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Darowizny na krwiodawstwo
Informacje dotyczące darowizn na cele krwiodawstwa, realizowanych przez honorowych dawców krwi
m.in. co można odliczyć, co jest potrzebne oraz jak dokonać odliczenia

Odliczeniu od dochodu/przychodu podlegają darowizny przekazane na cele krwiodawstwa, które są realizowane przez honorowych
dawców krwi.
Ulga przysługuje w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o
publicznej służbie krwi (rozporządzenie Ministra Zdrowia) i litrów oddanej krwi lub jej składników. Zarówno za oddanie krwi jak i jej
składników (np. osocza) przysługuje ta sama stawka rekompensaty w wysokości 130 zł za 1 litr.

Co można odliczyć
Odliczyć można wartość faktycznie dokonanej darowizny - nie więcej jednak niż kwotę stanowiącą 6% dochodu/przychodu darczyńcy.
Limit jest wspólny z odliczeniami z tytułu darowizn na cele kultu religijnego, na działalność pożytku publicznego oraz na kształcenie
zawodowe.

Których darowizn nie można odliczyć
Nie odlicza się darowizn zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów albo odliczonych od przychodu na podstawie ustawy o
zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby zyczne/odliczonych od dochodu na
podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób zycznych.

Co jest potrzebne, żeby odliczyć darowiznę
Wysokość darowizny należy udokumentować zaświadczeniem od jednostki organizacyjnej, która realizuje zadania w zakresie
pobierania krwi. W zaświadczeniu podawana jest ilość bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników.

Jak odliczyć darowiznę
Darowiznę odlicza się:
w trakcie roku podatkowego przy:
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obliczaniu zaliczek na podatek przez podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej oraz z najmu,
dzierżawy, które podlegają opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej,
obliczaniu miesięcznego (kwartalnego) ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu podatkowym PIT‑36, PIT‑37 lub PIT-28.
Podatnik, który odlicza darowiznę jest zobowiązany w zeznaniu podatkowym wykazać kwotę przekazanej darowizny, kwotę
dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identy kację właściwej jednostki organizacyjnej, która realizuje zadania w zakresie
pobierania krwi.
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