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Danina solidarnościowa – nowy podatek dla najbogatszych
Rząd rozpoczął prace nad ustawą wprowadzającą nowy podatek dla najlepiej zarabiających. Mowa o daninie solidarnościowej mającej finansować przedsięwzięcia 
wspierające osoby niepełnosprawne. Projekt ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (opublikowany 13 lipca) jest na początkowym etapie 
prac legislacyjnych, w związku z czym nie jest znany jej ostateczny kształt.

Podatnik, przedmiot i podstawa opodatkowania

Nowy podatek zapłacą osoby fizyczne, które w roku podatkowym uzyskały dochody przekraczające milion złotych. Za dochody uważa się sumę uzyskanych w roku podatkowym:

 a) dochodów opodatkowanych według skali podatkowej (np. dochodów ze stosunku pracy);
 b) niektórych dochodów opodatkowanych tzw. podatkiem Belki (np. dochodów ze sprzedaży papierów wartościowych);
 c) dochodów opodatkowanych liniowo (np. dochodów z działalności gospodarczej).

Suma ww. dochodów pomniejszana jest o kwotę składek na ubezpieczenie społeczne.
Pierwszym rokiem podatkowym obowiązywania daniny solidarnościowej będzie 2019 r.

Stawka

Stawka daniny solidarnościowej ma wynieść 4% od nadwyżki dochodów uzyskanych w roku podatkowym ponad milion złotych.

Rozliczenie

Danina solidarnościowa wykazywana będzie w deklaracji składanej do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Deklaracja będzie składana:

 a) w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania podatnika (w przypadku polskiego rezydenta podatkowego) albo
 b) w urzędzie skarbowym właściwym w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Wzór deklaracji w formie dokumentu elektronicznego zostanie udostępny przez Ministra Finansów.
Również w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym daninę solidarnościową należy wpłacić na rachunek urzędu skarbowego.
W związku z powyższym, nowy podatek po raz pierwszy rozliczony zostanie do końca kwietnia 2020 r.

Przewidywane skutki

Z rządowych szacunków wynika, że danina solidarnościowa obejmie ok. 21 tysięcy podatników (tylu wykazało dochody podlegające sumowaniu na potrzeby daniny solidarnościowej 
przekraczające milion złotych za 2016 r.). Nowy podatek ma skutkować wpływem do budżetu państwa ponad miliarda złotych rocznie.

Projekt przewiduje też, że jednym z dodatkowych sposobów finansowania SFWON ma być składka stanowiąca 0,15% podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy. W okresie przejściowym – 
do końca 2019 r. ZUS będzie miał za zadanie podzielić wpłacone na Fundusz Pracy składki i cześć odpowiadającą 0,15% odprowadzić do SFWON. Po tym okresie składka na SFWON ma być 
składką odrębną od składki na FP. Nie jest jednak obecnie jasne, czy składka na FP zostanie obniżona, czy też odrębna składka na SFWON będzie stanowiła dodatkowe obciążenie płac.

Więcej informacji: Tomasz Wiśniewski
Consultant, tax department
tel. 71 75 00 833
tomasz.wisniewski@olesinski.com
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News z O&W - rozwój krakowskiego biura 

Więcej informacji:

Od lipca szeregi naszego krakowskiego biura zasilił zespół ekspertów specjalizujących się w prawie restrukturyzacyjnym 
 upadłościowym, któremu przewodzi manager, adwokat Mariusz Purgał. Oznacza to wzmocnienie działalności Olesiński & Wspólnicy 
w Małopolsce, jak i poszerzenie oferty w zakresie postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego. 

Pojęcia restrukturyzacji i upadłości zazwyczaj budzą wśród przedsiębiorców negatywne odczucia, jednak są to zjawiska powszechnie występujące
w ekonomii i naturalne w cyklu życia firmy. Polskie prawo przewiduje gros rozwiązań w tym zakresie umożliwiających efektywną ochronę interesów 
wierzycieli, zaś dla dłużnika, dzięki możliwości oddłużenia, stwarzają szansę na nowy start w biznesie, przez co upadłość nie musi w każdym 
przypadku oznaczać ostatecznej likwidacji przedsiębiorstwa. 

