
Podatki i prawo
w służbie dobroczynności i działań prospołecznych



Regulacje podatkowe mogą i często wspierają tak

potrzebne dziś działania o charakterze

dobroczynnym czy prospołecznym. Temat jest

szczególnie istotny zwłaszcza w tym czasie, gdy tak

licznie chcemy wspierać zarówno organizacje jak i

indywidualnie osoby dotknięte wojną w Ukrainie.

Dostrzegł to również ustawodawca, wprowadzając

tzw. Specustawą* dedykowane rozwiązania

podatkowe w tym zakresie

Poniżej przedstawiamy syntetyczne ujęcie

kluczowych obowiązujących preferencji

podatkowych w tym obszarze, skutków podatkowych

darowizn i nieodpłatnych świadczeń zarówno po

stronie otrzymującego jak i obdarowanego, a także

wybrane aspekty prawne związane z założeniem

podmiotu pełniącego działalność pożytku

publicznego na przykładzie fundacji.

* Ustawa z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z 

konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Specustawa)



Darowizny i nieodpłatne świadczenia 

KOMU UDZIELANE 

JEST WSPARCIE?

KONSEKWENCJE DLA DARCZYŃCY 

(CIT / PIT)

KONSEKWENCJE DLA DARCZYŃCY 

(VAT)

KONSEKWENCJE DLA 

OBDAROWANEGO

Organizacje 

pozarządowe 

prowadzące 

działalność pożytku 

publicznego (np. 

fundacje / 

stowarzyszenia) oraz 

Organizacje Pożytku 

Publicznego 

Preferencja podatkowa  #1 - odliczenie od 

dochodu:

• Preferencja podatkowa: Możliwość odliczenia 

od dochodu darowizn zarówno rzeczowych jak i 

pieniężnych przekazanych z przeznaczeniem na 

cele wskazane w ustawie o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, na rzecz 

organizacji prowadzących działalność pożytku 

publicznego (zarówno OPP jak i niemające 

takiego statusu fundacje i stowarzyszenia) i 

realizujących te cele

• Wysokość odliczenia: kwota darowizny nie 

więcej niż 10% dochodu w przypadku firm lub 6% 

dochodu w przypadku osób fizycznych

• Ograniczenia: tylko na rzecz organizacji 

działających w Polsce oraz pozostałych krajach 

UE i EOG (na podstawie równoważnych 

przepisów)

Skutki nieodpłatnego przekazania towarów:

Stanowi ono zasadniczo dostawę towarów, o ile 

darczyńcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty 

podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w 

trakcie ich nabycia – jako takie wymaga 

rozpoznania podatku należnego przez darczyńcę

Preferencja podatkowa  #1 – zwolnienie z VAT 

dla dostawy produktów spożywczych

• Preferencja podatkowa: zwolnieniem z VAT z 

zachowaniem prawa do odliczenia podatku 

naliczonego w trakcie nabycia objęte są 

nieodpłatne dostawy na rzecz OPP produktów 

spożywczych

• Wyłączenie: preferencja nie dotyczy darowizn 

napojów alkoholowych o zawartości alkoholu 

powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych 

będących mieszaniną piwa i napojów 

bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu 

przekracza 0,5%

• Warunki skorzystania: posiadanie dokumentacji 

potwierdzającej dokonanie dostawy na rzecz 

OPP, z przeznaczeniem wyłącznie na cele 

działalności charytatywnej prowadzonej przez tę 

organizację

Preferencja podatkowa #1 zwolnienie z 

CIT na gruncie obecnie obowiązujących 

przepisów

• Podatnicy nie mający statusu OPP 

możliwe skorzystanie ze zwolnienia z 

CIT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 

ustawy o CIT pod warunkiem 

przeznaczenia na cele statutowe 

wskazane w przepisie . Konieczna 

weryfikacja zapisów w statucie pod 

kątem zbieżności z zakresem 

zwolnienia z CIT.

• Podatnicy mający status OPP -

zwolnienie z CIT o ile dochody 

przekazane zostaną na realizację celów 

statutowych (art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy 

o CIT)



Darowizny i nieodpłatne świadczenia 

KOMU UDZIELANE 
JEST WSPARCIE?

