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WPROWADZENIE

Darowizny zawsze stanowiøy podstaweÎ zaroÂwno zwykøego, codziennego funkcjonowania podmiotoÂw kosÂcielnych, jak i prowadzenia przez nie dzieø wykraczajaÎcych swoim zasieÎgiem poza misjeÎ sÂcisÂle
religijnaÎ, kultowaÎ. W tym znaczeniu darowizny rozumiane saÎ niezwykle szeroko. ObejmujaÎ swoim zasieÎgiem wszelkie dobrowolne
przekazywanie sÂrodkoÂw majaÎcych wartosÂcÂ materialnaÎ na rzecz podmiotoÂw dziaøajaÎcych w ramach kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. Chodzi tu zaroÂwno o czynnosÂci jednorazowe, jak i powtarzajaÎce sieÎ, dokonywane za zÇycia, jak i po sÂmierci darczynÂcoÂw
(w postaci spadkoÂw czy zapisoÂw testamentowych). Przez wspomniane
sÂrodki rozumie sieÎ zaroÂwno pieniaÎdze, jak i towary baÎdzÂ usøugi sÂwiadczone na rzecz obdarowanych. Tak szeroko rozumiane darowizny bez
waÎtpienia w polskim systemie prawnym i ekonomicznym stanowiaÎ
obecnie podstaweÎ materialnaÎ funkcjonowania znakomitej wieÎkszosÂci
kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. Ich (zwiaÎzkoÂw wyznaniowych) funkcjonowanie natomiast ± jak wyzÇej wspomniano ± wykraczajaÎce czeÎsto poza sÂcisÂle kultowaÎ dziaøalnosÂcÂ, zajmuje miejsce
wsÂroÂd innych form dziaøalnosÂci podmiotoÂw niebeÎdaÎcych czeÎsÂciami
sektora publicznego, a cieszaÎcych sieÎ przychylnosÂciaÎ ustawodawcy.
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1. PODSTAWY PRAWNE I ISTOTA KORZYSÂCI PODATKOWYCH

Owa przychylnosÂcÂ wyrazÇa sieÎ w finansowym preferowaniu zaroÂwno podmiotoÂw zajmujaÎcych sieÎ takaÎ dziaøalnosÂciaÎ, jak i tych, ktoÂrzy dokonujaÎ na ten cel rzeczonych darowizn. W odniesieniu do
instytucji kosÂcielnych oznacza przede wszystkim zwolnienie z podatku dochodowego od osoÂb prawnych oraz ulgi w niektoÂrych podatkach lokalnych. JuzÇ w tym miejscu trudno jest czasami odcyfrowacÂ
pierwotne zamiary ustawodawcy i ich ewentualnaÎ aktualnosÂcÂ. Spowodowane jest to przede wszystkim tym, izÇ przepisy dotyczaÎce zwolnienÂ podatkowych pochodzaÎ przede wszystkim z czasoÂw ustawy o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa Katolickiego1 i saÎ niemal powtoÂrzone
w ustawach o podatkach dochodowych2. Te akty prawne pochodzaÎ
jednak z przeøomu lat 80. i 90. ubiegøego stulecia. Wydaje sieÎ, izÇ
ustawodawca nie doøozÇyø staranÂ, aby kontynuowacÂ wprowadzanie
podobnych rozwiaÎzanÂ w kolejno pojawiajaÎcych sieÎ konstrukcjach
podatkowych, jak chocÂby podatku od towaroÂw i usøug i przepisach
dotyczaÎcych dokumentacji podatkowej. Ten brak koordynacji pomieÎdzy przepisami wyznaniowymi a podatkowymi jest szczegoÂlnie
widoczny w przepisach dotyczaÎcych darowizn na kosÂcielnaÎ dziaøalnosÂcÂ charytatywno-opiekunÂczaÎ. W przypadku natomiast podatnikoÂw
dokonujaÎcych darowizn na rzecz tej dziaøalnosÂci, jako jednej z wielu
popieranych przez ustawodawceÎ, przychylnosÂcÂ tegozÇ ustawodawcy
wyrazÇa sieÎ w mozÇliwosÂci pomniejszania podstawy opodatkowania
o kwoteÎ roÂwnaÎ wartosÂci dokonanej darowizny. Ta operacja bywa
bøeÎdnie nazywana ¹odliczaniem od podatkuº i przez to mylona chocÂby z systemem faktycznie istniejaÎcego pomniejszania podatku o 1%
przeznaczony na rzecz organizacji pozÇytku publicznego. Z ekonomicznego punktu widzenia oznacza refundacjeÎ przez organ podatko1

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 29, poz. 154 z poÂzÂn. zm.).
