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NOWE, WYŻSZE ZASADY OPODATKOWANIA PRZEDSIĘBIORCÓW –  

RZĄD OPUBLIKOWAŁ PROJEKT TZW. „DANINY SOLIDARNOŚCIOWEJ” 
 

 W piątek 13 lipca 2018 rząd opublikował zapowiadany projekt ustawy o Solidarnościowym Funduszu 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Celem ustawy jest utworzenie funduszu o tej samej nazwie, który 

ukierunkowany będzie na wsparcie społeczne i zawodowe osób niepełnosprawnych.  

  

Zgodnie z projektem ustawy, źródłem przychodów Funduszu będą przede wszystkim obowiązkowe składki na 

Fundusz stanowiące 0,15 proc. podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy, a także danina solidarnościowa od 

dochodów osób fizycznych - w wysokości 4 proc. od nadwyżki dochodów powyżej 1 mln za rok podatkowy. 

  

W praktyce oznacza to, że część środków z Funduszu Pracy zostanie „przesunięte” na wsparcie Funduszu 

Solidarnościowego, lecz pozostała część ma zostać sfinansowana przez przedsiębiorców - osoby fizyczne osiągające 

dochód powyżej 1 mln zł rocznie.  

  

Dodatkowe opodatkowanie będzie dotyczyło podatników PIT zarówno otrzymujących dochody ze stosunku pracy, 

kapitałów pieniężnych (np. zbycie akcji i udziałów), ale również z działalności gospodarczej – w tym także z tej 

dotychczas opodatkowanej podatkiem liniowym 19%. Daninę solidarnościową zapłacą więc także osoby 

fizyczne prowadzące jednoosobową działalność ale także, osoby fizyczne będące wspólnikami spółek 

osobowych np. spółek jawnych, spółek komandytowych, a także spółek cywilnych. 

 

 

Niniejszy tax alert nie stanowi porady podatkowej, a jedynie wskazanie informacji na temat wybranych 

nadchodzących zmian w prawie podatkowym. 

 

 

 

 
 

Przykład: 

 

Spółka komandytowa wykazała dochód (czyli przychód minus koszty) w wysokości 2 mln złotych. Podatnik, osoby 

fizyczne, zapłacą wówczas 380 tys. zł podatku PIT wg stawki 19%(2.000.000 zł x 19%) oraz 40 tys. daniny 

solidarnościowej (nadwyżka 1 mln zł x 4%) czyli łącznie 420 tys. złotych opodatkowania. Tym samym dochód                  

2 mln zł będzie opodatkowany efektywnie podatkiem w wysokości aż 21%! Efektywna stawka podatku rośnie wraz 

ze wzrostem dochodów.  

  

Danina solidarnościowa ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku i stosować się do dochodów 

osiągniętych od tego dnia. Danina solidarnościowa nie będzie dotyczyć dochodów opodatkowanych podatkiem 

dochodowym od osób prawnych CIT. W tej sytuacji, w niektórych przypadkach bardziej korzystne może się okazać 

„przejście” z opodatkowania PIT na CIT czyli na przykład przekształcenie działalności w spółkę z o.o. 
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KONTAKT 
 

 

 

Zapraszamy do kontaktu z nami w celu szczegółowego omówienia nadchodzących zmian i określenia ich wpływu na 

Państwa działalność. Nasze usługi obejmują nie tylko wsparcie w zakresie doradztwa podatkowego, ale teraz również 

doradztwo prawne ukierunkowane na wsparcie przedsiębiorców w toku normalnej działalności gospodarczej, jak 

również w sytuacjach nadzwyczajnych.  

 

W szczególności zajmujemy się obsługą transakcji restrukturyzacyjnych (zmiana form prawnych, połączenia                      

i przekształcenia spółek, transakcje zbycia przedsiębiorstw/ZCP, zgodność korporacyjna). 

 

 

Z poważaniem, 

 

Adam Trawiński 

Doradca podatkowy (nr wpisu 11860) 

Associate Partner 

 

Tel. kom.:   + 48 602 580 553  

Tel.:            + 48 22 633 03 00 

E-mail:         adam.trawinski@uhy-pl.com 

 

Edyta Krzywańska 

Doradca podatkowy (nr wpisu 12676) 

Manager

 

Tel. kom.:    + 48 503 344 029 

Tel.:             + 48 12 417 78 02 

E-mail:         edyta.krzywanska@uhy-pl.com 

 

Arkadiusz Juzwa 

Doradca podatkowy (nr wpisu 11296) 

Manager 

 

Tel. kom.:    +48 664 407 349 

Tel.:             +48 32 376 41 80 

E-mail:         arkadiusz.juzwa@uhy-pl.com 

 

tel:%2B48%20606%20346%20079
mailto:adam.trawinski@uhy-pl.com
tel:%2B48%20606%20346%20079
tel:%2B48%2032%20376%2041%2082
mailto:edyta.krzywanska@uhy-pl.com
mailto:arkadiusz.juzwa@uhy-pl.com


 

 
www.uhy-pl.com 

LET US HELP YOU ACHIEVE FURTHER 
BUSINESS SUCCESS 

 
 
 

UHY ECA TAX & LAW TRAWIŃSKI SP.K. 
UL. MONIUSZKI 50 
31-523 KRAKÓW 
TEL. +48 12 417 78 00 
EMAIL BIURO@UHY-PL.COM 
WEB WWW.UHY-PL.COM 

 
 
 
 

UHY ECA S.A. (the “Firm”) is a member of 
Urbach Hacker Young International Limited, a 
UK company, and forms part of the 
international UHY network of legally 
independent accounting and consulting firms. 
UHY is the brand name for the UHY 
international network. The services described 
herein are provided by the Firm and not by 
UHY or any other member firm of UHY. Neither 
UHY nor any member of UHY has any liability 
for services provided by other members.” 

© 2018 UHY ECA S.A. 

mailto:biuro@uhy-pl.com
http://www.uhy-pl.com/

