
10 Przegląd Podatkowy 1/201910

PROFESJONALIŚCI O PODATKACH

Fo
t. 

Pa
w

eł
 G

oł
ęb

io
w

sk
i

Wprowadzenie daniny solidarnościowej wynika z przyjęcia 
ustawy z 23.10.2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia 
Osób Niepełnosprawnych1. Osoby fi zyczne są zobowiązane 
do zapłaty daniny solidarnościowej w wysokości 4% podstawy 
jej wymiaru, tj. od nadwyżki rocznych dochodów podatnika 
ponad 1.000.000  zł. Suma dochodów podatnika obejmuje 
dochody opodatkowane według skali progresywnej (art. 27 
ust. 1 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fi zycznych2 – dalej u.p.d.o.f.), dochody zagraniczne, do któ-
rych stosuje się metodę kredytu podatkowego (art. 27 ust. 9 
i 9a u.p.d.o.f.), dochody kapitałowe opodatkowane według skali 
proporcjonalnej (art. 30b u.p.d.o.f.), dochody z pozarolniczej 
działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji 
rolnej opodatkowane podatkiem liniowym (art. 30c u.p.d.o.f.) 
oraz dochody zagranicznych spółek kontrolowanych – dalej 
ZSK – (art. 30f u.p.d.o.f.). Dochody są pomniejszane o moż-
liwe do odliczenia składki na ubezpieczenia społeczne oraz 
– w zakresie, w jakim zostały one uwzględnione w podstawie 
opodatkowania podatnika – dywidendy otrzymane od ZSK oraz 
dochody z odpłatnego zbycia udziałów w ZSK. Wynika z tego, 
że zakresem przedmiotowym daniny nie zostały objęte niektó-
re przychody z kapitałów pieniężnych opodatkowane według 
stawki 19% (niekumulowane w zeznaniu rocznym przychody, 
w szczególności dywidendy lub odsetki). Termin złożenia pierw-
szych deklaracji podatkowych dotyczących daniny solidarno-
ściowej przypada na 30.04.2020 r.
Danina stanowi dodatkowe obciążenie podatkowe, prowadzące 
każdorazowo (w przypadku przekroczenia ustawowego progu 
1.000.000 zł) do wzrostu przeciętnej stopy opodatkowania – zob. 
wykres poniżej. Oszacowano, że nowa regulacja skutkuje rozsze-
rzeniem progresji podatkowej dla grupy ok. 21.000 podatników.

1 Dz.U. poz. 2192.
2 Dz.U.2018 r. poz. 1509 ze zm.

W dniu 25.10.2018 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warsza-
wie odbyła się IX Debata Podatkowa3, zorganizowana przez 
Instytut Finansów przy współudziale SKN Doradztwa Podatko-
wego SGH. Przedmiotem dyskusji była w szczególności ocena 
efektywności i sprawiedliwości procesu redystrybucji docho-
dów osób najlepiej zarabiających na rzecz osób dotkniętych 
niepełnosprawnością.
Profesor dr hab. Janusz Ostaszewski, pełniący rolę moderatora 
dyskusji panelowej, zauważył, że danina solidarnościowa nie 
jest rozwiązaniem wolnym od wad. Tytułem przykładu: dochody 
nierezydentów osiągane w Polsce mogą zostać, w wyniku nało-
żonej daniny, podwójnie opodatkowane. Profesor Ostaszewski 
wyraził wątpliwość, czy zaproponowane rozwiązania prawne 
będą gwarantem skutecznego skierowania środków na cele 
Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Jednocześnie 
poddał on analizie konstrukcje alternatywne względem zapro-
ponowanej daniny, które mogłyby przynieść podobny skutek 
ekonomiczny, tj.:
•  możliwość rozszerzenia progresji podatkowej poprzez do-

danie kolejnych progów skali podatkowej bezpośrednio 
w  ustawie o  podatku dochodowym od osób fi zycznych 
–  rozwiązanie obarczone jednak podstawowym manka-
mentem, polegającym na tym, że opodatkowanie według 
skali proporcjonalnej (19%) pozostawałoby poza zakresem 
regulacji;

•  wariant tzw. podatku wyrównawczego.

Z wykładem inauguracyjnym wystąpiły przedstawicielki Biu-
ra Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych: Anna 

3 Debaty Podatkowe to projekt cykliczny, przeprowadzany w formule open. 
Program obejmuje wystąpienie problemowe, głos ad vocem, dyskusję pane-
lową oraz komentarze z sali. Streszczenia dotychczasowych Debat są dos-
tępne pod adresem: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/struktura/IF/cykl_de-
bat_podatkowych/Strony/default.aspx (dostęp: 25.11.2018 r.).