Na łamach naszego newsle�era będziemy Państwa na bieżąco informować o wszelkich zmianach i nowelizacjach w zakresie prawa upadłościowego
i restrukturyzacyjnego. 

Jeśli tematyka ta jest dla Państwa szczególnie interesująca, zachęcamy do odwiedzenia naszej                                    oraz           , na którym wkrótce 
pojawi się cykl artykułów dotyczących  restrukturyzacji i upadłości.  

Mariusz Purgał
Manager, adwokat
tel. 12 44 46 440
mariusz.purgal@olesinski.com

Cel postępowania upadłościowego

możliwie najpełniejsze zaspokojenie roszczeń wierzycieli dłużnika,
a jeżeli racjonalne względy na to pozwalają – również zachowanie
dotychczasowego przedsiębiorstwa dłużnika. 

Cel postępowania restrukturyzacyjnego 

uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu
restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami,
a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez
przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu
słusznych praw wierzycieli.

mailto:mariusz.purgal@olesinski.com
http://olesinski.com/kompetencjeprawo-upadlosciowe-i-restrukturyzacyjne/
http://cowprawiepiszczy.com/


33 miesiące minęły jak jeden dzień

21 listopada 2018 r. mijają dokładnie 33 miesiące od dnia wejścia w życie nowelizacji kodeksu pracy, która zrewolucjonizowała przepisy
dot. zawierania oraz wypowiadania umów o pracę na czas określony.

Zawieranie umów o pracę na czas określony

Zgodnie z nowelizacją umowa o pracę na czas określony może być zasadniczo zawarta na maksymalny łączny okres 33 miesięcy, a ilość takich umów pomiędzy tymi 
samymi stronami nie może przekroczyć trzech. Przy czym powyższe warunki nie muszą być spełnione łącznie. Wystarczy wykorzystanie maksymalnego czasu trwania 
na mniej niż 3 umowach albo maksymalnej liczby umów, trwających łącznie krócej niż 33 miesiące, aby nie móc skutecznie dalej zatrudniać pracownika na umowie na 
czas określony.

Data graniczna 

Zgodnie z przepisami przejściowymi, do umów o pracę na czas określony trwających w dniu 22 lutego 2016 r. (wejście w życie nowelizacji) ww. limity stosuje się 
począwszy się od 22 lutego 2016 r. Warto więc pamiętać o dacie granicznej - 21 listopada 2018 r. - ponieważ w tym dniu umowa o pracę na czas określony zawarta 
przed nowelizacją przepisów i trwająca wciąż (dłużej niż do 21.11.2018 r.) przekształci się z mocy prawa w umowę o pracę na czas nieokreślony. Przekształcenie 
następuje automatycznie i jest niezależne od woli stron.

Konsekwencje

Dla stron stosunku pracy zmiana rodzaju umowy o pracę będzie miała istotne znaczenie przede wszystkim w kontekście rozwiązywania stosunku pracy. Po pierwsze
w wyniku przekształcenia okres wypowiedzenia ulegnie wydłużeniu. Wynika to z faktu, że zgodnie z przepisami przejściowymi, przy obliczaniu okresów 
wypowiedzenia umów o pracę na czas określony trwających w dniu wejścia w życie nowelizacji, nie wlicza się okresu zatrudnienia u danego pracodawcy 
przypadających przed dniem wejścia w życie nowelizacji. Natomiast po przekształceniu umowy o pracę na bezterminową, okresy zatrudnienia sprzed nowelizacji 
trzeba będzie wziąć pod uwagę.

Dodatkowo, na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, pracownik będzie korzystać z ochrony przed wypowiedzeniem. Ochrona sprowadza się do tego, że 
umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony pracodawca może wypowiedzieć jedynie z uzasadnionych powodów i po dokonaniu konsultacji związkowej (jeśli 
pracownik jest objęty ochroną organizacji związkowej).

