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Zgodnie z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych  

(Dz. U. z 2021 r. Poz. 1800 ze zm.), Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” publikuje 

informacje o realizacji swojej strategii podatkowej za rok podatkowy zakończony w dniu  

31 grudnia 2020 r. 

Strategia podatkowa Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” została sporządzona 

z uwzględnieniem przede wszystkim charakteru działalności Fundacji jako podmiotu, którego 

naczelnym zadaniem jest działalność charytatywna, dobroczynna i którego działania 

zmierzają do realizacji wymienionych w statucie celów pożytku publicznego.  

Strategia została sporządzona z uwzględnieniem faktu, iż Fundacja Dzieciom „Zdążyć z 

Pomocą” jest organizacją posiadającą status pożytku publicznego, realizującą cele wynikające 

z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Fundacja prowadzi przede wszystkim działalność statutową nieodpłatną i odpłatną oraz 

działalność gospodarczą jako działalność dodatkową w stosunku do działalności statutowej na 

bardzo niewielką skalę. Dochód Fundacji z tytułu przeznaczania dochodu na działalność 

statutową korzysta z następujących zwolnień podatkowych wynikających z ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych: 

 Art.17 ust.1 pkt.6 c dochód organizacji pożytku publicznego, o których mowa w 

przepisach o działalności pożytku publicznego I o wolontariacie – w części 

przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej; 

 Art.17 ust.1 pkt.4 dochód podatników, których celem jest dobroczynność, ochrona 

zdrowia, pomoc społeczna – w zakresie dochodu z działalności gospodarczej, z której 

dochód w całości przekazywany jest na działalność statutową;  

 Art.17 ust.1 pkt.47 dotacje otrzymane z budżetu państwa. 

 

1. Informacje o Fundacji  

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa 

NIP 118-14-28-385, REGON 014902795, data utworzenia 23 listopada 1998 roku 

Jednostka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych 

Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych 

Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000037904. 



Ministrem właściwym ze względu na charakter i cele Fundacji jest Minister Zdrowia. 

Zgodnie z art. 28 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nadzór nad 

działalnością organizacji pożytku publicznego w zakresie korzystania z uprawnień 

wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego sprawuje Przewodniczący 

Komitetu ds. Pożytku Publicznego. 

 

Działalność statutowa pożytku publicznego Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” 

Głównym celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy dzieciom i ich rodzinom 

w ramach działalności pożytku publicznego. Zadaniem priorytetowym jest – jak mówi nazwa 

Fundacji – zdążanie z pomocą chorym i niepełnosprawnym dzieciom, wspieranie ich leczenia, 

rehabilitacji, a ponadto realizowanie celów statutowych w zakresie kultury, edukacji, 

promocji zdrowia, aktywizacji społecznej, integracji, przeciwdziałania wykluczeniu, 

wspierania rodzin. 

 

Celami Fundacji wynikającymi z działalności pożytku publicznego są: 

1) pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji 

życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, 

zasoby i możliwości; 

2) działalność na rzecz integracji oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

3) działalność charytatywna;  

4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;  

5) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;  

6) ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;  

7) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;  

8) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy 

i zagrożonych zwolnieniem z pracy;  

9) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;  



10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;  

11) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;  

12) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce 

gospodarczej;  

13) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;  

14) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;  

15) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży;  

16) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;  

17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;  

18) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;  

19) turystyka i krajoznawstwo;  

20) porządek i bezpieczeństwo publiczne;  

21) obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;  

22) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, 

a także działań wspomagających rozwój demokracji;  

23) ratownictwo i ochrona ludności;  

24) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za 

granicą;  

25) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;  

26) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami;  

27) promocja i organizacja wolontariatu;  

28) pomoc Polonii i Polakom za granicą;  

29) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;  

30) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;  

31) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony 

praw dziecka;  



32) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;  

33) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;  

34) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej 

społeczeństwa; 

35) działalność na rzecz integracji cudzoziemców; 

36) udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; 

37) rewitalizacja. 

