
 

 

 
 

 

 
  

Warszawa, 18 marca 2022 r. 

KL/102/49/PP/2022 

  

 

 

 

 

Pan 

Artur Soboń 

Sekretarz Stanu 

Ministerstwo Finansów  

 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

 

w odpowiedzi na pismo z dnia 15 marca 2022 r., znak DD8.8200.1.2022, kierujące do konsultacji projekt 

z dnia 14 marca 2022 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru ryczałtu od 

dochodów spółek w związku z pomocą udzielaną obywatelom Ukrainy związaną z konfliktem zbrojnym 

na terytorium tego państwa (projekt z dnia 14 marca 2022 r.), przekazuję uwagi Konfederacji Lewiatan.  

 

Z poważaniem,  

 

Maciej Witucki 

Prezydent Konfederacji Lewiatan 

 

 

 

 

 

 

Załącznik: 

Uwagi do projektu z dnia 14 marca 2022 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania 

poboru ryczałtu od dochodów spółek w związku z pomocą udzielaną obywatelom Ukrainy związaną z 

konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 

 



                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 
 

Uwagi do projektu z dnia 14 marca 2022 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania 

poboru ryczałtu od dochodów spółek w związku z pomocą udzielaną obywatelom Ukrainy związaną 

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 

 

Zgodnie z §1 pkt 1 projektu rozporządzenia ryczałt od dochodów spółek osiągniętych z tytułu wydatków 

niezwiązanych z działalnością gospodarczą, o którym mowa w art. 28m ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 

lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, 1927, 2105, 2106, 

2269 i 2427 oraz z 2022 r. poz. 583) nie będzie pobierany w przypadku darowizn przekazanych na cele 

związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy:  

a) 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243, 

1535 i 2490), lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność 

pożytku publicznego obowiązujących na terytorium Ukrainy, 

b) jednostkom samorządu terytorialnego, 

c) Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, 

d) podmiotom wykonującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Ukrainy 

działalność leczniczą lub działalność z zakresu ratownictwa medycznego. 

Przekazujemy postulat, aby ww. katalog instytucji, którym przekazania darowizn nie będą powodować 

ponoszenia dodatkowego ciężaru podatkowego został uzupełniony także o pozostałe organizacje 

pozarządowe, w tym także organizacji ukraińskie oraz kościelne osoby prawne, które od momentu 

wybuchu wojny w Ukrainie zaangażowały się w niesienie pomocy ofiarom skutków działań wojennych 

na terytorium Ukrainy.  

Takie poszerzenie katalogu organizacji, którym możliwe byłoby przekazywanie darowizn bez 

konieczności rozpoznania dochodu podlegającego opodatkowaniu, będzie odpowiadać obecnym 

potrzebom w zakresie wsparcia obywateli Ukrainy. W pomoc dla ofiar wojny zaangażowane są tysiące 

organizacji społecznych, które nie posiadają statusu OPP, niemniej z pełnym zaangażowaniem 

i poświęceniem niosą pomoc potrzebującym. W naszej ocenie pominięcie ich w katalogu wymienionym 

w opiniowanym rozporządzeniu, może prowadzić do sytuacji, w której wsparcie takiej organizacji, będzie 

sankcjonowane naliczeniem dochodu od wartości przekazanej pomocy. Pragniemy zauważyć, że 

ogromne potrzeby coraz większej liczby uchodźców wymagają decyzji w tym zakresie, bazujących na 

zaufaniu społecznym do tych grup, w które nie można obecnie wątpić. W tych okolicznościach zasadne 

dodatnie do projektu rozporządzenie o pozostałe organizacje pozarządowe, w tym także organizacji 

ukraińskie oraz kościelne osoby prawne niosące pomoc ofiarom wojny.  

 

Konfederacja Lewiatan KL/102/49/PP/2022 


