
 

    

03-736 Warszawa 
ul. Ząbkowska 31 
Centrum Praskie KONESER 
T: +48 22 584 16 50 
F: +48 22 584 16 51 
warszawa@bwhs.pl 

61-888 Poznań 
ul. Półwiejska 30/5 
T: +48 61 884 20 00 
F: +48 61 884 20 01 
 
poznan@bwhs.pl  

80-244 Gdańsk 
al. Grunwaldzka 103 A 
T: +48 58 325 25 55 
F: +48 58 325 25 55 
 
gdansk@bwhs.pl 

BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy sp.k. 
03-736 Warszawa, ul. Ząbkowska 31, Centrum Praskie KONESER 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
KRS: 0000732927 REGON: 142110402 NIP: 7010209596 
www.bwhs.pl  

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Poniżej przesyłamy Państwu informację o aktualnościach podatkowych - w tym wydaniu biuletynu informujemy Państwa o:  

• wydłużeniu terminów sprawozdawczych za 2021 rok, 

• wybranych rozwiązaniach podatkowych, które znalazły się w ustawie dotyczącej pomocy obywatelom Ukrainy. 

 W przypadku zainteresowania podanymi zagadnieniami, uprzejmie prosimy o kontakt. 

1. Ministerstwo  Finansów wydłużyło terminy m.in. na sporządzenie, zatwierdzenie i przekazanie 
sprawozdań finansowych dla: 

• jednostek sektora prywatnego (z wyłączeniem jednostek nadzorowanych przez KNF działających na rynku 
finansowym) oraz organizacji pozarządowych – o 3 miesiące; 

• jednostek sektora finansów publicznych – o 1 miesiąc; 

• podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe - w zakresie przekazania 
sprawozdania finansowego Szefowi KAS) – o 3 miesiące. 

W rezultacie termin na sporządzenie sprawozdania finansowego większości podmiotów za rok 2021 (kończąc się 31 grudnia 

2021 r.) został przesunięty na koniec czerwca 2022 r., natomiast na zatwierdzenie tego sprawozdania - na koniec września 

2022 r.  

2. Równolegle pojawił się projekt rozporządzenia, który wydłużałby termin na złożenie zeznania CIT-
8 i wpłaty należnego podatku CIT do końca czerwca 2022 r. dla wszystkich podatników, 
których rok podatkowy zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 28 lutego 2022 r. 
Niestety, wspomniane rozporządzenie jeszcze nie weszło w życie. 

 

Terminy sprawozdawcze za 2021 rok 
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3. Od 5 marca 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. osoby dokonujące nieodpłatnych dostaw towarów i 
świadczenia usług na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych na terytorium 
Ukrainy mogą w ww. zakresie korzystać ze stawki VAT 0%. Zerowym VAT-em objęte są świadczenia 
oferowane na rzecz następujących podmiotów: 

• Agencji Rezerw Strategicznych, 

• podmiotów leczniczych oraz 

• jednostek samorządu terytorialnego. 

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 wojny w Ukrainie. 

W przypadku pomocy, która miała miejsce od 24 lutego 2022 roku do 4 marca 2022 roku, można 
zastosować stawkę VAT 0%, pod warunkiem potwierdzenia na piśmie dokonanie dostawy towarów lub 
wykonanie usługi. 

4. 12 marca 2022 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę będącą kompleksowym pakietem działań 
nastawionych na pomoc obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną, zawierającą m.in. szereg 
rozwiązań podatkowych. Do najważniejszych z nich należą: 

• Zaliczanie do kosztów podatkowych darowizn na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na 
terytorium Ukrainy przekazanych w okresie od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. na rzecz: 

o organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego 
obowiązujących na terytorium Ukrainy, 

o jednostek samorządu terytorialnego, 
o Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, 
o podmiotów wykonujących na terytorium Polski lub Ukrainy działalność leczniczą lub z zakresu ratownictwa 

medycznego 

- o ile nie zostały już uprzednio zaliczone do kosztów (w tym poprzez odpisy amortyzacyjne). 

• Zwolnienie z podatku dochodowego (PIT) świadczeń, niezależnie od ich rodzaju (pieniężnych, rzeczowych oraz 
nieodpłatnych), uzyskiwanych przez obywateli Ukrainy przybywających na terytorium RP w okresie od 24 lutego 2022 
r. do 31 grudnia 2022 r. 

Mamy nadzieję, że powyższe informacje okażą się pomocne. W przypadku pytań lub wątpliwości uprzejmie proszę o kontakt.  
 

Z poważaniem 

Juliusz Wojciechowski 

wspólnik, doradca podatkowy nr wpisu 09942 

tel: (61) 88 42 000 

fax: (61) 88 42 001 

e-mail: juliusz.wojciechowski@bwhs.pl 

Pomoc dla obywateli Ukrainy uciekających przed wojną 
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Powyższy Newsletter zawiera jedynie ogólne informacje i wskazówki. Nie powinny być one podstawą do zawierania jakichkolwiek 
transakcji lub podejmowania decyzji, bez uzyskania profesjonalnej porady podatkowej dotyczącej sytuacji indywidualnego podatnika. 
BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy sp.k. nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte  
w wyniku powyższych informacji.  

 

 

 

 

W przypadku zainteresowania podanymi zagadnieniami 
uprzejmie prosimy o kontakt 
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