1% podatku dochodowego
dla 21. Warszawskiej Drużyny Harcerzy „Żbiki”
działającej przy SP nr 88 i SP nr 227

Szanowni Państwo,
zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego na rzecz naszej
drużyny.
21. WDHy „Żbiki” jest drużyną zrzeszającą
chłopców od czwartej klasy szkoły podstawowej.
Działa przy dwóch szkołach na Rakowcu i
Okęciu: SP nr 88 i SP nr 227. Do jej bieżącej
działalności należy przeprowadzanie
cotygodniowych zbiórek i letnich obozów. W tym
roku drużyna planuje letni obóz zagraniczny do
Hiszpanii. Celem istnienia drużyny jest
zapewnienie jej członkom możliwości rozwoju
opartego na harcerskich wartościach,
związanego z samodzielnością, koleżeństwem i
frajdą.
Od 2003 roku istnieje możliwość przekazywania
1% podatku dochodowego na rzecz dowolnie
21. WDHy na wieży ruin zamku w Olsztynie – obóz '07.
wybranej organizacji pożytku publicznego. Ten status przysługuje Chorągwi Stołecznej ZHP,
na której obszarze działamy. Dzięki rozporządzeniu Ministra Finansów, można też przekazać
organizacji pożytku publicznego dodatkową informację, na co mają być wykorzystane pieniądze. W
ten sposób 1% Państwa podatku może trafić do naszej drużyny.
Wpłaty 1% podatku stanowią istotne źródło środków na bieżącą działalność drużyny. W tym roku
środki z 1% planujemy przez naczyć na:
•
dofinansowanie obozu letniego do Hiszpanii,
•
zakup koszulek drużynowych,
•
remont sprzętu.
Przekazanie 1% podatku nie wiąże się z żadnymi opłatami i ogranicza się do odpowiedniego
wypełnienia kilku rubryk w formularzu PIT. W porównaniu z zeszłym rokiem, procedura została
znacznie uproszczona – jest opisana na odwrocie.
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. Zachęcamy też do przekazania informacji o możliwości
przekazania 1% swojego podatku swojej rodzinie i znajomym.
Kadra 21. WDHy „Żbiki”

1% podatku dochodowego
dla 21. Warszawskiej Drużyny Harcerzy „Żbiki”
działającej przy SP nr 88 i SP nr 227

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.
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Inne informacje, w tym ułatwiające
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Następnie należy wykonać cztery łatwe kroki:
1. W rubryce Nazwa OPP wpisujemy: Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa
Polskiego.
2. W rubryce Numer KRS wpisujemy: 0000268913.
3. Obliczamy 1% kwoty wpisanej w rubryce Podatek należny i zaokrąglamy ją do pełnych
dziesiątek groszy w dół. Uzyskaną kwotę wpisujemy do rubryki Wnioskowana kwota.
4. W rubryce Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem wpisujemy:
przeznaczenie 1% podatku: 21. WDHy „Żbiki”, Hufiec Warszawa-Ochota.

Mam jeszcze pytanie...
Wszelkich wyjaśnień dotyczących przekazywania 1% podatku może udzielić drużynowy,
Michał Korch, telefonicznie: 693117294 lub e-mailem: m_korch@staszic.waw.pl.
Informacji można też szukać na naszej stronie internetowej: http://21wdhy.harc.pl.

