
 

UZASADNIENIE 

Projektowane rozporządzenie zmienia rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 

2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, 

oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1696, z późn. zm.), dalej 

„.rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r.”  

W związku z agresją Rosji i inwazją jej wojsk na terytorium Ukrainy oraz skutkami takiej 

sytuacji dla całego społeczeństwa ukraińskiego, w tym wobec coraz większej rzeszy 

uchodźców z Ukrainy w naszym kraju, a jednocześnie szerokim zakresem pomocy oferowanej 

ofiarom tego konfliktu zbrojnego przez Polaków i podmioty prowadzące działalność 

gospodarczą, wprowadzono rozwiązanie o charakterze wspierającym podejmowane w ww. 

obszarze działania.  

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 marca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie 

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

oraz warunków stosowania stawek obniżonych1 wprowadzono czasowe – od 24 lutego 

do 30 czerwca 2022 r. – stosowanie obniżonej stawki VAT w wysokości 0% dla nieodpłatnych 

dostaw towarów oraz nieodpłatnego świadczenia usług na cele związane z pomocą ofiarom 

skutków działań wojennych na terytorium Ukrainy.  

Zgodnie z § 10bd ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. stawka 0% 

ma zastosowanie do darowizn wszelkiego rodzaju świadczeń, które mogą się okazać niezbędne 

do wsparcia pokrzywdzonych w tym konflikcie, dokonywanych na rzecz:  

 Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych,  

 podmiotów leczniczych w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej oraz  

 jednostek samorządu terytorialnego. 

W związku z przedłużającą się inwazją Rosji na terytorium Ukrainy oraz dużą liczbą 

uchodźców w naszym kraju istnieje uzasadniona potrzeba przedłużenia obowiązywania tej 

preferencji.  

Niniejszy projekt przewiduje zatem przedłużenie do 31 grudnia 2022 r. obowiązywania stawki 

0% dla wszelkiego rodzaju świadczeń, które mogą się okazać niezbędne do wsparcia 

pokrzywdzonych w tym konflikcie, dokonywanych na rzecz wskazanych wyżej podmiotów. 

Tak jak dotychczas, stawka 0% będzie miała zastosowanie pod warunkiem zawarcia pisemnej 

umowy pomiędzy podatnikiem a jednym ze wskazanych wyżej podmiotów, z której będzie 

wynikało, że darowane towary lub usługi będą związane z pomocą poszkodowanym w wyniku 

rosyjskiej agresji na Ukrainę. 

Przewiduje się, że projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 30 czerwca 2022 r., 

tak, aby zapewniona była kontynuacja obowiązywania preferencji. 

Przewidziane projektowanym rozporządzeniem rozwiązanie ma charakter czasowy, stawka 

VAT w wysokości 0% dla wskazanych transakcji będzie mogła być stosowana do 31 grudnia 

                                                           
1 Dz. U. poz. 531 



 

2022 r. Jednocześnie takie rozwiązanie nie wyklucza możliwości dalszego, w razie potrzeby, 

przedłużenia preferencji. 

Projektowane rozporządzenie nie wpłynie na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych 

i średnich przedsiębiorców. 

Stosownie do postanowień art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 uchwały nr 190 Rady 

Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2022 r. 

poz. 348), z chwilą przekazania do uzgodnień członkom Rady Ministrów, projekt 

rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego 

Centrum Legislacji na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie 

Rządowy Proces Legislacyjny. 

Projektowane rozporządzenie jest objęte prawem Unii Europejskiej.  

Przedmiotowy projekt w zakresie przewidzianych zmian jest związany z zaistniałą bardzo 

trudną sytuacją, która jest wynikiem niespodziewanych zdarzeń, stąd zawarte w nim 

niestandardowe rozwiązania nie znajdują wprawdzie uzasadnienia w prawie Unii Europejskiej, 

mają one jednak charakter czasowy i wyjątkowy. 

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii 

Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania 

konsultacji albo uzgodnienia. 

Projektowane rozporządzenie nie podlega notyfikacji, zgodnie z trybem określonym 

w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, 

z późn. zm.). 

 


