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Pomoc Ukrainie a VAT

5 marca 2022 r. weszła w życie zmiana rozporządzenia w sprawie towarów i usług, dla których
obniża się stawkę VAT. W świetle nowelizacji nieodpłatna dostawa towarów 
i nieodpłatne świadczenie usług na cele związane z pomocą ofiarom skutków wojennych na
terytorium Ukrainy podlega opodatkowaniu wg stawki 0% VAT.

Czy każda forma wsparcia może skorzystać z preferencji?

Nie każda forma wsparcia może się odbyć na preferencyjnych warunkach. Nowelizacja obejmuje
wyłącznie świadczenia przekazywane na rzecz podmiotów, które stanowią istotne ogniwo w
organizowaniu pomocy i dystrybucji świadczeń niezbędnych dla ludzi w sytuacji powstania
zagrożeń.
Zgodnie z nowelizacją, zerowa stawka VAT może znaleźć zastosowanie wyłącznie do
nieodpłatnych dostaw towarów i nieodpłatnego świadczenia usług dokonywanych na rzecz:
• Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych,
• podmiotów leczniczych oraz
• jednostek samorządu terytorialnego.

Na jakich warunkach można skorzystać z preferencji?

Możliwość zastosowania stawki 0% VAT dla wsparcia przekazywanego na cele ofiar wojny na
Ukrainie jest uzależniona od zawarcia pisemnej umowy pomiędzy podatnikiem przekazującym
nieodpłatnie towary lub usługi a organizacją wspierającą, na ręce której wsparcie będzie
przekazane. Jest to środek dodatkowej kontroli nad ukierunkowaniem wprowadzanej preferencji. 
Z umowy powinno wynikać, że dostarczane towary lub świadczone usługi mają związek z pomocą
ofiarom skutków działań wojennych na terytorium Ukrainy.
Co istotne, nowelizacja przewiduje możliwość zastosowania zerowej stawki VAT również w
odniesieniu do wsparcia dokonanego po wybuchu wojny na Ukrainie a przed jej wejściem wżycie
(tj. w okresie od 24 lutego 2022 do 4 marca 2022 r). W tym przypadku, w celu zastosowania stawki
0% VAT do przekazywanych towarów lub usług, wystarczające jest potwierdzenie na piśmie
dokonanego wsparcia przez podatnika i podmiotu, który to wsparcie otrzyma.



Czy powinniśmy naliczyć podatek VAT w związku z przekazaniem w darowiźnie towarów na
rzecz obywateli Ukrainy?

W przypadku nabycia towarów z zamiarem ich przekazania w darowiźnie, podatnik nie ma prawa
do odliczenia VAT wynikającego z faktury zakupowej. Wówczas, przy przekazaniu tych towarów,
nie nalicza się VAT należnego.

A co w przypadku przekazania w darowiźnie już posiadanych zapasów?

Jeżeli podatnik w związku z zakupem darowanych towarów odliczył VAT, nieodpłatne przekazanie
takich towarów będzie opodatkowane VAT.

Jak rozliczyć podatek VAT w przypadku przekazania towarów, przy zakupie których odliczono
VAT?

W takim przypadku konieczne jest naliczenie VAT wg stawki właściwej dla przekazywanego
towaru. Jeżeli jednak darowizna zostanie przekazana na rzecz jednostki samorządu terytorialnego,
Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych lub podmiotów prowadzących działalność leczniczą oraz
z pisemnej umowy zawartej z tym podmiotem będzie wynikało, że darowizna ma związek z
pomocą ofiarom skutków działań wojennych na terytorium Ukrainy – wówczas do
przekazywanych towarów znajdzie zastosowanie stawka 0% VAT.  

Przekazaliśmy towary bezpośrednio dla obywateli Ukrainy. Czy możemy zastosować stawkę
VAT 0%?

Przekazanie towarów bezpośrednio obywatelom Ukrainy nie uprawnia do zastosowania zerowej
stawki VAT.

Wynajmujemy dla Ukraińskiej rodziny mieszkanie. Jak powinniśmy rozliczyć VAT z tym
związany?
 
