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Danina solidarnościowa czyli podatek dla najbogatszych

Ustawą z dnia 23 października 2018 r. powołano Solidarnościowy Fundusz
Osób Niepełnosprawnych mający na celu wsparcie społeczne, zawodowe lub
zdrowotne osób niepełnosprawnych.

Przychodami Funduszu są m.in.:

 Obowiązkowe składki na Fundusz Pracy (0,15% tych składek)

 Danina solidarnościowa (4% od podstawy daniny)

Zmiany w podatkach – danina solidarnościowa



Danina solidarnościowa - kogo dotyczy, wymiar podstawy

 Kto będzie musiał zapłacić daninę, jaka będzie jej stawka oraz co będzie
podstawą wymiaru?

Każda osoba fizyczna będzie zobowiązana do zapłaty daniny
solidarnościowej w przypadku przekroczenia sumy progowej 1 000 000 zł
dochodów rocznie stawka wynosi 4% podstawy obliczenia tej daniny.
Podstawę stanowić będzie nadwyżka ponad 1 000 000 zł sumy dochodów
podlegających opodatkowaniu.

 Skąd Urząd Skarbowy dowie się o przekroczeniu kwoty progowej?

Na przekroczenie kwoty progowej składają się łączne kwoty dochodów
wykazywane w określonych deklaracjach podatkowych. Co do zasady będą
to deklaracje PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-40A oraz PIT-CFC.
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Danina solidarnościowa

 Jakiego rodzaju dochodów dotyczą te deklaracje?

Deklaracje te dotyczą m.in. dochodów opodatkowanych wg skali podatkowej,
odpłatnego zbycia papierów wartościowych i akcji, pozarolniczej działalności
gospodarczej, dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych.

 Czy każdy rodzaj dochodów wykazywanych w deklaracjach zalicza się do progu
daniny solidarnościowej?

Nie, niektóre dochody wyłączone są spod daniny solidarnościowej np. odsetki od
pożyczek, dochodów z dywidend dochodów ze sprzedaży nieruchomości.

 Jak kształtuje się kwota progowa w przeliczeniu na okresy miesięczne?

W przeliczeniu na okresy miesięczne dochód musi przekraczać 86 tys. złotych w
każdym z 12 okresów. Podatek będzie rozliczany jednorazowo za cały okres
roczny
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Składka na fundusz solidarnościowy

 Kto jest zobowiązany do odprowadzania składek?

Obowiązani do odprowadzania składek na fundusz solidarnościowy będą
płatnicy składek na Fundusz Pracy

 Czy jakiś rodzaj podmiotów będzie wyłączony z tego obowiązku?

Niektóre podmioty nie będą tym obowiązkiem objęte np. osoby powracające
z urlopów macierzyńskich

 Gdzie należy wykazać wysokość składki na fundusz solidarnościowy?

Składki wykazywane będą na miesięcznych deklaracjach rozliczeniowych ZUS
DRA. Poborem i podziałem tych składek zajmie się ZUS
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Specjalizuje się w międzynarodowym prawie podatkowym i podatkowych aspektach
transakcji fuzji i przejęć. W GESSEL kieruje działem prawa podatkowego. Do grona
wspólników Kancelarii GESSEL dołączył w styczniu 2014 r.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktorem
nauk prawnych. Od 1980 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału
Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego – obecnie jako docent. Od początku lat 90-tych
związany z międzynarodową kancelarią prawniczą White & Case, w latach 1998-2011 jako
partner; w latach 2012-2013 partner w dziale prawno-podatkowymmiędzynarodowej firmy
doradczej PwC (PricewaterhouseCoopers). W latach 1990-1991 był ekspertem Sejmowej
Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów w związku z projektem ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz projektem ustawy o podatku od towarów
i usług. W latach 1991-1993 był doradcą Ministra Finansów – współnegocjatorem szeregu
międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Współautor projektu
ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz projektu ustawy
o giełdach towarowych, konsultant projektu ustawy o funduszach inwestycyjnych i ustawy
o funduszach przemysłowych. Pełnomocnik procesowy w szeregu spornych sprawach
podatkowych oraz doradca w wielu znanych transakcjach fuzji i przejęć w Polsce, zarówno
dotyczących spółek publicznych, jak i niepublicznych.