2
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osoÂb fizycznych
(Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z poÂzÂn. zm.) (dalej PIT).
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osoÂb prawnych
(Dz.U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 z poÂzÂn. zm.) (dalej CIT).
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wy (zwrot) czeÎsÂci dokonanej darowizny. Ta czeÎsÂcÂ roÂwna jest procentowo stawce pøaconego przez podatnika podatku dochodowego (np.
18% w wieÎkszosÂci przypadkoÂw podatku dochodowego od osoÂb fizycznych).
Â è PODSTAW PRAWNYCH
2. KONTROWERSJE WOKO

Z racji swojej døugiej obecnosÂci w polskim systemie prawa wyznaniowego i finansowego darowizny staøy sieÎ przedmiotem wielu
opracowanÂ3. Jednym z powodoÂw tego zainteresowania jest roÂwniezÇ
niestabilnosÂcÂ przepisoÂw, polegajaÎca w duzÇej mierze na braku koordynacji mieÎdzy przepisami nazywanymi umownie wyznaniowymi
a rozwiaÎzaniami prawa podatkowego. Z tego powodu wydaje sieÎ
uzasadnione skoncentrowanie sieÎ wyøaÎcznie na problematycznych
fragmentach tej tematyki oraz na stosunkowo nowych rozwiaÎzaniach.
SposÂroÂd celoÂw, na ktoÂre mogaÎ bycÂ przeznaczone sÂrodki pochodzaÎce z darowizn, jedynie cele pozÇytku publicznego zostaøy dosÂcÂ
szczegoÂøowo sprecyzowane w odpowiedniej ustawie4. PozostajaÎ natomiast waÎtpliwosÂci co do okresÂlenÂ: cele kultu religijnego oraz kosÂcielna dziaøalnosÂcÂ charytatywno-opiekunÂcza. W pierwszym wypadku
ustaliøa sieÎ praktyka, uznajaÎca za wystarczajaÎce przekazanie sÂrodkoÂw
kosÂcielnej osobie prawnej. MozÇe to miecÂ dwa uzasadnienia. Po
pierwsze, ustawodawca uznaje, izÇ kazÇda kosÂcielna osoba prawna prowadzi dziaøalnosÂcÂ w zakresie kultu religijnego. W konsekwencji nie
uznaje za stosowne i istotne zbadanie, czy i w jakich proporcjach owa
dziaøalnosÂcÂ pozostaje w stosunku do innych rodzajoÂw dziaøalnosÂci
danej osoby prawnej. W istocie tak sieÎ dzieje w wieÎkszosÂci ¹popularnychº kosÂcielnych osoÂb prawnych jak parafie czy klasztory. Problematyczne staje sieÎ to woÂwczas, gdy na pierwszy plan wysuwa sieÎ
3

Por. A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa
20082, s. 216-247 (i wskazana tam literatura).
4
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaøalnosÂci pozÇytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z poÂzÂn. zm.).