Więcej informacji: Joanna Dybciak
Consultant, legal department
tel. 71 75 00 738
joanna.dybciak@olesinski.com

Natalia Komarzańska
Senior consultant, legal department
tel. 71 75 00 723
natalia.komarzanska@olesinski.com
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Wypłacalność kontrahenta będzie można sprawdzić online?
Rządowy                            o Krajowym Rejestrze Zadłużonych już po pierwszym czytaniu w Sejmie. Zgodnie z jego założeniami, informacje o podmiotach niewypłacalnych lub 
zagrożonych niewypłacalnością będą dostępne w formie publicznego rejestru. Projekt zakłada też niemal całkowitą informatyzację postępowań upadłościowych i 
restrukturyzacyjnych. Nowa ustawa ma wejść w życie z dniem 1 lutego 2019 roku.  

Informatyzacja postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych 

Po wejściu w życie ustawy, akta spraw restrukturyzacyjnych i upadłościowych będą prowadzone w systemie teleinformatycznym. W powszechnie dostępnym rejestrze publikowane będą
m.in. informacje o: 
- złożeniu przez dłużnika wniosku o ogłoszenie upadłości, 
- wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości lub otwarciu restrukturyzacji, 
a także wszelkie wymagane prawem obwieszczenia, które dotychczas podlegały publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

Jednocześnie czynności procesowe uczestników postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego będą (z nielicznymi wyjątkami) dokonywane w formie elektronicznej z wykorzystaniem 
dedykowanych formularzy. Nowe przepisy mają mieć zastosowanie w stosunku do postępowań wszczętych po wejściu w życiu ustawy, zaś postępowania wszczęte wcześniej, mają być prowadzone
w dotychczasowej („papierowej”) formie. Wykorzystanie nowych technologii służyć ma usprawnieniu postępowania (łatwiejszy dostęp do informacji, szybsza komunikacja z sądem, mniejsze koszty)
i odciążeniu sądów upadłościowych.

Dłużnicy alimentacyjni i nie tylko

W ramach rejestru oprócz podmiotów znajdujących się w postępowaniu restrukturyzacyjnym czy upadłościowym, dostępne będą również informacje o osobach fizycznych, wobec których toczy się 
egzekucja świadczeń alimentacyjnych, a których zaległość przekracza 3 miesiące. 

Oprócz dłużników alimentacyjnych, w nowym rejestrze znajdą się także:
- osoby objęte upadłością konsumencką, 
- osoby, wobec których orzeczono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, 
- podmioty, wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne z powodu bezskuteczności (do tej pory widniejące w wygaszanym obecnie Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych).

Fakt ujawnienia dłużnika w rejestrze ma działać także mobilizująco, gdyż powszechnie dostępny wpis może mieć istotny wpływ m.in. na ocenę jego zdolności kredytowej czy wiarygodność w oczach 
kontrahentów. 

Co na to RODO?

Zakres i okres publikacji w rejestrze danych osobowych osób fizycznych może budzić wątpliwości w kontekście RODO. Zgodnie z uzasadnieniem ustawy, prawo do ochrony danych osobowych nie jest 
prawem bezwzględnym i może doznawać ograniczeń m.in. w ramach realizacji zadań prowadzonych w interesie publicznym. Za wprowadzeniem i formą rejestru (w tym zakresem ujawnianych w nim 
danych) przemawiają takie wartości jak zapewnienie pewności obrotu gospodarczego czy ochrona słusznych interesów jego uczestników. 

Informatyzacja postępowań obejmująca coraz więcej obszarów (np. niedawna nowelizacja ustawy o KRS) – zmierza do usprawnienia procedur/postępowań i należy oceniać ją pozytywnie. Ponadto 
uzyskanie w łatwy i darmowy sposób dostępu do tak szerokiego zakresu informacji o dłużnikach niewypłacalnych z całą pewnością może pozytywnie wpłynąć na terminowość wykonywania 
zobowiązań i uchroni wiele podmiotów od uwikłania się w relacje z kontrahentami o niepewnej sytuacji finansowej. 

