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Pomoc humanitarna dla Ukrainy a przepisy podatkowe na gruncie 
podatków dochodowych
Szanowna Pani,

W odpowiedzi na przesłane drogą mailową zapytanie z 1 marca 2022 r. o przewidywane 
zmiany przepisów na gruncie podatków dochodowych, które będą dostosowane do obecnej 
sytuacji i ułatwią firmom deklarującym natychmiastową pomoc rozpoczęcie działań oraz 
przewidywany termin ich uchwalenia, Departament Podatków Dochodowych przedstawia 
następujące wyjaśnienia. 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 marca 2022 r. weszła w życie ustawa o pomocy 
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa1, z mocą 
od dnia 24 lutego 2022 r. 

Niniejsza ustawa wprowadza stosowne zmiany do ustawy PIT2 (art. 74) oraz ustawy CIT (art. 
76). Powyższe przepisy zawierają regulacje, które:

1) wyłączają z przychodu wartość darowizn oraz nieodpłatnych świadczeń otrzymanych w 
okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. przez: 

a) organizacje, 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 równoważne organizacje określone w 
przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących na terytorium 

1 Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium 
tego państwa, Dz. U. z 2022 r. poz. 583
2 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. 
zm.

mailto:kancelaria@mf.gov.pl
mailto:kancelaria@mf.gov.pl


2/3 

Ukrainy;

b) jednostki samorządu terytorialnego;

c) Rządową Agencję Rezerw Strategicznych;

d) podmioty wykonujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Ukrainy 
działalność leczniczą lub działalność z zakresu ratownictwa medycznego;

oraz

2) pozwalają zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wartość darowizn oraz nieodpłatnych 
świadczeń przekazanych przez podatników w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 
grudnia 2022 r. na rzecz:

a) organizacji, 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 równoważnych organizacji określonych w 
przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących na terytorium 
Ukrainy;

b) jednostek samorządu terytorialnego;

c) Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych;

d) podmiotów wykonujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium 
Ukrainy działalność leczniczą lub działalność z zakresu ratownictwa medycznego.

Ponadto zwolnione od podatku będzie świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 13 
ustawy, tj. świadczenie pieniężne przyznawane podmiotowi, który zapewni zakwaterowanie i 
wyżywienie obywatelom Ukrainy.

Dodatkowo zmiany w zakresie ustawy PIT (art. 74) wprowadzają również zwolnienie od 
podatku dochodowego w zakresie pomocy humanitarnej otrzymanej w okresie od dnia 24 
lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. przez podatników będących obywatelami Ukrainy, 
którzy w tym okresie przybyli z terytorium Ukrainy, na skutek toczących się na tym terytorium 
działań wojennych, na terytorium Rzeczypospolitej Polskie. 

Natomiast w zakresie ustawy CIT (art. 76) nowe regulacje przewidują również, że w przypadku 
podatników objętych tzw. podatkiem minimalnym na podstawie art. 24ca ustawy o CIT, dla 
celów obliczenia straty oraz udziału dochodów w przychodach, nie będą uwzględniane koszty 
wytworzenia lub cena nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn (koszty 
nieodpłatnych świadczeń) przekazanych określonym podmiotom w terminie od dnia 24 lutego 
2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań 
wojennych w Ukrainie.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. z 
2021 r. poz. 1128 z późn. zm.

2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz. U. z 
2021 r. poz. 1800 z późn. zm. 
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3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa, Dz. U. z 2022 r. poz. 583.

Z wyrazami szacunku

Zastępca Dyrektora
Departamentu Podatków Dochodowych

Jakub Jankowski

/podpisano kwalifikowanym
 podpisem elektronicznym/
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