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Podatek u źródła do 30 czerwca 2020 bez zmian 
 

 

30 grudnia 2019 roku w Dzienniku Ustaw RP opublikowano Rozporządzenie (Rozporządzenie) 
zmieniające rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia 

stosowania zmienionych przepisów o podatku u źródła.  

Odroczono do 30 czerwca 2020 r. przepisy przewidujące specyficzną procedurę rozliczania (poboru) 
podatku u źródła dla płatności powyżej 2 mln zł na rzecz jednego kontrahenta w roku podatkowym.  

Co istotne, Rozporządzenie pozostaje bez wpływu na inne zmiany w zakresie podatku u źródła 
obowiązujące od 1 stycznia 2019 r., m.in.: obowiązek dochowania należytej staranności przy 
weryfikacji warunków zastosowania niższej stawki, zwolnienia lub warunków niepobrania podatku 

niezależnie od wysokości płatności, czy też zmianę definicji rzeczywistego właściciela, a także 

kwestie dodatkowego zobowiązania podatkowego czy zmiany zasad odpowiedzialności płatnika.  

Co ciekawe, MF w uzasadnieniu Rozporządzenia potwierdził wcześniejszą zapowiedź nowelizacji 
ustawy o CIT. Zgodnie z tymi zapowiedziami, nowelizacja miałaby ograniczyć stosowanie specjalnej 
procedury dla wypłat powyżej 2 mln zł do płatności na rzecz podmiotów powiązanych oraz do 
płatności dotyczących zysków pasywnych (odsetki, należności licencyjne, dywidendy i inne 
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych). Jak wskazuje treść uzasadnienia 
Rozporządzenia, zmian w przepisach powinniśmy się spodziewać w pierwszej połowie roku.  

Warto dodać, że w związku z odroczeniem procedury przewidującej konieczność występowania o 
zwrot podatku oraz składania oświadczeń, nie powinny póki co występować okoliczności, w których 
podatnicy mogliby się narazić na surowe sankcje (od 1 stycznia 2020 r. ok. 25 mln zł lub kara 
pozbawienia wolności).  
 

Źródło: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2528/1 

***** 

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

prosimy o kontakt z: 

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

Justyna Bauta-Szostak  Justyna.Bauta-Szostak@mddp.pl   tel. + 48 322 68 88 

Agnieszka Wnuk   Agnieszka.Wnuk@mddp.pl    tel. + 48 322 68 88 

lub Państwa doradcą ze strony MDDP. 
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***** 

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.  

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. 