KONSEKWENCJE DLA DARCZYŃCY 
(CIT / PIT)

KONSEKWENCJE DLA DARCZYŃCY (VAT)
KONSEKWENCJE DLA 

OBDAROWANEGO

c.d - Organizacje 

pozarządowe 

prowadzące 

działalność pożytku 

publicznego (np. 

fundacje / 

stowarzyszenia) oraz 

Organizacje Pożytku 

Publicznego 

Preferencja podatkowa  #2 - Zaliczenie do 

kosztów podatkowych:

• Preferencja podatkowa: możliwość zaliczenia 

do kosztów podatkowych kosztów wytworzenia, 

ceny nabycia rzeczy lub praw będących 

przedmiotem darowizn oraz kosztów 

poniesionych z tytułu nieodpłatnego świadczenia

• Warunek skorzystania: darowizna / świadczenie 

jest przekazana / realizowana na cele związane z 

przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych 

na terytorium Ukrainy

• Ograniczenia: 

o Dotyczy wyłącznie darowizn rzeczowych i 

świadczeń w naturze.

o Dotyczy m.in. darowizn przekazanych na 

rzecz organizacji prowadzących 

działalność pożytku publicznego które 

działają w Polsce lub na podstawie 

równoważnych przepisów w Ukrainie (vide 

preferencja podatkowa #1), 

o Wydatki mogą zostać zaliczone do 

kosztów podatkowych o ile wcześniej nie 

zostały uznane za koszty podatkowe, w 

tym poprzez odpisy amortyzacyjne na 

zasadach ogólnych

Preferencja podatkowa  #2 – 0% VAT w 

przypadku odpowiednio finansowanej dostawy 

produktów leczniczych 

• Preferencja podatkowa: 0% VAT w przypadku 

dostaw (darowizn innych niż przekazanie lub 

zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub 

jego pracowników) produktów leczniczych 

finansowanych ze środków pochodzących ze 

zbiórek publicznych organizowanych przez OPP

• Warunki skorzystania:

o produkty lecznicze muszą być uprzednio 

przedmiotem importu towarów lub WNT za 

wynagrodzeniem w Polsce

o produkty lecznicze służą terapii, której 

przeprowadzenie poza granicami Polski 

stało się niemożliwe lub nadmiernie 

utrudnione z uwagi na ograniczenia 

nałożone w wyniku stanu epidemii

o posiadanie dokumentacji potwierdzającej, 

że zbiórka środków na sfinansowanie 

zakupu produktów leczniczych jest 

przeprowadzana jako zbiórka publiczna 

(potwierdzenie OPP) oraz, że towar będzie 

wykorzystany do terapii przeprowadzonej 

na terytorium kraju (potwierdzenie 

nabywcy)

Preferencja podatkowa  # 2 – brak 

przychodu opodatkowanego CIT

Do przychodów nie zalicza się wartości 

darowizn (niepieniężnych) i nieodpłatnych 

świadczeń otrzymanych przez organizacje 

pozarządowe prowadzące działalność 

pożytku publicznego w okresie od 24 

lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.  na 

cele związane z przeciwdziałaniem 

skutkom działań wojennych na terytorium 

Ukrainy



Darowizny i nieodpłatne świadczenia 

KOMU UDZIELANE 
JEST WSPARCIE?

KONSEKWENCJE DLA DARCZYŃCY 
(CIT / PIT)

KONSEKWENCJE DLA DARCZYŃCY (VAT)
KONSEKWENCJE DLA 

OBDAROWANEGO

c.d. - Organizacje 

pozarządowe 

prowadzące 

działalność pożytku 

publicznego (np. 

fundacje / 

stowarzyszenia) oraz 

Organizacje Pożytku 

Publicznego 

o Darowizna / świadczenie musi być 

przekazane / realizowane w okresie od 

dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 

2022 r. 

Uwaga – ważne będzie odpowiednie 

udokumentowanie przeznaczenia nabytych 

towarów / praw czy też kosztów świadczonych 

usług na cele związane z przeciwdziałaniem 

skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy

Preferencja podatkowa  #3 - Podatnicy 

rozliczający się w reżimie tzw. estońskiego CIT 

• Preferencja podatkowa: zaniechanie poboru 

ryczałtu od dochodów spółek odpowiadających 

wartości kosztów wytworzenia, ceny nabycia 

rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn 

oraz kosztów poniesionych z tytułu 

nieodpłatnego świadczenia.

• Ograniczenia oraz warunki skorzystania z 

preferencji podatkowej takie jak w przypadku 

podatników opodatkowanych na zasadach 

ogólnych (vide preferencja podatkowa #2), 

Ograniczenia: dostawa towarów do dnia odwołania 

stanu epidemii ogłoszonego w związku z 

zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Preferencja podatkowa  #3 – 0% VAT dla dostaw 

sprzętu komputerowego

• Preferencja podatkowa: 0% VAT w przypadku 

nieodpłatnych dostaw określonego sprzętu 

komputerowego

• Warunki skorzystania: 

o towary muszą być przekazywane m.in. na 

rzecz organizacji humanitarnych, 

charytatywnych lub edukacyjnych – w 

celu dalszego nieodpłatnego przekazania 

placówkom oświatowym (0% VAT możliwe 

jest również przy przekazaniu sprzętu 

innym podmiotom)

o zawarcie pisemnej umowy darowizny z 

organizacją humanitarną, charytatywną lub 

edukacyjną i posiadanie umowy o 

nieodpłatnym przekazaniu towarów przez 

ten podmiot placówce oświatowej

• Ograniczenia: dostawa towarów do dnia 

odwołania stanu epidemii ogłoszonego w związku 

z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2



Darowizny i nieodpłatne świadczenia 

KOMU UDZIELANE 
JEST WSPARCIE?