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dziaøalnosÂcÂ innego rodzaju, chocÂ takzÇe popierana przez ustawodawceÎ, np. naukowa, osÂwiatowo-wychowawcza (szkoøy katolickie), wychowawcza i kulturalna (sÂwietlice sÂrodowiskowe, Katolickie Stowarzyszenie MøodziezÇy). Powstaje jednak pytanie, jakiego rodzaju dziaøalnosÂcÂ prowadzi np. diecezja, prowincja zakonna czy chocÂby Konferencja Episkopatu Polski. Drugim mozÇliwym rozwiaÎzaniem jest
wreszcie przejeÎcie okresÂlenia ¹cele kultu religijnegoº z ustawodawstwa Polski Ludowej, kiedy byøa to jedyna przesøanka umozÇliwiajaÎca
uzyskanie zwolnienia z podatku dochodowego. Wtedy cele te byøy
dorazÂnie okresÂlane w uregulowaniach nizÇszego rzeÎdu, czeÎsto pozaprawnych z dzisiejszego punktu widzenia. W obydwu przypadkach
wydaje sieÎ uzasadnione i pozÇaÎdane wprowadzenie do ustaw o podatkach dochodowych okresÂlenia ¹darowizny na rzecz osoÂb prawnych
kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowychº. Takie rozwiaÎzanie
uprosÂciøoby przepisy i nie nakøadaøo na nikogo obowiaÎzku interpretowania okresÂlenia ¹cele kultu religijnegoº przy braku definicji legalnej5.
KosÂcielna dziaøalnosÂcÂ charytatywno-opiekunÂcza jest juzÇ roÂwniezÇ
okresÂleniem majaÎcym pewnaÎ tradycjeÎ w praktyce i orzecznictwie saÎdowym, gøoÂwnie saÎdoÂw administracyjnych. ZwiaÎzane jest to przede
wszystkim z brakiem limitoÂw odliczenÂ w przypadku darowizn na ten
cel oraz z relacjami uregulowanÂ ustaw wyznaniowych w tym zakresie
do ustawodawstwa podatkowego, gdzie brak jest takowych. Ustawa
o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa Katolickiego zawiera przykøadowy
katalog dziaøalnosÂci uwazÇanej za dziaøalnosÂcÂ charytatywno-opiekunÂczaÎ6. Nie jest to katalog zamknieÎty, ale w przypadku waÎtpliwosÂci
5
Por. Wyrok WojewoÂdzkiego SaÎdu Administracyjnego w Warszawie z dnia
22 wrzesÂnia 2005 r., sygn. Ibisa/Wa 845/05; Pismo z dnia 24 wrzesÂnia 2007 r. Podkarpackiego UrzeÎdu Skarbowego w Rzeszowie, PUS I/423/70/07.
6
Art. 39: ¹DziaøalnosÂcÂ charytatywno-opiekunÂcza KosÂcioøa obejmuje w szczegoÂlnosÂci: 1. prowadzenie zakøadoÂw dla sierot, starcoÂw, osoÂb uposÂledzonych fizycznie lub
umysøowo oraz innych kategorii osoÂb potrzebujaÎcych opieki; 2. prowadzenie szpitali
i innych zakøadoÂw leczniczych oraz aptek; 3. organizowanie pomocy w zakresie ochrony macierzynÂstwa; 4. organizowanie pomocy sierotom, osobom dotknieÎtym kleÎskami
zÇywioøowymi i epidemiami, ofiarom wojennym, znajdujaÎcym sieÎ w trudnym poøozÇeniu
materialnym lub zdrowotnym rodzinom i osobom, w tym pozbawionym wolnosÂci;
5. prowadzenie zÇøobkoÂw, ochronek, burs i schronisk; 6. udzielanie pomocy w zapew-

DAROWIZNY NA CELE KULTU RELIGIJNEGO

333

wskazane jest nawiaÎzanie do ktoÂrejsÂ z wymienionych tam kategorii,
np. w sporzaÎdzanym na rzecz darczynÂcy sprawozdaniu.
