
ULGA
SPONSORINGOWA
Wspieraj Warsaw Mets i skorzystaj z ulg w
podatku dochodowym 



Od nowego roku będzie można skorzysta� z
ulgi w podatku dochodowym dla sponsor�w,
kt�rzy zainwestują w Polsce w cele ważne
społecznie, tj. sport.

Ulga sponsoringowa jest rozwiązaniem
proponowanym w ramach Polskiego Ładu.
Przyniesie korzy�ci podmiotom działającym w
sferze kultury, sportu, nauki i szkolnictwa
wyższego. Spowoduje, że wspieranie
działalno�ci w tych obszarach stanie się
bardziej atrakcyjne. 

ULGA SPONSORINGOWA



Zysk, jaki daje ulga, najłatwiej dostrzec na konkretnym przykładzie.

Ulga sponsoringowa - korzy�ci dla przedsiębiorcy

3 800 zł
Opłacając liniowy podatek według 19% stawki w podatku
dochodowym zyskuje 3 800 zł, z uwagi na zaliczenie tego wydatku do
koszt�w uzyskania przychod�w,

1 900 zł
Oraz dodatkowo 1900 zł, z uwagi na proponowaną możliwo��
odliczenia od podstawy opodatkowania 50% poniesionego kosztu, tj.
10 tys. zł,

Zysk, jaki daje ulga, najłatwiej dostrzec na konkretnym przykładzie. Przyjmując, że przedsiębiorca,
wsp�łpracujący z Warsaw Mets, w zamian za reklamę, przeznaczy na działalno�� klubu 20 tys. zł, to np.:

Łącznie przedsiębiorca zalicza 30 tys. zł
do koszt�w uzyskania przychod�w oraz
obniża sw�j podatek o 5,7 tys. zł.



Łącznie w podatku dochodowym
przedsiębiorca rozliczy 150%
poniesionego kosztu 

Dzięki uldze sponsoringowej przedsiębiorcy zyskają możliwo�� dodatkowego
odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym (PIT i CIT) 50%
koszt�w poniesionych na wskazane obszary działalno�ci. 

Podatnik, opr�cz zaliczenia poniesionych koszt�w w 100% do koszt�w uzyskania
przychodu, uzyska prawo do dodatkowej preferencji w podatku dochodowym przez
odliczenie od podstawy opodatkowania 50% poniesionych koszt�w. Łącznie w podatku
dochodowym przedsiębiorca rozliczy więc 150% poniesionego kosztu

Odliczenie będzie dotyczy� wszystkich przedsiębiorc�w działających w Polsce,
czyli zar�wno jednoosobowych działalno�ci gospodarczych, jak i sp�łek.

Jak działa ulga sponsoringowa w Polskim
Ładzie



PARTNERZY WARSAW METS OD 2019 R.

ZAUFALI NAM



Warsaw Mets, która w ciągu trzech lat stała
się jedną z najlepszych w kraju drużyn futbolu
amerykańskiego  (TOP5 Polskich drużyn).  

Naszym celem jest zarówno trenować, jak i
wychowywać młodych ludzi by w
przyszłości sięgali po najwyższe cele.

W trakcie swojej działalności stworzyliśmy
niepowtarzalną społeczność futbolową w
stolicy. Dołącz do niej!

j.kadzikiewicz@warsawmets.com
kontakt@warsawmets.com

www.warsawmets.com, @warsawmets


