
 

GIFT AID – czyli  DAROWIZNA – Pomoc dla 

naszej PARAFII od URZĘDU PODATKOWEGO 

 
1. Gift Aid był wprowadzony w Angli w kwietniu 2000 – w miesjce dość skomplikowanego systemu 
kowenantów  t.zw   Covenanted Giving to Charities.     
 
Co to znaczy ? -   Za każdy £1 wpłacony przez ofiarodawcę dla organizacji dobroczynnej – Urząd Podatkowy 
zwraca 25p z podatku już zapłaconego przez ofiarodawcę. 
 
Dlaczego?  -     Rząd angielski zrozumiał że gdyby zachęcił ludzi do dawania pieniędzy organizacjom 
charytatywnym / dobroczynnym, to będzie panstwu mniej kosztował.   Jednak do dzisiaj, Urzad Podatkowy 
(HMRC) nie jest pewny czy ludzi faktycznie dają więcej pieniędzy. 
 
W roku 2014 – 2015 HMRC zwrócił organizacyjom charytatywnym / dobroczynnym  £1.19 billlion w ramach 
Gift Aid’u . 
 
 
2. Co to może znaczyć  dla nas,  jako Parafia St. Swithun’s  ? 
 
Parafia St. Swithun’s jest częścią Diecezji Portsmouth– i jest zarejstrowana jako organizacja charytatywna  /  
dobroczynna    
 
Dlatego ża kazdy £1 ofiary od parafian z ramach Gift Aid’u dostajemy 25p.   To może nie wygląda dużo,  ale 
pomyślcie  –  w ciągu roku: 
 
od £1 tygodniowo  (£52 rocznie)  dostaniemy £13 
od £2 tygodniowo  (£104 rocznie)  dostaniemy £26 
od £5 tygodniowo  (£260 rocznie)  dostaniemy £65 
 
(A moze tygodniowo tyle co jedna kawa ?   Czy jedna wizyta w pub’ie ? Jedna paczka papierosow ?) 
 
Możnaby powiedzieć  tak – każda ofiara złożona na tacę NIE w ramach Gift Aid – to strata 25%  
 
W ostatnim kwartale 88 osob z parafii St. Swithun’s daja na tace w ramach Gift Aid.   Zwrot od HMRC za ten 
ostatni kawartal byl £2,205.   Z tych 88 parafianow jest nas tylko 3ch z polskiej wspolnoty.      
 
 
3.  Kto może brać udział w Gift Aid’zie ? 
 
Każda osoba która zarabia więcej niż £11,500 (na rok 06/04/2017 do 05/04/2018) i płaci angielski podatek 
dochodowy lub podatek od zysków kapitałowych (Capital Gains Tax). 
 
Zarobki mogą być z pracy zawodowej, z emerytury, z odsetek w banku, lub z innych inwestycji z których podatek 
już został potrącony.   Trzeba zapłacić przynajmniej tyle podatku, aby pokryć 25% tego co się już zapłacilo na 
tacę w czasie roku – tj. to co nam później zwróci Urząd Podatkowy 
 
Formularz Gift Aid’u mogą podpisać zarowno rezydenci UK, jak i osoby przebywąjace w Wielkiej Brytanii 
czasowo i placące brytyjski podatek dochodowy. 
 
Jeżeli twój podatek w skali roku wynosi £100 to parafia może go odzyskać od państwa jeśli w ramach Gift Aid 
wpłacisz £400. 
 



 
4. Co potrzeba zrobić ? 
 
Podpisać Gift Aid deklarację .    Na mocy tej deklaracji,  Diecezja Portsmouth otrzymuje od Urzędu 
Podatkowego (HMRC) zwrot podatku zaplaconego przez ofiarodawcę, w wysokości 25 pensów od każdego 
zapłaconego funta.   Te pieniądze Diecezja Portsmouth odrazu przekazuje do konta bankowego naszej parafii. 
 
Za każdym razem gdy dajesz na tacę, włóż pieniądze do specjalnej koperty z numerem – który otrzymasz po 
podpisaniu deklaracji.    Nie trzeba płacić tyle samo za każdym razem  - włóż tyle ile chcesz. 
 
Jeśli ktoś woli, i jest łatwiej aniżeli pamiętać o kopercie za każdym razem, to można płacic wprost do konta 
bankowego parafii – ale zawsze wykazywać  numer. 
 
I oprócz tego nic – Nie płacisz ani pena więcej niż przedtem  - a parafia zyskuje 25% dodatkowego dochodu. 
 
(Dla Osob Self Employed - gdyby ktoś potrzebował potwierdzenia ile Gift Aidu płacił w roku - np przy 
wypełnianiu Self Assessment Tax return - to możemy pomoc. )   
 
 
5. RESULTAT – 25% Większy dochod dla naszej parafii i dla naszej wspólnoty 
 
Z udziałem 88 osób ktorzy podpisali Deklaracji Gift Aid’u – w ciągu 3 mięsiecy ‘zarobiliśmy’ £2,200. 
 
Gdyby np. 20 dodatkowych parafianów podpisało deklaracjię,  w tych 3 miesiącach moglibysmy ‘zarobić’  
okolo £500 wiecej. 
 

JAK TO WYGLĄDA 
  

Zarabiasz   Placisz 20% podatku    Bierzesz do domu 

    £10    £2     £8 
        

                                                    

 

 
  Dajesz na tacę  Urząd Podatkowy  Twoja Parafia dostaje  

  £8   Zwraca 25% £2   £10 

                                      