KONSEKWENCJE DLA DARCZYŃCY 
(CIT / PIT)

KONSEKWENCJE DLA DARCZYŃCY (VAT)
KONSEKWENCJE DLA 

OBDAROWANEGO

c.d. - Organizacje 

pozarządowe 

prowadzące 

działalność pożytku 

publicznego (np. 

fundacje / 

stowarzyszenia) oraz 

Organizacje Pożytku 

Publicznego 

Skutki nieodpłatnego świadczenia usług:

Stanowi ono opodatkowane VAT świadczenie usług 

wyłącznie wówczas, gdy brak jest związku istnieje 

świadczonych usług z prowadzoną przez 

przedsiębiorcę działalnością,

Osoby fizyczne nie 

będące pracownikami

Brak możliwości odliczenia od podstawy 

opodatkowania  czy  zaliczenia do kosztów 

podatkowych darowizn przekazanych na rzecz 

osób fizycznych

Opodatkowanie na zasadach i w ramach 

ograniczeń przewidzianych w punkcie 1

W przypadku wydania np. kart przedpłaconych czy 

też bonów ich rozliczenie z perspektywy VAT będzie 

wymagać analizy case by case i traktowanie VAT 

może być różne w zależności od kwestii ich 

przeznaczenia, zasad wykorzystania czy też 

naliczenia / braku naliczenia VAT przez wystawcę.

Preferencja podatkowa  – nieodpłatne 

świadczenia na rzecz obywateli Ukrainy: 

Specustawa wprowadziła nowe zwolnienie 

z PIT pomocy humanitarnej otrzymanej w 

okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 

31 grudnia 2022 r., dla podatników którzy 

w tym okresie przybyli z terytorium 

Ukrainy, na skutek toczących się na tym 

terytorium działań wojennych, na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej



Darowizny i nieodpłatne świadczenia 

KOMU UDZIELANE 
JEST WSPARCIE?

KONSEKWENCJE DLA DARCZYŃCY 
(CIT / PIT)

KONSEKWENCJE DLA DARCZYŃCY (VAT)
KONSEKWENCJE DLA 

OBDAROWANEGO

c.d - Osoby fizyczne 

nie będące 

pracownikami

. W uzasadnieniu do Specustawy 

projektodawca wskazał 3 rodzaje 

podmiotów, od których świadczenia mogą 

być traktowane jako pomoc humanitarna, i 

tym samym korzystać ze zwolnienia z PIT. 

Są to:

1. „indywidualne osoby”

2. „organizacje pozarządowe”

3. „administracja państwowa”.

Pragniemy jednak zaznaczyć, iż 

informacje zawarte w uzasadnieniu nie 

zostały odzwierciedlone w ustawie. Tym 

samym może dochodzić do rozbieżności w 

ich interpretacji.

Opodatkowanie otrzymanych darowizn:

Darowizny otrzymane od osoby z tzw. III 

grupy podatkowej do wysokości 4 902 zł 

(zliczeniu podlegają darowizny z ostatnich 

5 lat od tej samej osoby) zwolnione są z 

podatku od spadków i darowizn



Darowizny i nieodpłatne świadczenia 

KOMU UDZIELANE 
JEST WSPARCIE?

KONSEKWENCJE DLA DARCZYŃCY 
(CIT / PIT)

KONSEKWENCJE DLA DARCZYŃCY (VAT)
KONSEKWENCJE DLA 

OBDAROWANEGO

Osoby fizyczne 

będące pracownikami 

(np. przekazanie 

wsparcia finansowego 

dla pracownika na 

pokrycie kosztów 

związanych z pomocą 

świadczoną przez 

pracownika na rzecz 

Obywateli Ukrainy)

Brak możliwości odliczenia od podstawy 

opodatkowania  czy  zaliczenia do kosztów 

podatkowych darowizn przekazanych na rzecz 

osób fizycznych

W przypadku przekazania wsparcia finansowego w 

drodze podwyższenia wynagrodzenia / premii –

zaliczenie do kosztów podatkowych powinno 

uwzględniać zasady ogólne

W przypadku przekazania darowizny pieniężnej 

przepisy o VAT nie znajdą zastosowania – środki 

pieniężne nie stanowią towaru, a ich przekazania 

nie jest stanowi usługi w rozumieniu tych przepisów

Z kolei w przypadku wydania np. kart 

przedpłaconych czy też bonów ich rozliczenie z 

perspektywy VAT będzie wymagać analizy case by 

case i traktowanie VAT może być różne w 

zależności od kwestii ich przeznaczenia, zasad 

wykorzystania czy też naliczenia / braku naliczenia 

VAT przez wystawcę.