Fundacja realizuje cele statutowe ogólne oraz szczegółowe. Celami ogólnymi są wszystkie 

zadania wynikające z działalności pożytku publicznego, w tym utrzymanie ośrodków 

rehabilitacji, hosteli i innych obiektów pożytku publicznego oraz wspieranie finansowe celów 

szczegółowych. Cele szczegółowe to: ratowanie życia i zdrowia dzieci oraz ich edukacja, jak 

również prowadzenie ośrodków rehabilitacji, hosteli i innych obiektów pożytku publicznego 

oraz zakup specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego, adaptacja Podopiecznych Fundacji do 

życia w społeczeństwie i integracja społeczna.  

Fundacja realizuje swoje cele statutowe w sposób bezpośredni oraz pośredni – wspierając 

działalność innych osób prawnych i osób fizycznych, których cele prowadzonej działalności 

statutowej są zbieżne z celami Fundacji (prawo zapisane w Statucie Fundacji).  

Realizacja celów Fundacji następuje w szczególności poprzez organizowanie lub 

finansowanie następujących przedsięwzięć: 

1) naukowych, poprzez organizowanie akcji zmierzających do promowania rozwoju wiedzy, 

a także poprzez przekazywanie darowizn dla ośrodków naukowych, programów 

badawczych i funduszy stypendialnych; 

2) oświatowych, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na upowszechnianie 

wykształcenia i kultury w społeczeństwie, przygotowujących je do życia w warunkach 

wspólnoty europejskiej, jak również poprzez organizowanie różnych form kształcenia 

oraz krajowych i międzynarodowych warsztatów, szkoleń, spotkań i konferencji; 

3) kulturalnych, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na rozwój dziedzictwa 

kulturowego, czyli darowizn na prace konserwatorskie, dla muzeów, bibliotek, wystaw, 

galerii oraz na stypendia artystyczne lub poprzez organizowanie, wspieranie lub 

finansowanie różnego rodzaju imprez kulturalnych; 



4) dobroczynności, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych dla osób i instytucji 

zajmujących się wspieraniem osób będących w niedostatku i potrzebujących pomocy; 

5) ochrony zdrowia, poprzez prowadzenie działalności leczniczej oraz przekazywanie 

środków przeznaczonych dla ośrodków zdrowia, szpitali, zakładów rehabilitacyjnych, 

hospicjów, umożliwiających korzystanie z opieki lekarskiej oraz zakupu lekarstw; 

6) pomocy społecznej, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na zaspokajanie 

niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania 

w warunkach odpowiadających godności człowieka, doprowadzanie do życiowego 

usamodzielniania osób i rodzin na poziomie standardów europejskich; 

7) rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, poprzez przekazywanie 

środków przeznaczonych na zatrudnienie i rehabilitację osób niepełnosprawnych oraz 

poprzez organizowanie turnusów i zajęć rehabilitacyjnych; 

8)  w zakresie ochrony środowiska, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na cele 

wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska, jak 

również organizowanie akcji lub imprez na rzecz realizacji powyższych celów; 

9)  kultu religijnego, poprzez przekazywanie środków dla Kościołów, związków religijnych 

i kościelnych osób prawnych;  

10) w zakresie kultury fizycznej i sportu, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na 

podnoszenie i nabywanie sprawności fizycznej, czyli darowizn dla klubów sportowych, 

stypendiów sportowych, oraz wspomaganie zawodów sportowych, w tym zawodów osób 

niepełnosprawnych, jak również organizowanie lub finansowanie różnego rodzaju imprez 

sportowych, kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży; 

11) w zakresie pozyskiwania darowizn finansowych i niefinansowych, w tym darowizn 

z poleceniem, o których mowa w art. 893 kodeksu cywilnego, z przeznaczeniem ich na 

realizację zadań Fundacji z zakresu pomocy społecznej rodzinom i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz z zakresu wyrównywania szans tych rodzin i osób, działalności 

charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia, a także działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych. 

 

Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie (według 

Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007): 



1) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego (94.99.Z); 

2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (94.99.Z); 

3) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (94.99.Z); 

4) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym (94.99.Z); 

5) działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanej 

(94.99.Z); 

6) pozostałej działalności związanej ze sportem (93.19.Z); 

7) działalności charytatywnej (88.99.Z); 

8) pozostałej pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowanej 

(88.99.Z); 

9) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (88.10.Z); 

10) pozostałej pomocy społecznej z zakwaterowaniem (87.90.Z); 

11) ochrony i promocji zdrowia (86.90.E); 

12) działalności fizjoterapeutycznej (86.90.A); 

13) praktyki lekarskiej ogólnej (86.21.Z); 

14) działalności wspomagającej edukację (85.60.Z); 

15) nauki, edukacji, oświaty i wychowania (85.59.B); 

16) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej (84.22.Z); 

17) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy (78.10.Z); 

18) badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 

(72.20.Z); 

19) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości 

(70.22.Z). 

