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Poniżej przedstawiam statystyki dotyczące przekazywania 1% w latach 2003-2009. Jak
widzimy, wzrasta w społeczeństwie świadomość możliwości podzielenia się z OPP swoim
podatkiem, jest to bardzo budujące.

2009 (wg danych z 30.09.2010)

    -  liczba podatników, którzy przekazali 1% swojego podatku na OPP - 8.623.928
    -  kwota przekazanego 1% podatku na OPP - 357.141.279,41 zł

2008 (wg danych z 30.10.2009)

    -  liczba podatników, którzy przekazali 1% swojego podatku na OPP - 7.324.953
    -  kwota przekazanego 1% podatku na OPP - 380.133.384,70 zł

2007 (wg danych z 29.08.2008)

    -  liczba podatników, którzy przekazali 1% swojego podatku na OPP - 5.134.675 (na
zasadach ogólnych według skali progresywnej: 4.794.489, w formie ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych: 64.038, osiągających dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej
lub działów specjalnych produkcji rolnej: 196.532, osiągających dochody z odpłatnego zbycia
papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych: 79.616)
    -  kwota przekazanego 1% podatku na OPP ? 291.594.362,90 zł
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2006 (wg danych z 18.09.2007)

    -  liczba podatników, którzy przekazali 1% swojego podatku na OPP - 1.604.142 (na
zasadach ogólnych według skali progresywnej: 1.593.541, w formie ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych: 10.601)
    -  kwota przekazanego 1% podatku na OPP ? 105.438.000 zł (zasady ogólne: 103.782.000
zł, ryczałt: 1.656.000 zł)
    -  1.604.142 darczyńców, to 6,49% ogółu podatników opodatkowanych na ogólnych
zasadach i płacących ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

2005

    -  liczba podatników, którzy przekazali 1% swojego podatku na OPP ? 1.156.510 (na
zasadach ogólnych według skali progresywnej: 1.148.255, w formie ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych: 8.255)
    -  kwota przekazanego 1% podatku na OPP ? 62.332.000 zł (zasady ogólne: 61.010.000 zł,
ryczałt: 1.322.000 zł)
    -  1.156.510 darczyńców, to 4,71% ogółu podatników opodatkowanych na ogólnych
zasadach i płacących ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

2004

    -  liczba podatników, którzy przekazali 1% swojego podatku na OPP ? 680.541 (na
zasadach ogólnych według skali progresywnej: 676.912, w formie ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych: 3.629)
    -  kwota przekazanego 1% podatku na OPP ? 41.616.000 zł (zasady ogólne: 41.040.000 zł,
ryczałt: 576.000 zł)
    -  680.541 darczyńców, to 2,78% ogółu podatników opodatkowanych na ogólnych zasadach
i płacących ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
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2003

    -  liczba podatników, którzy przekazali 1% swojego podatku na OPP ? 80.320 (na zasadach
ogólnych według skali progresywnej: 80.194, w formie ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych: 126)
    -  kwota przekazanego 1% podatku na OPP ? 10.365.000 zł (zasady ogólne: 10.305.000 zł,
ryczałt: 60.000 zł)
    -  80.320 darczyńców, to 0,33% ogółu podatników opodatkowanych na ogólnych zasadach i
płacących ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Źródło: Ministerstwo Finansów, Wikipedia
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