Świadczenia na rzecz pracowników 

będących obywatelami Ukrainy

Świadczenia pieniężne i inne świadczenia 

na rzecz pracownika mogą zostać uznane 

za przychód ze stosunku pracy –

konieczność uwzględnienia PIT oraz ZUS

Preferencja podatkowa  – nieodpłatne 

świadczenia na rzecz obywateli 

Ukrainy: 

Specustawa wprowadziła nowe zwolnienie 

z PIT pomocy humanitarnej otrzymanej w 

okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 

31 grudnia 2022 r., dla podatników którzy 

w tym okresie przybyli z terytorium 

Ukrainy, na skutek toczących się na tym 

terytorium działań wojennych, na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

W uzasadnieniu do Specustawy 

projektodawca wskazał 3 rodzaje 

podmiotów, od których świadczenia mogą 

być traktowane jako pomoc humanitarna, i 

tym samym korzystać ze zwolnienia z PIT. 



Darowizny i nieodpłatne świadczenia 

KOMU UDZIELANE 
JEST WSPARCIE?

KONSEKWENCJE DLA DARCZYŃCY 
(CIT / PIT)

KONSEKWENCJE DLA DARCZYŃCY (VAT)
KONSEKWENCJE DLA 

OBDAROWANEGO

c.d - Osoby fizyczne 

będące pracownikami 

(np. przekazanie 

wsparcia finansowego 

dla pracownika na 

pokrycie kosztów 

związanych z pomocą 

świadczoną przez 

pracownika na rzecz 

Obywateli Ukrainy)

Są to:

4. „indywidualne osoby”

5. „organizacje pozarządowe”

6. „administracja państwowa”.

Pragniemy jednak zaznaczyć, iż 

informacje zawarte w uzasadnieniu nie 

zostały odzwierciedlone w ustawie. Tym 

samym może dochodzić do rozbieżności w 

ich interpretacji.

Świadczenia na rzecz pozostałych 

pracowników:

Świadczenia pieniężne i inne świadczenia 

na rzecz pracownika mogą zostać uznane 

za przychód ze stosunku pracy –

konieczność uwzględnienia PIT oraz ZUS

Darowizny które nie są 

klasyfikowane jako przychód ze 

stosunku pracy

Darowizny otrzymane od osoby z tzw. III 

grupy podatkowej do wysokości 4 902 zł 

(zliczeniu podlegają darowizny z ostatnich 

5 lat od tej samej osoby) zwolnione są z 

podatku od spadków i darowizn



Darowizny i nieodpłatne świadczenia 

KOMU UDZIELANE 
JEST WSPARCIE?

KONSEKWENCJE DLA DARCZYŃCY 
(CIT / PIT)

KONSEKWENCJE DLA DARCZYŃCY 
(VAT)

KONSEKWENCJE DLA 
OBDAROWANEGO

Jednostki samorządu 

terytorialnego (JST) 

oraz Agencja Rezerw 

Strategicznych (ARS)

Preferencja podatkowa  - Zaliczenie do kosztów 

podatkowych:

Możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych na 

zasadach i w ramach ograniczeń przewidzianych w 

punkcie 1 

Preferencja podatkowa  – 0% VAT dla 

nieodpłatnej dostawy towarów i świadczenia 

usług

• Preferencja podatkowa: 0% VAT w przypadku 

nieodpłatnej dostawy towarów lub nieodpłatnego 

świadczenia usług 

• Warunek skorzystania: zawarcie pisemnej 

umowy z której wynika, że dostarczane towary 

lub świadczone usługi będą wykorzystane na 

cele związane z pomocą ofiarom skutków działań 

wojennych na terytorium Ukrainy

• Ograniczenia: dostawa towarów / świadczenie 

usług są realizowane w okresie od dnia 24 lutego 

2022 r. do dnia 4 marca 2022 r.