 

Fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie (według 

Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007): 

1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (94.99.Z); 



2) działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanej 

(94.99.Z); 

3) pozostałej pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowanej 

(88.99.Z); 

4) pozostałej pomocy społecznej z zakwaterowaniem (87.90.Z); 

5) pozostałej działalności w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej 

(86.90.E); 

6) praktyki lekarskiej specjalistycznej (86.22.Z); 

7) działalności wspomagającej edukację (85.60.Z); 

8) nauki, edukacji, oświaty i wychowania (85.59.B); 

9) działalności fizjoterapeutycznej (86.90.A); 

10) praktyki lekarskiej ogólnej (86.21.Z). 

 

Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu 

działalności pożytku publicznego. 

 

Działalność gospodarcza Fundacji 

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” w ramach prowadzonej działalności gospodarczej 

sprzedaje za pośrednictwem strony internetowej www.bremo.pl swoje wydawnictwa 

(kalendarze, książki), obrazy artystów malarzy zaprzyjaźnionych z Fundacją oraz inne dary 

przekazane przez darczyńców i sponsorów. Fundacja świadczy również usługi reklamowe w 

ramach zawartych umów sponsoringowych. Działalność gospodarcza Fundacji jest środkiem 

do realizacji celów statutowych Fundacji, dochody z działalności gospodarczej w całości 

przekazywane są na realizację celów statutowych.  

 

2. Informacje o stosowanych przez Fundację Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” procesach oraz 

procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z 

przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie. Dobrowolna 

forma współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej. 

 



Fundacja prowadzi swoją działalność w taki sposób, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań 

statutowych i społecznych.  

Fundacja stara się w sposób rzetelny wywiązywać ze swoich obowiązków podatkowych 

przede wszystkim w zakresie regulowania zobowiązań publicznoprawnych. Fundacja 

korzysta z dozwolonych ulg, zwolnień podatkowych. Przekazuje deklaracje podatkowe oraz 

płaci wynikające z nich zobowiązania podatkowe w ustawowych terminach. Składa JPK V7K 

zgodnie z obowiązującymi terminami. Fundacja dysponuje publicznymi pieniędzmi – 1% 

podatku, dotacje z funduszy celowych z PFRON, jest zatem zobligowana do rzetelnego 

rozliczania się z wydatkowania tychże środków.  

Podstawowym założeniem strategii podatkowej Fundacji jest wydatkowanie środków 

statutowych zgodnie z celami statutowymi Fundacji tożsamymi z celami pożytku publicznego 

wynikającymi z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Tylko wydatkowanie środków 

zgodne z celami pożytku publicznego zapisanymi w statucie Fundacji uprawnia Fundację do 

zastosowania zwolnień podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych 

wynikających z art. 17 ust.1 pkt.6c oraz 4. 

Fundacja prowadzi subkonta dla Podopiecznych na zasadzie podpisanego Porozumienia. Na 

subkontach gromadzone są środki finansowe z przeznaczeniem na kosztowne operacje, 

długoterminowe leczenie i rehabilitację, zakup lekarstw i sprzętu rehabilitacyjnego.  

Fundacja nie pobiera prowizji ani od darczyńców, ani od opiekunów Podopiecznych. 100% 

środków zgromadzonych na subkontach Podopiecznych jest przeznaczanych na ochronę ich 

życia i zdrowia oraz zaspokajanie potrzeb bytowych. Fundusze te są wykorzystywane przez 

Podopiecznych po przedstawieniu stosownych dokumentów księgowych (faktura, rachunek). 

Zarząd Fundacji dokłada wszelkich starań, aby wprowadzać należyte procedury kontroli 

dokumentów przeznaczanych do refundacji/opłacenia ze środków statutowych 

dokumentujących poniesione przez Podopiecznych wydatki. Wypracowany system kontroli 

dokumentów w oparciu o przyjętą politykę obiegu dokumentów pozwala zminimalizować 

ryzyko wydatkowania środków niezgodnie z ustawą.  