W takim przypadku konieczne będzie naliczenie VAT – co do zasady wg stawki 23%. Możliwe jest
jednak zastosowanie zwolnienia, przyjmując że świadczenie polega na usłudze wynajmu
mieszkania na cele mieszkaniowe, lub stawki 0% VAT – jeżeli mieszkanie zostanie udostępnione
obywatelom Ukrainy za pośrednictwem jednostki samorządu terytorialnego, Rządowej Agencji
Rezerw Strategicznych lub podmiotów prowadzących działalność leczniczą, z którymi zawarta
zostanie stosowna umowa.



12 marca opublikowano ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem
zbrojnym na terytorium tego państwa, który zawiera m.in. regulacje dotyczące kwestii
opodatkowania wsparcia udzielanego przez przedsiębiorców w związku z wojną w Ukrainie.

Co można uwzględnić jako koszt uzyskania przychodów?

Zgodnie z wprowadzanymi przepisami do kosztów uzyskania przychodów będzie można zaliczyć
koszt wytworzenia lub cenę zakupu rzeczy lub praw, a także wartość nieodpłatnych świadczeń
przekazanych organizacjom pożytku publicznego, jednostkom samorządu terytorialnego,
Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych oraz podmiotom prowadzącym działalność leczniczą i z
zakresu ratownictwa medycznego – na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań
wojennych w Ukrainie.

Czy można odliczyć darowiznę pieniężną od dochodu?

Na podstawie obowiązujących dotychczas przepisów podatnicy podatku dochodowego od osób
prawnych mogą odliczyć od dochodu darowiznę pieniężną przekazaną na rzecz organizacji
pożytku publicznego. Ma to zastosowanie również do darowizn związanych z wojną w Ukrainie.
Odliczenie nie może jednak przekroczyć 10% dochodu.
Nowa ustawa nie przewiduje możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów darowizn
przekazywanych osobom fizycznym. W takim przypadku nie ma również możliwości odliczenia
darowizny od dochodu.

Czy mogę zaliczyć darowiznę rzeczową do kosztów uzyskania przychodów?

Tak, do kosztów podatkowych można zaliczyć wydatki na zakup towarów i usług przekazywanych
w darowiźnie, ale tylko pod warunkiem przekazania tej darowizny na rzecz organizacji pożytku
publicznego, jednostki samorządu terytorialnego, Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych lub
podmiotom prowadzącym działalność leczniczą.

Czy mogę rozliczyć w kosztach darowiznę przekazaną bezpośrednio obywatelom Ukrainy?

Nie, takich darowizn nie można rozliczyć w kosztach. Możliwe jest zaliczenie do kosztów
podatkowych wyłącznie wydatków poniesionych w związku z zakupem towarów lub usług, które
zostały przekazane podmiotom wskazanym w odpowiedzi na pytanie nr 1.

Pomoc Ukrainie a CIT



Co w przypadku darowizny pieniężnej – czy można ją rozliczyć w kosztach lub odliczyć od
dochodu?

Darowizny pieniężnej nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, niezależnie od tego na
czyją rzecz jest przekazywana. Jednak darowizny pieniężne przekazywane na rzecz organizacji
pożytku publicznego podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania (z limitem odliczenia nie
wyższym niż 10% rocznego dochodu dla podatników CIT).

Opłacamy obywatelom Ukrainy najem mieszkania. Czy ten wydatek możemy zaliczyć do kosztów
uzyskania przychodu?

Nie, darowizny i nieodpłatne świadczenia przekazywane bezpośrednio na rzecz obywateli Ukrainy
nie są podstawą do rozliczenia ponoszonych wydatków w kosztach podatkowych.

Przekazujemy obywatelom Ukrainy darowizny rzeczowe i nieodpłatne świadczenia. Czy w związku
z tym nasza firma ma jakieś obowiązki jako płatnik podatku?

Obowiązuje zwolnienie z podatku od nieruchomości dla pomocy humanitarnej otrzymanej w okresie
od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. przez obywateli Ukrainy, którzy w tym okresie przybyli z
terytorium Ukrainy do Polski na skutek toczących się na tym terytorium działań wojennych. W
związku z tym nie muszą Państwo pobierać podatku dochodowego od przekazywanych darowizn ani
składać do urzędu informacji podatkowych (np. PIT-11).

W razie potrzeby lub jakichkolwiek wątpliwości z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania.
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