
Ulga dla krwiodawców

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od

niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnik opłacający ryczałt od

przychodów ewidencjonowanych, może odliczyć od przychodów również wydatki określone w

art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym, jeżeli nie zostały odliczone od dochodu lub

nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o

podatku dochodowym.

W powołanym przepisie ustawy o pdof mowa jest o darowiznach

m.in. przekazanych na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych

dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej

służbie krwi, w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami

wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy i litrów oddanej krwi lub jej

składników.

Łączna kwota odliczeń z tytułów wszystkich darowizn określonych w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy

o pdop nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu/przychodu.

Wysokość wydatków w przypadku ulgi dla krwiodawców ustala się na podstawie zaświadczenia

jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie

oddanej krwi lub jej składników przez krwiodawcę.

Ulga dotyczy zarówno osób odajacych krew pełną, osocze krwi jak i jej pozostałe składniki.



Kwota rekompensaty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2017 r. w

sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych, których

uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi lub jej składników wykonania zabiegu uodpornienia

dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości rekompensaty, przysługuje dawcy krwi:

1) rzadkiej grupy w wysokości:

a) za 1 litr pobranej krwi – 130 zł,

b) za 1 mililitr krwi pobranej do celów diagnostycznych od dawców krwinek wzorcowych

– 1 zł;

2) który został poddany zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom poprzedzającym

pobranie krwi lub jej składników w celu uzyskania surowic diagnostycznych lub osocza

w wysokości:

a) za 1 litr krwi z wytworzonymi przeciwciałami w wyniku zabiegu uodpornienia – 200

zł,

b) za 1 litr osocza pobranego od dawcy poddanego zabiegowi uodpornienia lub innym

zabiegom – 350 zł,

c) za zabieg uodpornienia dawcy, o którym mowa w lit. a i b:

– pierwszy – 50 zł,

– każdy kolejny – 25 zł,

c) za 1 mililitr krwi pobranej do uodpornienia – 1 zł,

d) za składniki krwi pobierane metodą aferezy – 130 zł (za cały zabieg).



Przykład

Podatnik osiągający przychody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
w 2022 roku jako honorowy dawca krwi na cele krwiodawstwa oddał krew w ilości 1,8 litra.
Czy w rozliczeniu PIT-28 za 2022 rok może skorzystać z ulgi dla krwiodawców?

Tak, jeśli będzie posiadał odpowiednie zaświadczenie potwierdzające bezpłatne oddanie krwi.

Wartość przekazanej darowizny wyniesie: 1,8 litra x 130 zł = 234 zł. Należy pamiętać również o

ograniczeniu odliczeń w odniesieniu do wszystkich darowizn (6% przychodu).

Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, jeżeli podatnik uzyskuje przychody

opodatkowane różnymi stawkami, i dokonuje odliczeń od przychodów, odliczeń

tych dokonuje od każdego rodzaju przychodu w takim stosunku, w jakim w

roku podatkowym pozostają poszczególne przychody opodatkowane różnymi

stawkami w ogólnej kwocie przychodów.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu rocznym PIT-28 poprzez załącznik PIT/O.

Podatnicy korzystający z odliczenia są obowiązani wykazać w zeznaniu rocznym kwotę

przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację

obdarowanego.


