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1. Co to jest Gift Aid?

Gift Aid to forma pomocy finansowej dla organizacji charytatywnych działających w Wielkiej
Brytanii. Urząd podatkowy zwraca organizacji charytatywnej podatek od sumy złożonej w
ofierze. Polska parafia w Cambridge jako organizacja charytatywna (Charity) ma możliwość
odzyskania nadpłaconego podatku. Za każdy wpłacony funt przez system Gift Aid paraﬁa może
odzyskać 25 pensów od Urzędu Podatkowego.

2. Kto może przystąpić do Gift Aid?

Każda osoba, która płaci podatek dochodowy w Wielkiej Brytanii (praca, emerytura, procent
bankowy od oszczędności). Formularz “Gift Aid” mogą podpisać zarówno rezydenci UK jak i
osoby przebywające w Wielkiej Brytanii tymczasowo. Warunkiem jest aby zwrot podatku o który
ubiega się Lokalna PMK, nie przekraczał podatku zapłaconego w danym roku przez
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ofiarodawcę.

3. Jak to działa w praktyce?

Każdy £1 złożony na tacy dla parafii jest wart £1. Jeśli ten sam funt zostanie złożony na tacy w
systemie Gift Aid (w specjalnej kopercie) to dla parafii będzie warty £1.25. Jak? Parafia będzie
mogła ubiegać się o zwrot podatku z tego funta (£0.25) co w rezultacie przełoży się na końcowe
£1.25. W skali całego roku są to poważne kwoty.

4. Co zrobić aby składać ofiary w systemie Gift Aid?
- Należy jednorazowo wypełnić deklarację Gift Aid . Wystarczy podać imię i nazwisko
oraz adres i
przekazać deklarację do Referenta Gift Aid, czyli do pani Doroty
Głowackiej
(można to zrobić za pośrednictwem księdza proboszcza).
Deklarację wypełniamy tylko raz
.
Dane wypisane na deklaracji są tylko do ewentualnego wglądu urzędu

podatkowego.

- Wpłacamy ofiarę w specjalnej kopercie, na której napisane jest nasze imię i nazwisko
oraz data ofiary. Nie musi to być jednak parafialna koperta, ważne aby na
niej były
wypisane wymagane dane.
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5. Najczęściej zadawane pytania
- Czy składając oﬁarę płacę więcej podatku? Nie. Podatek, który zapłaciłeś zostanie
oddany
przez Urząd Skarbowy.
- Dlaczego trzeba podpisać Gift Aid Declaration? Deklaracja jest oficjalnym
powiadomieniem Urzędu
Podatkowego, że pieniądze przeznaczone są dla konkretnie
wymienionej
paraﬁi.
- Czy można zrezygnować z płacenia przez Gift Aid? Tak, w każdej chwili można
zrezygnować z tej
formy oﬁary.
- Czy podpisując deklarację zobowiązuję się do
stałych lub określonych wpłat? W
żadnym wypadku. Deklaracja nie pociąga żadnych zobowiązań
finansowych, nie musimy
określać z góry jaką kwotę chcemy przekazać jako
ofiarę.

- Czy można wpłacać bezpośrednio na konto bankowe? Tak. Istnieje możliwość wpłat
bezpośrednio na
konto bankowe poprzez tzw.
Standing Order. Dane konta: PCM Cambridge, Acc.
Number 00616849, Sort Code:
30-94-57.

- Od kogo mogę dowiedzieć się więcej szczegółów? W każdej paraﬁi jest Referent Gift
Aid. W naszej
paraﬁi taką osobą jest pani Dorota Głowacka, e-mail:
glowacka@mrao.cam.ac.uk
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