Preferencja podatkowa   – brak 

przychodu opodatkowanego CIT

Do przychodów nie zalicza się wartości 

darowizn i nieodpłatnych świadczeń 

otrzymanych przez JST lub ARS w okresie 

od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.  

na cele związane z przeciwdziałaniem 

skutkom działań wojennych na terytorium 

Ukrainy

Podmioty wykonujące 

w Polsce lub na 

terytorium Ukrainy 

działalność leczniczą 

lub działalność z 

zakresu ratownictwa 

medycznego 

Preferencja podatkowa  - Zaliczenie do kosztów 

podatkowych:

Możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych na 

zasadach i w ramach ograniczeń przewidzianych w 

punkcie 1 

Opodatkowanie na zasadach i w ramach 

ograniczeń przewidzianych w punkcie 1

Preferencja podatkowa  - brak 

przychodu opodatkowanego CIT

Do przychodów nie zalicza się wartości 

darowizn i nieodpłatnych świadczeń 

otrzymanych przez podmioty lecznicze lub 

ratownictwa medycznego w okresie od 24 

lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.  na 

cele związane z przeciwdziałaniem 

skutkom działań wojennych na terytorium 

Ukrainy



Jak rozumieć społeczną odpowiedzialność biznesu?

Społeczna odpowiedzialność biznesu została zdefiniowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną

jako: odpowiedzialność organizacji za wpływ podejmowanych przez nią decyzji i działań na społeczeństwo i

środowisko poprzez przejrzyste i etyczne postępowanie, które:

o przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym zdrowia i dobrobytu społeczeństwa;

o uwzględnia oczekiwania interesariuszy (osób lub grup, które są zainteresowane decyzjami lub

działaniami organizacji);

o jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami postępowania;

o jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej działaniach podejmowanych w obrębie

jej sfery oddziaływania".

Społeczna odpowiedzialność biznesu koncentruje się na kilku obszarach, wśród których można

wymienić:

o ład organizacyjny

o prawa człowieka

o praktyki z zakresu pracy,

o środowisko,

o uczciwe praktyki operacyjne,

o zagadnienia konsumenckie,

o zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

Społeczna odpowiedzialność biznesu to koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem, polegająca na świadomym,

zrównoważonym działaniu zorientowanym nie tylko na zysk finansowy i aspekty ekonomiczne, ale także

uwzględniającym potrzeby i wymagania szeroko pojętych interesów społecznych i ekologicznych w otoczeniu

firmy.

Wydatki związane ze społeczną odpowiedzialnością 
biznesu
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Rozliczenie wydatków związanych z CSR pod kątem podatków dochodowych

Zgodnie z linią prezentowaną w interpretacjach prawa podatkowego działalność związana z CSR wpływa na

wizerunek przedsiębiorstwa, zdolność pozyskiwania nowych klientów oraz przekłada się na rozwój biznesu a co za

tym idzie pośrednio wpływa na wielkość uzyskiwanych przychodów podatkowych. W konsekwencji wydatki

związane z działalnością CSR mogą stanowić koszt podatkowy w takim zakresie w jakim wydatek ma związek z

realizowaną przez podatnika strategią CSR. Kosztami podatkowymi mogą być świadczenia pieniężne oraz wartość

świadczeń rzeczowych bezpośrednio związanych z polityką CSR.

Warto pamiętać że w ramach ulg podatkowych wprowadzanych przez tzw. Polski Ład do przepisów ustaw o

podatkach dochodowych została dodana ulga pozwalająca na odliczenie od podstawy opodatkowania dodatkowo

50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność (i) sportową (ii) kulturalną (iii) wspierającą

szkolnictwo wyższe i naukę maksymalnie do wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika

Rozliczenie wydatków związanych z CSR pod kątem VAT

Ze względów analogicznych do opisanych w kontekście skutków w zakresie CIT uznaje się, że strategia

zarządzania oparta o koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu, jako strategii marketingowej, może mieć

związek z działalnością opodatkowaną VAT. W konsekwencji wydatki na potrzeby działalności CSR zasadniczo

mogą stanowić podstawę do odliczenia podatku naliczonego.

Związek zakupu z działalnością uzasadniającą odliczenie VAT bywa jednak kwestionowany relatywnie częściej niż w

przypadku CIT (choć każdorazowo wymaga to uzasadnienia opartego o analizę konkretnego przypadku).

Wydatki związane ze społeczną odpowiedzialnością 
biznesu



Preferencje celne

Transport towarów przez terytorium UE do Ukrainy

Istnieją dwa podstawowe sposoby wysyłania towarów w celu wsparcia Ukraińców przez podmioty spoza UE przez terytorium

Polski:

1. Tranzyt towarów przeznaczonych na pomoc humanitarną przez terytorium Polski bezpośrednio na Ukrainę –

wówczas co do zasady towary spoza UE nie zostaną dopuszczone do swobodnego obrotu w UE, ponieważ są

przewożone spoza UE (np. z Wielkiej Brytanii) poza UE (do Ukrainy).