Autor ponad 1.100 publikacji fachowych na tematy prawno-podatkowe i finansowe
w profesjonalnych czasopismach polskich i zagranicznych. Współautor Komentarza do
ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji.

Stały lider międzynarodowych i krajowych rankingów prawników-specjalistów prawa
podatkowego i doradców podatkowych – „Chambers Global”, „Chambers Europe”, „PLC
Which Lawyer?”, „World Tax – Ranking of Tax Advisory Firms and Tax Advisors”, „Who’s
Who Legal – The International Who’s Who of Business Lawyers”, „Rzeczpospolita”,
„Dziennik Gazeta Prawna” oraz „Forbes”.

W 2016 r., w X. edycji Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego Rzeczpospolitej, w którym
wyróżnienia otrzymują najlepsi eksperci na rynku, Dr Janusz Fiszer zdobył ważne
wyróżnienie: „Doradca Podatkowy X-lecia” w zakresie Międzynarodowego Prawa
Podatkowego.

Dr Janusz Fiszer
wspólnik, radca prawny, doradca podatkowy



Specjalizacja:

Prawo podatkowe, w szczególności w zakresie optymalizacji podatkowej
w transakcjach kapitałowych fuzji i przejęć oraz analizie konsekwencji
podatkowych krajowych i międzynarodowych struktur i transakcji
gospodarczych, identyfikacja i zmniejszenie związanych z nimi ryzyk
podatkowych, optymalizacja podatkowa, doradztwo podatkowe w zakresie fuzji
i przejęć, wszelkie aspekty restrukturyzacji spółek kapitałowych oraz
osobowych, procedura podatkowa oraz doradztwo
w zakresie podatków międzynarodowych.

Doświadczenie:

Reprezentuje Klientów Kancelarii przed organami podatkowymi i sądami
administracyjnymi, zarówno w sprawach podatku dochodowego, jak i podatku
VAT.

W latach 1987-1992pracowała w Muzeum SztukiWspółczesnej.

Jej doświadczenie zawodowe obejmuje podatkowe aspekty doradztwa
prawnego, takie jak analiza konsekwencji podatkowych krajowych
i międzynarodowych struktur i transakcji gospodarczych, identyfikacja
i zmniejszenie związanych z nimi ryzyk podatkowych, optymalizacja podatkowa,
doradztwo podatkowe w zakresie fuzji i przejęć, wszelkie aspekty
restrukturyzacji spółek kapitałowych oraz osobowych, procedura podatkowa
oraz doradztwo w zakresie podatków międzynarodowych.

Przed dołączeniem do zespołu Kancelarii GESSEL pracowała
wmiędzynarodowej kancelarii specjalizującej się w doradztwie podatkowym.

W Kancelarii GESSEL od 2002 roku.

Wykształcenie:
Uniwersytet WarszawskiWydział Prawa i Administracji (1986).

Inarda Bielińska
of Counsel, radca prawny



Specjalizacja:

Podatki, podatek od nieruchomości, optymalizacje oraz odzyskiwanie podatków
nadpłaconych.

Doświadczenie:

Posiada blisko 5 letnie doświadczenie w podatkach różnego typu, głównie VAT,
PIT, Podatek od nieruchomości.

Opracowywał, przygotowywał, oceniał pod kątem prawno-podatkowym umowy
handlowe.

Przygotowywał komentarze i opinie prawne dla Dziennika Gazety Prawnej
i Rzeczpospolitej.

Posiada doświadczenie w projektach odzyskiwaniu nadpłaconych podatków
VAT oraz Podatku od nieruchomości i przeprowadzał na rzecz klientów analizy
due diligence.

Zapewniał wsparcie klientów przy transakcjach związanych z obrotem
nieruchomościami, podziały i przekształcenia spółek. W ramach procesów
odzyskiwania podatków występował przed organami administracji,
przeprowadzał klientów przez czynności z tym związane – brał udział
w czynnościach sprawdzających organów, kontrolach, opiniowaniu przez
biegłych.

Posiada również doświadczenie w tworzeniu wniosków o zwrot nadpłaconych
podatków, wniosków o interpretacje indywidualne.

Wykształcenie:
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji
(1986).

Bartłomiej Pitera
aplikant radcowski
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