
Gift Aid Declaration* – St Ignatius RC Church
Tłumaczenie

Deklaracja Gift Aid - St Ignatius RC Church 
Proszę wypełnić i podpisać ten formularz, abyśmy mogli ubiegać się o Gift Aid 
(proszę wpisać tylko jedno imię)

Tytuł (Pan/Pani/Panna/Pani) Imię i nazwisko

• Chciałbym przekazywać na powyższą organizację charytatywną wszystkie 
kwalifikujące się do tego ofiary, dokonane od 6 kwietnia 2015. Dopóki nie 
powiadomię inaczej, należy je traktować jako darowizny Gift Aid.

• Potwierdzam, że płacę lub będe płacił brytyjski podatek dochodowy i/lub po-
datek od zysków kapitałowych za każdy rok (między 6 kwietnia a 5 kwietnia),  
i że kwota podatku jest co najmniej równa, kwocie do odzyskania z moich 
ofiar złożonych dla wszystkich organizacji charytatywnych (lub Amatorskich 
Klubów Sportowych) dla danego roku podatkowego. Rozumiem, że inne podat-
ki, takie jak VAT i podatek lokalny nie kwalifikują się oraz, że organizacja charyta-
tywna będzie odzyskiwać 25p z mojego podatku od każdego £1, który dałem.

• Będę informował w przypadku zmiany nazwiska lub adresu zamieszkania.

Podpis/data

Gift Aid
O czym warto wiedzieć?

Co to jest Gift Aid?
Jest to program rządowy, który ma finansowo pomóc organizacjom charyta-
tywnym oraz klubom sportowym w ten sposób, że zwraca im część podatku 
od otrzymanych darowizn.

Czy muszę pamiętać wysokość mojej darowizny?
Tak, dobrze jest zapisywać wysokość swojej darowizny. W pewnych sytu-
acjach musisz przedstawić ją HMRC w swojej deklaracji podatkowej.

Ubiegam się o tax credits. Czy wpłaty w ramach Gift Aid mnie dotkną?
W pewnych przypadkach wysokość kwoty wolnej od podatku może wzrosnąć.

Znajduję się na wyższym niż 20% progu podatkowym. Czy wpłaty w ramach 
Gift Aid mnie dotkną?
Tak. Możesz ubiegać się o ulgę podatkową w wysokości 20% lub więcej.

Czy mogę wycofać się z Gift Aid?
W dowolnym momencie możesz zrezygnować z dalszego udziału w Gift Aid 
informując parafię o swojej decyzji. Jeżeli zechcesz powrócić będziesz musia-
ł/a ponownie wypełnić deklarację.

* Rządowy program Gift Aid, umożliwia organizacjom charytatywnym odzyskanie 
zapłaconego podatku na darowizny. Oznacza to, że jeśli płacisz podatek w Wielkiej Brytanii 
i wypełnisz formularz, parafia może odzyskać 25p do każdego £1, dajesz to, bez kosztów 
własnych. Deklaracja ta obejmuje wszystkie darowizny, czy środki pieniężne, wrzucane na tacę  
w kopertach, ofiarowanych prze zlecenia stałe, lub darowizny jednorazowe. Niezależnie od 
tego, jak przekazujesz swój dar dla kościoła musimy mieć możliwość zidentyfikowania Ciebie 
jako ofiarodawcy. Równocześnie wszystkie dokumenty pozostają poufne.



Jakie są korzyści z Gift Aid?
Organizacje korzystające z Gift Aid mogą ubiegać się o zwrot w wysokości 
20% od każdej darowizny.

Co Gift Aid oznacza w praktyce?
To znaczy, że za każdego wpłaconego funta organizacja charytatywna otrzy-
muje 25 pensów od urzędu podatkowego (HM Revenue and Customs).

Czy parafia może skorzystać ze zwrotu podatku w ramach Gift Aid?
Tak. Parafia jest przez prawo traktowana jako organizacja charytatywna (charity). 
Taca jest traktowana jako darowizna.

