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Warszawa, 30 sierpnia 2021 r. 
 
 

 
Pan 

Tadeusz Kościński 

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
 
 
Szanowny Panie Ministrze, 
 
w odpowiedzi na pismo z dnia 26 lipca 2021 r. kierujące do konsultacji społecznych projekt z dnia 26 
lipca 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (numer w wykazie prac legislacyjnych 
UD260), przekazujemy stanowisko Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych.  
 
 
Z poważaniem, 
 

 
____________________ 
Jolanta Jaworska 
Wiceprezes Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych 
 

 
_____________________ 
Wioletta Bobryk 
Dyrektor ds. Prawnych i Compliance Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych 
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Stanowisko ABSL w sprawie zmian podatkowych  

proponowanych w projekcie z dnia 26 lipca 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz 

niektórych innych ustaw, będącym częścią programu gospodarczego Polski Ład 
 

(numer w wykazie prac legislacyjnych: UD260, dalej „Projekt”) 
 

ABSL jest stowarzyszeniem ponad 200 firm świadczących profesjonalne usługi dla biznesu, których   

kluczowym aktywem jest kapitał ludzki (ponad 350.000 pracowników w Polsce), w tym wysokiej klasy 

profesjonaliści, inżynierowie, informatycy, pracownicy centrów badawczych specjaliści w różnych 

dziedzinach nauki i przemysłu, księgowi, prawnicy.   

ABSL uważa, że aktywne działania rządu podczas pandemii - wsparcie biznesu, w szczególności 

wszechstronnej pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz samozatrudnionym pomogły 

utrzymać potencjał gospodarczy Polski, który dzięki temu może kontynuować dynamiczny wzrost.  

Na wstępie ABSL pozytywnie ocenia  wielokrotnie postulowaną zmianę podniesienia kwoty wolnej od 

podatku do 30 tys. zł dla wszystkich podatników opłacających PIT wg stawek progresywnych, 

podniesienie drugiego progu podatkowego do 120tys. PLN, ulgi na repatriację oraz dla klasy średniej i 

prorozwojowych ulg biznesowych tj. ulgi na robotyzację, na wsparcie innowacyjnych pracowników 

oraz na prototypy.  

Jesteśmy jednak przeciwni skokowemu i tak wysokiemu wzrostowi opodatkowania pracowników, 

samozatrudnionych oraz małych i średnich przedsiębiorców w związku z całkowitym zakazem 

odliczenia od podatku składki zdrowotnej. Oznaczający znaczące obniżenie dochodów netto dla 57% 

najwyższej klasy specjalistów w sektorze, który może pogłębić doskwierające już polskiej gospodarce 

braki tych pracowników na rynku pracy, wywołać presję na wzrost płac, a w rezultacie osłabić sytuację 

Polski jako konkurencyjnego miejsca lokalizacji wysokiej jakości, innowacyjnych przedsięwzięć oraz 

centrów badawczo-rozwojowych. Nie zgadzamy się na wprowadzanie tak istotnej reformy podatkowej 

w tak szybkim czasie, bo dodatkowo prowadzi do ogólnego chaosu legislacyjnego, wprowadza 

niepewność obrotu gospodarczego i wpływa negatywnie na postrzeganie Polski przez inwestorów. 

Ponadto, proponowane przepisy w obecnym kształcie budzą liczne wątpliwości, zawierając przepisy 

niezrozumiałe ze względów językowych oraz sprzeczne z zasadami techniki prawodawczej.  

Środowiska biznesowe od lat postulują, iż konieczne jest uproszczenie systemu podatkowo-

ubezpieczeniowego, a niestety z żalem stwierdzamy, iż proponowane w Projekcie zmiany prowadziłyby 

do jego dalszego skomplikowania. Dlatego też postulujemy utworzenie komisji kodyfikacyjnej, na wzór 

Komisji Ogólnej Prawa Podatkowego, która faktycznie mogłaby przygotować kompleksową reformę 

podatkową. System podatkowy należy zreformować w trybie rzetelnych, publicznych konsultacji. 

Dlatego też apelujemy o wstrzymanie procedowania proponowanych zmian podatkowych i 

jednocześnie rozpoczęcie prac nad reformą podatkową w trybie gwarantującym przygotowanie dobrej 

reformy oraz uczciwą i pogłębioną dyskusję. 

W niniejszym piśmie ABSL koncentruje się na kwestiach merytorycznych związanych z proponowanymi 

przepisami, które mają konsekwencje dla sektora nowoczesnych usług biznesowych. 
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UWAGI SZCZEGÓŁOWE 

1. Usunięcie proponowanego przepisu o braku odliczenia składki zdrowotnej– wykreślenie 

art. 1 pkt 47 Projektu 

Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej to znaczący wzrost opodatkowania dochodów 

pracowniczych o 7,75%. Ten problem dotyczy szerzej pojętego rynku pracy, a także rozbudowanego w 

Polsce rynku samozatrudnionych specjalistów i ekspertów. W trakcie procesu odbudowywania 

gospodarki po kryzysie spowodowanym przez spowolnienie wywołane przez COVID-19 nie ma obecnie 

przestrzeni gospodarczej do znaczącego i skokowego podniesienia podatków dochodowych.  Dlatego 

postulujemy wykreślenie przepisu przewidującego brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od 

podatku dochodowego od osób fizycznych. 

