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Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem złożonym przez senatora Roberta Dowhana na 24. posiedzeniu
Senatu 27 maja 2021 r., uprzejmie informuję, że danina solidarnościowa obowiązuje od
1 stycznia 2019 roku.
Stanowi ona jeden z elementów wsparcia społecznego, zawodowego, zdrowotnego oraz
finansowego osób niepełnosprawnych. Wsparcie to jest realizowane przez Fundusz
Solidarnościowy. Danina zasila przychody tego Funduszu. Jest ona płacona w wysokości 4% od
nadwyżki ponad 1 mln zł sumy dochodów uwzględnianych do jej obliczenia pomniejszonych o
przysługujące odliczenia od tych dochodów1.
Jak już informowałem w odpowiedzi na oświadczenie senatora Roberta Dowhana złożone na
19. posiedzeniu Senatu 17 grudnia 2020 roku, obowiązek zapłaty daniny solidarnościowej nie
dotyczy wyłącznie przedsiębiorców. Obowiązkiem tym są objęte również osoby fizyczne
Przy obliczaniu daniny są uwzględniane dochody opodatkowane na zasadach określonych w art. 27 ust. 1, 9 i
9a, art. 30b, art. 30c, art. 30f ustawy PIT. Są one pomniejszane o składki na ubezpieczenia społeczne oraz kwotę
uwzględnionej w podstawie opodatkowania podatnika dywidendy otrzymanej od zagranicznej jednostki
kontrolowanej i kwotę dochodu z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej jednostce
kontrolowanej, w części uwzględnionej w jego podstawie opodatkowania.
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osiągające dochody np. ze stosunku pracy, z kontraktów menedżerskich, odpłatnego zbycia
papierów wartościowych, czy z kontrolowanej jednostki zagranicznej.
Okoliczność, że danina jest płacona tylko przez niewielką grupę osób najlepiej sytuowanych
nie narusza konstytucyjnych reguł, w tym zasady sprawiedliwości podatkowej. Objęcie
obowiązkiem zapłaty daniny wyłącznie osób uzyskujących wysokie dochody jest przejawem
solidarności społecznej, tj. solidarności tych osób z osobami wymagającymi wsparcia,
np. z uwagi na niepełnosprawność fizyczną.
Ze sprawozdania z wykonania planu finansowego Funduszu Solidarnościowego za 2020 rok
wynika, że przychody z daniny solidarnościowej wyniosły 1.845.346 tys. zł. Objętych tą daniną
było 30 tys. podatników.
W planie finansowym Funduszu Solidarnościowego na 2021 rok, stanowiącym załącznik do
ustawy budżetowej na rok 2021 zaplanowano kwotę 1.757.000 tys. zł.
Fundusz Solidarnościowy jest państwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest
minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.
W kompetencji ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, jako dysponenta
Funduszu, pozostają sprawy związane z przeznaczeniem środków Funduszu. Przepisy ustawy
o Funduszu Solidarnościowym wskazują, że środki Funduszu przeznacza się na realizację:
1) programów rządowych i resortowych, w tym obejmujących realizację zadań własnych
jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych,
2) zadań związanych
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3) zadań z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych.
Wśród zadań realizowanych przez Fundusz Solidarnościowy jest również wsparcie udzielane
w ramach Funduszu Dostępności, o którym mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Śródki Funduszu są
przeznaczane także na finansowanie świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do
samodzielnej egzystencji.
Fundusz służy zatem zapewnieniu kompleksowego wsparcia m. in. osobom
niepełnosprawnym, wpływając jednocześnie na większy komfort życia społecznego tej grupy
społecznej.
Podstawa prawna:


art. 30h ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.),



ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1787).

Do wiadomości:
odpowiedzi@senat.gov.pl
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Z upoważnienia
Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
PODSEKRETARZ STANU
w Ministerstwie Finansów
Jan Sarnowski
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Podsekretarz Stanu
Jan Sarnowski
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