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NASI J UBILACI
GRUDZIEÑ

MARZEC

Ryszard Czyrsznic

Elza Borecka

25 grudnia - 80 urodziny

22 marca - 88 urodziny

STYCZEÑ
Jan Dechnig
23 stycznia - 88 urodziny

Regina Rapp
27 stycznia - 86 urodziny

Milena Kmieciñska
18 stycznia - 85 urodziny

Helena Dzielendziak
16 stycznia - 82 urodziny

Aldona Jaroñska

Stanis³aw Michalczyk
26 marca - 88 urodziny

Barbara Œwi¹tek
25 marca - 86 urodziny

Marianna Kempa
3 marca - 84 urodziny

Boles³aw Majewski
13 marca - 84 urodziny

Herta Mikoœ
26 marca - 83 urodziny

28 stycznia - 82 urodziny

Olga Szczegielniak

Julian Szczegielniak

27 marca - 83 urodziny

4 stycznia - 81 urodziny

Alicja Zaj¹c

LUTY
Margarita ŒwitalskaKrause

4 marca - 82 urodziny

18 lutego - 87 urodziny

30 marca - 82 urodziny

Jerzy Peitsch

Ludwig Hennig

24 lutego - 85 urodziny

Jan Kisza
25 lutego - 85 urodziny

Juliusz Jab³ecki

Regina StawskaMichalska

11 marca - 81 urodziny

Milada £obaczewska
19 marca - 80 urodziny

7 lutego - 83 urodziny

36

S³owo Parafialne
1/2009

I N F O R M AT O R

KWIECIEÑ
Aleksandra Stanowska
5 kwietnia - 91 urodziny

Erika KaŸmierczak
1 kwietnia - 87 urodziny

Maria Maciñska
8 kwietnia - 83 urodziny

Drogim Jubilatom wiele zdrowia, radoœci i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa
na ka¿dy dzieñ ¿ycz¹
Duszpasterze, Rada Parafialna oraz Redakcja S³owa Parafialnego

Z ¯ A£OBNEJ K ARTY
ŒP.
Henryk

EIDINGER

ŒP.
Jadwiga

OLBRYCHTOWICZ

ur. 18 paŸdziernika 1951 r.
we Wroc³awiu

ur. 1 kwietnia 1923 r.
we Lwowie

zm. 19 stycznia 2009 r.
w Salzgitter (Niemcy)

zm. 4 marca 2009 r.
w ¯órawinie

Niechaj siê nie trwo¿y serce
wasze; wierzcie w Boga
i we mnie wierzcie!
W domu Ojca mego wiele jest
mieszkañ; gdyby by³o inaczej,
by³bym wam powiedzia³.
Idê przygotowaæ wam miejsce.
(Jan 14, 1-2)
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JAK PRZEKAZAÆ 1%
PODATKU NALE¯NEGO ZA ROK 2008
NA RZECZ ORGANIZACJI PO¯YTKU PUBLICZNEGO

zw. "1% podatku" przekazywany organizacjom po¿ytku publicznego nie ma nic
wspólnego z darowiznami na cele dzia³alnoœci charytatywno-opiekuñczej lub na cele
kultu religijnego i odliczeniami z tytu³u darowizn. Limity odliczenia w zakresie darowizn i 1% podatku s¹ od siebie niezale¿ne. Przekazuj¹c 1% podatku nic nie tracimy, gdy¿
nie wydajemy w³asnych pieniêdzy, ale decydujemy o sposobie wydatkowania czêœci
podatku dochodowego, który tak, czy inaczej musimy przekazaæ pañstwu.