W zalezÇnosÂci od celoÂw, na ktoÂre jest przekazana darowizna, istniejaÎ istotne roÂzÇnice w warunkach umozÇliwiajaÎcych nasteÎpnie korzystne podatkowo rozliczenie takiej czynnosÂci. W najczeÎstszej chyba
sytuacji, gdy przedmiotem darowizny saÎ sÂrodki pienieÎzÇne, zawsze
warunkiem niezbeÎdnym jest wpøata tych sÂrodkoÂw na rachunek bankowy obdarowanego. Istotne jest przy tym, aby wpøacajaÎcym (wøasÂcicielem rachunku) byø podmiot, ktoÂry nasteÎpnie chce skorzystacÂ
z ulgi podatkowej, a wøasÂcicielem rachunku, na ktoÂry dokonywana
jest wpøata, byø podmiot (osoba prawna) prowadzaÎcy dziaøalnosÂcÂ
tego typu, ktoÂry jest preferowany przez ustawodawceÎ (umozÇliwia
skorzystanie z ulgi). W zÇadnym wypadku obdarowanym nie mozÇe
bycÂ osoba fizyczna (nie mozÇe to bycÂ wieÎc np. rachunek osobisty
proboszcza parafii, chocÂ jest on organem osoby prawnej)7. MozÇliwe
jest jednak pomniejsze przekazywanie sÂrodkoÂw finansowych na potrzeby konkretnych osob fizycznych okresÂlonych juzÇ w momencie
dokonywania wpøaty (np. tzw. adopcja serca ± utrzymywanie i ksztaøcenie konkretnych dzieci w Afryce)8. Gdy przedmiotem darowizny
nie saÎ pieniaÎdze, ale np. towary lub usøugi, koniecznym dowodem jest
dokument, w ktoÂrym okresÂlona jest wartosÂcÂ darowizny oraz osÂwiadczenie obdarowanego o przyjeÎciu tej darowizny9. Ustawodawca nie
zÇaÎda zatem umowy darowizny, lecz dwoÂch dokumentoÂw jednostronnych wystawionych przez obydwie strony omawianej czynnosÂci.
Trudno jest znalezÂcÂ przyczyneÎ takiego stanowiska. MozÇe ono kreowacÂ problemy, np. rozbiezÇnosÂci co do przedmiotu albo wartosÂci darowizny. OczywisÂcie, obowiaÎzek posiadania, a nasteÎpnie przedstawienia tychzÇe dokumentoÂw spoczywa wyøaÎcznie na obdarowanym.
nieniu wypoczynku dzieciom i møodziezÇy znajdujaÎcym sieÎ w potrzebie; 7. krzewienie
idei pomocy blizÂnim i postaw spoøecznych temu sprzyjajaÎcych; 8. przekazywanie za
graniceÎ pomocy ofiarom kleÎsk zÇywioøowych i osobom znajdujaÎcym sieÎ w szczegoÂlnej
potrzebieº.
7
Art. 26 ust. 5 pkt 1 PIT.
8
Pismo z dnia 30 marca 2005 r. UrzeÎdu Skarbowego w Chorzowie, US PDII-415/
2/05.
9
Art. 26 ust. 7 pkt 2 PIT; art. 18 ust. 1c CIT.
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Gdy chodzi natomiast o darowizneÎ na kosÂcielnaÎ dziaøalnosÂcÂ charytatywno-opiekunÂczaÎ, a wieÎc bardziej ¹premiowanaÎº, dodatkowym warunkiem formalnym jest wystawienie przez obdarowanego w terminie
dwoÂch lat od przyjeÎcia darowizny sprawozdania o przeznaczeniu jej
na rzeczony cel. Brak jest legalnej definicji samego sprawozdania, jak
i wymogoÂw co do jego tresÂci. SaÎdy administracyjne w swoim orzecznictwie przychylajaÎ sieÎ do gramatycznej wykøadni søowa ¹sprawozdanieº i oczekujaÎ raczej opisu etapoÂw wykorzystania pozyskanych
sÂrodkoÂw nizÇ deklaracji o ich przeznaczeniu na rzeczony cel10. Problematyczny w tym miejscu jest roÂwniezÇ dwuletni czas na przekazanie
darczynÂcy takiego sprawozdania. Brak jest powiaÎzania tego terminu
chocÂby z terminami skøadania rocznych rozliczenÂ podatkowych.