Wzrost opodatkowania umów o pracę w związku z brakiem odliczenia składki zdrowotnej może bardzo 

negatywnie wpłynąć na spadek i wyniki usług biznesowych w Polsce. Sektor ten napędza nowoczesną 

gospodarkę. Dotychczas rozwijał się on w Polsce bardzo prężnie, głównie dzięki dobrze 

wykwalifikowanym kadrom i relatywnie niskim kosztom zatrudnienia. Gwałtowne zwiększenie 

opodatkowania połączone z dotkliwym brakiem wykwalifikowanych pracowników spowoduje, że 

przewaga konkurencyjna tego sektora w Polsce w porównaniu do innych krajów Unii znacząco spadnie. 

Przewidywane negatywne skutki dla sektora nowoczesnych usług biznesowych w przypadku 
zwiększenia kosztów pracy i obniżenia wynagrodzenia netto pracowników po wprowadzeniu 
przepisów uniemożliwiających odliczenie składki zdrowotnej od PIT na obecnym poziomie: 

• Emigracja specjalistów i przedsiębiorców 
• Wzrost negatywnej rotacji zatrudnionych 
• Wzrost kosztów sektora nowoczesnych usług biznesowych do 3,5% 
• Spowolnienie tempa rozwoju, które odbije się na zatrudnieniu oraz PKB 
• Negatywne skutki zmian opodatkowania dla aż 57% pracowników sektora 
• Spadek liczby nowych inwestycji 
• Wzrost żądań płacowych 
• Konieczność rekompensaty strat związanych z podniesieniem podatków 
• Spadek motywacji pracowników 
• Destabilizacja działalności centrów usług biznesowych 

Straty dla polskiej gospodarki będą istotne. Dział sektora nowoczesnych usług w polskim PKB 
stanowi obecnie 3,5 %.  Sektor nowoczesnych usług odpowiada za 34% eksportu sektora usług w 
Polsce.  Sektor nowoczesnych usług odpowiada za 6.9% eksportu Polski ogółem (z uwzględnieniem 
towarów). 

Sektor nowoczesnych usług biznesowych opiera się na wysokiej klasy specjalistach (ok 200.000 
pracowników), których wynagrodzenia znacząco przekraczają średnie wynagrodzenie krajowe. 
Świadczy on również usługi o charakterze bardziej standardowym, o zarobkach zbliżonych do 
średniego krajowego wynagrodzenia. W obu przypadkach nagłe wprowadzenie braku odliczenia 
składki zdrowotnej spowoduje znaczące obniżenie konkurencyjności sektora. Około 25% pracowników 
sektora nowoczesnych usług biznesowych zarabia powyżej 11.000 zł brutto miesięcznie. To w 
większości inżynierowie, informatycy, pracownicy centrów badawczych, specjaliści w różnych 
dziedzinach nauki i przemysłu. W Polsce dynamicznie rozwija się też ta część sektora, która odpowiada 
za badania i rozwój, a zwłaszcza za lokowanie w Polsce centrów badawczo-rozwojowych. Jednakże 
konkurencja ze strony innych krajów rozwijających się zaczyna zagrażać także naszemu krajowi.  
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Kluczowym czynnikiem staje się cena usług, która jest przede wszystkim pochodną wynagrodzeń.  

Wzrost opodatkowania spowoduje wzrost roszczeń płacowych, a także spowolni rozwój sektora 

nowoczesnych usług dla biznesu. Przyszłe decyzje o inwestycjach w dziedzinie badań i rozwoju 

uwzględnią mniejszą atrakcyjność Polski jako miejsca do lokowania centrów badawczo rozwojowych.  

Tworzenie miejsc pracy w sektorze nowoczesnych usług biznesowych, a w szczególności w części 

badawczo-rozwojowej, wpływa pozytywnie nie tylko na sam sektor, ale generuje większe 

zainteresowanie zdobywaniem technicznego wykształcenia przez młodzież wchodzącą na rynek pracy. 

W dalszej kolejności wpływa to pozytywnie na powiększenie puli naukowców i specjalistów 

posiadających odpowiednie wykształcenie i doświadczenie pozwalające polskiemu przemysłowi na 

rozwój oparty na innowacyjności.   

Brak odliczenia składki zdrowotnej obniży konkurencyjność inwestycyjną Polski na tle innych państw 
Europy, zwłaszcza naszych południowych sąsiadów. W konsekwencji będzie miał negatywny wpływ na 
gospodarkę, zwłaszcza w średnim i długim okresie.  Może też wpłynąć na decyzje inwestycyjne o 
lokowaniu centrów usług biznesowych, w szczególności w odniesieniu do usług o wysokiej wartości 
dodanej.   

Obecnie niemal wszystkie podmioty działające w sektorze usług biznesowych mierzą się z problemem 
braku dostępności pracowników na rynku. Problem ten może się pogłębić w przypadku wysoko 
wykwalifikowanych specjalistów, którzy mogą relokować się do krajów ościennych, w szczególności do 
Czech, gdzie koszty utrzymania są porównywalne, a wynagrodzenie netto będzie jednak istotnie 
wyższe.  Polski rynek usług będący w dojrzałej fazie rozwoju, wymaga znacznie wyższych kwalifikacji i 
oferuje odpowiednio wysokie wynagrodzenie. Jednakże zawarta w Projekcie propozycja zakazu 
odliczenia składki zdrowotnej może spowodować znaczące obniżenie atrakcyjności Polski z 
perspektywy specjalistów pożądanych przez sektor nowoczesnych usług dla biznesu. 

