
Wybrane aspekty podatku u źródła (WHT) 
Cykl webinariów

Klauzula rzeczywistego właściciela
(beneficial owner) oraz zakaz nadużycia
prawa na przykładzie wyroków TSUE
w sprawach duńskich
(Wydarzenie w języku angielskim) 

Wybrane aspekty polskiej reformy
podatku u źródła (WHT) – kluczowe zmiany,
wyzwania oraz rodzące się trendy
(Wydarzenie w języku polskim) 

20 października 2020 r. | godz. 16.30 - 18:00

10 listopada 2020 r. | godz. 16.30 - 18:00

W imieniu zarządu IFA Polska mam przyjemność zaprosić Państwa na webinaria poświęcone 
tematyce podatku u źródła (WHT).
Kwestie związane z tym obszarem prawa podatkowego, ważnego dla większości podmiotów 
aktywnych transgranicznie, są przedmiotem ożywionej debaty tak na poziomie europejskim, 
jak i polskim.
Pierwsze webinarium planujemy poświęcić orzeczeniom TSUE w sprawach duńskich, które 
przez wielu są określane jako przełomowe w zakresie planowania podatkowego dotyczącego 
przepływu pasywnych płatności w ramach UE oraz vis-à-vis państwa trzecie.
Drugie webinarium skoncentrujemy na polskich uwarunkowaniach prawnych dotyczących 
podatku u źródła, ze szczególnym akcentem na mechanizm zwrotowy (WHT refund) oraz 
polską definicję rzeczywistego właściciela. 

dr Wojciech Sztuba



Główny referent: Erik Banner-Voigt
“Erik Banner-Voigt is a star within Danish tax.” (The Legal 500)
“Possibly the best tax lawyer in Denmark when it comes to PE.” (The Legal 500)

Wprowadzenie - dr Wojciech Sztuba16:30 - 16:35

16:35 - 17:05

17:05 - 17:20

17:20 - 17:35 

17:35 - 17:55 

17:55 - 18:00

Klauzula rzeczywistego właściciela (beneficial owner) oraz zakaz nadużycia prawa
na przykładzie wyroków TSUE w sprawach duńskich z perspektywy duńskiego prawnika
- Erik Banner-Voigt

Opinie Rzecznik Generalnej Juliane Kokott a wyroki TSUE w Sprawach Duńskich - 
kluczowe podobieństwa i różnice w rozumieniu koncepcji rzeczywistego beneficjenta
- dr Błażej Kuźniacki

Recepcja wyroków duńskich w orzecznictwie wybranych państw członkowskich UE
– podeście sądów krajowych innych państw członkowskich, predykacja co do podejścia
polskich sądów administracyjnych - dr Filip Majdowski

Sesja Q&A - dr Błażej Kuźniacki (moderator)

Podsumowanie - dr Wojciech Sztuba

Webinarium: Klauzula rzeczywistego właściciela (beneficial owner) oraz 
zakaz nadużycia prawa na przykładzie wyroków TSUE w sprawach duńskich 

20 października 2020 r. | godz. 16.30 - 18:00 | Wydarzenie w języku angielskim 

Wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawach duńskich T Danmark (sygn. 
C-116/16) oraz N Luxembourg 1 (sygn. C-115/16) z 26.02.2019 r., zapadłe na tle stosowania zwolnień
w podatku u źródła na gruncie unijnej dyrektywy o spółkach matkach i spółkach córkach oraz dyrektywy
dotyczącej opodatkowania odsetek i należności licencyjnych, stanowią przełomowy punkt w zakresie
możliwości planowania podatkowego z wykorzystaniem podmiotów holdingowych w Unii Europejskiej.
Większość komentatorów zgodnie uznaje, że tezy zawarte w przywołanych wyrokach istotnie odbiegają
od dotychczasowego dorobku orzeczniczego TSUE na tle stosowania zwolnienia w podatku u źródła
usankcjonowanego przywołanymi dyrektywami podatkowymi. Fundamentalnymi zagadnieniami
poruszonymi przez Sąd Unijny są kwestie związane ze sposobem interpretacji klauzuli rzeczywistego
właściciela (beneficial owner) pasywnych płatności oraz zakazu nadużycia prawa poprzez tworzenie
sztucznych struktur holdingowych.

Jako acquis communautaire wyroki te są ważne z perspektywy polskich podmiotów dokonujących 
płatności dywidend, odsetek i należności licencyjnych do powiązanych podmiotów w innych państwach 
członkowskich. Celem lepszego zrozumienia potencjalnych skutków podatkowych związanych z tymi 
orzeczeniami podczas webinarium przedstawione zostaną główne tezy TSUE zawarte w tych wyrokach 
ze szczególną referencją do duńskich uwarunkowań prawno-faktycznych, omówione zostaną kluczowe 
podobieństwa i różnice pomiędzy tymi rozstrzygnięciami a opinią Rzecznika Generalnego a także 
zostanie przybliżony wpływ wyroków TSUE na judykaturę poszczególnych państw członkowskich. 