2. Dopuszczenie towarów przeznaczonych na pomoc humanitarną do swobodnego obrotu (importu) w Polsce –

następnie do dystrybucji wśród uchodźców ukraińskich

Z punktu widzenia podmiotów polskich należy skupić się drugiej opcji, czyli dopuszczeniu do swobodnego obrotu (import). Import

towarów skutkuje powstaniem długu celnego. Dług celny jest co do zasady związany w szczególności z należnościami celnymi

oraz VAT importowym.



Preferencje celne

Należy pamiętać, że zwolnienia

nie stosuje się do:

• napojów alkoholowych;

• tytoniu i wyrobów tytoniowych;

• kawy i herbaty;

• środków transportu, z wyjątkiem

ambulansów.

W przypadku pomocy humanitarnej podmiotom przysługuje przy spełnieniu odpowiednich 

warunków przewidzianych w przepisach celnych zarówno zwolnienie z ceł, jak i VAT

Kto może skorzystać ze zwolnienia?

1. osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym 

odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, które:

• nie są jednostkami sektora finansów publicznych,

• nie działają w celu osiągnięcia zysku,

WYJĄTEK: partie polityczne, związki zawodowe i organizacje pracodawców, samorządy 

zawodowe i fundacje założone przez partie polityczne

2. osoby prawne lub jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku 

Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do 

innych  kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i 

wyznania;

3. jednostki organizacyjne pomocy społecznej wspierające osoby i rodziny w wysiłkach 

zmierzających do zaspokajania niezbędnych potrzeb i umożliwiających im życie w 

warunkach odpowiadających godności człowieka.

UWAGA! Podmioty te mogą skorzystać ze zwolnienia od należności celnych przywozowych, jeżeli 

prowadzą działalność pożytku publicznego albo nie prowadząc takiej działalności, nie prowadzą 

również działalności gospodarczej.



Pozostałe warunki skorzystania ze zwolnienia:

CŁO
art. 61-65 rozporządzenia Rady

(WE) nr 1186/2009 
(Dz. Urz. WE nr L 324 z 10.12.2009, str. 23)

VAT
art. 61 ustawy o VAT 

(Dz. U. z 2021 poz. 685 ze zm.)

Zwolnione są:

• artykuły pierwszej potrzeby - towary niezbędne do zaspokojenia 

najważniejszych potrzeb ludzkich, na przykład artykuły żywnościowe, 

lekarstwa, odzież i pościel,

• towary wszelkiego rodzaju przekazywane nieodpłatnie przez 

osobę lub organizację spoza obszaru celnego UE, i bez zamiaru 

wykorzystania ich przez przekazującego do celów handlowych, 

wykorzystywane do zbierania funduszy w trakcie zbiórek publicznych 

organizowanych na rzecz osób potrzebujących,

• wyposażenie i materiały biurowe przekazywane nieodpłatnie 

przez osobę lub organizację spoza obszaru celnego UE, i bez zamiaru 

wykorzystania ich przez przekazującego do celów handlowych, 

wykorzystywane jedynie na potrzeby ich funkcjonowania lub realizacji 

celów działalności charytatywnej lub dobroczynnej.

Zwolnione są:

• leki, odzież, środki spożywcze, środki sanitarno-czyszczące i inne 

rzeczy służące zachowaniu lub ochronie zdrowia oraz artykuły o 

przeznaczeniu medycznym, przywożone przez organizacje społeczne 

lub jednostki organizacyjne statutowo powołane do prowadzenia 

działalności charytatywnej lub do realizacji pomocy humanitarnej, 

przeznaczone do nieodpłatnej dystrybucji wśród osób potrzebujących 

pomocy,

• towary przesyłane nieodpłatnie przez osoby mające swoje 

miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium państwa 

trzeciego, przeznaczone dla organizacji społecznych lub jednostek 

organizacyjnych statutowo powołanych do prowadzenia działalności 

charytatywnej lub do realizacji pomocy humanitarnej, 

wykorzystywanych do zebrania funduszy w trakcie zbiórek publicznych 

organizowanych na rzecz osób potrzebujących pomocy,

• wyposażenie i materiały biurowe przesyłane nieodpłatnie przez 

osoby mające miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium 

państwa trzeciego, przeznaczone dla organizacji społecznych lub 

jednostek organizacyjnych statutowo powołanych do prowadzenia 

działalności charytatywnej lub do realizacji pomocy humanitarnej, 

wykorzystywanych jedynie do tej działalności.



