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Exit tax – powstanie obowiązku
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Jeżeli w związku z podjętymi przez podatnika działaniami 

Polska w całości lub w części utraci prawo do 

opodatkowania dochodów ze zbycia danego składnika 

majątku będącego własnością podatnika, w związku 

z przeniesieniem składnika na terytorium innego państwa 

bądź ze zmianą miejsca zamieszkania na inne państwo, przy 

czym przenoszony składnik majątku pozostaje własnością 

tego samego podmiotu



Exit tax – zdarzenia powodujące powstanie 
obowiązku

 Przeniesienie przez polskiego rezydenta do swojego zagranicznego
zakładu składnika majątku dotychczas związanego z działalnością
prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 Przeniesienie przez nierezydenta do państwa swojej rezydencji
podatkowej lub innego niż RP państwa, w którym prowadzi
działalność poprzez zagraniczny zakład, składniki majątku
dotychczas związanego z działalnością prowadzoną na terytorium
RP przez zagraniczny zakład

 Przeniesienie przez nierezydenta do innego państwa całości lub
części działalności prowadzonej dotychczas poprzez położony na
terytorium RP zagraniczny zakład

 Zmiana rezydencji przez polskiego rezydenta, czy to osobę prawną
czy fizyczną
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Exit tax – stawki

Osoba prawna:

 19% od dochodów z niezrealizowanych zysków

Osoba fizyczna:

 19% gdy ustalana jest wartość podatkowa składnika majątku

 3% gdy nie ustala się wartości podatkowej składnika
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Exit tax – osoby fizyczne, majątek niezwiązany 
z działalnością podlegający opodatkowaniu
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Przy zmianie rezydencji podatkowej 
opodatkowano wymienione składniki:

- ogół praw i obowiązków w spółce 
niebędącej osobą prawną; 

- udziały w spółce; 

- akcje i inne papiery wartościowe;

- pochodne instrumenty finansowe; 

- tytuły uczestnictwa w funduszach 
kapitałowych 

jeżeli

podatnik miał miejsce zamieszkania na 
terytorium RP łącznie przez co 

najmniej 5 lat w dziesięcioletnim 
okresie poprzedzającym dzień zmiany 

rezydencji podatkowej.



Exit tax – obowiązek podatkowy - zasada ogólna

W przypadku powstania obowiązku podatkowego:

 Podatnik wypełnia deklarację o wysokości dochodu z niezrealizowanych
zysków i składa do właściwego Urzędu Skarbowego

 Termin – do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu przekroczenia progu

 W tym samym terminie należy wpłacić podatek

 Jeżeli w terminie późniejszym nadal są przenoszone kolejne składniki
deklaracja oraz płatność podatku do 7 dnia miesiąca następującego
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W przypadku osób fizycznych, podatek nie powstaje jeżeli łączna wartość
rynkowa przenoszonych składników majątku nie przekracza 4.000.000 zł.
Powyższy schemat powstania obowiązku i zapłaty podatku powstaje po
przekroczeniu tego progu od nadwyżki ponad kwotę progową.



Exit tax – podstawa opodatkowania
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Podstawa
=

Suma dochodów 
z niezrealizowanych 

zysków dla 
poszczególnych 

składników

Dochód z niezrealizowanych zysków
=

Nadwyżka wartości rynkowej 
składnika majątku ustalona na dzień 

jego przeniesienia albo na dzień 
poprzedzający dzień zmiany 

rezydencji podatkowej ponad jego 
wartość podatkową



Exit tax – wyłączenia PIT i CIT

Wyłączone spod Exit tax są składnika majątku przeniesionego poza terytorium
RP na czas określony, nie dłuższy jednak niż 12 miesięcy, jeżeli:

• przeniesienie tego składnika majątku związane jest bezpośrednio
z polityką zarządzania płynnością przedsiębiorstwa podatnika
położonego na terytorium RP i terytorium innego państwa

• przeniesienie papierów wartościowych lub innych składników majątku
następuje na podstawie umowy przewłaszczenia w celu zabezpieczenia
wierzytelności

• przeniesienie następuje w celu spełnienia ostrożnościowych wymogów
kapitałowych określonych prawem UE dla instytucji kredytowych i firm
inwestycyjnych (tylko w CIT)
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Exit tax

Zwalnia się z opodatkowania w CIT i PIT:

 składniki majątku przekazane na cele określone w ustawie o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie

 składniki majątku przeznaczone do służbowego użytku pracowników, 
bezpośrednio związane z wykonywaną pracą, nie stanowiące aktywów 
trwałych lub obrotowych w rozumieniu przepisów o rachunkowości

Wyłączenie z opodatkowania w PIT:

 Jeżeli podatnik w okresie 5 lat, przeniósł składnik majątku z powrotem na
terytorium RP, może wystąpić o zwrot Exit taxu przypadającego na ten
składnik