Fundacja jako organizacja pozarządowa, instytucja powołana do pomocy potrzebującym, nie 

stawia sobie za cel wypracowywania zysków ze swojej działalności i szukania oszczędności 

podatkowych. Skupia się na czynieniu swojej statutowej powinności i robi to w taki sposób, 

aby nie naruszać przepisów podatkowych. Charakter prowadzonej przez Fundację 

działalności przekłada się na niską skłonność do podejmowania ryzyka w zakresie podatków. 



Optymalizacje podatkowe nie są celem jej działania. 

Jednocześnie, w sytuacjach wydatkowania środków bez powiązania z działalnością statutową, 

z czym mamy do czynienia w bardzo nielicznych sytuacjach, odprowadza należny podatek 

dochodowy od osób prawnych do Urzędu Skarbowego. 

Zarząd Fundacji wdraża mechanizmy wewnętrzne celem zapewnienia skutecznej kontroli 

organizacji z perspektywy wypełniania obowiązków nakładanych na Fundację przez przepisy 

prawa podatkowego, w szczególności: 

 dochowuje należytej staranności celem zapewnienia prawidłowości rozliczeń 

podatkowych Fundacji; 

 w przypadku podatku dochodowego od osób prawnych Fundacja wypełnia obowiązki 

deklaracyjne, monitoruje wydatkowanie środków statutowych zgodnie z założeniami 

pożytku publicznego, a tym samym pod kontem możliwości skorzystania w preferencji 

podatkowych wynikających ze zwolnienia dochodu od podatku zgodnie z art.17 ust.1 

pkt.4,6c; 

 kładzie nacisk na weryfikację kontrahentów Fundacji; 

 prowadza mechanizmy ułatwiające weryfikację kontrahentów; 

 nie przyjmuje wpłat gotówkowych powyżej 15000 PLN; 

 nie podejmuje współpracy z podmiotami zewnętrznymi - organizacjami, fundacjami, 

stowarzyszeniami, które mogłyby narazić Fundację na jakiekolwiek ryzyko. 

Obowiązki podatkowe są określane i wypełniane przez odpowiedzialnych, kompetentnych 

i wykwalifikowanych pracowników. Zapewniają oni stosowanie i przekazywanie wiedzy 

(poprzez kontrole, szkolenia).  

Kluczową kwestią do prawidłowego zarządzania ryzykiem jest przestrzeganie przepisów 

podatkowych, a także przyjęcie strategii podejmowania ryzyka w niskim zakresie.  

Fundacja w 2020 roku nie stosowała dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej 

Administracji Skarbowej.  

 

3. Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej 

Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 

86a § 1 pkt 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa  



W roku podatkowym 2020 realizowana przez Fundację strategia podatkowa nastawiona była 

w szczególności na prowadzenie zgodnie z ustawą o pożytku publicznymi i wolontariacie 

oraz z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych działalności charytatywnej pożytku 

publicznego, Fundacja przy realizacji działań charytatywnych i realizowaniu obowiązków 

podatkowych nie poszukuje okoliczności gospodarczych, które mogłyby sprzyjać unikaniu 

opodatkowania. Kluczową kwestią było w 2020 roku i będzie w kolejnych latach realizacja 

zadań statutowych pożytku publicznego i wydatkowanie środków statutowych zgodnie z tymi 

celami w powiązaniu z wypełnianiem zapisów zwolnienia wynikającego z zapisów ustawy o 

podatku dochodowym od osób prawnych.  

W roku podatkowym 2020, Fundacja zidentyfikowała następujące ryzyka podatkowe oraz 

wyzwania związane z realizacją jej obowiązków podatkowych: 

- ryzyko związane ze zmianą przepisów podatkowych;  

- ryzyko związane z nieprecyzyjnością przepisów, trudności z odniesieniem ich na grunt 

organizacji pożytku publicznego; 

- wprowadzenie obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split 

payment) w transakcjach; 

- wprowadzenie nowego wykazu podatników VAT, tzw. biała lista podatników VAT, 

który wszedł w życie od 1 września 2019 r., jednak sankcje obowiązują od 1 stycznia 

2020 r. 