T

Kto mo¿e przekazaæ 1% podatku organizacji po¿ytku publicznego?
a) podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, wype³niaj¹cy PIT-36 lub PIT-37
b) podatnik opodatkowany rycza³tem od przychodów ewidencjonowanych,
wype³niaj¹cy PIT-28
c) podatnik objêty liniow¹, 19 - procentow¹ stawk¹ podatku, wype³niaj¹cy PIT-36L
d) podatnik uzyskuj¹cy dochód z odp³atnego zbycia papierów wartoœciowych oraz
pochodnych instrumentów finansowych, wype³niaj¹cy PIT-38
UWAGA!
Podatnicy opodatkowani kart¹ podatkow¹ nie mog¹ przekazaæ 1% podatku na rzecz
organizacji po¿ytku publicznego.
Jak przekazaæ 1% podatku organizacji po¿ytku publicznego?
1) nale¿y wybraæ organizacjê po¿ytku publicznego, Status organizacji po¿ytku publicznego maj¹ m.in. nastêpuj¹ce organizacje ewangelickie:
Diakonia Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w RP - KRS 0000260697
Centrum Misji i Ewangelizacji Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w RP KRS 0000225011
Towarzystwo Ewangelickie w Cieszynie - KRS 0000017212
Towarzystwo Szkolne im. Miko³aja Reja - KRS 0000016104
Ewangelickie Towarzystwo Edukacyjne w Gliwicach - KRS 0000001366
2) nastêpnie nale¿y wype³niæ w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT-36, PIT- 36L,
PIT-37 lub PIT-38 odpowiedni¹ czeœæ o nazwie "Wniosek o przekazanie 1% podatku
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nale¿nego na rzecz organizacji po¿ytku publicznego (OPP)", wpisuj¹c:
a) nazwê organizacji po¿ytku publicznego,
b) jej numer KRS oraz
c) kwotê, któr¹ chcemy przekazaæ, ale nie wiêcej ni¿ 1% podatku
nale¿nego,wynikaj¹cego z zeznania podatkowego, po zaokr¹gleniu do
pe³nych dziesi¹tek groszy w dó³.
3) mo¿na te¿ zamieœciæ dodatkowe informacje w rubryce "Informacje uzupe³niaj¹ce",
w tym: a) podaæ dane u³atwiaj¹ce kontakt ze sob¹, b) wskazaæ konkretny cel, na jaki
organizacja ma przeznaczyæ œrodki z 1% podatku, c) wyraziæ zgodê - poprzez zaznaczenie odpowiedniego kwadratu - na przekazanie organizacji po¿ytku publicznego swoich
danych osobowych (imiê, nazwisko, adres).
UWAGA!
1% podatku mo¿na przekazaæ tylko w zeznaniach podatkowych z³o¿onych w terminie,
tj. do dnia 31 stycznia 2009 r. (PIT-28), albo do dnia 30 kwietnia 2009 r. (PIT-36, PIT36L, PIT-37 i PIT-38). Je¿eli podatnik z³o¿y³ zeznanie podatkowe w terminie, ale nie
wype³ni³ rubryki o przekazaniu 1%, to ma jeszcze szansê przekazania 1% poprzez
z³o¿enie korekty zeznania rocznego w terminie do dnia 30 marca 2009 r. (PIT-28) albo
dnia 30 czerwca 2009 r. (PIT-36, PIT-36L, PIT-37 i PIT-38).
Kolejnym wa¿nym warunkiem skutecznego przekazania 1% podatku jest zap³ata w
pe³nej wysokoœci podatku nale¿nego wynikaj¹cego z wype³nionego zeznania
podatkowego, najpóŸniej do dnia 30 marca 2009 r. (PIT-28) albo do dnia 30 czerwca
2009 r. (PIT-36, PIT-36L, PIT-37 i PIT-38).
Jak emeryci i renciœci mog¹ przekazaæ 1% podatku?
Emeryci i renciœci, którzy otrzymuj¹ roczny PIT-40A z ZUS, nie maj¹ obowi¹zku sk³adaæ
dodatkowego rozliczenia rocznego. Je¿eli jednak chc¹ przekazaæ 1% swojego podatku,
to powinni wype³niæ PIT-37, w tym równie¿ rubryki od 124 do 126, oraz z³o¿yæ zeznanie
do urzêdu skarbowego w terminie do dnia 30 kwietnia 2009 r.
Co z wp³atami dokonanymi bezpoœrednio?
Wp³aty dokonywane w ci¹gu roku bezpoœrednio na konto bankowe organizacji po¿ytku
publicznego nie s¹ zaliczane do wp³at z tytu³u 1% podatku. Mo¿e je natomiast odliczyæ
jako darowiznê na cele po¿ytku publicznego, w ramach limitu i zgodnie z przepisami reguluj¹cymi ulgi z tytu³u darowizn.
Podstawa prawna
USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z póŸniejszymi zmianami)
(Ewa Œliwka)
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GDZIE CZUJESZ
SIÊ DOBRZE?
¯yczê Ci kosza pe³nego piêknych uczuæ;
Pogody, która pochodzi od wewn¹trz;
Odwagi, która Ciê uskrzydla;
Mi³oœci wspó³czucia, mi³osierdzia.
Nie daj siê œci¹gn¹æ w dó³
z³ym doœwiadczeniom.
¯yczê Ci prawdziwych ludzi,
w których bliskoœci bêdziesz czu³ siê dobrze,
Przed którymi bêdziesz móg³ otworzyæ
Swoje serce i którzy s¹ blisko,
gdy ich potrzebujesz.
Za przyjaŸñ z nimi nie mo¿na zap³aciæ pieniêdzmi.
Albert Bichler
T³umaczy³: ks. Jan Krzywoñ (Hannover, 11 wrzeœnia 2008)
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