MozÇliwa jest zatem sytuacja, w ktoÂrej podatnik zostanie poddany
kontroli podatkowej, zanim upøynie termin sporzaÎdzenia sprawozdania, a juzÇ przynajmniej musi zøozÇycÂ roczne zeznanie, liczaÎc na otrzymanie sprawozdania w terminie poÂzÂniejszym. Wskazane byøoby zatem powiaÎzanie tych terminoÂw oraz ustalenie formalnego wzoru
sprawozdania. Obecny stan prawny umozÇliwia bowiem powstanie
sytuacji, w ktoÂrej podatnik dokonujaÎcy w dobrej wierze darowizny
na taki cel stanie przed zarzutem zøozÇenia przynajmniej niedokøadnego, jesÂli nie faøszywego zeznania podatkowego bez wøasnej winy.
WaÎtpliwe jest roÂwniezÇ uzalezÇnianie jego aktualnej sytuacji prawnej
od przyszøego aktu obdarowanego, co do ktoÂrego oproÂcz terminu
brak jest roÂwniezÇ wymaganÂ formalnych.
Â è ORZECZENÂ SAÎDOWYCH
3. KONTROWERSJE WOKO

Wiele owych niejednoznacznych sytuacji wciaÎzÇ wywoøuje kontrowersje i jest przedmiotem analiz w doktrynie prawa wyznaniowego
i podatkowego. WazÇnym gøosem w tej dyskusji jest krytyczna glosa
autorstwa dr. Pawøa Boreckiego11 do wyroku Naczelnego SaÎdu Ad10
B. Rakoczy, Ustawa o stosunku panÂstwa do KosÂcioøa Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2008, s. 336-337.
11
Glosa do uchwaøy NSA z dnia 14 marca 2005 r., FPS 5/05.
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ministracyjnego z dnia 14 marca 2005 r.12 Wyrok ten bowiem wydaje
sieÎ porzaÎdkowacÂ linieÎ orzecznictwa saÎdoÂw administracyjnych i opieranych na niej decyzji organoÂw skarbowych.
Autor trafnie zauwazÇa na wsteÎpie rozbiezÇnosÂcÂ terminologii ustawy o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa Katolickiego z aktualnym ustawodawstwem, zwøaszcza podatkowym. Jednak juzÇ wysuwane na tej
podstawie wnioski, a mianowicie postulat nieobowiaÎzywania przepisoÂw ustaw kosÂcielnych moÂwiaÎcych o podatku dochodowym, z racji
odmiennosÂci konstrukcji podatkowych istniejaÎcych w momencie ich
uchwalania wydaje sieÎ zbyt daleko idaÎcy. Istotnie, ustawodawca zaniedbaø aktualizacji okresÂlenÂ uzÇywanych w ustawach kosÂcielnych.
Dotyczy to wszakzÇe roÂwniezÇ innych zagadnienÂ podatkowych, np.
przepisoÂw o zobowiaÎzaniach podatkowych rozumianych obecnie jako przepisy ordynacji podatkowej, lub strukturalnych, jak zmiany
w strukturze rzaÎdu, np. Minister-Szef UrzeÎdu ds. WyznanÂ ± tu jednak
wystarczy stosowanie zasady ratio legis, chocÂ oczywisÂcie pozÇaÎdana
byøaby caøosÂciowa harmonizacja okresÂlenÂ.
Na uwageÎ zasøuguje takzÇe podkresÂlenie wyjaÎtkowej pozycji KosÂcioøoÂw Katolickiego i Prawosøawnego, majaÎcych w ¹swoichº ustawach szczegoÂlne uregulowania dotyczaÎce bezlimitowych odliczenÂ darowizn na cele dziaøalnosÂci charytatywno-opiekunÂczej. Szkoda jednak, izÇ autor nie bierze pod uwageÎ rozwiaÎzania konkurencyjnego dla
swojej propozycji uznania ich za niekonstytucyjne, a mianowicie, rozszerzenia tych rozwiaÎzanÂ na pozostaøe kosÂcioøy i inne zwiaÎzki wyznaniowe i w ten sposoÂb zrealizowania zasady roÂwnouprawnienia. Trudno roÂwniezÇ ocenicÂ, na czym oparta jest teza o niektoÂrych tylko firmach (osobach prawnych?), mogaÎcych odliczacÂ caøosÂcÂ dokonanej
darowizny od podstawy opodatkowania. ZÇadne przepisy nie wprowadzajaÎ zroÂzÇnicowania po stronie darczynÂcoÂw, a trudno moÂwicÂ o wyznaniu osob prawnych.
