
Co powinieneś wiedzieć pomagając
obywatelom Ukrainy?

PORADNIK DLA OSÓB POMAGAJĄCYCH



Szczegółowe informacje dotyczące udzielania schronienia obywatelom Ukrainy znajdują się w odrębnym
poradniku: Co powinieneś wiedzieć udzielając schronienia osobie z Ukrainy?

1. Co powinienem wiedzieć chcąc dać schronienie obywatelowi Ukrainy? 

Szczegółowe informacje dotyczące zatrudniania obywateli Ukrainy znajdują się w odrębnym poradniku:
Co powinieneś wiedzieć zatrudniając osobę z Ukrainy?

2. Co powinienem wiedzieć chcąc zatrudnić obywatela Ukrainy? 

Jeśli podarujemy obywatelowi Ukrainy na własność jakieś rzeczy lub pieniądze, w grę może wchodzić
ewentualnie podatek od darowizny. Obdarowany nie będzie musiał go jednak zapłacić, jeśli wartość
darowizn otrzymanych od jednej osoby przez 5 lat nie przekroczy 4902 zł, chyba że obywatel Ukrainy
jest rodziną wręczającego darowiznę i może skorzystać ze zwolnienia od podatku.

3. Czy obywatele Ukrainy muszą odprowadzić podatek od podarowanych rzeczy?

Ustawa nie reguluje kwestii zwierząt. W tym zakresie najlepiej kontaktować się z konkretnymi
fundacjami, które poszukują domów tymczasowych lub adopcyjnych i z nimi w tym zakresie zawierać
umowy adopcyjne. 

4. Jak mogę pomóc zwierzętom, które zostały przywiezione z terenu Ukrainy?

Ustawa wprowadza korzystne rozwiązania podatkowe dla obywateli Ukrainy, jak i dla osób i firm,
które pomagają ofiarom skutków działań wojennych. 

5. Czy są dostępne ulgi podatkowe dla osób wspierających Ukrainę?

Na mocy nowych przepisów podatku dochodowego nie zapłacą zarówno
otrzymujący pomoc obywatele Ukrainy, jak i polscy podatnicy, którzy w zamian
za taką pomoc dostaną od rządu świadczenia pieniężne.

Pomoc – i to zarówno ta już udzielona, jak i dopiero udzielana – będzie też rozliczana w podatkowych
kosztach firm. Ustawa wprowadziła też korzystne rozwiązania dla firm, które niosą pomoc dla Ukrainy za
pośrednictwem organizacji, do których zaliczone zostały: organizacje pozarządowe (również z Ukrainy),
jednostki samorządu terytorialnego, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, podmioty wykonujące
działalność leczniczą oraz z zakresu ratownictwa medycznego na terytorium Polski i Ukrainy, będą one
miały możliwość ujęcia wydatków na tę pomoc w kosztach podatkowych (zarówno w PIT oraz CIT).
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