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Zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli
Resortu Finansów w obecnym roku
nie należy spodziewać się prac nad
kolejnymi istotnymi zmianami do ustawy
o CIT, co oznacza, że rok 2020 powinien
być nieco spokojniejszy dla podatników
korporacyjnych. To z całą pewnością
dobra wiadomość, gdyż dwa pełne
lata (rok bieżący i kolejny) to i tak mało
na dogłębną analizę i kompleksowe
wdrożenie wszystkich tych zmian, które
ustawodawca zaaplikował podatnikom
w rezultacie nowelizacji z drugiej połowy
2018 roku, z którymi podatnicy oswajają
się do tej pory.
Dalecy jesteśmy od ocen politycznych
wprowadzonych rozwiązań, więc
żeby uniknąć rozważań na temat
ich dyplomatyczności, postaramy
się pozostać w nomenklaturze
biznesowej. Podobnie jak ma to miejsce
w przypadku prowadzenia działalności
gospodarczej, którą można porównać
do gry, czasem twardej i nieustępliwej,
mają się sprawy z tworzeniem polityki
podatkowej państwa, zwłaszcza
w kontekście międzynarodowym.
Mamy tu na myśli spryt i przebiegłość,
cechy bez których trudno osiągnąć
sukces w biznesie. Są one równie
ważne w walce o inwestorów
i o pozycję gospodarki jako miejsca
przyjaznego do prowadzenia
działalności, dla tworzenia korzystnego
wizerunku kraju jako preferowanej
jurysdykcji dla lokowania i pomnażania
kapitału. Wystarczy spojrzeć na
całkiem nieodległe wydarzenia
na arenie międzynarodowego
prawa podatkowego: trend walki
z agresywnym planowaniem
podatkowym jest bardzo jasno
zarysowany, natomiast proszę zwrócić
uwagę, że nie wszyscy rzucają sią na
hura, mimo że mienią się głównymi
orędownikami zmian. Może w tym
miejscu pojawić się uzasadnione
pytanie, dlaczego USA nie podpisały
wielostronnej konwencji, tzw. MLI
(jednego z owoców inicjatywy
BEPS)? Niekoniecznie trzeba być
Machiavellim, i w rzeczywistości robić
co innego, niż się deklaruje na arenie
międzynarodowej. Natomiast odnosząc
się do zakresu, a zwłaszcza tempa
wprowadzenia polskich przepisów MDR