Zasada roÂwnouprawnienia nie jest jedynaÎ zasadaÎ w Konstytucji
regulujaÎcaÎ relacje mieÎdzy panÂstwem a wspoÂlnotami religijnymi. Zasada wspoÂødziaøania dla dobra czøowieka i dobra wspoÂlnego wzywa te
wspoÂlnoty do szczegoÂlnej wspoÂøpracy z panÂstwem. Zadania takie
12

ONSAiWSA 2005/3.
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wymagajaÎ zaangazÇowania struktur, osoÂb i sÂrodkoÂw. MozÇna zatem
spojrzecÂ na regulacje dotyczaÎce darowizn kosÂcielnych jako na przepisy uøatwiajaÎce podejmowanie tych zadanÂ, do ktoÂrych inne podmioty nie czujaÎ sieÎ szczegoÂlnie powoøane. WsÂroÂd zadanÂ tych cele, na
ktoÂre mogaÎ bycÂ przeznaczane sÂrodki z darowizn, zajmujaÎ poczesne
miejsce.
Niezwykle cenna jest roÂwniezÇ przytoczona przez autora historia
powstawania odnosÂnych przepisoÂw ustaw kosÂcielnych. MozÇe bycÂ jednak ona takzÇe argumentem za tezaÎ, izÇ po stronie ustawodawcy istniaøa peøna sÂwiadomosÂcÂ wagi i konsekwencji takiej formy uchwalanych przepisoÂw, a ich ostateczny ksztaøt nalezÇy rozumiecÂ jako sÂwiadomaÎ ratio legis.
Trudno jednak zaakceptowacÂ tezeÎ autora, konkludujaÎcaÎ gloseÎ,
a moÂwiaÎcaÎ o ¹wreÎcz kryminogennym charakterzeº obowiaÎzujaÎcych
przepisoÂw. Zwøaszcza zÇe argumenty przytaczane na poparcie tych
jednak kontrowersyjnych ± jak na naukowe opracowania ± tez zaczerpnieÎte saÎ wyøaÎcznie z artykuøoÂw prasowych. Nie wydaje sieÎ powazÇne pisanie w jednym zdaniu: ¹Straty skarbu panÂstwa z tytuøu
fikcyjnych darowizn saÎ niewymierneº, w nasteÎpnym: ¹Szacuje sieÎ,
zÇe w samym tylko 2001 r. panÂstwo straciøo [...] ok. poÂø miliarda zøotychº, a zÂroÂdøem tych poglaÎdoÂw jest artykuø w tygodniku ¹Wprostº.
Tak powazÇne zarzuty powinny bycÂ oparte na wyrokach saÎdowych lub
chocÂby wszczeÎtych przez prokuratureÎ posteÎpowaniach, jesÂli niebawem beÎdziemy obchodzicÂ dwudziestolecie obowiaÎzywania pierwszych ¹wreÎcz kryminogennychº przepisoÂw.
4. NOWE ROZWIAÎZANIA LEGISLACYJNE

Caøoksztaøt przepisoÂw dotyczaÎcych problematyki darowizn nie
wydaje sieÎ ostatecznie uksztaøtowany, o czym sÂwiadczaÎ pojawiajaÎce
sieÎ na gruncie ustaw podatkowych nowe instytucje.
