
Pomagaj z głową i korzystaj z preferencji podatkowych! 

Dotychczasowe rozwiązania, z których można skorzystać pomagający w rocznym rozliczeniu podatku 

dochodowego 

 Możliwość odliczeń od podstawy opodatkowania w PIT i CIT dla darowizn dla organizacji pozarządowych 

Przekazaną im wartość darowizny odlicza się od podstawy opodatkowania, którą jest kwota dochodu. W przypadku 

osób fizycznych (PIT) odliczenie może wynieść maksymalnie do 6 proc. dochodu. W przypadku firm (CIT) – do 10 

proc. dochodu. 

Z tych preferencji mogą korzystać wszyscy, którzy pomagają, również osoby i firmy, które pomagają Ukrainie. 

Tym samym osoby i firmy, które pomagają Ukrainie przekazując zarówno pieniądze, jak i dary rzeczowe za 

pośrednictwem działających na terenie UE i EOG organizacji pozarządowych, mogą zmniejszać swoje obciążenie 

podatkowe odliczając darowizny w rocznym zeznaniu PIT lub CIT. 

Aby skorzystać z tej preferencji trzeba jedynie udokumentować fakt przekazania darowizny. W przypadku darowizny 

pieniężnej – dowodem wpłaty na rachunek bankowy. A w przypadku darowizny rzeczowej – dokumentem 

wskazującym dane darczyńcy i wartość darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu. 

 

Nowe przepisy, m.in. 

 

 możliwość zaliczenia pomocy do kosztów dla firm, które świadczą pomoc za pośrednictwem samorządów, 

które niosą pomoc dla Ukrainy za pośrednictwem organizacji, do których zaliczone zostały: organizacje 

pozarządowe (również z Ukrainy), jednostki samorządu terytorialnego, Rządowa Agencja Rezerw 

Strategicznych, podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz z zakresu ratownictwa medycznego na 

terytorium Polski i Ukrainy. Preferencja polega na możliwości ujęcia wydatków na tę pomoc w kosztach 

podatkowych (zarówno w PIT, jak i w CIT). Kosztem uzyskania przychodów będą wydatki na wytworzenie lub 

cena nabycia rzeczy i praw przekazanych w ramach pomocy, jak również koszty poniesione z tytułu 

nieodpłatnych świadczeń (np. darmowej pomocy medycznej). 

 

 

 Stawka 0% VAT dotyczy wszelkiego rodzaju świadczeń, które mogą się okazać niezbędne do wsparcia 

pokrzywdzonych w tym konflikcie. Preferencja dotyczy świadczeń oferowanych na rzecz podmiotów, które 

stanowią istotne ogniwo w organizowaniu i dystrybucji pomocy dla osób poszkodowanych. W związku z 

wojną w Ukrainie wiele podmiotów gospodarczych angażuje się w przekazywanie darowizn towarów lub 

oferowanie nieodpłatnych usług w celu pomocy ofiarom tego konfliktu. Wprowadzono stawkę 0 % VAT w 

przypadku pomocy materialnej, tj dla wszelkich nieodpłatnych dostaw towarów i świadczenia usług 

oferowanych na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych w Ukrainie. Stawką 0 % VAT są 

objęte świadczenia realizowane na rzecz: Agencji Rezerw Strategicznych, podmiotów leczniczych oraz 

jednostek samorządu terytorialnego. Stawka 0% VAT będzie miała zastosowanie pod warunkiem zawarcia 

pisemnej umowy pomiędzy podatnikiem a jednym ze wskazanych wyżej podmiotów, z której będzie 

wynikało, że darowane towary lub usługi będą związane z pomocą poszkodowanym w wyniku rosyjskiej 

agresji na Ukrainę. Ulga ma charakter czasowy i będzie mogło być stosowane do 30 czerwca 2022 r. 

 

 


