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Uzasadnienie 

 

Zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 pkt 37 lit. a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 
dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą 
CIT”, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na rzecz organizacji, do których 
przynależność podatnika nie jest obowiązkowa, z wyjątkiem składek organizacji spółdzielczych 
na rzecz związków rewizyjnych i Krajowej Rady Spółdzielczej (dalej również: „Rada”), z tym, że 
górną granicę składki określa minister właściwy do spraw finansów publicznych w drodze 
rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Spółdzielczej. 

Na podstawie powyższej delegacji, Minister Finansów określił górną granicę ww. składek 
rozporządzeniem z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie określenia górnej granicy składek 
organizacji spółdzielczych na rzecz związków rewizyjnych i Krajowej Rady Spółdzielczej (Dz. U. 
poz. 290, dalej: „rozporządzenie”).  

W § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia określono górną granicę składek płaconych przez organizacje 
spółdzielcze, zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów, w przypadku składek na rzecz 
Krajowej Rady Spółdzielczej – w wysokości 30 zł miesięcznie. 

Projektowana w rozporządzeniu regulacja modyfikuje ww. górną granicę składek na rzecz 
Rady poprzez podniesienie do wysokości 55 zł miesięcznie.  

Potrzeba podniesienia ww. limitu wynika z konieczności zapewnienia środków do właściwej 
realizacji zadań wykonywanych przez Radę.  

Zgodnie z treścią art. 259 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 648, dalej: „Prawo spółdzielcze”), Krajowa Rada Spółdzielcza jest naczelnym 
organem samorządu spółdzielczego, na który to organ ustawodawca nałożył szereg 
obowiązków związanych z działalnością na rzecz rozwoju ruchu spółdzielczego.  

W myśl art. 266 Prawa spółdzielczego, wydatki Rada pokrywa się ze składek organizacji 
spółdzielczych według zasad określonych przez Kongres oraz z innych dochodów i darowizn.  

Uzasadnionym jest więc, aby składka została podniesiona, do kwoty 660 zł rocznie, 55 zł 
miesięcznie. 

Podstawę prawną wydania rozporządzenia stanowi art. 16 ust. 1 pkt 37 lit. a ustawy CIT. 

Projekt zakłada, aby podwyższenie górnej granicy składek na rzecz Krajowej Rady Spółdzielczej 
znalazło zastosowanie do składek płaconych przez organizacje spółdzielcze za rok 2023 r. i lata 
następne. Wskazać należy, że składka na rzecz Rady jest płatna w rocznym wymiarze, do 15 
lutego każdego roku. Zatem proponuje się zastosowanie nowych zasad do składek począwszy 
od najbliższego okresu składkowego, tj. od 2023 r.  

Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po 
dniu ogłoszenia. Projektowany termin wejścia w życie jest zgodny z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 1461), i wynika z konieczności możliwie najszybszego uregulowania kwestii 
dotyczących zapewnienia środków do właściwej realizacji zadań wykonywanych przez Krajową 
Radę Spółdzielczą. Zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na 
przeszkodzie. 

Zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 pkt 37 lit. a ustawy CIT, górną granicę składki określi minister 
właściwy do spraw finansów publicznych w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii 
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Krajowej Rady Spółdzielczej. Niniejszy projekt stanowi realizację postulatu zgłoszonego przez 
Radę w zakresie zwiększenia górnej granicy składek. Projekt rozporządzenia zostanie ponadto 
skierowany do opinii Krajowej Rady Spółdzielczej w ramach konsultacji publicznych. 

Projektowane rozporządzenie nie wpłynie na mikroprzedsiębiorców, małych i średnich 
przedsiębiorców. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 
prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 
października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2022 r. poz. 348), projekt 
rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 
podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. 

Rozporządzenie wpłynie na stan finansów publicznych. Przyjmując za podstawę dane 
prezentowane przez Radę o liczbie członków (ok. 9 tys. spółdzielni), skutki finansowe dla 
sektora finansów publicznych w odniesieniu do jednego roku z tytułu podwyższenia limitu 
wyniosą ok. 0,24 mln zł, w tym dla budżetu państwa 0,18 mln zł i dla dochodów jednostek 
samorządu terytorialnego 0,06 mln zł.  

Obecnie koszty zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składek na rzecz Rady (30 zł 
miesięcznie) wynoszą 292 tys. zł, po podwyższeniu będą wynosiły 535 tys. zł.  

Do oszacowania skutków finansowych zastosowano 9% stawkę podatku CIT, gdyż grupa 
podatników do których adresowana jest regulacja, co do zasady, osiąga przychody nie 
przekraczające w roku podatkowym 2 mln euro. 

Projekt rozporządzenia nie zawiera norm technicznych w rozumieniu przepisów 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 
krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.), 
w związku z tym nie podlega notyfikacji. 

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii 
Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu celem uzyskania opinii, dokonania 
konsultacji albo uzgodnień, w przypadkach określonych w obowiązujących na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej przepisach Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 