(o zakresie wielokrotnie szerszym,
niż wynikający z Dyrektywy DAC
6) warto stwierdzić, że nie trzeba
być jednocześnie stachanowcem.
Nasz fiskus i ustawodawca powinni
zachować naszym zdaniem większy
balans pomiędzy dostosowaniem się do
wymogów międzynarodowych, ochroną
własnych podatników i przyciągnięciem
inwestycji.
Podobnie ma się sprawa jeśli chodzi
o podatek u źródła. Różne działania
ustawodawcy są wewnętrznie
niespójne. Z jednej strony tworzy się
Polską Strefę Inwestycji, promuje
rozwój lokalnej działalności badawczorozwojowej, promuje lokowanie
i rozwijanie własności przemysłowej
w Polsce (oferując skądinąd bardzo
ciekawe rozwiązania w zakresie
tzw. Innovation Box), a z drugiej
strony utrudnia się inwestorom
wycofywanie zainwestowanych
środków. Jak powszechnie wiadomo,
odsetki i dywidendy to najprostsze
ku temu mechanizmy, a to właśnie
w nie najbardziej uderzają nowe
przepisy modyfikujące drastycznie
dotychczasowe zasady poboru podatku
u źródła.
Oceniając te najnowsze zmiany, za
Jackiem Santorskim można by więc
rzec: „Prymusom dziękujemy”. Tytuł
tej książki dobrze oddaje odczucia
zdecydowanej większości podatników
na temat nowych przepisów, którzy
z jednej strony są pełni zdumienia,
jeśli chodzi o wyszukanie i finezję
nowych przepisów (istotnie, ze świecą
szukać podobnych), a mimo to daleko
podatnikom do sympatyzowania z nimi.
Przygotowując niniejszą publikację
chcieliśmy pokazać Państwu w możliwie
jasny i praktyczny sposób zawiłości
związane ze zmianami w zakresie
poboru podatku u źródła. Zwracamy przy
tym uwagę, że na moment oddania jej
do druku nie były jeszcze opublikowane
objaśnienia Ministra Finansów w tym
zakresie (ani też ich projekt). Mamy
nadzieję, że szereg naszych wątpliwości
już w niedługim czasie, po publikacji
objaśnień, zniknie, a czarne scenariusze
zastąpi wykładnia in dubio pro tributario.
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Nowe obowiązki
w zakresie podatku
u źródła od 1 stycznia
2019 r. – jak dochować
należytej staranności?
Od 1 stycznia 2019 r. płatnicy podatku u źródła (WHT)
zobowiązani są do zachowania tzw. należytej staranności przy
stosowaniu zwolnienia, obniżonej stawki lub braku obowiązku
poboru WHT (na podstawie szczególnych przepisów ustawy o CIT
lub właściwych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania).
Obowiązek dochowywania należytej staranności dotyczy
wszystkich płatności (niezależnie od ich kwoty – a więc
niezależnie od wprowadzonego progu 2.000.000 zł, powyżej
którego pobór podatku według stawki z ustawy o CIT ma być
regułą), które podlegają WHT zgodnie ze zmienionymi przepisami
ustawy o CIT. Z uwagi na brak definicji legalnej należytej
staranności w ustawie o CIT, jej dochowanie może sprawiać
płatnikom WHT wiele trudności interpretacyjnych i praktycznych.
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Racjonalna weryfikacja warunków
niepobrania WHT lub zastosowania
stawki obniżonej
Zgodnie ze znowelizowanym art.
26 ust. 1 ustawy o CIT, płatnik przy
weryfikacji warunków do zastosowania
stawki innej niż stawka podstawowa
WHT wynikająca z ustawy o CIT, jest
zobowiązany do dochowania należytej
staranności uwzględniając charakter
oraz skalę prowadzonej działalności.
Należy przyjąć, że stopień należytej
staranności jest uzależniony tylko
od dwóch czynników, tj. od rozmiaru
i charakteru prowadzonej przez
płatnika działalności. Oznacza to, że
działania podejmowane przez płatnika
WHT powinny być proporcjonalne.
W konsekwencji, w szczególności
podmioty prowadzące działalność
na dużą skalę powinny dostosować
procesy weryfikacji warunków
płatności korzystających z preferencji
w WHT.
W celu wyznaczenia standardu
należytej staranności warto odnieść
się do innych regulacji podatkowych.
W szczególności na gruncie
podatku VAT w oparciu o rozwinięte
orzecznictwo przyjmuje się, że działania
w ramach dochowywania należytej
staranności powinny być racjonalne.
Oznacza to, że organ podatkowy
powinien weryfikować jedynie to, czy
podatnik podjął wszelkie środki, jakich
można od niego racjonalnie wymagać
w danych okolicznościach. Przenosząc
powyższe na grunt WHT zasadnym
jest przyjęcie, że należyta staranność
zostanie przez płatnika dochowana,

jeśli podejmie on racjonalne i możliwe
działania w celu weryfikacji odbiorcy
płatności, jak i warunków płatności
podlegających WHT. Przy tym,
działania racjonalne powinny być z góry
zdefiniowane, a weryfikacja warunków
dokonywana z wyprzedzeniem. Wydaje
się także, że wymagania dotyczące
należytej staranności powinny być
wyższe w przypadku, gdy płatność
dokonywana jest do podmiotu
powiązanego z płatnikiem.
Z kolei, zgodnie z przepisami
dotyczącymi przeciwdziałania praniu
brudnych pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu (tzw. AML), instytucje
wypłacając środki są zobowiązane
do podejmowania uzasadnionych
czynności w celu weryfikacji
beneficjenta rzeczywistego oraz
struktury kapitałowej odbiorcy.
Analogicznie do regulacji AML,
celowym jest wprowadzenie
wewnętrznej procedury przez płatnika
WHT pozwalającej weryfikować
warunki dokonywanych płatności,
w tym dokumentacyjne, jak
i przypisać obowiązki związane z WHT
odpowiednim pracownikom.
Zrozumienie uzasadnienia
gospodarczego
Przepisy o WHT mówią
o dochowywaniu należytej staranności
przy weryfikacji warunków do
stosowania zwolnienia, obniżonej
stawki lub niepobraniu WHT.
Weryfikacja warunków nie powinna
w praktyce ograniczać się jedynie
do przepisów, które wprost się

"