Będziemy monitorować przebieg prac w Sejmie i informować Państwa o ew. zmianach.

Więcej informacji: Mateusz Utrata
Consultant, legal department
tel.  32 41 62 103
mateusz.utrata@olesinski.com

Magdalena Kordas
Senior consultant, legal department
tel. 32 41 62 101
magdalena.kordas@olesinski.com

mailto:http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2458
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http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2637


Paliwo w ryczałcie za korzystanie z samochodu 
służbowego?
Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wydał ważny wyrok dla wszystkich firm borykających się z problemem rozliczania samochodów 
służbowych udostępnianych pracownikom także do celów prywatnych.

NSA uznał, że wskazany w ustawie o PIT i doliczany do przychodu pracownika tzw. ryczałt za korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych 
obejmuje także koszty paliwa.

Jak było wcześniej?

Dla przypomnienia – przed nowelizacją ustawy o PIT, która weszła w życie w 2015 r.- problematyczne było ustalenie wysokości nieodpłatnego 
świadczenia doliczanego pracownikom do przychodu w związku z udostępnieniem im bezpłatnie samochodów służbowych do celów prywatnych.  
Wprowadzenie do ustawy o PIT zryczałtowanej wartości takiego świadczenia (250/400 PLN miesięcznie w zależności od pojemności silnika) miało 
rozwiązać ten problem.

Tymczasem bardzo szybko pojawiły się pytania, czy ryczałt obejmuje też koszty paliwa zakupionego przez pracodawcę. Organy podatkowe w licznych 
interpretacjach wskazywały, że nie. Nie zgadzały się z tym jednak wojewódzkie sądy administracyjne. 

To z kolei powodowało, że pracodawcy w dalszym ciągu nie wiedzieli w jaki sposób ustalić wartość paliwa wykorzystanego do celów prywatnych.

Rozstrzygnięcie korzystne dla podatników

Spór jednego z podatników w tym zakresie rozstrzygnął NSA. Sąd wskazał jednoznacznie, że wartość nieodpłatnego świadczenia określona w ustawie
o PIT obejmuje też koszt paliwa finansowanego przez pracodawcę. Potwierdził także, że przepisy mówią o wykorzystaniu samochodu służbowego,
w czym mieści się też korzystanie z paliwa. Stanowi ono bowiem konieczny element do korzystania z samochodu. NSA wskazał też, że nowelizacja ustawy 
o PIT miała na celu wyeliminowanie niejasności prawnych, co również przemawia za tym stanowiskiem.

Wyrok NSA stanowi z całą pewnością dobry sygnał dla podatników. Pozostaje czekać co na to organy podatkowe.

Więcej informacji: Natalia Mosur
Senior consultant, adwokat
tel. 71 75 00 785
natalia.mosur@olesinski.com  



Ważne zmiany dla przewoźników 
5 lipca Parlament uchwalił nową ustawę o tachografach, dostosowującą polskie przepisy do regulacji europejskich i ujednolicają zasady dotyczące tachografów 
analogowych i cyfrowych.

Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa systemu tachografów oraz zapewnienie lepszego egzekwowania przepisów socjalnych w transporcie drogowym.

Co wprowadza nowa ustawa?

Ustawa reguluje m.in. zagadnienia związane z wprowadzeniem do obrotu i użytkowaniem tachografów, homologacją typu tachografów, prowadzeniem działalności
w zakresie instalacji, sprawdzania, przeglądów i napraw tachografów, uzyskiwaniem uprawnień technika warsztatu, czy wydawaniem kart do tachografów cyfrowych.

Nacisk kładzie się przede wszystkim na precyzyjne przepisy dotyczące urządzeń i dużo surowsze kary za przerabianie wskazań tachografów. Za produkowanie, dystrybuowanie, 
sprzedaż czy nawet reklamowanie urządzeń manipulujących grozić będzie kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat.

