
POMÓŻ SWOJEJ WSPÓLNOCIE PARAFIALNEJ
I DOŁĄCZ DO AKCJI "GIFT AID".

NA CZYM POLEGA AKCJA "GIFT AID"?

Jest to akcja zachęcająca wszystkie osoby płacące podatek dochodowy, by 
podpisały formularz z deklaracją, który stwierdza, że wszystkie ofiary 
składane na rzecz organizacji dobroczynnej (w  naszym przypadku: na 
parafię) powinny być traktowane jako ofiary "Gift Aid". Sumy te mogą być 
różne, nie ma ani dolnej ani górnej granicy, i nie muszą być składane w 
ustalonej sumie czy częstotliwości. Deklarację "Gift Aid" można w  każdej 
chwili anulować. Podpisując deklarację "Gift Aid" możesz pomóc parafii przez 
zwrot podatku od Urzędu Podatkowego (Inland Revenue).

KTO MOŻE DOŁĄCZYĆ DO AKCJI „GIFT-AID"?

Każda osoba, która otrzymuje jakikolwiek dochód (zarobek, renta, procent 
bankowy od oszczędności i dywidendy) z którego płaci brytyjski podatek 
dochodowy (U.K. Income Tax). Do tej akcji mogą się przyłączyć osoby, które 
płacą podstawowy podatek

OBECNIE JUŻ WSPIERAM SWOJĄ PARAFIĘ W KOLEKCIE 
PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ. CZY BĘDZIE MNIE WIĘCEJ 
KOSZTOWAŁO PRZYŁĄCZENIE SIĘ DO AKCJI "GIFT AID"? CZY TO 
JEST COŚ DODATKOWEGO?

NIE - to nic więcej Cię nie kosztuje. Nie prosimy o podwyższenie ofiar, tylko o 
podpisanie deklaracji upoważniającej Parafię do ubiegania się o zwrot 
podatku dochodowego z kwoty składanej na tacę, ten podatek już zapłaciłeś.

KAŻDY £1 ZŁOŻONY NA TACY JEST WARTY DLA PARAFII  £1.25 

Przykłady:
Składasz tygodniowo ofiarę £1 - Ubiegamy się o zwrot podatku £0.25 - Twoja 
ofiara na tacę jest warta £1.25
Składasz tygodniowo ofiarę £2 - Ubiegamy się o zwrot podatku £0.50 - Twoja 
ofiara na tacę jest warta £2.50
Składasz tygodniowo ofiarę £5 - Ubiegamy się o zwrot podatku £1.25 - Twoja 
ofiara na tacę jest warta £6.25
Składasz tygodniowo ofiarę £10 - Ubiegamy się o zwrot podatku £2.50 - 
Twoja ofiara na tacę jest warta £12.50

CZY TRZEBA SKŁADAĆ OFIARY REGULARNIE?

Nie. Ofiara zależna jest od osobistych możliwości i każdy dar przyjęty 
jest z wdzięcznością.

CZY SKŁADAJĄC DAR JAKIM JEST GIFT AID PŁACĘ WIĘCEJ 
PODATKU?

Nie. Urząd podatkowy zwraca parafii podatek już zapłacony urzędowi 
podatkowemu.

JAK DZIAŁA SYSTEM "GIFTAID"?

Jeśli składasz ofiary w  gotówce na tacę, powinieneś używać kopert 
(dostarczanych przez Parafię). Ofiary również można składać czekiem 
bankowym lub "Bankers Standing Order". Innymi słowy, jeśli ktoś  składa ofiarę 
pieniężną na tacę, tzn. nie wkłada gotówki do numerowanej koperty (numer 
koperty jest wyłącznie przyznany poszczególnemu ofiarodawcy), wówczas 
Parafia nie może udowodnić, że ta kwota pochodzi od danej osoby i nie 
będzie mogła skorzystać z czyjeś szczodrobliwości.

CZY SYSTEM 'GIFT AID" ZACHOWUJE DYSKRECJĘ?

TAK. Ofiarodawca nie musi nikomu ujawnić, ile zarabia, ani podawać 
żadnych innych informacji finansowo-dochodowych. Pełna dyskrecja jest 
zachowana.

W JAKI SPOSÓB MOGĘ SIĘ WYCOFAĆ Z AKCJI "GIFTAID"?

W każdej chwili można anulować  deklarację "Gift Aid". Pisemny dokument 
wycofania wchodzi w  życie od dnia powiadomienia Ks. Proboszcza lub 
Referenta "Gift Aid" Parafii lub od późniejszej daty, jaką ofiarodawca 
sprecyzuje.

A JEŚLI CHCĘ PODPISAĆ DEKLARACJĘ "GIFTAID", CO MUSZE 
ZROBIĆ?

Należy zwrócić się do Ks. Proboszcza lub Referenta "Gift Aid" Parafii i 
poprosić o formularz deklaracyjny. Formularz ten jest bardzo prosty. Podaje 
się tylko swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. Podpisując i datując 
taki formularz wyraża się swoją zgodę, że wszystkie ofiary składane będą 
uważane za ofiary złożone w  ramach akcji "Gift Aid". Rozumie się, że osoba 
podpisująca taką deklarację płaci podatek dochodowy. Wypełnienie 
formularza nie trwa więcej jak jedną minutę!