Kto może włączyć się do Gift Aid?
Każdy kto płaci podatki w Wielkiej Brytanii, tzn. jest legalnie zatrudniony (tak-
że samozatrudniony), otrzymuje rentę, płaci podatki z oszczędności, od zy-
sków kapitałowych lub z wynajmu.

Czy Council tax też wlicza się do powyższych podatków?
Nie.

Moje dochody nie przekraczają kwoty wolnej od podatku. Czy mogę przy-
stąpić do Gift Aid?
Nie.

Pobieram benefity. Czy mogę przystąpić do Gift Aid?
Tak, jeśli jesteś na 20% progu podatkowym. Udział w Gift Aid nie odbierze Ci 
też prawa do benefitów.

Czy HMRC będzie sprawdzać moją sytuację finansową, zarobki itp?
Nie. HMRC sprawdza jedynie czy wpłacone podatki pozwalają na
pokrycie zwrotu na rzecz parafii.

Jestem tylko podatnikiem polskim, a w Wielkiej Brytanii przebywam z wizy-
tą. Czy mogę przystąpić do Gift Aid?
Nie. Musisz płacić podatki w Wielkiej Brytanii.

Co muszę zrobić, aby przystąpić do Gift Aid?
Musisz wypełnić krótką deklarację.

Czy po złożeniu deklaracji będę musiał/a coś jeszcze robić?
Otrzymasz pudełko z kopertami ze “swoim” numerem. Pieniądze na tacę 
wrzucaj w zaklejonej kopercie.

Czy muszę utrzymywać kontakt dotyczący Gift Aid z parafią?
Tak. Poinformuj parafię (listownie lub telefonicznie) o zmianie adresu lub nazwiska.

Czy w deklaracji Gift Aid muszę zadeklarować ile będę wpłacać?
Nie, wysokość wpłat zależy od Ciebie i możesz ją w dowolnym momencie 
zmienić. Ojciec proboszcz zachęca jednak, aby przemyśleć i przekazać parafii 
wysokość swoich ofiar.

W jakiej formie mogę dokonywać wpłat?
W formie gotówki, czeku lub tzw. standing order.

Czy istnieje minimalna wysokość wpłat na Gift Aid?
Nie.

Czy istnieje maksymalna wysokość wpłat na Gift Aid?
Tak. Kwota, o którą będzie się ubiegała parafia nie może być wyższa od zapła-
conego przez Ciebie podatku w danym roku podatkowym tzn. od 6 kwietnia 
danego roku do 5 kwietnia roku następnego.

Jak ustalić ile maksymalnie mogę przekazać?
Jeśli płacisz 20% podatku, twoja darowizna nie może być wyższa niż czte-
rokrotna wartość podatku. Na przykład płacąc 100 funtów podatku rocznie 
możesz przekazać do 400 funtów.

Czy mogę oprócz parafii wspierać inne organizacje w ramach Gift Aid?
Tak. Dla każdej z nich musisz wypełnić osobną deklarację. Pamiętaj, że suma 
wszystkich wpłat nie może być wyższa niż czterokrotna wartkość twojego po-
datku.

Co się stanie jeśli zrobię większą darowiznę niż wartość podatku?
Jeśli nie zamknąłeś/zamknęłaś poprzedniego roku podatkowego można “prze-
nieść” darowiznę na dany rok i uniknąć dopłacenia brakującego podatku.

Kto będzie znał wysokość moich wpłat?
Koperty Gift Aid posiadają jedynie numer. Tylko pracownik parafii, który pro-
wadzi księgowość potrafi przypisać kwotę do nazwiska. Ponieważ obowiązuje 
go ochrona danych osobowych nie może on udzielać tych informacji osobom 
postronnym.

Czy muszę przekazywać pieniądze regularnie?
Twoje wpłaty są dobrowolne. W każdym momencie możesz zrobić przerwę. 
Jeśli zechcesz powrócić do akcji nie musisz nikogo informować.


