
                                     

OBOWIĄZKI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB 

PRAWNYCH  

 

Organizacje pozarządowe, podobnie jak inne podmioty gospodarcze, posiadają określone 

obowiązki sprawozdawcze i podatkowe. Wśród nich te, które wynikają z faktu posiadania przez nie 

statusu osób prawnych i osiągania dochodów, czyli w zakresie podatku dochodowego. Wprawdzie 

zdecydowana większość polskich ngo’sów korzysta ze zwolnień z podatku dochodowego od osób 

prawnych (na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,  

Dz. U. 1992 Nr 21 poz. 86 z późn. zm.), jednakże nie zwalnia ich to z obowiązku złożenia 

odpowiednich deklaracji podatkowych. Organizacje pozarządowe (poza pewnymi wyjątkami) nie 

znajdują się bowiem w gronie podmiotów zwolnionych ze składania deklaracji.  

Deklaracje takie mają obowiązek składać wszystkie ngo’sy, a nie tylko te, które prowadzą 

działalność gospodarczą. Również w przypadku, gdy dana organizacja w ubiegłym roku podatkowym 

nie osiągnęła przychodu (dochodu), jest zobowiązana do powiadomienia o tym właściwy urząd 

skarbowy przy użyciu odpowiedniego formularza. 

Podstawowa jest deklaracja CIT 8, w której należy zawrzeć informacje o wysokości 

osiągniętego przychodu i kosztu jego uzyskania (a w efekcie – dochodu danej organizacji). Dla 

organizacji pozarządowych, których różnica między przychodem a kosztem jest wielkością dodatnią, 

czyli - osiągających dochód, szczególnie istotne jest wypełnienie części E1 deklaracji CIT 8, 

zawierającej informacje na temat wysokości dochodu wolnego od podatku. W przypadku, gdy pewna 

część dochodu organizacji nie zostanie tutaj ujęta, oznaczać to będzie, że od tej wielkości należy 

obliczyć i zapłacić podatek. 

 Formularz CIT 8 powiązany jest - w przypadku organizacji pozarządowych – z dwoma innymi: 

CIT 8/0 i CIT D.  

 CIT 8/0 jest załącznikiem, w którym wskazać trzeba powód korzystania ze zwolnień z podatku 

dochodowego od osób prawnych. Wysokość wykazanych tutaj dochodów wolnych od podatku (w 

części B1) korespondować powinna z częścią E1 deklaracji CIT 8. Przeważnie powodem zwolnienia 

dochodu organizacji pozarządowej od podatku dochodowego jest jego przeznaczenie. Katalog 

kierunków przeznaczenia dochodu, które skutkują jego zwolnieniem z podatku, jest stosunkowo 

szeroki (17 ust. 1 pkt 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Należy jednak pamiętać, 

by kierunek taki wskazać również w odpowiednim dokumencie organizacji (np. podejmowanej 

uchwale dotyczącej przeznaczenia dochodu za ubiegły rok obrotowy).  



                                     

 Drugi z załączników, formularz CIT D, służy do wykazania darowizn, jakie organizacja 

otrzymała w minionym roku podatkowym. Zasadniczo deklarację tę składa się, jeśli organizacja 

otrzymała darowiznę/-y od firmy lub osoby fizycznej. Jeżeli pojedyncza kwota darowizny jest większa 

niż 15 tys. złotych lub jeśli suma wszystkich darowizn w danym roku przekracza 35 tys. złotych, należy 

dodatkowo podać w CIT-D dane darczyńcy. Obowiązkowe jest określenie celów, na jakie darowizna 

została przeznaczona (są wypisane w formularzu). Z obowiązku składania deklaracji CIT D zwolnione 

są organizacje, których przychód za dany rok podatkowy nie przekracza 20 000 zł. 

 Deklaracja CIT 8 wraz z załącznikami składana jest do urzędu skarbowego właściwego dla 

danej organizacji. Istotne są tutaj terminy. CIT 8 powinien trafić do urzędu skarbowego do końca 

trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego w organizacji. W większości przypadków rok 

ten pokrywa się z rokiem kalendarzowym, w związku z czym zeznanie podatkowe winno trafić do 

urzędu skarbowego maksymalnie do 31 marca. W roku 2014 data ta wypada w poniedziałek i jest to 

ostateczny termin przekazania deklaracji.  

 Oczywiście zdarzyć się może, że termin ten umknie i organizacja nie zdąży złożyć 

wymaganych dokumentów. Warto jednak wówczas jak najszybciej nadrobić zaległy obowiązek  

i przekazać deklarację. Póki urząd skarbowy sam organizacji do tego nie wezwie, może ona skorzystać 

z instytucji tzw. czynnego żalu (art. 16 § 1 i 4 Kodeksu karnego skarbowego), czyli powiadomienia 

urzędu o popełnieniu czynu zabronionego. Czynny żal (w którym nie tylko podmiot przyznaje się do 

popełnienia czynu zabronionego, ale również wskazuje powód jego popełnienia) wysłać trzeba razem 

z zaległymi dokumentami (w omawianym przypadku - z deklaracją CIT8 wraz z załącznikami). Należy 

pamiętać, że przekroczeniem jest zarówno przesłanie deklaracji kilka miesięcy, jak i jeden dzień po 

terminie. 

Aktualne wersje formularzy podatkowych CIT dostępne są na stronie ministerstwa finansów: 

http://www.finanse.mf.gov.pl/cit/formularze 
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Doradca dla organizacji pozarządowych 

 


