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Darowizny 

Zgodnie z art. 52n ustawy, podatnicy będą mogli odliczyć od podstawy           1

opodatkowania za 2020 r., uprzednio nieodliczone darowizny dokonane w tym          

okresie dla: 

● podmiotów leczniczych, 

● Agencji Rezerw Materiałowych, 

● Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych. 

Warunkiem odliczenia jest cel darowizny, jakim ma być przeciwdziałanie COVID-19,          

wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem       

rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby. 

 

 

1 Art. 52n. 1. Od podstawy obliczenia podatku ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2 w 
celu obliczenia podatku lub zaliczki podatnik może odliczyć darowizny przekazane od dnia 1 stycznia 
2020 r. do dnia 
30 września 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o 
COVID-19: 
1) podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do wykazu, o którym mowa w art. 7 
ustawy 
o COVID-19; 
2) Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych; 
3) Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania 
działalności statutowej.  
 
2. W przypadku darowizny, o której mowa w ust. 1, przekazanej: 
1) do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny; 
2) w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny; 
3) od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 
wartości darowizny. 
3. Odliczeniu podlegają darowizny nieodliczone na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 i art. 11 ustawy o 
zryczałtowanym podatku dochodowym. 
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym artykule, do darowizn stosuje się odpowiednio przepisy 
art. 6 ust. 2, art. 26 ust. 6, 6b, 6c, 6f, ust. 7 pkt 1 i 2, ust. 13a i 15 oraz art. 45 ust. 3a 
ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z               
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz         
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 
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W przypadku omawianej darowizny przekazanej: 

1) do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200%             

wartości darowizny; 

2) w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości            

darowizny; 

3) od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota                 

odpowiadająca wartości darowizny. 

. 

 

Odliczeniu podlegają darowizny nieodliczone na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 

ustawy o PIT i art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. 
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