Na przykład, w odniesieniu do wynagrodzenia miesięcznego brutto wynoszącego 20.000 zł, różnica 
między wynagrodzeniem brutto a netto (tak zwanym „na rękę”) wyniesie w Polsce aż 37%, podczas 
gdy w Czechach będzie to 24%. W przypadku wynagrodzenia brutto wynoszącego 12.000 zł, różnica 
między wynagrodzeniem brutto a netto w Polsce po wprowadzeniu proponowanych zmian Polskiego 
Ładu wyniesie niemal 33% podczas gdy w Czechach będzie to 23%.  Również przy niższych poziomach 
wynagrodzeń różnica między wynagrodzeniem brutto a netto będą istotnie korzystniejsze w Czechach.   
 
 

2. Nowa definicja miejsca zarządu na potrzeby ustalenia rezydencji podatkowej - 
projektowany przepis art. 3 ust 6 ustawy o CIT 

W ramach Projektu proponuje się dodanie ust. 6 w brzmieniu: „6. W odniesieniu do podatników 
nieposiadających siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się, iż posiadają oni zarząd na 
tym terytorium w rozumieniu ust. 1, w przypadku gdy osoby lub podmioty zasiadające w organach 
kontrolnych, stanowiących lub zarządzających podatnika mają miejsce zamieszkania albo siedzibę lub 
zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w sposób faktyczny, bezpośrednio lub za 
pośrednictwem innych podmiotów prowadzą bieżące sprawy tego podatnika, w tym na podstawie 
umowy go kreującej, decyzji sądu lub innego dokumentu regulującego jego założenie lub 
funkcjonowanie, udzielonych pełnomocnictw lub powiązań faktycznych między podatnikiem a 
osobami, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 
osób fizycznych, lub podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 1.” 
 

Proponowany powyżej przepis wprowadza więc następujące przesłanki uznania spółki zagranicznej za 
polskiego rezydenta tj.  
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(i) zasiadanie przez polskiego rezydenta podatkowego w jej organach, w tym organach kontrolnych, (ii) 
ale także m.in. faktyczne prowadzenie bieżących spraw podatnika, bezpośrednio lub za pośrednictwem 
innych podmiotów, w tym na podstawie pełnomocnictw lub powiązań faktycznych podatnika z 
polskimi rezydentami podatkowymi. Powstaje więc domniemanie, że jeśli osoba będąca polskim 
rezydentem podatkowym faktycznie zajmuje się sprawami spółki, to spółka ta ma miejsce efektywnego 
zarządu w Polsce.  

W związku z konstrukcją proponowanego przepisu, wystarczy spełnienie jednej z tych przesłanek, w 
celu ukonstytuowania zarządu na terytorium kraju. 

Sformułowanie dotyczące faktycznego prowadzenia bieżących spraw podatnika (bezpośrednio lub 
pośrednio) jest na tyle nieostre, że może np. obejmować centra usług wspólnych będących polskimi 
rezydentami podatkowymi, które świadczą z terytorium kraju usługi wsparcia na rzecz zagranicznych 
podmiotów z Grupy (tj. usługi księgowe, call center). Ponadto faktyczne prowadzenie bieżących spraw 
podatnika może obejmować  reprezentowanie podatnika przez pełnomocnika ogólnego, radcę 
prawnego, doradcę podatkowego albo pracownika tego podatnika, którzy posiadają odpowiednie 
pełnomocnictwo i jednocześnie są polskimi rezydentami podatkowymi. Udzielanie tego typu 
pełnomocnictw lub upoważnień jest powszechnie stosowane przez zagraniczne podmioty, które 
korzystają z profesjonalnych pełnomocników w celu usprawnienia  prowadzenia swoich spraw w 
Polsce, co samo w sobie nie może przesądzać o rezydencji podatkowej takich podmiotów. Nie jest też 
przejawem unikania opodatkowania ani schematem stosowanych przez zagraniczne podmioty, które 
chciałyby uniknąć nieograniczonego obowiązku podatkowego w Polsce. Funkcjonowanie natomiast na 
rynku polskim centrów usług wspólnych – polskich spółek zajmujących się dostarczaniem wsparcia 
podmiotom zagranicznym w ramach Grupy np. wsparcie w procesach księgowych, wsparcia obsługi 
klienta jest zjawiskiem powszechnym. Centra usług wspólnych (polskie spółki, będące członkami 
międzynarodowych korporacji) zatrudniają bardzo wielu polskich pracowników, umożliwiając pracę w 
międzynarodowym środowisku i pozytywnie przyczyniając się do minimalizowania bezrobocia w kraju.  

Dodatkowo, projektowany przepis nie przesądza czy dla domniemania polskiej rezydencji podatkowej 
wystarczy, aby w organach zagranicznej spółki zasiadał jeden polski rezydent podatkowy, czy też chodzi 
o większość składu organu, czy może o wszystkie osoby zasiadające w danym organie.  

