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PODATEK U ŹRÓDŁA 

W 2019 roku polski ustawodawca wprowadził liczne zmiany w przepisach podatkowych, 

w szczególności w podatku dochodowym od osób prawnych. Od początku roku 

obowiązują między innymi nowe zasady poboru podatku u źródła.  

NOWY MECHANIZM 

POBORU PODATKU 

OD 1 STYCZNIA 2019 

ROKU 

Nowe przepisy podatkowe wprowadzają istotne zmiany w poborze podatku u źródła. 

Główne zmiany polegają na obowiązku poboru zryczałtowanego podatku 

dochodowego od należności wypłacanych z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, 

odsetek oraz należności licencyjnych oraz wybranych usług niematerialnych w 

przypadku gdy kwota wypłat na rzecz tego samego podmiotu (podatnika) 

przekroczy w ciągu roku podatkowego 2 mln zł (poniżej tej kwoty stosuje się zasady 

analogiczne do dotychczasowych).  

KATEGORIE 

ŚWIADCZEŃ OBJĘTE 

PODATKIEM U 

ŹRÓDŁA 

Zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi podatek u źródła pobiera się od 

przychodów uzyskanych przez nierezydentów z m.in. tytułu: 

◼ z odsetek i należności licencyjnych  

◼ dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 

◼ świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług 

reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji 

pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń 

o podobnym charakterze. 

NOWE ZASADY 

POBORU PO 

PRZEKROCZENIU 

PROGU 2 MLN ZŁ 

 

 

 

 

 

Od stycznia 2019 roku wprowadzono do polskich przepisów podatkowych nową 

procedurę rozliczania podatku u źródła, jeżeli suma wypłat w roku podatkowym płatnika 

na rzecz tego samego podatnika przekroczy wartość 2 mln zł. W takiej sytuacji, 

nawet w razie spełnienia warunków zastosowania zwolnień wynikających z polskich 

przepisów lub prawa obniżenia stawki podatku na mocy umowy międzynarodowej, 

płatnicy zobowiązani są pobrać podatek u źródła według podstawowej stawki 

podatku wynikającej w polskich przepisów (co do zasady 19% lub 20%) od nadwyżki 

ponad wskazaną wartość.  

W okresie od stycznia do czerwca 2019 roku, na podstawie rozporządzenia 

Ministra Finansów, wyłączono stosowanie przepisu wprowadzającego obowiązek 

poboru podatku u źródła dla płatności powyżej 2 mln zł. Wyłączenie dotyczy 

należności licencyjnych, odsetek i dywidend, jeżeli istnieje podstawa prawna do 

wymiany informacji podatkowych z państwem siedziby lub zarządu 

zagranicznych podatników. 

OPINIA O 

STOSOWANIU 

ZWOLNIENIA 

 

 

 

Będzie można uniknąć obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (po 

przekroczeniu limitu 2 mln zł) w przypadku gdy płatnik (podmiot dokonujący wypłaty) 

uzyskał „opinię o stosowaniu zwolnienia”. 

Opinia umożliwia zastosowanie zwolnień wynikających z polskich przepisów 

podatkowych wyłącznie w odniesieniu do należności wypłacanych z tytułu odsetek, 
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udziału w zyskach osób prawnych oraz należności licencyjnych dokonanych na rzecz 

udziałowca (dywidenda) lub podmiotów powiązanych (należności licencyjne, odsetki) 

przy zachowaniu określonych warunków.  

OŚWIADCZENIE 

PŁATNIKA 

 

Alternatywą dla „opinii o stosowaniu zwolnienia” jest „oświadczenie płatnika”.  

Płatnik po przekroczeniu limitu 2 mln zł będzie mógł nadal stosować obniżenie lub 

zwolnienie z podatku wynikające z prawa polskiego lub umów międzynarodowych, jeżeli 

złoży do dnia wypłaty należności odpowiednie oświadczenie, potwierdzające 

zgromadzenie odpowiednich dokumentów oraz zachowanie należytej staranności przy 

weryfikacji podstaw obniżenia lub zwolnienia.  

Oświadczenie musi złożyć kierownik jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości 

(nie później niż w dniu wypłaty należności) w formie elektrocznicznej.  

W przypadku gdy „oświadczenie płatnika” w zakresie podatku u źródła nie było zgodne 

z prawdą, lub gdy płatnik nie dokonał wymaganej weryfikacji lub podjęta przez płatnika 

weryfikacja nie była adekwatna do charakteru i skali działalności, wówczas płatnik 

ponosi odpowiedzialność na niepobrany lub zaniżony podatek u źródła, jak również 

będzie zobowiązany uiścić dodatkowe zobowiązanie podatkowe. 