Pozostałe warunki skorzystania ze zwolnienia:

CŁO
art. 61-65 rozporządzenia Rady

(WE) nr 1186/2009 
(Dz. Urz. WE nr L 324 z 10.12.2009, str. 23)

VAT
art. 61 ustawy o VAT 

(Dz. U. z 2021 poz. 685 ze zm.)

• zwolnienie udzielane jest wyłącznie organizacjom, których procedury 

księgowe umożliwiają właściwym organom nadzorowanie ich 

działalności i które oferują wszelkie gwarancje uznane za niezbędne.

• wyłącznie do organizacji społecznych lub jednostek organizacyjnych, 

w których procedury księgowe umożliwiają kontrolę wykorzystania 

zwolnionych od podatku towarów.

• nie można pożyczać, wynajmować lub odstępować, odpłatnie lub 

nieodpłatnie, towarów i urządzeń, do celów innych niż wymienione w 

Rozporządzeniu (art. 61 ust. 1 lit. a i b) bez uprzedniego 

poinformowania o tym właściwych organów,

• w przypadku pożyczenia, wynajęcia lub odstąpienia towarów i 

wyposażenia organizacji uprawnionej do korzystania ze zwolnienia, 

stosuje się je pod warunkiem, że organizacja ta wykorzystuje te towary 

i wyposażenie do celów, które uprawniają do takiego zwolnienia.

• w pozostałych przypadkach pożyczenie, wynajęcie bądź odstąpienie 

wymaga uprzedniego uiszczenia należności celnych przywozowych 

według stawki obowiązującej w dniu pożyczenia, wynajęcia lub 

odstąpienia oraz według rodzaju towarów lub wyposażenia i wartości 

celnej ustalonej lub przyjętej w tym dniu przez właściwe organy.

• mogą być użyczane, wydzierżawiane, wynajmowane lub odstępowane 

wyłącznie do celów określonych w ustawie (art. 61 ust. 1 pkt 1 i 2), po 

uprzednim zawiadomieniu organu celnego.

• w przypadku sprzedaży lub przeniesienia prawa własności w inny 

sposób, wynajmu, użyczenia, wydzierżawienia lub innego odstąpienia 

towarów zwolnionych, w celu innym niż uprawniający do zwolnienia, 

towary te są opodatkowane podatkiem według stawek obowiązujących 

w dniu tego odstąpienia, z uwzględnieniem wartości celnej ustalonej 

dla tego dnia przez organ celny.



• Zdarza się, że pracownicy lub firmy zakładają zbiórki na rzecz określonych grup, indywidualnych osób czy

organizacji poprzez rożne serwisy pośredniczące. O ile brakuje kompleksowych regulacji podatkowych w tym

zakresie to można uznać, że co do zasady osoba zakładająca taką zbiórkę pełni funkcje jedynie „pośrednika” i

zebrane pieniądze nie stanowią jej osobistego przysporzenia.

• Z kolei po stronie osób fizycznych będących obdarowanymi tj. osób na rzecz których założona jest zbiórka,

powstaje pytanie w zakresie podatku od spadków i darowizn. Zgodnie bowiem z przepisami ustawy PIT dochody

osób fizycznych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z wyjątkiem tych, które

podlegają przepisom o podatku od spadków i darowizn. Z kolei na gruncie ustawy o podatku od spadków i

darowizn, opodatkowaniu tym podatkiem podlegają otrzymane kwoty pieniężne, o ile nabyły je osoby fizyczne na

podstawie m.in. darowizny.

• Co do zasady darowizny otrzymane od osoby z tzw. III grupy podatkowej zwolnione są z podatku od spadków i

darowizn do wysokości 4 902 zł (zliczeniu podlegają darowizny z ostatnich 5 lat od tej samej osoby). W przypadku

zbiórek organizowanych za pośrednictwem serwisów pośredniczących niejednokrotnie wpłaty dokonywane są

anonimowo co utrudnia lub wręcz uniemożliwia identyfikację darczyńców. W takim przypadku zdarza się, że

organy podchodzą do sprawy w sposób nierestrykcyjny wskazując, że skoro niemożliwe jest ustalenie osoby

darczyńcy, to na obdarowanym nie ciążą obowiązki w podatku od spadków i darowizn.

• W przypadku obywateli Ukrainy, pierwotnie przepisy tzw. Specustawy przewidywały zwolnienie z podatku od

spadków i darowizn dla darowizn otrzymanych przez te osoby. W ostatecznej wersji ustawy takie rozwiązanie nie

zostało jednak przewidziane.