Takie brzmienie przepisu spowoduje bardzo wiele wątpliwości praktycznych i obaw. Z uzasadnienia do 
projektu obejmującego tę zmianę wynika, że: proponowany ust. 6 do art. 3 ma na celu „ograniczenie 
zjawiska rejestrowania przez polskich rezydentów spółek na terytorium kraju obcego, które nie 
prowadzą tam rzeczywistych operacji gospodarczych (tzw. „conduit company”, „letterbox company”), 
a w których polski podatnik  nabywa udziały i poprzez które ma być kontynuowana jego działalność w 
Polsce, przy czym dochody mają w założeniu podlegać opodatkowaniu wyłącznie na terytorium tego 
kraju obcego.” 

Zdaniem podmiotów zrzeszonych w ramach ABSL, taka wykładnia celowościowa, nie wybrzmiewa z 
proponowanego brzmienia przepisu. Podmioty zrzeszone w ramach ABSL wspierają walkę z unikaniem 
opodatkowania i wprowadzaniem sztucznych mechanizmów unikania opodatkowania, niemniej, nie 
jest akceptowalne wprowadzenie przepisu, który poprzez swoją literalną rygorystyczną wykładnię 
może skutkować ryzykiem dla uczciwie funkcjonujących podmiotów zagranicznych, prowadzących 
rzeczywistą działalność gospodarczą, które korzystają ze wsparcia w prowadzeniu bieżących spraw 
poprzez pełnomocnika, czy centra usług wspólnych świadczących usługi na ich rzecz.  

Zaproponowana redakcja przepisu obejmuje też polskich rezydentów zasiadających w organach 

stanowiących.  Organem takim może być walne zgromadzenie akcjonariuszy lub zgromadzenie 

udziałowców.  Zatem prawie każdy Polak posiadający udziały lub akcje, w ilości która daje ww. 

uprawnienie może być uznany za osobę zasiadająca w organach stanowiących spółki.  W ten sposób 

niemal każda spółka zagraniczna może znaleźć się w sytuacji, gdy będzie miała polską rezydencję 

podatkową.   
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Wnioskujemy o usunięcie tego punktu z projektu ustawy, gdyż jego uregulowania są nie tylko  nie są  
zbieżne z stosowanymi rozwiązaniami międzynarodowymi (Konwencją Modelową OECD), mogą 
prowadzić do konfliktów pomiędzy poszczególnymi jurysdykcjami, a są trudne do wdrożenia i 
prześledzenia. Długoterminowo, osoby polskiego pochodzenia będą wykluczane z ról kierowniczych 
lub managerskich w spółkach położonych poza granicami Polski lub wykluczane z ról pełnomocników 
spółek zagranicznych w Polsce, ze szkodą dla polakow, naszego rynku pracy i gospodarki. 

 

Alternatywnie, w sytuacji, w której niemożliwe jest wykreślenie proponowanego przepisu, 
postulujemy następujące brzmienie przepisu art. 3 ust. 6 ustawy o CIT:  

„W odniesieniu do podatników nieposiadających siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
którzy posiadają siedzibę na terytorium lub w kraju wymienionym w rozporządzeniu wydanym na 
podstawie art. 11j ust. 2 oraz w których ponad 50% udziałów w kapitale lub 50% prawa do uczestnictwa 
w zysku posiadają podatnicy o których mowa w art. 3 ust.1, uznaje się, iż posiadają oni zarząd na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu ust. 1, w przypadku gdy:  

a) osoby lub podmioty dysponujące łącznie ponad 50% głosów w organach kontrolnych, stanowiących 

lub zarządzających podatnika mają miejsce zamieszkania albo siedzibę lub zarząd na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

b) w sposób faktyczny, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów prowadzą bieżące 

sprawy tego podatnika, w tym na podstawie umowy go kreującej, decyzji sądu lub innego 

dokumentu regulującego jego założenie lub funkcjonowanie, udzielonych pełnomocnictw lub 

powiązań faktycznych między podatnikiem a osobami, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 

26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, lub podmiotami, o których mowa w 

art. 3 ust. 1.” 

 

 

3. Art. 2 pkt 47 lit. a)  Projektu ustawy – pobór podatku u źródła (WHT) oraz należyta 

staranność,  art. 2 pkt 47 lit. lit. h) Projektu ustawy –  wyłączenie procedury pay & refund 

wobec dywidend krajowych oraz art. 2 pkt 5 Projektu ustawy – definicja „rzeczywistego 

właściciela” 

 

a) Doprecyzowanie lub usunięcie wymogu „należytej staranności” 

Postulujemy doprecyzowanie definicji „należytej staranności” z art. 26 ust. 1 ustawy o CIT przy 

weryfikacji zagranicznych kontrahentów lub też rezygnację z tej procedury w przypadku wypłat 

należności wobec kontrahentów z krajów należących do OECD oraz do EOG, ewentualnie do krajów, z 

którymi Polska zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.   

