Nowa edycja projektu

PITax.pl dla OPP
Już ponad 1300 organizacji pożytku publicznego uczestniczy w projekcie
Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych

1300+

organizacji
pożytku
publicznego

PITax.pl dla OPP

www.iwop.pl/dla-opp/
Innowacyjna aplikacja ze zintegrowanym numerem KRS
i inne narzędzia wspierające kampanię 1,5% dla OPP.

Lista wszystkich organizacji biorących udział w projekcie „PITax.pl dla OPP” znajduje się na www.iwop.pl

Finansuj działalność swojej organizacji
z 1,5% PIT
Skorzystaj z aplikacji PIT z numerem KRS swojej OPP
oraz szeregu narzędzi wspomagających pozyskiwanie 1,5%

Zamieść
na stronie swojej OPP
aplikację do rozliczeń PIT
ze stałym numerem KRS
Każda organizacja biorąca udział

Weź udział
w profesjonalnej
kampanii reklamowej
1,5% dla OPP
Każda

organizacja

Skorzystaj
z pakietu narzędzi
wspierających
kampanię 1,5%

uczestnicząca

Każda

organizacja

w

„PITax.pl

w projekcie otrzymuje aplikację PIT,

w projekcie korzysta z internetowej

dla OPP” ma do dyspozycji szereg

którą może zamieścić na dowolnych

kampanii reklamowej wartej setki

dodatkowych narzędzi m.in.: strony

stronach

tysięcy

w

internetowych

serwisach

oraz

społecznościowych.

złotych,

podatników

do

która

kieruje

katalogu

OPP

docelowe,
z

interaktywne

przekierowaniem

do

banery
aplikacji,

Rozliczenie w aplikacji, które wykaże

na stronie PITax.pl. Klienci PITax.pl

formularze PIT, generator ulotek,

podatek, oznacza przekazanie 1,5%

wybierają

1,5% w mediach społecznościowych,

na rzecz tej właśnie organizacji.

na potrzeby 1,5% dla OPP.

organizacje

z

katalogu

system darowizn dla OPP.

Dołącz do projektu już dziś
Zapraszamy na stronę:
www.iwop.pl/dla-opp/

Unikatowe rozwiązania
Innowacyjna kampania 1,5% z IWOP
i PITax.pl Łatwe Podatki

System darowizn

1,5% w mediach
społecznościowych

Własny ekran powitalny

Użytkownicy PITax.pl przekazują
dla OPP dodatkowe darowizny
i zwrot podatku

Wystarczy jedno kliknięcie,
by kampania 1,5% pojawiła się
w mediach społecznościowych

PITax.pl dostosowuje
swój wygląd do Twojej
organizacji

Ważny jest każdy cel

Reklama w sieci

Interaktywne banery

Osobne wersje PITax.pl
dla wszystkich
celów szczegółowych
organizacji

Internetowa kampania
reklamowa kierująca
do katalogu OPP
na stronie PITax.pl

Spersonalizowane banery
dla każdej organizacji
i każdego subkonta

Reklama outdoorowa

Dwie
strony docelowe

Wszystkie
formularze PIT

Gotowe do druku
ulotki wspierające
kampanię 1,5%

Organizacja wybiera
odpowiedni dla siebie
wzór strony docelowej

Gotowe do druku
kompletne wzory oświadczeń
z wpisanym KRS

Funkcje i opłaty

Aplikacja do rozliczeń PIT

Narzędzia wspierające kampanię 1,5%

Rozliczanie PIT-ów online z ustawionym numerem KRS

Wizytówka organizacji w Katalogu OPP na stronie

organizacji na komputerach, tabletach i smartfonach

PITax.pl

Rozliczanie PIT-ów online z ustawionym numerem KRS

Banery oraz interaktywne przyciski z przekierowaniem

organizacji w progresywnej aplikacji internetowej PWA

do aplikacji

Program do rozliczania PIT-ów dla tradycjonalistów

Indywidualny ekran powitalny

dostępny na komputerach z systemem Windows

Strona docelowa

z ustawionym KRS organizacji
Możliwość obsługi subkont – do 100 000 celów
szczegółowych bez dodatkowych opłat

Przypisanie użytkownika do nr. KRS organizacji –
kontynuowania

rozliczenia

Formularze PIT ze stałym numerem KRS organizacji
1,5% w mediach społecznościowych

Obsługa wszystkich zeznań podatkowych

możliwość

Generator ulotek

na

innym

Stopki e-mail
System darowizn dla OPP

urządzeniu
Bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników
na najwyższym poziomie technicznym i organizacyjnym – rygorystyczne audyty zewnętrzne w zakresie
spełniania wymogów RODO.

Opłaty
Opłata

administracyjna,

jaką

ponosi

organizacja

na rzecz Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych,
jest uzależniona od kwoty 1,5% podatku otrzymanego

Zarządzanie udziałem w projekcie
Konto OPP do zarządzania dostępnymi narzędziami
Rozbudowane raporty prognozujące zbiórkę 1,5%
Automatyczna

weryﬁkacja

prawa

organizacji

do otrzymania 1,5% PIT
Wsparcie merytoryczne i techniczne na wszystkich
etapach udziału w projekcie

przez organizację w roku podatkowym poprzedzającym
rok podatkowy obsługiwany przez projekt i wynosi
odpowiednio na rok:
2 zł dla OPP, której przychód z 1,5% był nie wyższy
niż 20 000 zł
20 zł dla OPP, której przychód z 1,5% był wyższy
niż 20 000 zł, jednak nie wyższy niż 200 000 zł
200 zł dla OPP, której przychód z 1,5% był wyższy
niż 200 000 zł, jednak nie wyższy niż 2 000 000 zł
800 zł dla OPP, której przychód z 1,5% był wyższy
niż 2 000 000 zł