Konsekwencje dla przewoźników

W razie podejrzeń, że tachograf jest podłączony do urządzenia manipulującego lub ma miejsce inne manipulowanie danymi rejestrowanymi przez tachograf, właściwy organ 
(np. Inspekcja Transportu Drogowego lub policja) może skierować pojazd na kontrolę do zatwierdzonego warsztatu. W przypadku gdy podejrzenia się potwierdzą, koszty 
badania, które wraz z naprawą tachografu mogą wynieść do 15 000 zł, pokryje przewoźnik. Jeśli jednak podejrzenia okażą się nieprawdziwe, za badanie zapłaci Skarb Państwa.  

Dodatkowo, ustawa wprowadza zakaz prowadzenia działalności serwisowej tachografów przez przewoźników.

Dostosowanie do RODO

Ustawa dostosowuje także swoje regulacje do postanowień Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Prezes Głównego Urzędu Miar będzie administratorem 
danych zawartych w prowadzonej przez niego ewidencji techników warsztatów oraz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie instalacji, 
sprawdzania, przeglądów i napraw tachografów. Jednocześnie, minister właściwy do spraw transportu będzie administratorem danych zawartych w ewidencji kart do 
tachografów cyfrowych.

Od kiedy zmiany?

Ustawa trafiła do prezydenta. Wejdzie w życie w ciągu 30 dni od jej podpisania. 

Zapisy dotyczące zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie tachografów, techników warsztatu, administrowania danych osobowych wejdą w życie
1 stycznia 2019 r.

Z pełną treścią ustawy oraz jej uzasadnieniem można zapoznać się 

Więcej informacji: Katarzyna Roszyk
Legal intern
tel. 71 75 00 785
natalia.mosur@olesinski.com  

Katarzyna Krukowska
Consultant, legal department
tel. 32 416 21 02
katarzyna.krukowska@olesinski.com
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Projekt ustawy o PPK – kolejna aktualizacja
Zakończył się etap konsultacji najnowszej wersji projektu ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Rada Ministrów 
opublikowała kolejną już wersję projektu ustawy, w którym częściowo uwzględniono zgłaszane w toku konsultacji  uwagi. Poniżej 
podsumowanie najważniejszych zmian (w stosunku do ostatniej wersji projektu):

1. Półroczne przesunięcie – ustawa co prawda ma wejść w życie już 1 stycznia 2019 r., jednak obowiązek utworzenia PPK powstanie od:

a) 1 lipca 2019 r. – dla podmiotów zatrudniających co najmniej 250 osób (pierwotnie: od 1 stycznia 2019 r.)
b) 1 stycznia 2020 r. – dla podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób (pierwotnie: od 1 lipca 2019 r.)
c) 1 lipca 2020 r. – dla podmiotów zatrudniających co najmniej 20 osób (pierwotnie: od 1 stycznia 2019 r.)
d) 1 stycznia 2021 r. – dla pozostałych podmiotów zatrudniających (pierwotnie: od 1 lipca 2020 r.)

2. Złagodzenie kryteriów zwolnienia z obowiązku prowadzenia PPK w związku z prowadzeniem PPE.

Zgodnie z obecną propozycją, PPE zwolni z obowiązku wprowadzania PPK jeśli: (i) pracodawca będzie odprowadzał składki na poziomie min. 3,5 % 
wynagrodzenia oraz (ii) do programu przystąpi min. 25 % osób zatrudnionych u danego pracodawcy (w poprzedniej wersji projektu min. 50%).

3. Doprecyzowanie roli związków zawodowych – aktualne pozostaje założenie, że pracodawca będzie wybierał instytucję finansową w porozumieniu z 
ZOZ (radą pracowników). Jeśli jednak na miesiąc przed objęciem obowiązkiem utworzenia PPK, stronom nie uda się wypracować porozumienia, 
pracodawca samodzielnie dokona wyboru instytucji finansowej.