Wprowadzenie w 2019 roku przepisów o należytej staranności nie zostało w żaden sposób 

doprecyzowane.  Płatnicy należności nie wiedzą jakie kroki powinni podjąć w celu zachowania tej 

procedury.  Jest to szczególnie uciążliwe w przypadku korzystania z zagranicznych usług świadczonych 

poza terytorium Polski.  W tych przypadkach polskie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania 

przewidują w zdecydowanej większości możliwość opodatkowania dochodu z usług wyłącznie w kraju 

siedziby usługodawcy.  Oznacza to, że zastosowanie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania 

usuwa obowiązek poboru podatku od takich usług jak doradcze, księgowe, badania rynku, prawne, 

reklamowe, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, rekrutacji pracowników i pozyskiwania 

personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze ( usługi wymienione jako 

opodatkowane w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o  CIT, dalej: „usługi niematerialne”).  Wobec tego w 
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przypadku płatności do krajów objętych umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania (tzn. m. in. 

wszystkich krajów należące do UE i OECD) obowiązek ten nie powinien powstawać.  Jednakże na skutek 

zastosowania niejasnych wymogów dochowania „należytej staranności” podatek ten może być 

nienależnie pobierany i/lub wpłacany przez płatnika jedynie dla zabezpieczenia się przed ryzykiem 

odpowiedzialności w razie trudności w weryfikacji kontrahenta.  Jest to szczególnie uciążliwe w 

sektorze nowoczesnych usług biznesowych, który często polega na współpracy w zakresie świadczenia 

usług ( co może oznaczać kupowanie usług z zagranicy).  Polska jest jedynym krajem OECD, który 

nakłada w tym przypadku obowiązek dokładnego sprawdzania kontrahenta z punktu widzenia 

posiadania statusu rzeczywistego właściciela i uzyskiwania od niego certyfikatu rezydencji (jeżeli tak 

należałoby rozumieć dochowanie wymogów należytej staranności).  Ponadto Polska jest jedynym 

krajem OECD, który nakłada obowiązek poboru podatku u źródła  od usług niematerialnych 

świadczonych za granicą, w przypadku, gdy płatność wynagrodzenia za usługi pochodzi od polskiego 

rezydenta (zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 5 ustawy o CIT).  Stoi to w jaskrawej sprzeczności z podejściem 

przyjętym przez wszystkie państwa OECD.  Zgodnie z Pkt 139. Komentarza do art. 5 MK OECD (OECD, 

2017): „Należy zauważyć, że wszystkie państwa członkowskie zgadzają się, że państwo nie powinno 

mieć praw do opodatkowania u źródła dochodu pochodzącego ze świadczenia usług wykonywanych 

przez nierezydenta poza tym państwem. (…) Sam fakt, że płatnik wynagrodzenia za usługi jest 

rezydentem danego państwa lub, że wynagrodzenie jest ponoszone przez stały zakład umiejscowiony 

w tym państwie lub, że rezultat usług jest wykorzystany w tym państwie, nie stanowi wystarczającego 

łącznika by przyznać prawa do opodatkowania dochodu temu państwu. (tłum. własne)”1. Oczywiście 

chodzi o Państwa członkowskie OECD, w którym Polska jest członkiem od roku 1996 (czyli powyższy 

komentarz powinien był być uzgadniany z przedstawicielstwem Polski przy OECD).  W rezultacie 

możliwy jest następujący scenariusz opodatkowania np. usługi dostępu do baz danych za granicą: 

Spółka polska w celu prowadzenia swojej działalności potrzebuje dostępu do zagranicznej bazy 

przetwarzającej dane, za dostęp i przetwarzanie danych musi zapłacić z góry i nie ma możliwości 

potrącenia podatku przy płatności, gdyż bez zapłaty  całej kwoty nie uzyska dostępu do usługi.  W takiej 

sytuacji zgodnie z większością umów o unikaniu podwójnego opodatkowania usługa powinna być 

opodatkowana w kraju siedziby usługodawcy.  Jednakże aby tak się stało spółka polska powinna 

uzyskać oświadczenie, że zagraniczny usługodawca jest rzeczywistym właścicielem płatności oraz w 

miarę możliwości oświadczenie, że ta zagraniczna firma zatrudnia pracowników i prowadzi rzeczywistą 

działalność w kraju swojej siedziby.  W braku tych dokumentów spółka polska będzie musiała jako 

płatnik wpłacić podatek u źródła od usługi przetwarzania danych z tym, że nie będzie mogła go potrącić 

z płatności na rzecz zagranicznego usługodawcy (zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 5, art. 21 ust 1 pkt 2a oraz 

art. 26 ust. 1 ustawy o CIT).  Zapłaci więc podatek z własnych środków, aby uniknąć odpowiedzialności 

jako płatnik podatku.  Osłabia to konkurencyjność polskiej spółki i jest opodatkowaniem niezgodnym z 

zasadami wynikającymi z wiążących Polskę umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego 

opodatkowania oraz z członkostwa Polski w OECD.  

 

 
1   Komentarz do art. 5 Modelu Konwencji OECD (2017), Model Tax Convention on Income and on Capital: 
Condensed Version 2017, OECD Publishing, pkt. 139 do art. 5: “It should be noted, however, that all member 
States agree that a State should not have source taxation rights on income derived from the provision of 
services performed by a non-resident outside that State. (…) The mere fact that the payer of the consideration 
for services is a resident of a State, or that such consideration is borne by a permanent establishment situated in 
that State or that the result of the services is used within the State does not constitute a sufficient nexus to 
warrant allocation of income taxing rights to that State.” 
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b) Zmiana definicji „rzeczywistego właściciela” tak aby definicja odpowiadała założeniom MK 

