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JEDEN PROCENT TO NAPRAWDĘ WIELE

P

rzekazanie 1 procenta nic nie kosztuje,
nie nadweręży naszego domowego budżetu i potrwa zaledwie kilka minut więcej niż wypełnianie standardowego PITa. Czy warto? Oczywiście.
Jeden procent z naszego podatku możemy przekazać wybranej organizacji pożytku
publicznego. A jest z czego
wybierać.
Organizacje pożytku publicznego pomagają chorym lub
ubogim dzieciom, osobom
starszym, bezrobotnym czy
niepełnosprawnym. Są też organizacje, które ratują zwierzęta, zabytki, wspierają kulturę i twórców. Dla wielu z nich
środki uzyskiwane z jednego
procenta stanowią być albo
nie być dalszej działalności.
Aby przekazać wybranej organizacji 1 proc. naszego po-

datku, musimy w stosownej
rubryce zeznania podatkowego podać jej numer KRS. Aby
nasz datek trafił do wybranej
organizacji, musimy spełnić
jeszcze kilka warunków — złożyć podatek w wymaganym
terminie (do 30 kwietnia) oraz
zapłacić należny podatek ( na
konto urzędu skarbowego).
Jak wyliczyć 1 procent? Dzielimy sumę w polu „Podatek należny“ przez 100, a następnie
zaokrąglamy do dziesiątek groszy w dół (jeśli nasz jeden
procent to np. 45,78 zł, to zaokrąglamy do 45,70 zł).
Pamiętajmy, że nasz jeden
procent jest niepodzielny, trzeba go przekazać w całości tylko jednej organizacji. Wyjątkiem są sytuacje, gdy oddzielnie rozliczamy się z kilku źródeł dochodu na różnych formularzach zeznań — wtedy
możemy za każdym razem

przekazać 1 proc. na rzecz innej organizacji.
Jeśli tylko chcemy, wypełniając PIT-a możemy podać
dodatkowe informacje, mające wpływ na rozdysponowanie
pieniędzy z naszego 1 proc.
przez obdarowaną organizację.
Stanie się tak, jeśli wskażemy
konkretny cel szczegółowy czy
konkretną osobę, będącą pod
opieką danej OPP. Stosowne
dane wpisujemy w rubryce
„Informacje uzupełniające“,
by urząd skarbowy przekazał
je wybranej przez nas organizacji wraz z pieniędzmi.
Co i gdzie wypełnić?
• Jeśli chcesz przekazać 1
procent podatku, nie musisz
wpłacać tej kwoty na konto
wybranej organizacji.
• W swoim zeznaniu podatkowym lub jego późniejszej
korekcie podaj: numer wpisu
organizacji do KRS oraz de-

klarowaną kwotę, która nie
może przekroczyć 1 procenta
należnego podatku po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
• Jeśli składasz jedno zeznanie podatkowe, możesz wybrać
jedną organizację, jeśli wypełniasz kilka zeznań, możesz
w każdym z nich wskazać inną
organizację.
• Jeśli chcesz wesprzeć konkretny cel lub pomóc wybranej osobie, będącej pod opieką danej organizacji pożytku
publicznego, zaznacz to
w rubryce „Informacje uzupełniające“
• 1 procent twojego podatku
zostanie przekazany organizacji pożytku publicznego pod
warunkiem, że terminowo (do
30 kwietnia 2014 r.) złożysz
deklarację podatkową oraz
opłacisz pełną kwotę należnego za ubiegły rok podatku. abc

CHWILÓWKI PEŁNE RÓŻNYCH PUŁAPEK

FINANSE\\\ W reklamach popularnych chwilówek słyszymy, że już po 15 minutach od złożenia wniosku będziemy mieć
pieniądze na koncie. Niestety, taką dodatkową gotówkę trzeba będzie zwrócić i to dużo więcej niż pożyczyliśmy.

W

iele popularnych chwilówek można otrzymać bez wychodzenia
z domu. Wnioski składa się
przez internet, a weryfikacja
jest uproszczona do minimum.
Z oferty tego rodzaju pożyczek
korzystają najczęściej osoby,
które nie mają zdolności kredytowej i szans na uzyskanie
pożyczki w jakimkolwiek banku. Czasem z chwilówek korzystają też osoby, które natychmiast potrzebują kilkaset
złotych, a nie chcą wiązać się
z bankiem kredytem na co najmniej kilka miesięcy. Pożyczki
chwilówki wydają się doskonałym sposobem na zastrzyk
gotówki w sytuacji, gdy w portfelu i na koncie bankowym
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wieje pustką. Są łatwo dostępne, a pieniądze błyskawicznie
wpływają na konto. Niestety,
w tym momencie wiele osób
zapomina, że jest to pożyczka,
którą trzeba będzie zwrócić.
Większość chwilówek przyznawana jest na 15, 30 lub 60
dni. W tym terminie pożyczone pieniądze trzeba oddać,
oczywiście powiększone o koszty pożyczki i procent, na jaki
została pożyczona. W zależności od pożyczonej kwoty,
trzeba będzie oddać od kilkudziesięciu do kilkuset złotych
więcej. Chwilówki są więc doskonałym sposobem, żeby raz
na jakiś czas podratować domowy budżet. Jednak nagminne korzystanie z nich

może być mało opłacalne.
Musimy również pamiętać, że
największe problemy z chwilówkami pojawią się wtedy,
gdy będziemy mieć problem
z ich spłaceniem. Już kilka dni
po terminie spłaty pożyczki
możemy spodziewać się monitów listownych, mailowych
lub telefonicznych. Opłata za
nie to nawet kilkadziesiąt złotych. Koszty opóźnienia w spłacie rosną w zawrotnym tempie.
A pożyczkodawca bardzo szybko przekazuje całą pożyczkę do
windykacji. Niespłacona chwilówka może więc sprowadzić
nam na głowę i na konto komornika. Biorąc chwilówki
bardzo ławo jest też wpaść
w pułapkę zadłużenia. Na ryn-

ku jest ch bowiem tyle, że bez
problemu niemal jednocześnie
można wziąć pożyczkę w kilku
lub kilkunastu firmach. Problem pojawi się w momencie
spłaty, gdy najczęściej suma
wziętych pożyczek przekracza
miesięczne dochody. Zaczyna
się spłącanie jednej pożyczki
drugą, aż w końcu przychodzi
moment, że już nie ma żadnych możliwości pożyczenia
pieniędzy. Z takiej pętli zadłużenia naprawdę trudno się wydostać. Dlatego warto z chwilówek korzystać rozsądnie i tylko w wyjątkowych wypadkach.
Robienie sobie z nich sposobu
na szybkie, dodatkowe pieniądze, jest kompletnie nietrafionym pomysłem.
abc
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PODATKI\\\ Niektórzy już złożyli zeznania podatkowe, inni dopiero przymierzają się do ich wypełnienia. Pamiętajmy przy tym, że nie
tylko możemy skorzystać z ulg podatkowych, ale też podzielić się z potrzebującymi, przekazując im jeden procent naszego podatku.
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