Zbiórki pieniężne zakładane poprzez serwisy 
pośredniczące
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• Ze względu na efekt wizerunkowy i efektywność przekazywania pomocy, związaną z kwestiami podatkowymi,

część firm może się również decydować na założenie własnej fundacji, której działalność będzie wspierać

zarówno pomaganie osobom, które dotknęła wojna w Ukrainie, jak również pozwoli budować długoterminową

strategię w zakresie prowadzenie działań o charakterze dobroczynnym i społecznej odpowiedzialności

biznesu, wpisującym się w trend ESG.

• Fundacja jest organizacją pozarządową ustanawianą przez fundatora lub fundatorów w dowolnym

zgodnym z prawem celu, nastawionym na realizację zadań społecznie lub gospodarczo użytecznych. Mogą

ją powołać zarówno osoby fizyczne jak również osoby prawne lub łącznie os. fizyczne i prawne (fundatorami

nie mogą być natomiast np. spółki osobowe). Nie ma wymogu, aby fundatorzy byli obywatelami Polski lub też,

w przypadku osób prawnych, posiadali siedzibę na terytorium Polski. Fundacja nabywa osobowość prawną z

chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – czyli od tego czasu może w praktyce prowadzić działalność.

Dodatkowo, fundacja może na określonych zasadach prowadzić działalność gospodarczą (zysk z tej

działalności co do zasady powinien być przeznaczany na realizację zadań Fundacji/jej funkcjonowanie).

• W związku z lakonicznymi przepisami, w praktyce kształt fundacji można kreować dość elastycznie (np. w

zakresie organów i ich zadań). Jedynym obligatoryjnym organem fundacji, prowadzącym jej sprawy i

reprezentującym ją na zewnątrz jest zarząd. Rola fundatora, co do zasady, sprowadza się do ustanowienia

fundacji, nadania jej statutu i wniesienia środków finansowych na rozpoczęcie działalności, niemniej można

fundatorowi przyznać dodatkowe uprawnienia.

Organizacje prowadzące działalność pożytku 
publicznego – własna fundacja



Proces założenia fundacji przewiduje:

1. ustanowienie fundacji oświadczeniem złożonym w formie aktu notarialnego;

2. nadanie przez fundatora statutu fundacji który reguluje organizację i funkcjonowanie fundacji;

3. powołanie przez fundatora członków organów fundacji;

4. rejestrację fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym – jest to moment nabycia osobowości prawnej i

możliwości podjęcia działalności przez fundację.

Dodatkowo należy pamiętać o innych, technicznych czynnościach takich jak np. dokonanie zgłoszenia w

Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych czy zawarcie umowy najmu powierzchni lokalu siedziby

fundacji organów.

Czas zakładania fundacji zależy w dużej mierze od czasu trwania fazy koncepcyjnej (wybór preferowanego

sposobu uregulowania struktury fundacji, jej celu itp.) oraz czasu trwania postępowania rejestrowego we

właściwym sądzie. Biorąc to pod uwagę, założenie fundacji powinno trwać do ok. 2 miesięcy.

Ponieważ fundacja jest organizacją pozarządową, po upływie 2 lat od rozpoczęcia działalności może ubiegać

się o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego (OPP). Wiąże się to zarówno z pewnymi

dodatkowymi obowiązkami (głównie o charakterze sprawozdawczym) jaki przywilejami; w niektórych przypadkach

będzie należało odpowiednio dostosować statut fundacji i skład jej organów.

Organizacje prowadzące działalność pożytku 
publicznego – własna fundacja



Organizacje prowadzące działalność 
pożytku publicznego – własna fundacja

Kluczowe przywileje dla OPP

• Prawo do otrzymywania 1% podatku od osób fizycznych;

• Prawo do nieodpłatnego informowania przez radio i telewizję publiczną o 

działalności organizacji;

• Preferencje podatkowe;

• Możliwość użytkowania nieruchomości należących do Skarbu Państwa lub 

samorządu terytorialnego na preferencyjnych warunkach. 
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Niniejsza broszura stanowi podsumowanie wybranych kwestii prawnych i podatkowych uregulowanych w wybranych aktach prawnych i nie ma na celu ich kompleksowego omówienia. Analiza kryteriów 

kwalifikujących do poszczególnych preferencji podatkowych powinna każdorazowo być dokonywana indywidualnie. Informacja zawarta w niniejszej broszurze jest dostępna nieodpłatnie. Publikacja nie 

ma charakteru reklamowego i służy wyłącznie celom informacyjnym. Żadna informacja zawarta w niniejszym materiale nie stanowi porady prawnej ani oferty, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu 

cywilnego Crido Taxand Spółka Akcyjna oraz Crido Legal J. Ziółek i Wspólnicy spółka komandytowa niniejszym wyłączają swoją odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń, strat, żądań lub 
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