OECD 

Od 1 stycznia 2019 na podstawie ustawy z dnia 23 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193) 

rozszerzono definicję „rzeczywistego właściciela” o warunek prowadzenia rzeczywistej działalności 

gospodarczej w kraju siedziby posiłkując się kryteriami z art. 24a ust. 18 ustawy o CIT, czyli przepisów 

o zagranicznej spółce kontrolowanej (CFC).  Stosowanie przepisu dotyczącego rzeczywistej działalności 

w oparciu o CFC do wymogu „rzeczywistego właściciela” nakłada na usługobiorców usług 

niematerialnych oraz wypłacających należności licencyjne, odsetkowe oraz dywidendy 

nieproporcjonalne obowiązki w zakresie sprawdzania faktur wykonywania działalności gospodarczej 

przez odbiorcę płatności.  Na przykład, miedzy innymi konieczność sprawdzania, czy działalność 

kontrahenta wiąże się z istnieniem przedsiębiorstwa, w ramach którego wykonuje on faktycznie 

czynności stanowiące działalność gospodarczą, w tym czy posiada lokal, wykwalifikowany personel 

oraz wyposażenie wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej.  W sytuacji 

przewidzianej w przepisach o CFC jest to łatwiejsze, gdyż dotyczy działalności spółki zagranicznej, nad 

którą polski podmiot sprawuje kontrolę – zatem ma realne narzędzia zarządcze i kontrolne  do 

sprawdzenia zakresu działalności tej spółki. W przypadku świadczenia usług niematerialnych lub 

płatności odsetkowych czy licencyjnych tak daleko idąca weryfikacja kontrahenta jest praktycznie 

niemożliwa (vide przykład w lit. a) powyżej).   

Ponadto MK OECD przyjmuje raczej wąskie rozumienie „rzeczywistego właściciela” w kontekście 

unikania podwójnego opodatkowania jako doprecyzowanie znaczenia słów „wypłacone rezydentowi”.  

Stąd MK OECD wyklucza jako „rzeczywistego właściciela” pełnomocnika, agenta, nominalnego 

właściciela, którzy nie podlegają opodatkowaniu w państwie rezydencji z tytułu otrzymania płatności, 

choć mogą być uważani za rezydenta tego państwa (zob. np. pkt. 9-10.1. Komentarza do art. 11 Modelu 

Konwencji OECD (2017), Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2017, 

OECD Publishing).   

Zwracamy też uwagę, że definicja „rzeczywistego właściciela” zawarta w art. 4a pkt 29 obecnie 

obowiązującej ustawy o CIT jest zbyt szeroka nie tylko w porównaniu do rozumienia przedstawianego 

w komentarzu  do MK OECD, ale również definicji zawartej w dyrektywie odsetkowo-licencyjnej2, 

zmniejsza to konkurencyjność polskich firm przy dostępie do kapitału i  technologii, gdyż ich koszty  

dostępu do tych aktywów są wyższe niż firm w innych krajach w porównywalnych sytuacjach.  Zgodnie 

z art. 1 ust. 4 dyrektywy odsetkowo-licencyjnej:  

„Spółkę Państwa Członkowskiego uznaje się za właściciela odsetek lub należności licencyjnych tylko 

wtedy, gdy otrzymuje ona te płatności dla własnej korzyści i nie jako pośrednik, taki jak przedstawiciel, 

powiernik lub upoważniony sygnatariusz, na rzecz innych osób.”  Tymczasem zgodnie z art. 4a pkt 29 

ustawy o  CIT, gdy mowa o „rzeczywistym właścicielu - oznacza to podmiot, który spełnia łącznie 

następujące warunki: 

a) otrzymuje należność dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o jej przeznaczeniu i 

ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą tej należności lub jej części, 

 
2 Dyrektywa Rady 2003/49/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania 
stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych Państw 
Członkowskich.  
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b) nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym 

prawnie lub faktycznie do przekazania całości lub części należności innemu podmiotowi, 

c) prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju siedziby, jeżeli należności uzyskiwane są 

w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, przy czym przy ocenie, czy podmiot prowadzi 

rzeczywistą działalność gospodarczą, przepis art. 24a ust. 18 stosuje się odpowiednio” 

Zgodnie z dyrektywą występują tylko dwa pierwsze człony polskiej definicji, przy czym w przypadku 

pierwszego (lit. a) powyżej są w dyrektywie bardziej ograniczone.  Przede wszystkim dyrektywa w 

wyraźny  sposób wskazuje, że „pośrednikiem” może być tylko ktoś, kto działa jako pełnomocnik (agent, 

sygnatariusz) w cudzym imieniu i na cudzą rzecz lub we własnym imieniu ale na cudzą rzecz (powiernik). 

W tekście definicji z ustawy o CIT istnieje zastrzeżenie, że pośrednik nie może być  zobowiązanym do 

przekazania (prawnie lub faktycznie) całości lub części danej należności innemu podmiotowi.  Tego 

elementu nie zawiera definicja z dyrektywy odsetkowo-licencyjnej.  Ponadto polska definicja odwołuje 

się do podmiotu otrzymującego płatność niebędącego pośrednikiem, przedstawicielem, 

powiernikiem – zatem polska definicja ustawowa stawia pośrednika niejako w jednym rzędzie z 

przedstawicielem, powiernikiem czy zobowiązanym do przekazania całości lub części należności.  

