wniosku, czyli nie przekazanie 1%
środków nikomu. Pomyłka taka nie wymaga korekty zeznania PIT ani nie skutkuje wezwaniem do
Urzędu Skarbowego.
Jeżeli emeryci i renciści, którzy otrzymują PIT-40A sporządzany przez ZUS lub KRUS chcą
przekazać 1% swojego podatku, muszą dokonać samodzielnego rozliczenia na formularzu PIT-37, a
odpowiednie pola wypełnić tak jak opisano to powyżej.
PIT WYPEŁNIA PRACODAWCA LUB INNY POMIOT
Jeśli PIT wypełnia za ciebie pracodawca lub księgowy poinformuj go, że chcesz przekazać swój 1%
na pomoc dla Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu, jednocześnie
przekazując nasz numer KRS 0000137358.
Uwaga! Podatnik może przekazać swój 1% tylko jednej wybranej organizacji pożytku publicznego!

Pamiętajmy! Przekazując 1% swojego podatku dla każdej OPP nie tracimy
żadnych pieniędzy. Natomiast wskazujemy na co 1% naszych podatków
ma być wykorzystany. Skorzystajmy z tej szansy - jeśli tego nie zrobimy to państwo za nas zadecyduje na co przeznaczyć 1% naszych podatków.