 W przypadku jeśli podatnik w okresie 5 lat od momentu gdy zmienił
rezydencję podatkową, ponownie stanie się osobą rezydentem RP, może
wystąpić o zwrot zapłaconego podatku od dochodów z niezrealizowanych
zysków
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Exit tax – rozłożenie na raty
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Podatnik może wystąpić o rozłożenie na raty całości lub części podatku max. na 5 

lat

przeniesienie składnika majątku albo rezydencji podatkowej następuje na

terytorium państwa UE, EOG jeśli jest stroną umowy o wzajemnej pomocy przy

odzyskiwaniu wierzytelności podatkowych

Podatnik wykaże, że nie istnieje realne ryzyko unikania zapłacenia

podatku albo przedłoży zabezpieczenie wykonania zobowiązania wraz

z opłatą prolongacyjną

Urząd może wymagać zabezpieczenie wykonania zobowiązania, w formie

gwarancji lub poręczenia, jeśli istnieje realne ryzyko nieodzyskania podatku

JEŻELI

ORAZ



Specjalizuje się w międzynarodowym prawie podatkowym i podatkowych aspektach
transakcji fuzji i przejęć. W GESSEL kieruje działem prawa podatkowego. Do grona
wspólników Kancelarii GESSEL dołączył w styczniu 2014 r.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktorem
nauk prawnych. Od 1980 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału
Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego – obecnie jako docent. Od początku lat 90-tych
związany z międzynarodową kancelarią prawniczą White & Case, w latach 1998-2011 jako
partner; w latach 2012-2013 partner w dziale prawno-podatkowym międzynarodowej firmy
doradczej PwC (PricewaterhouseCoopers). W latach 1990-1991 był ekspertem Sejmowej
Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów w związku z projektem ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz projektem ustawy o podatku od towarów
i usług. W latach 1991-1993 był doradcą Ministra Finansów – współnegocjatorem szeregu
międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Współautor projektu
ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz projektu ustawy
o giełdach towarowych, konsultant projektu ustawy o funduszach inwestycyjnych i ustawy
o funduszach przemysłowych. Pełnomocnik procesowy w szeregu spornych sprawach
podatkowych oraz doradca w wielu znanych transakcjach fuzji i przejęć w Polsce, zarówno
dotyczących spółek publicznych, jak i niepublicznych.

Autor ponad 1.100 publikacji fachowych na tematy prawno-podatkowe i finansowe
w profesjonalnych czasopismach polskich i zagranicznych. Współautor Komentarza do
ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji.

Stały lider międzynarodowych i krajowych rankingów prawników-specjalistów prawa
podatkowego i doradców podatkowych – „Chambers Global”, „Chambers Europe”, „PLC
Which Lawyer?”, „World Tax – Ranking of Tax Advisory Firms and Tax Advisors”, „Who’s
Who Legal – The International Who’s Who of Business Lawyers”, „Rzeczpospolita”,
„Dziennik Gazeta Prawna” oraz „Forbes”.

W 2016 r., w X. edycji Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego Rzeczpospolitej, w którym
wyróżnienia otrzymują najlepsi eksperci na rynku, Dr Janusz Fiszer zdobył ważne
wyróżnienie: „Doradca Podatkowy X-lecia” w zakresie Międzynarodowego Prawa
Podatkowego.

Dr Janusz Fiszer
wspólnik, radca prawny, doradca podatkowy



Specjalizacja:

Prawo podatkowe, w szczególności w zakresie optymalizacji podatkowej
w transakcjach kapitałowych fuzji i przejęć oraz analizie konsekwencji
podatkowych krajowych i międzynarodowych struktur i transakcji
gospodarczych, identyfikacja i zmniejszenie związanych z nimi ryzyk
podatkowych, optymalizacja podatkowa, doradztwo podatkowe w zakresie fuzji
i przejęć, wszelkie aspekty restrukturyzacji spółek kapitałowych oraz
osobowych, procedura podatkowa oraz doradztwo w zakresie podatków
międzynarodowych.

Doświadczenie:

Reprezentuje Klientów Kancelarii przed organami podatkowymi i sądami
administracyjnymi, zarówno w sprawach podatku dochodowego, jak i podatku
VAT.

W latach 1987-1992pracowała w Muzeum Sztuki Współczesnej.

Jej doświadczenie zawodowe obejmuje podatkowe aspekty doradztwa
prawnego, takie jak analiza konsekwencji podatkowych krajowych
i międzynarodowych struktur i transakcji gospodarczych, identyfikacja
i zmniejszenie związanych z nimi ryzyk podatkowych, optymalizacja podatkowa,
doradztwo podatkowe w zakresie fuzji i przejęć, wszelkie aspekty
restrukturyzacji spółek kapitałowych oraz osobowych, procedura podatkowa
oraz doradztwo w zakresie podatków międzynarodowych.

Przed dołączeniem do zespołu Kancelarii GESSEL pracowała
w międzynarodowej kancelarii specjalizującej się w doradztwie podatkowym.

W Kancelarii GESSEL od 2002 roku.

Wykształcenie:
Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji (1986).

Inarda Bielińska
of Counsel, radca prawny



Specjalizacja:

Podatki, podatek od nieruchomości, optymalizacje oraz odzyskiwanie podatków
nadpłaconych.

Doświadczenie:

Posiada blisko 5 letnie doświadczenie w podatkach różnego typu, głównie VAT,
PIT, Podatek od nieruchomości.

Opracowywał, przygotowywał, oceniał pod kątem prawno-podatkowym umowy
handlowe.

Przygotowywał komentarze i opinie prawne dla Dziennika Gazety Prawnej
i Rzeczpospolitej.

Posiada doświadczenie w projektach odzyskiwaniu nadpłaconych podatków
VAT oraz Podatku od nieruchomości i przeprowadzał na rzecz klientów analizy
due diligence.

Zapewniał wsparcie klientów przy transakcjach związanych z obrotem
nieruchomościami, podziały i przekształcenia spółek. W ramach procesów
odzyskiwania podatków występował przed organami administracji,
przeprowadzał klientów przez czynności z tym związane – brał udział
w czynnościach sprawdzających organów, kontrolach, opiniowaniu przez
biegłych.

Posiada również doświadczenie w tworzeniu wniosków o zwrot nadpłaconych
podatków, wniosków o interpretacje indywidualne.

Wykształcenie:
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji 
(2010).

Bartłomiej Pitera
aplikant radcowski
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