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Podatek u źródła 2019 – dodatkowe obowiązki 

płatnika przy płatnościach powyżej 2 mln zł rocznie 
ponownie odroczone! 

 

Od 1 lipca 2019 r. miały znaleźć zastosowanie zmienione zasady poboru podatku u źródła [WHT] 

od wypłat (m.in. dywidendy, odsetki, należności licencyjne, usługi niematerialne) przekraczających 

rocznie 2 mln zł na rzecz jednego zagranicznego kontrahenta – tzw. system „pay and refund”. 

Zgodnie z nowymi zasadami płatnik WHT byłby, co do zasady, zobowiązany do pobrania WHT 

według standardowej stawki (19% lub 20%) od płatności powyżej 2 mln złotych i wpłacenia 

pobranego podatku na rzecz właściwego urzędu skarbowego.   

 

Jednakże, tuż przed wejściem w życie nowych zasad, 28 czerwca 2019 r. Minister 

Finansów opublikował rozporządzenie odraczające (pierwsze rozporządzenie odraczające 

zostało opublikowane 31 grudnia 2018 r. – z 1 stycznia 2019 r. na 1 lipca 2019 r.) stosowanie 

nowych zasady poboru WHT o kolejne pół roku. Oznacza to, że do końca 2019 r. obowiązywać będą 

zasady dotychczasowe reguły (m.in. obowiązek zachowania należytej staranności).  

 

 

***** 

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, 

prosimy o kontakt z: 

Monika Dziedzic  Monika.Dziedzic@mddp.pl  tel. +48 22 322 68 88 

Konrad Medoliński  Konrad.Medoliński@mddp.pl  tel. +48 22 322 68 88 

lub Państwa doradcą ze strony MDDP. 

***** 

MDDP jest jedną z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze                   

w zakresie podatków, doradztwa prawnego, corporate finance, business consultingu, outsourcingu, 

doradztwa finansowo-księgowego, audytu oraz profesjonalnych szkoleń i konferencji.  

Od 2004 roku stale powiększamy zespół doradców z doświadczeniem zdobytym zarówno                     

w uznanych firmach doradczych jak i największych przedsiębiorstwach na polskim rynku. Wśród 

naszych Klientów są czołowe koncerny międzynarodowe oraz największe polskie spółki ze 

wszystkich sektorów gospodarki.  
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Traktujemy zaufanie jako podstawę udanej współpracy. Wspieramy naszych Klientów                          

w podejmowaniu najistotniejszych decyzji biznesowych. Łączymy międzynarodowe doświadczenie 

w biznesie ze znajomością przepisów i specyfiką danej branży. Koncentrujemy nasze działania 

głównie na rynku polskim gwarantując pełne zaangażowanie i indywidualne podejście do 

współpracy. 

Niniejszy Tax Alert nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy 
spółka doradztwa podatkowego spółka akcyjna nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji 
zawartych w komunikacie bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii doradców prawnych lub podatkowych. 