Po stronie darczynÂcoÂw w zeznaniach podatkowych uwzgleÎdnia
sieÎ sumy dokonanych darowizn oraz identyfikuje sieÎ osobeÎ obdarowanego. Ten istniejaÎcy od dawna obowiaÎzek uzupeøniony zostaø odpowiednimi przepisami, zobowiaÎzujaÎcymi obdarowanego do wyod-
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reÎbnienia danych o otrzymanych darowiznach w zeznaniach podatkowych oraz do opublikowania odpowiednich informacji13. Podatnicy skøadajaÎcy zeznania podatkowe zobowiaÎzani zostali do wyodreÎbnienia w nich danych darowizn i darczynÂcoÂw oraz celu darowizny, ci
zasÂ, ktoÂrzy nie majaÎ obowiaÎzku skøadania zeznanÂ, zobowiaÎzani zostali do przekazania urzeÎdowi skarbowemu wyøaÎcznie danych dotyczaÎcych rzeczonych darowizn. Ustawodawca ustaliø warunki minimalne, ktoÂrych speønienie powoduje powstanie tego obowiaÎzku.
ObowiaÎzek powstaje zatem, jezÇeli jednorazowa kwota darowizny
przekracza 15 000 zø lub suma wszystkich darowizn w roku podatkowym od jednego darczynÂcy przekracza 35 000 zø. Zatem a contrario,
oÂw obowiaÎzek nie powstaje, gdy suma mniejszych nizÇ 15 000 zø kwot,
ale pochodzaÎcych od roÂzÇnych darczynÂcoÂw (od kazÇdego jednak mniej
nizÇ w sumie 35 000 zø), przekroczy nawet 35 000 zø.
Kolejnym obowiaÎzkiem, powiaÎzanym z powyzÇszym, jest powinnosÂcÂ opublikowania powyzÇszych danych. DokonacÂ tego nalezÇy
przez umieszczenie ich w internecie, ogøoszenie w sÂrodkach masowego przekazu lub wyøozÇenie dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogoÂlnie dosteÎpnych oraz poinformowacÂ o tym pisemnie naczelnika wøasÂciwego urzeÎdu skarbowego. Ten z kolei obowiaÎzek
powstaje z chwilaÎ osiaÎgnieÎcia w danym roku podatkowym dochodu
20 000 zø.
Jak kazÇda nowa instytucja, tak i owe najnowsze regulacje wydajaÎ
sieÎ miecÂ pewne cechy, ktoÂre mogaÎ wzbudzacÂ kontrowersje oraz wymagacÂ doprecyzowania poprzez zmianeÎ przepisoÂw lub wydanie odpowiednich rozporzaÎdzenÂ wykonawczych. Powstaje zatem pytanie
o rodzaj wspomnianych sÂrodkoÂw masowego przekazu oraz ich zasieÎg:
czy np. mozÇna za takowe uznacÂ parafialnaÎ gazetkeÎ, lokalny biuletyn
czy publikacje lokalnego samorzaÎdu (dziennik, tygodnik, miesieÎcznik)? Jak døugo dane te majaÎ pozostawacÂ na witrynach internetowych ± na zawsze, do nasteÎpnego roku lub zeznania podatkowego?
Czy ma to bycÂ strona internetowa obdarowanego, czy mozÇe bycÂ np.