Podmioty prowadzące działalność na dużą skalę powinny
dostosować procesy weryfikacji warunków płatności
korzystających z preferencji w WHT.
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odnoszą do podatku u źródła, tj.
przedmiotu opodatkowania, statusu
odbiorcy płatności, stawek WHT, ale
dotyczyć powinny także okoliczności
faktycznych.
Zwracamy uwagę, że w stosunku
do płatności podlegających WHT
organy mogą stosować klauzule
przeciwdziałające unikaniu
opodatkowania: ogólną (tzw. GAAR),
szczególne (tzw. SAAR) i traktatowe.
Płatnik przed dokonaniem płatności
podlegających WHT, powinien
wykluczyć ryzyko zastosowania
wskazanych klauzul. Zatem, przy
dokonywaniu płatności podlegających
WHT płatnik powinien znać i rozumieć
uzasadnienie gospodarcze transakcji, za
którą dokonuje płatność oraz strukturę
właścicielską / kapitałową odbiorcy, na
rzecz którego dokonuje płatności.
Odpowiedzialność płatnika za
niepobrany WHT
Na podstawie art. 30 Ordynacji
podatkowej, płatnik odpowiedzialny
jest za kwotę podatku niepobranego
lub pobranego i niewpłaconego.
Wskazana zasada nie ma zastosowania,
jeśli podatek nie został pobrany z winy
podatnika. Trzeba jednak podkreślić,
że wyłączenie odpowiedzialności
płatnika nie jest obecnie możliwe m.in.
jeśli podatnik i płatnik są podmiotami

powiązanymi. Oznacza to, że
szczególną należytą staranność płatnik
powinien zachować przy dokonywaniu
wypłat do podmiotów powiązanych.
W związku z tym, że płatnik nie
może przerzucić odpowiedzialności
na podatnika, który jest podmiotem
powiązanym, należy nie tylko
pozyskiwać, ale i weryfikować dane
oraz dokumenty przekazywane przez
podatnika na potrzeby zastosowania
zwolnienia, obniżonej stawki czy
niepobrania WHT.
Sankcje za niedochowanie należytej
staranności przy weryfikacji czy zostały
spełnione warunki do niepobrania WHT,
zastosowania zwolnienia lub obniżonej
stawkę WHT są wysokie. Płatnik
narażony jest na zapłatę podstawowej
stawki WHT ustalonej zgodnie z ustawą
o CIT (najczęściej 20% lub 19%) wraz
z odsetkami za zwłokę. Ponadto,
płatnikowi dodatkowo grozi sankcja na
podstawie Ordynacji podatkowej (tzw.
dodatkowe zobowiązanie podatkowe)
co do zasady na poziomie 10%
podstawy opodatkowania WHT czyli
wartości należności podlegających
WHT. Niezależnie od sankcji na
podstawie ustawy o CIT i Ordynacji
podatkowej, organy w stosunku do
osób indywidualnych odpowiedzialnych
za WHT mogą stosować dotkliwe
kary na podstawie przepisów karnych
skarbowych.

Wojciech Majkowski
dyrektor w zespole ds. CIT
w KPMG w Polsce

Iwona Krzemińska
supervisor w zespole ds. CIT
w KPMG w Polsce

Marcin Szałwiński
konsultant w zespole ds. CIT
w KPMG w Polsce
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Zmiana brzmienia
klauzuli rzeczywistego
właściciela to nie tylko
dodatkowe obowiązki dla
podatników, ale również
szereg problemów
praktycznych przy
stosowaniu przepisów
o podatku u źródła
Nowa definicja wprowadza dodatkowe warunki uznania podmiotu za
rzeczywistego właściciela należności. W poprzednim stanie prawnym,
obowiązującym do końca 2018 roku, aby uznać odbiorcę należności za
jej rzeczywistego właściciela wystarczyło ustalić, że odbiorca otrzymuje
daną należność dla własnej korzyści, a ponadto nie jest pośrednikiem,
przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym do
przekazania całości lub części danej należności innemu podmiotowi.
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Obecny kształt definicji rzeczywistego
odbiorcy wymaga dodatkowo od
podmiotów wypłacających należności
badania sytuacji ekonomicznej
kontrahenta, w tym tzw. „substancji”,
czyli faktu prowadzenia rzeczywistej
działalności gospodarczej w kraju jego
siedziby. Rozszerzenie obowiązków
podmiotu wypłacającego wiąże się
z szeregiem problemów praktycznych.
Zgodnie z nową definicją
„rzeczywistego właściciela”,
obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku,
rzeczywistym właścicielem należności
jest 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,
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, w rozumieniu
przepisów o zagranicznej
spółce kontrolowanej.
Dwie preferencje, dwie klauzule
W odniesieniu do podatku u źródła
(„WHT”), pobieranego zwykle od
dochodów biernych, istnieją dwa
podstawowe źródła preferencji:
• tzw. zwolnienia partycypacyjne,
przewidujące brak opodatkowania
WHT w przypadku spełnienia
warunku m.in. powiązań
kapitałowych pomiędzy
kontrahentami. Zwolnienia
te stanowią implementację
dyrektyw unijnych i przewidziane
są w ustawie o CIT (dla licencji
i odsetek – art. 21 ust. 3, dla
dywidend – art. 22 ust. 4);