Co dalej?

Jak wynika z doniesień medialnych, zarówno organizacje pracodawców jak i pracowników przedstawiły pozytywne stanowisko w sprawie najnowszego 
projektu ustawy o PPK. Istnieje więc duża szansa, ze prace nad ustawą nabiorą tempa i projekt wkrótce trafi pod obrady Sejmu.

Więcej informacji: Joanna Dybciak
Consultant, legal department
tel. 71 75 00 738
joanna.dybciak@olesinski.com

Natalia Komarzańska
Senior consultant, legal department
tel. 71 75 00 723
natalia.komarzanska@olesinski.com
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Projekt ustawy o PPK – kolejna aktualizacja
Zakończył się etap konsultacji najnowszej wersji projektu ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Rada Ministrów 
opublikowała kolejną już wersję projektu ustawy, w którym częściowo uwzględniono zgłaszane w toku konsultacji  uwagi. Poniżej 
podsumowanie najważniejszych zmian (w stosunku do ostatniej wersji projektu):

1. Półroczne przesunięcie – ustawa co prawda ma wejść w życie już 1 stycznia 2019 r., jednak obowiązek utworzenia PPK powstanie od:

2. Złagodzenie kryteriów zwolnienia z obowiązku prowadzenia PPK w związku z prowadzeniem PPE.

Zgodnie z obecną propozycją, PPE zwolni z obowiązku wprowadzania PPK jeśli: (i) pracodawca będzie odprowadzał składki na poziomie min. 3,5 % 
wynagrodzenia oraz (ii) do programu przystąpi min. 25 % osób zatrudnionych u danego pracodawcy (w poprzedniej wersji projektu min. 50%).

3. Doprecyzowanie roli związków zawodowych – aktualne pozostaje założenie, że pracodawca będzie wybierał instytucję finansową w porozumieniu z 
ZOZ (radą pracowników). Jeśli jednak na miesiąc przed objęciem obowiązkiem utworzenia PPK, stronom nie uda się wypracować porozumienia, 
pracodawca samodzielnie dokona wyboru instytucji finansowej.

Co dalej?

Jak wynika z doniesień medialnych, zarówno organizacje pracodawców jak i pracowników przedstawiły pozytywne stanowisko w sprawie najnowszego 
projektu ustawy o PPK. Istnieje więc duża szansa, ze prace nad ustawą nabiorą tempa i projekt wkrótce trafi pod obrady Sejmu.

Więcej informacji: Joanna Dybciak
Consultant, legal department
tel. 71 75 00 738
joanna.dybciak@olesinski.com

Natalia Komarzańska
Senior consultant, legal department
tel. 71 75 00 723
natalia.komarzanska@olesinski.com

dla podmiotów zatrudniających
co najmniej 250 osób

(pierwotnie: od 1 stycznia 2019 r.)

dla podmiotów zatrudniających
co najmniej 50 osób

(pierwotnie: od 1 lipca 2019 r.)

dla podmiotów zatrudniających
co najmniej 20 osób

(pierwotnie: od 1 stycznia 2019 r.)

dla pozostałych podmiotów
zatrudniających

(pierwotnie: od 1 lipca 2020 r.)

1 lipca 2019 r. 1 lipca 2020 r. 1 stycznia 2020 r 1 stycznia 2021 r. 
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Niniejszy Newsle�er nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Olesiński & Wspólnicy nie ponosi 
odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii naszych 

ekspertów

Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy
o  kontakt z doradcami O&W, z których porad zazwyczaj Państwo korzystają 

lub kontakt z wyżej wskazanymi autorami tekstów.

Olesiński i Wspólnicy Sp.k.,
ul. Powstańców Śląskich 2-4,

53-333 Wrocław 
Tel. +48 (71) 75 00 700

Fax: +48 (71) 75 00 789
www.olesinski.com 

olesinski@olesinski.com

http://cowprawiepiszczy.com/
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