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Co podlega podatkowi u źródła 

Dokonywanie wypłat na rzecz podmiotów nie mających na terytorium RP siedziby lub
zarządu powoduje powstanie zobowiązania podatkowego z tytułu podatku u źródła (WHT),

WHT podlegają przychody m.in. z tytułu:

 odsetek, praw autorskich i praw pokrewnych, należności licencyjnych za znaki towarowe,
know-how, opłaty za korzystanie z określonego sprzętu/maszyn (20% stawka WHT)

 dywidend (19% stawka WHT)

 świadczenia niektórych usług: 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 – katalog otwarty (20% stawka WHT)

Zmiana polega na zastąpieniu w 2019 r. aktualnie stosowanej zasady bezpośredniego
stosowania zwolnienia lub obniżonych stawek podatku u źródła zasadą polegającą na
konieczności zapłaty podatku oraz występowania o jego zwrot.
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Zasada zapłaty podatku u źródła w 2019

Powstanie obowiązku 
podatkowego

Zapłata podatku u 
źródła

zwrot obwarowany 
szeregiem warunków

Wyjątki 
pod 

określonymi 
warunkami 

1. Oświadczenie płatnika
2. Opinia organu 
o stosowaniu zwolnienia
3. Inne warunki określone
w Rozporządzeniu MF
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Jak będzie wyglądać nowy reżim WHT

Płatności nie przekraczające 2 mln PLN rocznie 
na jednego podatnika:

 Stosowanie systemu stawek określonych
w Umowach o Unikaniu Podwójnego
Opodatkowania (UPO) bądź zwolnień –
w sposób podobny do obecnego

jednak dodatkowo

 Obowiązek po stronie płatnika weryfikacji 
kontrahenta z należytą starannością oraz 
analiza statusu rzeczywistego właściciela wg 
zaostrzonych kryteriów

Płatności przekraczające 2 mln PLN rocznie 
na jednego podatnika:

 Wprowadzenie mechanizmu zapłaty
i ewentualnego zwrotu podatku

 Płatnik dokonujący wypłaty należności
jest zobowiązany do pobrania podatku
WHT niezależnie od postanowień UPO
lub zwolnień w oparciu o Dyrektywy UE
chyba, że wystąpią wyjątki
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W jaki sposób liczyć przekroczenie progu 2 mln PLN

„Łączna kwota wypłat należności wypłacanych z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 
22 ust. 1 (…) na rzecz tego samego podatnika” 
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Reklama 320 000 PLN

Zarządzanie 200 000 PLN

Odsetki 600 000 PLN

Dywidendy 520 000 PLN

Należności licencyjne 680 000 PLN
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Oświadczenie płatnika o niepodleganiu WHT

Obowiązek WHT może nie powstać jeśli płatnik złoży oświadczenie, w którym wykaże:

I. posiadanie dokumentów wymaganych przez przepisy do zastosowania innej stawki
podatku, zwolnienia lub niepobrania podatku, bądź

II. że po przeprowadzeniu weryfikacji owych dokumentów nie posiada on wiedzy
uzasadniającej przypuszczenie, że istnieją okoliczności wykluczające możliwość
zastosowania obniżonej stawki bądź zwolnienia z WHT

III. Składając oświadczenie płatnik przejmuje odpowiedzialność za weryfikację statusu
odbiorcy płatności

 Do kiedy złożyć oświadczenie?

Oświadczenie należy złożyć najpóźniej w dniu dokonania płatności. Ważność - 2 miesiące.

 Kto podpisuje oświadczenie?

Oświadczenie podpisuje kierownik jednostki wg ustawy o rachunkowości
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Opinia o stosowaniu zwolnienia wydana przez Urząd Skarbowy

 Kto może zwrócić się o opinię?

Na wniosek podmiotu uprawnionego Organ podatkowy wydaje opinie co do stosowania
zwolnienia z poboru podatku. Wniosek w formie elektronicznej

 Jaki jest termin na wydanie opinii?

Opinia wydawana jest bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 6 miesięcy, z możliwością
przedłużenia tego terminu. Urząd może odmówić wydania opinii.

 Jak długo opinia jest ważna?

Opinia wygasa z upływem 36 miesięcy od dnia jej wydania bądź w innych przypadkach
określonych w ustawie
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Nowa definicja rzeczywistego właściciela

Nie jest 
pośrednikiem

Własna 
korzyść

RZECZYWISTY 
WŁAŚCICIEL

Rzeczywista 
działalność

 Czy jakieś podmioty podlegają wyłączeniu
spod uznania za rzeczywistego właściciela?

Wyłączone są niektóre podmioty takie jak m.in.
pośrednicy, przedstawiciele. Katalog wyłączenia
jest otwarty i może mieć zastosowanie do
agentów czy podmiotów uczestniczących w cash
poolingu.

Zmiany w podatkach od 1 stycznia 2019 – podatek u źródła



 Płatnik pobiera należny WHT w dniu dokonania wypłaty należności

 Wpłaca pobrany podatek do 7 dnia następnego miesiąca

 Płatnik przekazuje Podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu informację o dokonanych
wypłatach i pobranym podatku

Zapłata podatku
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Zwrot wpłaconego podatku

Wniosek o zwrot w formie elektronicznej:

 Weryfikacja warunków do zwrotu przez Urząd Skarbowy, m.in. zwraca się do
zagranicznych organów o udzielenie informacji, weryfikacja rodzaju prowadzonej
rzeczywistej działalności gospodarczej, w ramach kontroli weryfikacja nawet
u zagranicznego podatnika

 Zwrot podatku – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 6 miesięcy
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Projekt rozporządzenia w sprawie odsunięcia obowiązku poboru podatku u 
źródła w czasie – aktualizacja na dzień 11 grudnia 2018 r.

 Na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazały się projekty rozporządzeń
przewidujące odsunięcie w czasie momentu wejścia w życie nowych przepisów
dotyczących podatku u źródła w PIT i CIT

 Zgodnie z projektem nowe zasady mają obowiązywać od 1 lipca 2019 r., a część z nich
nawet od 1 stycznia 2020 r. Do lipca 2019 r. odsunięto regulacje w zakresie poboru
podatku od odsetek, należności licencyjnych i dywidend, co pozwoli na złożenie wniosków
o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia czy oświadczeń dotyczących niepobierania
podatku oraz na skompletowanie pełnej dokumentacji

 W niezmienionej postaci pozostają przepisy dot. definicji rzeczywistego właściciela oraz
należytej staranności

 W przypadku dalszych zmian będziemy o tym informować
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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
(1986).

Bartłomiej Pitera
aplikant radcowski



ul. Sienna 39

00-121 Warszawa

tel. +48 (22) 318 69 01

fax +48 (22) 318 69 31

e-mail: mail@gessel.pl

www.gessel.pl
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udzielenia porady prawnej lub podatkowej. Ani kancelaria Gessel, Koziorowski Sp.k. ani

którykolwiek z jej partnerów, prawników, pracowników lub współpracowników nie ponosi

żadnej odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z wykorzystania niniejszego

materiału ani za poleganie lub opieranie się na jego treści.


