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PIT/CIT KUP 
Art. 23. 1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: 11) darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z 

tym że kosztem uzyskania przychodów są koszty wytworzenia lub cena nabycia produktów 

spożywczych, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku od towarów i usług, 

przekazanych na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy o działalności 

pożytku publicznego, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej 

przez te organizacje. 



Przykład
Przedsiębiorca prowadzący sklep spożywczy przekazał 21-03-2022 uchodźcom z Ukrainy 500 

bułek - bułki przekazywane były bezpośrednio dla tych osób (nie do OPP). Przedsiębiorca ten 

zaliczył do KUP wydatki związane z nabyciem tych bułek - czy prawidłowo postąpił?

……………………………………..

Ten sam przedsiębiorca kolejnym razem przeznaczył  21-03-2022  500 bułek na rzecz 

organizacji pożytku publicznego prowadzącej działalność charytatywną. Przedsiębiorca ten 

zaliczył do KUP wydatki związane z nabyciem tych bułek - czy prawidłowo postąpił?



art. 52zf ust. 1 
Art. 52zf.*) 1. Kosztem uzyskania przychodów są koszty wytworzenia lub cena nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn przekazanych w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. 
do dnia 31 grudnia 2022 r. na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy:

1) organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub równoważnym organizacjom określonym w 
przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących na terytorium Ukrainy,

2) jednostkom samorządu terytorialnego,

3) Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych,

4) podmiotom wykonującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Ukrainy działalność leczniczą lub działalność z zakresu ratownictwa medycznego

- o ile koszty wytworzenia lub cena nabycia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne.

2. Kosztem uzyskania przychodów są koszty poniesione z tytułu nieodpłatnego świadczenia, którego celem jest przeciwdziałanie skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy, 
realizowanego w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. na rzecz podmiotów wymienionych w ust. 1, o ile nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, w 
tym poprzez odpisy amortyzacyjne.



Przykład
Przedsiębiorca prowadzi biuro rachunkowe, dnia 21-03-2022 roku zakupił na cele związane z 

przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy 100 kołder i przekazał 
je  jednostce samorządu terytorialnego, która realizuje ten cel. Czy wydatki te stanowią 

KUP?



Czy przekazana darowizna stanowi 
przychód?

Do przychodów nie zalicza się wartości darowizn i nieodpłatnych świadczeń, przekazanych w okresie od dnia 24 
lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na 
terytorium Ukrainy. 

Przychodu nie stanowią  darowizny otrzymane przez:

●  organizacje pożytku publicznego, jednostki samorządu terytorialnego, 
● Rządową Agencję Rezerw Strategicznych, 
● podmioty wykonujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Ukrainy działalność 

leczniczą lub działalność z zakresu ratownictwa medycznego.



Podmiot/osoba fizyczna - czy przychodem 
będzie otrzymane świadczenie z tytułu 
zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia 
obywatelom Ukrainy.
 Art. 52zi. Zwalnia się od podatku dochodowego świadczenie pieniężne, o którym   mowa w art. 13 

ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w   związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583).



VAT  - obniżone stawki VAT do 30-06-2022

Obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się do:

1)dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy,

2)świadczenia usług, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy

- na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych na terytorium Ukrainy.

Jak wskazuje  rozporządzenie, 0% stawkę podatku VAT można stosować wyłącznie do dostaw towarów i świadczenia usług na rzecz:

1)Rządowa Agencji Rezerw Strategicznych;

2)podmioty lecznicze w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

3)jednostek samorządu terytorialnego.



VAT  - obniżone stawki VAT do 30-06-2022

3. Obniżoną stawkę podatku, o której mowa w ust. 1, stosuje się pod warunkiem zawarcia pisemnej umowy 
między podatnikiem dokonującym dostawy towarów lub świadczącym usługi, o których mowa w ust. 1, oraz 
podmiotem wskazanym w ust. 2, z której wynika, że dostarczane towary lub świadczone usługi będą 
wykorzystane na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych na terytorium Ukrainy.

4. Obniżona stawka podatku może być stosowana do dostawy towarów lub świadczenia usług, o których 
mowa w ust. 1, dokonanych w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 4 marca 2022 r.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, warunek, o którym mowa w ust. 3, uznaje się za spełniony również, 
gdy podatnik i podmiot, o którym mowa w ust. 2, potwierdzą na piśmie dokonanie dostawy towarów lub 
wykonanie usługi, o których mowa w ust. 1.”.



Dziękuję za uwagę, 
Ewelina Dulęba 