Frontiers in tax | czerwiec 2019
© 2019 KPMG Tax M.Michna sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

11

• preferencyjne stawki wprowadzone
przez umowy o unikaniu
podwójnego opodatkowania.
Na gruncie Konwencji Modelowej
OECD i wzorowanych na niej
dwustronnych umów o unikaniu
podwójnego opodatkowania
(dalej „umowy o UPO”), jednym
z mechanizmów zapobiegających
wykorzystywaniu przywilejów
traktatowych przez tworzenie
sztucznych struktur i transakcji
(ang. treaty shopping) jest klauzula
beneficial ownership, która
w odniesieniu do dochodów biernych,
tj. dochodów z dywidend, odsetek
i należności licencyjnych (odpowiednio
art. 10, 11 i 12 Konwencji)
warunkuje możliwość skorzystania
z preferencyjnej stawki lub nawet
braku opodatkowania w państwie
źródła od posiadania statusu
rzeczywistego beneficjenta takich
należności przez ich odbiorcę.
Konwencja modelowa nie zawiera
definicji pojęcia beneficial owner,
jednak na gruncie Komentarza do
Konwencji modelowej oraz wyroków
TSUE, wypracowana została szeroka
praktyka jej stosowania. W praktyce
definicja rzeczywistego beneficjenta
wypracowana na gruncie Konwencji
modelowej jest korzystniejsza
(szersza) od nowej definicji wskazanej
w ustawie o CIT, gdyż główny akcent
jest w niej postawiony na prawie
do swobodnego dysponowania
należnością.
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Zastosowanie nowej definicji
Zmiana definicji rzeczywistego odbiorcy
nabiera szczególnego znaczenia
w świetle zmian, którym uległy zasady
poboru WHT od 1 stycznia 2019
roku. Nowo wprowadzony wymóg
zachowania szczególnej staranności
oraz stosowania stawki podstawowej
WHT (z możliwością zwrotu pobranego
podatku) po przekroczeniu progu
kwotowego 2.000.000 zł wypłat
na rzecz jednego podatnika, wraz
ze zmianą definicji rzeczywistego
odbiorcy, w praktyce oznaczają, że
polski płatnik podatku u źródła jest
zobowiązany do badania substancji
biznesowej zagranicznego kontrahenta
i jego statusu jako rzeczywistego
odbiorcy należności (tj. w szczególności
wykluczenia okoliczności, że jest on np.
tylko pośrednikiem).
Po przekroczeniu progu 2.000.000
zł wypłat, w celu skorzystania
z preferencyjnych zasad poboru WHT
od odsetek, należności licencyjnych
i dywidend, płatnik jest zobowiązany
złożyć oświadczenie potwierdzające
m.in., że podatnik posiada wszystkie
dokumenty wymagane do skorzystania
ze zwolnienia, a po weryfikacji
tego kontrahenta przez polskiego
płatnika, płatnik nie posiada wiedzy
uzasadniającej przypuszczenie, że
istnieją okoliczności wykluczające
możliwość zastosowania stawki
podatku albo zwolnienia lub niepobrania
podatku, wynikających z przepisów
szczególnych lub umów o UPO.