ZWROT PODATKU 

 

 

 

W przypadku braku „opinii o stosowaniu zwolnienia” lub „oświadczenia płatnika” 

i konieczności zapłaty podatku do polskiego urzędu skarbowego, podatnik lub płatnik 

może wystąpić do organu podatkowego z wnioskiem o zwrot zapłaconego podatku 

u źródła. Co do zasady, zwrot podatku ma następować w terminie 6 miesięcy od dnia 

złożenia wniosku. Wniosek o stwierdzenie nadpłaty składany będzie wyłącznie 

elektronicznie. 

RZECZYWISTY 

WŁAŚCICIEL 

 

 

Znowelizowane przepisy doprecyzowały definicję rzeczywistego właściciela należności. 

Do dotychczasowej definicji dodano nowe przesłanki: ponoszenie ryzyka 

ekonomicznego związanego z utratą tej należności lub jej części oraz prowadzenie 

rzeczywistej działalności gospodarczej w kraju siedziby, jeżeli należności uzyskiwane 

są w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Ustalenie, czy zagraniczny 

odbiorca płatności jest rzeczywistym właścicielem, będzie wymagało od polskiego 

płatnika zbadania dodatkowych okoliczności faktycznych. 

NALEŻYTA 

STARANNOŚĆ 

Od 2019 roku do wprowadzono regulacje prawne zgodnie z którymi zachowanie 

płatnika (podmiot dokonujący wypłaty) powinna cechować „należyta staranność”. 

Zgodnie z przepisami prawa przy weryfikacji warunków zastosowania stawki podatku 

innej niż określona w polskiej ustawie, zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, 

wynikających z przepisów prawa podatkowego, w tym z umów o unikaniu podwójnego 

opodatkowania, płatnik jest obowiązany do dochowania należytej staranności. Przy 

ocenie dochowania należytej staranności uwzględnia się charakter oraz skalę 

działalności prowadzonej przez płatnika. Zasada ta dotyczy wszystkich płatników, bez 

względu na wartość dokonanych w roku podatkowym wypłat. 

DZIAŁANIA KTÓRE 

POWINNI PODJĄĆ 

PODATNICY 

Celem przygotowania się do stosowania nowych przepisów i uniknięcia ryzyka 

konieczności poniesienia ciężaru podatku oraz dodatkowego zobowiązania 

podatkowego (10% lub 40% kwoty korzyści podatkowej - stawka może dodatkowo ulec 

podwojeniu lub potrojeniu) rekomendujemy 

◼ weryfikację planowanych płatności na rzecz kontrahentów w celu określenia 

wpływu nowych przepisów na obowiązki podatkowe 

◼ przegląd zawartych umów z perspektywy ustalenia podmiotu zobowiązanego 

ekonomicznie do poniesienia ciężaru podatku (w tym umów kredytów bankowych) 

◼ sprawdzenie statusu odbiorcy płatności z perspektywy wypełnienia warunku 

rzeczywistego właściciela 

◼ wprowadzenie w ramach firmy procedury należytej staranności pozwalających na 
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stosowanie obniżonych stawek podatku lub zwolnień 

◼ przekazanie informacji o zmienionych zasadach kontrahentom oraz wewnętrznym 

służbom księgowym. 

KONTAKT Niniejszy dokument został przygotowany wyłącznie w celach informacyjnych i ma 

charakter ogólny. Każdorazowo przed podjęciem działań na podstawie 

prezentowanych informacji rekomendujemy uzyskanie wiążącej opinii ekspertów 

TPA Poland. 
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TPA to wiodąca międzynarodowa grupa konsultingowa oferująca kompleksowe usługi doradztwa biznesowego w 12 państwach Europy Środkowej 
i Południowo-Wschodniej.  

W Polsce TPA należy do największych firm doradczych. Zapewniamy międzynarodowym koncernom oraz dużym przedsiębiorstwom krajowym 
efektywne rozwiązania biznesowe z zakresu doradztwa podatkowego, doradztwa transakcyjnego, audytu finansowego, corporate finance, 
outsourcingu księgowego i administracji płacowej, a także doradztwa personalnego. 

Naturalnym uzupełnieniem naszych interdyscyplinarnych usług jest obsługa prawna, którą od 2018 r. oferujemy pod marką Baker Tilly 
Woroszylska Legal. Zespół kancelarii tworzą prawnicy z wieloletnim, międzynarodowym doświadczeniem transakcyjnym, procesowym 
i doradczym.  

TPA Poland oraz Baker Tilly Woroszylska Legal są jedynymi reprezentantami Baker Tilly International w Polsce - jednej z największych 
globalnych sieci niezależnych firm doradczych. 

Jako członek Baker Tilly International, łączymy zalety zintegrowanej, interdyscyplinarnej obsługi „one-stop-shop” z lokalną ekspertyzą i zasięgiem 
międzynarodowej grupy doradczej. 

www.tpa-group.pl | www.bakertilly.pl 
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