Pośrednikiem może być ktoś, kto nie działa ani w cudzym imieniu na cudzą rzecz, ani w swoim imieniu 

na cudzą rzecz.  Definicja z dyrektywy odsetkowo-licencyjnej w polskiej i angielskiej wersji językowej 

jest odmienna, stanowi że odbiorca nie działa jako pośrednik, taki jak przedstawiciel, powiernik lub 

upoważniony sygnatariusz, na rzecz innych osób.  Zatem w dyrektywie pośrednik jest rozumiany jak 

(wyrazy: „taki jak”) przedstawiciel, powiernik lub upoważniony sygnatariusz działający na rzecz innych 

osób, które są „rzeczywistymi właścicielami” płatności (tj. odsetek lub należności licencyjnych), przy 

czym, może działać w swoim imieniu na cudzą rzecz (jak powiernik) lub w cudzym imieniu na cudzą 

rzecz (jak pełnomocnik czy sygnatariusz).  Natomiast pośrednikiem może być także ktoś, kto działa we 

własnym imieniu i na swoją rzecz, ale nie jest ostatecznym „konsumentem” uzyskanej płatności.  

Zgodnie z dyrektywą, pośrednik to nie każdy, kto występuje pomiędzy płatnikiem a tymi innymi 

osobami, lecz ten kto jest ich przedstawicielem (osoby te udzieliły mu pełnomocnictwa), powiernikiem 

(te osoby powierzyły mu zarządzanie ich majątkiem) lub upoważnionym sygnatariuszem (czyli osobą, 

którą te inne osoby wyposażyły w prawo podpisania wiążącej umowy w swoim imieniu, ale na ich 

rzecz).  Można z tego wnioskować,  że w przypadku, gdy odbiorca płatności odsetkowej lub licencyjnej 

pobiera ją we własnym imieniu i na swoją rzecz, dla własnej korzyści, to zgodnie z definicją 

dyrektywową jest „rzeczywistym właścicielem” odsetek lub należności licencyjnych. 

Wreszcie polska definicja nakazuje badać prowadzenie rzeczywistej działalności przez odbiorcę 

płatności poprzez odwołanie w lit. c) do przepisów o CFC, co zostało już wyżej wyjaśnione.  Tego 

elementu nie ma w ogóle w definicji z dyrektywy  odsetkowo-licencyjnej.   

 

c) Wyłączenie stosowania procedury „pay and refund” również dla dywidend wypłacanych dla 

zagranicznych podmiotów (a nie tylko dla krajowych) 

Zgodnie z proponowanym ,  art. 2 pkt 47 lit. lit. h) Projektu ustawy – procedura pay&refund ma być 

wyłączona w odniesieniu do dywidend krajowych – tj. płaconych pomiędzy spółkami polskimi.  Jest to 

sprzeczne z zasadą swobody przedsiębiorczości wynikającą z Traktatu o Funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej (TFUE).  Oznacza to, że albo komisja Europejska albo zainteresowane spółki zagraniczne z 

UE prędzej czy później doprowadzą do niestosowania tego przepisu wobec spółek europejskich.   
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W związku z powyższym postulujemy wprowadzenie tego wyłączenia do wszystkich dywidend – 

również tych wypłacanych spółkom zagranicznym.  Można to osiągnąć poprzez wykreślenie odwołania 

do art. 22 ust. 1 ustawy o CIR w art. 2 pkt 47 lit. g) Projektu ustawy.   

 

d) Wyjątki dla spółek notowanych na giełdzie 

Odraczane kilkukrotnie wejście w życie systemu „pay and refund” w zakresie podatku WHT zamieniono 

regulacją wprowadzającą ten system wyłącznie dla płatności wobec podmiotów powiązanych o 

których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT (m.in. z odsetek, należności licencyjnych 

i dywidend) - jeśli wartość świadczenia w roku podatkowym przekracza 2 mln PLN. Nie ma żadnych 

wyjątków dla spółek notowanych na giełdzie choć spółki giełdowe nie znają swoich wszystkich 

akcjonariuszy, którzy potencjalnie mogą być podmiotami powiązanymi dla celów poboru podatku od 

dywidendy. Wykonanie obowiązku sprawdzenia powiązań TP z odbiorcą dywidendy może być bardzo 

utrudnione, o ile w ogóle możliwe. Ustawodawca miał to na uwadze w przypadku obowiązku zgłaszania 

beneficjenta rzeczywistego do rejestru wymaganego ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 

i finansowaniu terroryzmu, z którego spółki giełdowe są zwolnione. Ponadto, w przypadku wypłaty 

dywidendy ze spółki publicznej takie okoliczności jak m.in. konieczność dochowania należytej 

staranności, udokumentowania rezydencji podatkowej, pozyskania oświadczeń akcjonariuszy dla 

zastosowania jakichkolwiek preferencji podatkowych, jak również obowiązek dochowania innych 

procedur wynikających z obecności spółki na rynku regulowanym, w tym pośrednictwo domów 

maklerskich w realizacji wypłat - stanowią gwarancję realizacji obowiązków podatkowych w sposób 

poprawny. Ryzyko uszczuplenia podatku jest w tym przypadku bardzo niskie. Uważamy, że wymóg „pay 

and refund” wobec dywidend ze spółek notowanych należy usunąć z projektu.  