jednostki wyzÇszej ± diecezji, prowincji zakonnej, jak woÂwczas te dane
odnalezÂcÂ i zidentyfikowacÂ? Jak døugo majaÎ bycÂ wyøozÇone w pomie13
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szczeniach ogoÂlnie dosteÎpnych? Nie bez znaczenia pozostaje tezÇ
kwestia kwotowych progoÂw powodujaÎcych powstanie okresÂlonych
powinnosÂci po stronie obdarowanych. ObowiaÎzek publikacji powstaje po przekroczeniu 20 000 zø dochodu. W przypadku prowadzenia
dziaøalnosÂci innej nizÇ statutowa i powodujaÎcej obowiaÎzek prowadzenia ksieÎgowosÂci wydaje sieÎ to dosÂcÂ proste. Co jednak dzieje sieÎ, gdy
darowizny stanowiaÎ czeÎsÂcÂ dziaøalnosÂci statutowej, beÎdaÎcej jedynaÎ
dziaøalnosÂciaÎ danej osoby prawnej, zwolnionej w zwiaÎzku z tym z obowiaÎzku prowadzenia dokumentacji? Czy oznacza to naøozÇenie nowego obowiaÎzku dokumentacji tylko czeÎsÂci dochodoÂw pochodzaÎcej z darowizn i od jakiego momentu? Od poczaÎtku roku podatkowego, aby
stwierdzicÂ ewentualny moment przekroczenia 35 000 zø, czy tezÇ dopiero od tego momentu, a woÂwczas, na jakiej podstawie ten moment
stwierdzicÂ? Wydaje sieÎ niewøasÂciwe stosowanie wykøadni rozszerzajaÎcej w wypadku nakøadania nowych obowiaÎzkoÂw na podatnika. Co
dzieje sieÎ woÂwczas, gdy dana osoba prawna otrzyma np. dwie darowizny w wysokosÂci 10 000 i 11 000 zø? Powstaje obowiaÎzek publikacji,
ale nie powstaø jeszcze obowiaÎzek wyszczegoÂlnienia nazwy i adresu
darczynÂcy, a zatem opublikowacÂ tylko kwoteÎ?
PODSUMOWANIE

PodsumowujaÎc, nalezÇy stwierdzicÂ, izÇ niewaÎtpliwie darowizny
wciaÎzÇ odgrywajaÎ ogromnaÎ roleÎ w finansowaniu dziaøalnosÂci kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. Jedynie ich czeÎsÂcÂ, niewielka,
ale sformalizowana, jest przychylnie traktowana podatkowo przez
ustawodawceÎ. Oznacza to aprobateÎ przede wszystkim dla dziaøalnosÂci prowadzonej przez owe instytucje, ze szczegoÂlnym uwzgleÎdnieniem dziaøalnosÂci charytatywno-opiekunÂczej. Mimo ugruntowanej
pozycji, jakaÎ owe darowizny majaÎ w sÂwiadomosÂci podatnikoÂw oraz
w polskim systemie prawnym, wciaÎzÇ pozostaje wiele kwestii do ostatecznego rozstrzygnieÎcia. Co wieÎcej, nowe elementy owego systemu wydajaÎ sieÎ roÂwniezÇ nie tylko dostarczacÂ materiaøoÂw badawczych
prawu wyznaniowemu i finansowemu. OtwierajaÎ takzÇe pole do
wspoÂøpracy wyspecjalizowanych instytucji wspoÂlnych øaÎczaÎcych
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przedstawicieli panÂstwa oraz kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, a powoøanych wøasÂnie do rozwiaÎzywania problemoÂw tego rodzaju.
DONATIONS FOR WORSHIP PURPOSES
AND CHURCH'S CHARITABLE ACTIVITY

Summary
Donations have always been fundamental to the functioning of ecclesiastical entities. The legislator's favourable response to the needs of
such entities is manifested in its support provided to their donors. As far
as the Church institutions are concerned, they are exempt from legal
persons' income tax and enjoy concessions in some local taxes. On the
other hand, taxpayers donating to ecclesiastical entities may deduct the
donation from the taxation base.
Having been functioning in the Polish law on denominations and
financial law for a long time, donations have been the subject of numerous
studies. One of the reasons for their frequent occurrence in research
papers is the fluctuating regulations. Hence, it is justified that only some
more complex issues of this subject as well as implemented novelties be
put to more conscientious examination. These are: purposes of donations,
formal requirements of donating, controversial judicial decisions, the obligation of recording and publicizing donors' details.
To conclude, it must be noted that donations play a conclusive and
pivotal role in the financing of churches and other religious associations.
Only part of them, yet formalized, is approved by the legislator in terms of
tax reliefs. Despite their established position in taxpayers' awareness and
in Polish legal system, there is still much left to be resolved in this respect.
The new components of the system open new windows of collaboration
between specialized institutions intended to provide a meeting ground for
the state, Church and other religious associations.
Translated by Konrad Szulga