IX Debata Podatkowa. Danina solidarnościowa

Paneliści debaty poświęconej nowo wprowadzanej daninie solidarnościowej
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Iwańczyk oraz Elżbieta Gimlewicz. Pierwsza z nich wskazała, 
że rozwiązanie w postaci daniny solidarnościowej nie jest je-
dynym wdrożonym w ostatnim czasie instrumentem wsparcia 
osób niepełnosprawnych. Wśród innych rodzajów pomocy 
wymieniła: program Rodzina 500+, zakładający szczególne 
preferencje dla rodzin wychowujących dzieci z  niepełno-
sprawnością, Program kompleksowego wsparcia dla rodzin 
„Za życiem” (wraz z jednorazowym świadczeniem 4.000 zł dla 
rodziców/opiekunów, którym urodziło się dziecko z ciężkim 
i nieodwracalnym upośledzeniem), podniesienie renty socjal-
nej (do 1.029,80 zł od 1.06.2018 r.), zasiłku pielęgnacyjnego, 
a także specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opie-
kuna (o 100 zł od 1.11.2018 r.) oraz złagodzenie od 2017 r. 
przepisów w zakresie ulgi rehabilitacyjnej, jak również zwięk-
szenie dotacji na uczestników środowiskowego domu samo-
pomocy czy zwiększenie dofi nansowania kosztów rocznego 
pobytu uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej (wzrost 
o 600 zł od 1.07.2018 r., dalszy nastąpi w 2019 r. i kolejnych 
latach, podobnie jak wzrost wysokości dofi nansowania rocz-
nego pobytu niepełnosprawnego pracownika w zakładzie ak-
tywności zawodowej – o 1.500 zł od 1.01.2019 r.). Wskazała 
na obecnie wdrażane rozwiązania wynikające z poszczegól-
nych fi larów mapy drogowej budowy systemu wsparcia osób 

niepełnosprawnych, do których należą Solidarnościowy Fun-
dusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Pakiet społecznej 
odpowiedzialności i Program Dostępność Plus. Przedstawiła 
źródła fi nansowania poszczególnych rozwiązań. Wskazała też 
na podstawowe dotychczasowe źródło fi nansowania instru-
mentów określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jakim 
jest PFRON, czyli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych (fundusz celowy, posiadający osobowość 
prawną). Do stosunkowo nowych programów realizowanych 
przez PFRON należy Program STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby 
niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej.
Elżbieta Gimlewicz zaznaczyła, że nowy fundusz celowy nie 
posiada osobowości prawnej, lecz analogicznie do Funduszu 
Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 
przyjmuje formę rachunku bankowego. Solidarnościowy Fundusz 
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych powinien być zasilany kwotą 
około 2 mld zł rokrocznie, z czego 1,15 mld zł zapewnią wpływy 
z daniny solidarnościowej. Źródłem fi nansowania Solidarnościo-
wego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych będzie także 
część składki na Fundusz Pracy (0,15% podstawy wymiaru), 
natomiast dysponentem zgromadzonych środków uczyniono 
ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

Wykres
Zmiana przeciętnej stopy opodatkowania wraz ze wzrostem dochodu podatkowego przy zastosowaniu taryfy odpowiednio 
progresywnej i proporcjonalnej (z uwzględnieniem skutków wprowadzenia daniny solidarnościowej)