 

e) Uproszczenia rozliczania WHT w zakresie składanych oświadczeń, posługiwania się 

elektronicznymi certyfikatami rezydencji podatkowej kontrahentów 

Postulujemy dodanie regulacji, która będzie umożliwiała posługiwanie się przez płatnika certyfikatem 

rezydencji podatkowej wydanym dla zagranicznej spółki transparentnej podatkowo - zamiast wymogu 

posiadania odrębnego certyfikatu dla każdego ze wspólników. Taka możliwość jest przewidziana 

w innych jurysdykcjach (np. w Niemczech). Ponadto, polskie sądy administracyjne wypowiadają się 

pozytywnie w zakresie posługiwania się przez polskiego płatnika takim certyfikatem. Natomiast 

uzyskiwanie certyfikatu rezydencji podatkowej każdego wspólnika spółki zagranicznej jest bardzo 

problematyczne i często niemożliwe do zrealizowania (np. w odniesieniu do zagranicznych kancelarii 

prawnych mających kilkudziesięciu wspólników).  

Ponadto postulujemy rozszerzenie możliwości posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji np. 

przez zwiększenie wartości od której jest to  obecnie możliwe z 10 tys. zł do 50 tys. EUR.  Obniży to 

znacząco koszty niepotrzebnego wymagania oryginałów dokumentów w sytuacjach  płatności o 

niewielkim ciężarze gatunkowym z perspektywy gospodarki.  Uprości to funkcjonowanie firm 

dokonujących rutynowo wielu takich płatności.   

Byłoby także wskazane usunięcie obecnego wymogu składania oświadczeń o spełnieniu warunków z 

art. 26 ust. 7a ustawy o CIT przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną przez kierownika jednostki i 
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spełniającą pewne wymogi kwalifikacyjne, np. posiadające tytuł, doradcy podatkowego, radcy 

prawnego, adwokata lub biegłego rewidenta lub też pełniące w jednostce funkcję głównego 

księgowego lub dyrektora finansowego przez przynajmniej 6 miesięcy poprzedzających złożenie 

oświadczenia.  Uwolni to kierowników jednostki od przeprowadzania czasochłonnego procesu 

certyfikacji wypłaty należności objętych podatkiem u źródła, który nie zawsze jest dla nich zrozumiały 

i przez to procedura składania oświadczeń nie jest w praktyce zbyt często stosowana.  

 
4.  Art. 9 ust. 1c i 1d ustawy o CIT  

Projekt wprowadza nowy obowiązek przesyłania do urzędu skarbowego ksiąg rachunkowych w postaci 
elektronicznej w terminie do złożenia zeznania podatkowego już za rok 2022. W praktyce narzuca to 
na podatników obowiązek dostosowania ich systemów informatycznych już od 1 stycznia 2022 r. do 
struktury logicznej publikowanej przez Ministerstwo Finansów, która to struktura na etapie projektu 
nie jest jeszcze znana. Tym samym termin vacatio legis wydaje się być bardzo krótki pozwalający na 
dostosowanie przez podatników swoich systemów do tych zmian zwłaszcza dla dużych 
przedsiębiorców często operujących na złożonych i globalnych systemach ERP. Zmian takich (w 
zakresie struktur logicznych) nie powinno się wprowadzać w ciągu roku podatkowego, gdyż przed ich 
dokonaniem podatnicy mogą nie gromadzić wymaganych później danych. Postulujemy więc o 
wprowadzenie nowego obowiązku raportowania najwcześniej za rok podatkowy 2023 
 
 

5. Wprowadzenie opodatkowania spółek holdingowych zlokalizowanych w Polsce 

Projektowane przepisy art. 24m – 24p ustawy o CIT 

 

Postulowane doprecyzowanie regulacji i wskazanie interakcji nowych regulacji w odniesieniu do 

rozwiązań i procedur już istniejących w prawie podatkowym. 

  

W odniesieniu do przedmiotowych regulacji dochodzi do wielu nieścisłości (umiejscowienie 

przedmiotowych regulacji) i braku pewności do zwolnienia wynikającego z art. 22 ust 4 ustawy o CIT. 

Regulacje „polskiej spółki holdingowej” nie precyzują, czy jest dowolność w stosowaniu formy 

opodatkowania/ stosowania zwolnienia. Brak jest korelacji co działań podejmowanych przez płatnika 

podatku w zakresie zasad poboru podatku u źródła (art. 26 ustawy o CIT), w szczególności w przypadku 

wypłaty dywidend krajowych powyżej 2 mln złotych, gdzie zgodnie z nowelizowanymi przepisami 

płatnik będzie obowiązany do pobrania podatku u źródła w wysokości 19%. 

 

 

6. Podatek z tytułu przerzucanych dochodów - proponowane przepisy art. 24aa ustawy o CIT 
 

Rozwiązanie to jest zbyt daleko ingerujące w możliwość prowadzenia działalności gospodarczej na 
terytorium Polski oraz prowadzi do nadmiernego fiskalizmu i podwójnego opodatkowania działalności 
spółek. Wnioskujemy o usunięcie tych przepisów z propozycji zmian do ustaw podatkowych. 
 
Z uwagi na niejednoznaczne lub nieostre pojęcia (w tym nowe pojęcia odnoszące się rzeczywistej 
działalności gospodarczej) oraz bardzo szeroką definicję kosztów poniesionych na rzecz podmiotów 
powiązanych, realnie całość kosztów prowadzenia działalności gospodarczej podatników polskich 
może być skategoryzowana jako dochód przerzucony, dotyczy to również zakupów realizowanych od 
podmiotów krajowych osiągających dochód zwolniony z opodatkowania np. prowadzących działalność 
w specjalnych strefach ekonomicznych. 

 


