
 

 

 
 

 

 
  

Warszawa, 10 marca 2022 r. 

KL/90/45/PP/2022 

  

 

 

 

Pan 

Artur Soboń 

Sekretarz Stanu 

Ministerstwo Finansów  

 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

 

w nawiązaniu do opublikowanego w dniu 4 marca 2022 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

3 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę 

podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych, przekazuję uwagi 

Konfederacji Lewiatan.  

 

Z poważaniem,  

 

Maciej Witucki 

Prezydent Konfederacji Lewiatan 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik: 

Uwagi do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie 

w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług 

 



                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 
 

Uwagi do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie 

w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług 

 

W pierwszej kolejności pragniemy zwrócić uwagę, że czasowe obniżenie wysokości stawki VAT do 0% 

dla dostaw towarów, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT oraz dla świadczenia usług, 

o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy – na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych 

na terytorium Ukrainy, jest propozycją oczekiwaną przez przedsiębiorców, a przede wszystkim 

uchodźców, do których ta pomoc jest adresowana. Jego wydanie potwierdza, że Ministerstwo Finansów 

dostrzega działania przedsiębiorców na rzecz ofiar wojny w Ukrainie, jednak podchodzi do 

przedsiębiorców i organizacji społecznych z niezrozumiałym w tych okolicznościach ograniczonym 

zaufaniem. Możemy być dumni z postawy Polaków, wszystkich, nie tylko przedsiębiorców oraz 

organizacji pozarządowych, którzy w niespotykanej dotychczas na całym świecie skali zaangażowali się 

w niesienie pomocy. 

Pragniemy zauważyć, że oraz ogromne potrzeby coraz większej liczby uchodźców wymagają 

odważniejszych decyzji w tym zakresie, bazujących na zaufaniu społecznym do tych grup, w które nie 

można obecnie wątpić. W tych okolicznościach wskazany w rozporządzeniu katalog instytucji, na rzecz 

których przekazania będą objęte zerową stawką VAT jest dalece niewystarczający. Niezbędne jest jego 

pilne rozszerzenie, zanim system stanie się niewydolny. Należy wszelkimi dostępnymi środkami, ułatwić 

niesienie społecznej pomocy. Pamiętajmy, że przedsiębiorcy i organizacje społeczne nie zyskują na 

stosowaniu stawki 0% do darowizn, po prostu nie muszą od swojej dobroczynności płacić podatku VAT. 

Obecnie, dzięki tarczy antyinflacyjnej, obowiązuje stawka 0% na wiele produktów spożywczych i ich 

przekazanie jest łatwe, jednak już przygotowywanie ich na ciepło i wydawanie staje się np. usługą 

gastronomiczną. Podobnie z innymi niezbędnymi rzeczami jak koce, ubrania, itp. Ich dystrybucja do 

potrzebujących jest opodatkowana, gdzie trudno mówić o innej wartości dodanej niż zwykła ludzka 

dobroć. 

Przekazujemy postulat wszystkich przedsiębiorców i ludzi dobrej woli o rozszerzenie podmiotów na 

których rzecz można dokonywać darowizn bez ponoszenia dodatkowego ciężaru podatkowego. 

W katalogu tym, obok darowizn na rzecz (i) Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, (ii) podmiotów 

leczniczych, (iii) jednostek samorządu terytorialnego, zerową stawką powinny zostać objęte także 

dostawy towarów oraz świadczenie usług na rzecz: 

1) organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie w tym równoważnym organizacji określonych w przepisach 

regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących na terytorium Ukrainy, 

2) innych organizacji pozarządowych, w tym także organizacji ukraińskich, 

3) kościelnych osób prawych, 

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



                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 
 

Stanowisko takie jest tym bardziej uzasadnione, że w procedowanym w Parlamencie projekcie ustawy 

o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, kosztem 

uzyskania przychodów są koszty wytworzenia lub cena nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem 

darowizn 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, przekazanych: 

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. 

Z powyższego wynika, że przepisy tzw. specustawy uwzględniają właśnie organizacje pozarządowe 

prowadzące działalność na cele pożytku publicznego (bez wymaganego statusu organizacji pożytku 

publicznego – OPP). Należy zatem zachować spójność podatkowych przepisów pomocowych i określić 

analogiczny krąg podmiotów będących pośrednimi beneficjentami pomocy przekazywanej w związku 

z wojną w Ukrainie. Rozwiązanie takie wydawałoby się optymalne, natomiast absolutne minimum 

powinno stanowić rozszerzenie preferencyjnej stawki w VAT w odniesieniu do nieodpłatnych świadczeń 

na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

Ponadto, uwzględniając zgłaszane przez przedsiębiorców pytania, zwracamy się z prośbą o wydanie 

komunikatu Ministra Finansów z potwierdzeniem, że przedsiębiorcom dokonującym darowizn objętych 

Rozporządzeniem przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, tylko wówczas darczyńca 

będzie mógł stosować stawkę podatku w wysokości 0%, i nie będzie ponosił ciężaru podatku VAT od 

swojej dobroczynności. Potwierdzenia wymaga tu także ocena prawna przypadku, w którym podatnik 

oprócz darowizny towarów nabywanych dla prowadzonej działalności, które przekazuje w darowiźnie, 

kupuje także towary od razu w celu dokonania ich darowizny poza zakresem prowadzonej przez siebie 

działalności, w związku ze zgłaszanym zapotrzebowaniem właśnie na te inne towary.  

Dodany par. 10bd ust. 4 budzi z kolei wątpliwość co do stosowania stawki 0% w okresie od 24 lutego 

2022 r. do 4 marca 2022 r., gdy jest to przepis szczególny w stosunku do ust. 1 który wyznacza inną datę 

końcową dla stosowania tej stawki. W naszej ocenie jego treść powinna zostać zmodyfikowana poprzez 

wskazanie, że stawkę podatku stosuje się „także” 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. aby oddać bez 

wątpliwości intencję prawodawcy. 



                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 
 

Prosimy także o jasny komunikat dotyczący momentu zastosowania stawki 0% w przypadku, w którym 

przedsiębiorca dokonał darowizny w okresie od 24 lutego 2022 r. do 4 marca 2022 r. bez zawarcia 

pisemnej umowy, o której mowa w par. 10bd ust. 3 i następnie potwierdzi na piśmie razem 

z obdarowanym podmiotem przekazanie darowizny (par. 10bd ust. 5 Rozporządzenia). Czy w przypadku 

uzyskania potwierdzenia w kolejnym miesiącu (tu marcu), ale przed złożeniem deklaracji dla podatku 

VAT,   podatnik ma prawo do zastosowania stawki 0% do dokonanej dostawy towarów lub świadczenia 

usług za miesiąc ich dokonania (tu luty – jak rozumiemy intencję tego przepisu), czy też darowizna 

powinna zostać opodatkowana, a podatek skorygowany za okres, w którym otrzymano potwierdzenie 

na piśmie.  

 

Konfederacja Lewiatan KL/90/45/PP/2022 

 