 

Aby zapobiegać skutkom wystąpienia powyższych ryzyk, Fundacja podjęła w szczególności 

następujące działania: 

- weryfikacja przepisów podatkowych z Krajową Informacją Podatkową, w razie potrzeby 

korzystanie z pomocy doradców podatkowych zewnętrznych; 

- weryfikacja kontrahentów, z tzw. „białej listy podatników VAT”. Dostosowanie systemu 

finansowo-księgowego tak, aby można było w sposób automatyczny weryfikować dane 

kontrahentów. Fundacja nie podejmuje współpracy z podmiotami, których nie jest w 

stanie zidentyfikować, np. z wykorzystaniem rejestrowych baz danych. 

Fundacja podejmowała niezbędne środki w celu prawidłowego oraz terminowego 

wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego na 

terytorium RP, w tym w szczególności: 

  



- identyfikowała zdarzenia, które powodowały powstanie obowiązku podatkowego; 

- kalkulowała i wpłacała do Urzędu Skarbowego podatek VAT, przekazywała JPK-V7K; 

- fiskalizowała na kasach fiskalnych transakcje gotówkowe z osobami fizycznymi 

dotyczące działalności statutowej odpłatnej;  

- monitorowała koszty pod kontem zgodności z celami statutowymi; 

- identyfikowała koszty niestanowiące kosztu uzyskania przychodu - niestatutowe i 

odprowadzała od nich należny podatek dochodowy; 

- składała deklaracje związane z podatkiem dochodowym od osób prawnych; 

- monitorowała transakcje pod kontem Ordynacji podatkowej a dokładnie przepisów 

dotyczących schematów podatkowych;  

- kalkulacja podatku od osób fizycznych - z tyt. wynagrodzeń pracowniczych, składała 

deklaracje, odprowadzała podatek. 

W 2020 roku Fundacja nie zidentyfikowała i nie przekazała Szefowi Krajowej Administracji 

Skarbowej żadnych informacji o schematach podatkowych. 

 

4. Informacje o: 

a) transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a objaśnienie pojęć 

rozdziału ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w 

rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego 

zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi 

rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej, 

b) planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych, 

mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów 

powiązanych w rozumieniu art. 11a objaśnienie pojęć rozdziału ust. 1 pkt 4, 

 

Fundacja w 2020 roku nie zawierała transakcji z podmiotami powiązanymi, których wartość 

przekraczałaby 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości.  

Fundacja nie podjęła w 2020 ani nie planuje podjąć działań restrukturyzacyjnych mogących 

mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Fundacji lub podmiotów powiązanych. 

 

5. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie: 

a) ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a tryb wydawania interpretacji 



ogólnych prawa podatkowego § 1 Ordynacji podatkowej; 

b) interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji 

podatkowej; 

c) wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a wiążąca informacja stawkowa 

(WIS) ustawy o podatku od towarów i usług; 

d) wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d wiążąca informacja akcyzowa 

(WIA) ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 722, z późn. zm.). 

 

Fundacja w 2020 roku nie składała : 

a) ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a tryb wydawania interpretacji 

ogólnych prawa podatkowego § 1 Ordynacji podatkowej; 

b) interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji 

podatkowej; 

c) wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a wiążąca informacja stawkowa 

(WIS) ustawy o podatku od towarów i usług; 

d) wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d wiążąca informacja akcyzowa 

(WIA) ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 

722, z późn. zm.). 

 

6. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub 

w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j rozporządzenie w sprawie oceny 

warunków transakcji, określania dochodów lub strat i eliminowania podwójnego 

opodatkowania ust. 2 i na podstawie art.71 _ 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a objaśnienie pojęć rozdziału 

§ 10 Ordynacji podatkowej - z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, 

przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego. 

 

Fundacja nie dokonywała żadnych rozliczeń podatkowych w krajach stosujących szkodliwą 

konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 

11j rozporządzenie w sprawie oceny warunków transakcji, określania dochodów lub strat i 



eliminowania podwójnego opodatkowania ust. 2 i na podstawie art.71 _ 23v ust. 2 ustawy z 

dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a 

objaśnienie pojęć rozdziału § 10 Ordynacji podatkowej - z wyłączeniem informacji objętych 

tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego. 