Agenda:

Pozostali referenci:

dr Wojciech
Sztuba

dr Błażej
Kuźniacki

dr Filip
Majdowski

https://www.tpa-group.pl/pl/persons/wojciech-sztuba/
https://www.linkedin.com/in/blazejkuzniacki/
https://www.bruunhjejle.dk/en/people/erik-banner-voigt


Reforma mechanizmu poboru podatku u źródła (WHT) z początku 2019 r. na stałe zmieniła polską 
praktykę stosowania przepisów dotyczących opodatkowania płatności dokonywanych za granicę.
Osią zmian było wprowadzenie mechanizmu zwrotowego (pobierz i ubiegaj się o zwrot - WHT refund) 
w miejsce dotychczas funkcjonującego mechanizmu preferencyjnego (zastosuj preferencję na moment 
płatności - WHT relief). Chociaż wejście w życie mechanizmu zwrotowego było kilkukrotnie przesuwane, 
to według aktualnego stanu prawnego mechanizm ten powinien zacząć obowiązywać od 01.01.2021 r. 
Tej podstawowej zmianie towarzyszyło ponadto wyartykułowanie wprost w przepisach przesłanki 
należytej staranności po stronie polskich płatników oraz rozbudowanie klauzuli rzeczywistego 
właściciela o wymóg badania substancji w podmiocie będącym odbiorcą płatności. 

Na powyższy krajobraz podatkowy nakłada się nie tylko rodzące się orzecznictwo polskich sądów
w zakresie zreformowanego podatku u źródła, czy też wpływ orzecznictwa TSUE, o którym mowa 
będzie w październikowym webinarium IFA, ale także ogłoszone przez Ministerstwo Finansów plany 
modernizacji mechanizmu zwrotowego. Intencją webinarium poświęconego polskiej reformie podatku
u źródła jest usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy na ten temat oraz podjęcie próby oceny
dotychczasowych i proponowanych zmian łącznie z obserwowalnymi trendami w praktyce polskich
płatników oraz organów  podatkowych.

Wprowadzenie - dr Wojciech Sztuba

Wybrane aspekty polskiej reformy podatku u źródła (WHT) na przykładzie mechanizmu
zwrotowego (WHT refund) oraz definicji rzeczywistego właściciela - dr Michał Wilk

Aktualne postępowania wymiarowe na kanwie polskiej klauzuli rzeczywistego właściciela
i podejścia look-through: podstawowe argumenty organów podatkowych i antycypowane
kierunki rozwoju – dr Błażej Kuźniacki

Ocena rozważanych przez ustawodawcę zmian w mechanizmie zwrotowym (WHT refund)
oraz definicji rzeczywistego właściciela - Michał Nowacki

Sesja Q&A - dr Filip Majdowski (moderator)

Podsumowanie - dr Wojciech Sztuba

16:30 - 16:35

16:35 - 17:05

17:05 - 17:20

17:20 - 17:35 

17:35 - 17:55 

17:55 - 18:00

Webinarium: Wybrane aspekty polskiej reformy podatku u źródła (WHT) 
– kluczowe zmiany, wyzwania oraz rodzące się trendy

10 listopada 2020 r. | godz. 16.30 - 18:00 | Wydarzenie w języku polskim

Agenda:

Główny referent: dr Michał Wilk
Specjalizuje się w międzynarodowym prawie podatkowym, w szczególności doradza 
w zakresie podatku u źródła (doktorat poświęcił klauzuli rzeczywistego właściciela).

Michał
Nowacki

Pozostali referenci:

dr Wojciech
Sztuba

dr Błażej
Kuźniacki

dr Filip
Majdowski

https://www.tpa-group.pl/pl/persons/wojciech-sztuba/
https://www.linkedin.com/in/blazejkuzniacki/
https://www.wardynski.com.pl/w_profile/michal-nowacki/
https://www.linkedin.com/in/micha%C5%82-wilk/


Odwiedź nas na: www.ifa.org.pl

Rejestracja
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale konieczna jest rejestracja:

Cykl webinariów objęty patronatem
podcastu dr Michała Wilka „Dzień Dobry Podatki”

>> Zarejestruj się | 20.10.2020 r.

>> Zarejestruj się | 10.11.2020 r.

Liczba miejsc ograniczona. Potwierdzenie udziału zostanie wysłane w oddzielnej korespondencji.

https://www.spreaker.com/show/dzien-dobry-podatki
https://tpapoland2020.clickmeeting.com/klauzula-rzeczywistego-wlasciciela-oraz-zakaz-naduzycia-prawa/register
https://tpapoland2020.clickmeeting.com/wybrane-aspekty-polskiej-reformy-podatku-u-zrodla/register