Źródło: opracowanie własne
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Z głosem ad vocem wystąpił profesor SGH dr hab. Feliks Grą-
dalski, wyraźnie zaznaczając, że zaproponowana konstrukcja 
nowej daniny nie odzwierciedla jej solidarnościowego cha-
rakteru. W swym założeniu konstrukcyjnym taka danina może 
mieć bowiem dwojaki charakter – systemowy (gdy jest wpi-
sana bezpośrednio w system podatkowy) bądź doraźny (forma 
dobrowolnych akcji altruistycznych). Istotą daniny solidarno-
ściowej jest akceptacja uszczuplenia dochodów podatnika 
(donatora) i jednoczesna dobrowolność świadczenia na rzecz 
pomiotu trzeciego (benefi cjenta). W teorii opodatkowania jedną 
z podstawowych zasad legitymizacji jest reguła ekwiwalent-
ności świadczeń. Donator powinien akceptować uszczuple-
nie własnego dochodu (w postaci obciążenia podatkowego), 
w zamian jednak oczekując od państwa ekwiwalentności, 
w szczególności właściwej struktury, jak i jakości oferty dóbr 
i usług publicznych. W analizowanej konstrukcji systemowej 
wymóg ten nie jest spełniony, gdyż akceptacja daniny solidar-
nościowej wynika z zupełnie innych niż altruistyczne przesła-
nek. Tym samym proponowane rozwiązanie konstrukcyjne nie 
wpisuje się w założenia teorii optymalnego opodatkowania. 
Profesor Grądalski podkreślił, że w takiej sytuacji dochodzi 
w  istocie do rozszerzenia progresywnej taryfy podatkowej, 
a źle zastosowana technika opodatkowania może skutkować 
nieefektywnością. Brak systemowej wydajności może nato-
miast uniemożliwić osiągnięcie przez rząd założonych celów 
budżetowych.
Zdaniem profesor SGH dr hab. Katarzyny Kreczmańskiej-Gigol, 
jednocześnie Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych KGHM, 
jednym z największych wyzwań, które danina solidarnościowa 
stawia przed administracją państwa, jest nie tylko zagwaran-
towanie transferu pozyskanych środków na cele, dla których 
fundusz solidarnościowy został powołany, ale przede wszyst-
kim zapewnienie systemowej efektowności, tj. minimalizacji 
kosztów poboru i redystrybucji świadczeń. Wprowadzenie tej 
daniny stanowi dodatkowe istotne obciążenie zarówno dla 
podatników zobligowanych do jej uiszczenia, jak i dla organów 
podatkowych, na które nałożono obowiązek obsługi dodatko-
wych ok. 21.000 deklaracji podatkowych.
Doktor Konrad Walczyk (Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH) 
wskazał, że przyjmując określone założenia, m.in. dotyczące 
rzeczywistego rozkładu dochodów osobistych, występuje od-
wrotna zależność między optymalną stopą ich opodatkowania 
a prostą płacową elastycznością podaży pracy. Wynika stąd, iż 
w warunkach wysokiej nieelastyczności podaży pracy w Polsce 
optymalna stawka daniny solidarnościowej (obciążająca osoby 

najlepiej zarabiające) mogłaby być znacząco wyższa niż przyjęta 
na poziomie 4%.
Cezary Krysiak, członek Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP, 
były Dyrektor Departamentu Polityki Podatkowej w Minister-
stwie Finansów, zauważył, że niezależnie od tego, iż danina 
solidarnościowa jako instrument wsparcia osób niepełnospraw-
nych jest słusznym i niewątpliwie godnym aprobaty rozwiąza-
niem, to jej założenia konstrukcyjne należy ocenić negatywnie. 
W szczególności wskazał na jej słabości, takie jak niekonsek-
wencja w traktowaniu dochodów zagranicznych i wynikające 
z tego liczne problemy na gruncie międzynarodowego prawa 
podatkowego. Od tego, czy w danym przypadku zastosowanie 
znajdzie metoda unikania podwójnego opodatkowania w postaci 
wyłączenia z progresją, czy zaliczenia proporcjonalnego będzie 
ostatecznie zależało, czy podatnik będzie zobowiązany do zapłaty 
daniny solidarnościowej. Obowiązek podatkowy powstanie rów-
nież w przypadku rezydentów osiągających wyłącznie dochody 
zagraniczne. Cezary Krysiak postulował całkowite wyłączenie 
z zakresu przedmiotowego daniny dochodów osiąganych w pań-
stwach innych niż państwo rezydencji podatnika.
Doktor Piotr Russel (Instytut Finansów SGH) stwierdził, że nie 
można mieć pełnej gwarancji co do tego, że środki zasilające 
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zostaną faktycznie 
w pełnej wysokości wydatkowane na ustawowe cele, tj. rozwój 
społeczny, zawodowy czy zdrowotny osób, do których przed-
miotowe wsparcie jest kierowane. Zakładane przez Minister-
stwo Finansów wpływy do funduszu celowego w wysokości 
ok. 1,8 mld zł rocznie wyznaczają poziom przeciętnego wspar-
cia osób niepełnosprawnych na relatywnie niskim poziomie 
ok. 600 zł rocznie na jednego niepełnosprawnego. Z uwagi 
na powyższe, dr Russel zarekomendował powściągliwość 
w ocenie znaczenia daniny solidarnościowej jako instrumentu 
istotnego wsparcia na rzecz osób objętych w Polsce problemem 
niepełnosprawności.
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