Składając oświadczenie, płatnik ma
obowiązek badać przede wszystkim
te wymogi, które wprost przewidziane
są dla zastosowania konkretnej
preferencji, co oznacza, że będzie badać
spełnienie warunków uznania płatnika
za rzeczywistego odbiorcę zgodnie
z polską ustawą przede wszystkim
w przypadku płatności odsetek
i należności licencyjnych korzystających
ze zwolnienia partycypacyjnego. Badanie
to obejmować musi wszystkie warunki
wskazane w definicji zawartej w ustawie
o CIT, w tym poszukiwanie substancji
biznesowej.
Kontrowersyjne jest natomiast, czy
w świetle znowelizowanych przepisów
takiemu kryterium poddawać należy
wypłaty dywidend czy należności za
usługi niematerialne, bez względu na
podstawę stosowanej preferencji.
W przypadku zastosowania preferencji
na podstawie umów o UPO płatnik
będzie co do zasady zobowiązany
do badania spełnienia warunków
beneficial owner, o ile klauzula beneficial
ownership znajduje się w danej umowie
o UPO. Należy przy tym zwrócić
uwagę, że taka klauzula co do zasady
nie pojawia się przy wynagrodzeniu
za usługi niematerialne (np. usługi
zarządcze czy usługi doradcze), które
choć podlegają WHT na podstawie
ustawy o CIT, to na gruncie umów
o UPO są traktowane jako zyski
przedsiębiorstwa niepodlegające WHT).
Istnieją pewne argumenty aby twierdzić,
że składając oświadczenie polski
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płatnik w takim przypadku powinien
oprzeć się na definicji beneficial owner
wynikającej z Komentarza do Konwencji
Modelowej OECD oraz wypracowanej
na podstawie orzecznictwa TSUE,
nie zaś na polskiej definicji. Wynika to
z prymatu traktatów międzynarodowych
nad prawem wewnętrznym oraz braku
podstaw formalnych w ustawie o CIT,
które uzależniałyby zastosowanie
preferencji zawartych w UPO od
spełnienia warunków wskazanych
w polskiej definicji rzeczywistego
odbiorcy. Wątpliwe jest jednak, czy
organy podatkowe przychylą się do takiej
argumentacji i czy nie będą wymagać
automatycznie badania i spełnienia
kryterium rzeczywistego właściciela
w stosunku do wszystkich płatności
podlegających WHT na podstawie
ustawy o CIT.
We wskazanych wyżej przypadkach
ciężar badania zakresu swobody
dysponowania przez podatnika
przekazaną należnością oraz substancji
biznesowej podatnika przerzucony jest
co do zasady na polskiego płatnika.
Co istotne, złożenie nieprawdziwego
oświadczenia przez podatnika zagrożone
jest sankcją w wysokości 10% płatności
podlegającej WHT oraz sankcjami
osobistymi dla osób składających to
oświadczenie.
Konieczność badania spełnienia
warunków posiadania statusu
rzeczywistego odbiorcy może
w konsekwencji zupełnie wyeliminować
możliwość stosowania preferencji
w przypadkach, gdy zidentyfikowanie
odbiorcy należności jest utrudnione
lub niemożliwe, np. w przypadku
systemów cash-poolingu. Praktyczne
problemy powstają także w sytuacji,
gdy płatnik podatku wie (albo powinien
wiedzieć przy dołożeniu należytej
staranności), że odbiorca należności
(np. odsetek lub wynagrodzenia za
usługi) przekazuje je dalej bez naliczania
marży. Nowe przepisy nie rozstrzygają,
czy możliwe jest w takim przypadku
zastosowanie preferencji przewidzianych
dla bezpośredniego stosunku
między płatnikiem a ostatecznym
odbiorcą (z pominięciem podmiotu
pośredniczącego), czy też konieczne
jest w każdym przypadku zastosowanie
stawki podatku wynikającej z ustawy
o CIT (najczęściej 20% lub 19%).

"

Konwencja modelowa nie zawiera
definicji pojęcia beneficial owner,
jednak na gruncie Komentarza
do Konwencji modelowej oraz
wyroków TSUE, wypracowana
została szeroka praktyka jej
stosowania.
Problem braku klauzuli „beneficial
ownership” w umowach o UPO
W niektórych umowach o UPO brak
jest klauzuli beneficial ownership,
a zatem preferencyjne traktowanie
wypłat nie jest zależne od
uprawnienia odbiorcy do swobodnego
dysponowania uzyskaną należnością.
Biorąc pod uwagę, że zwolnienia
partycypacyjne oraz preferencje
wynikające z umów o UPO nie
są wobec siebie konkurencyjne,
a podatnik niemający prawa
do zastosowania jednej z tych
preferencji może być uprawniony do
zastosowania drugiej, w niektórych
przypadkach korzystne może wydawać
się zrezygnowanie z skorzystania
ze zwolnienia partycypacyjnego
na rzecz preferencji z umowy
o UPO, nawet jeśli umowa o UPO
przewiduje opodatkowanie WHT
w kraju źródła. W szczególności,
w odniesieniu do należności
licencyjnych może zmniejszyć to
ryzyko złożenia nieprawdziwego
oświadczenia o spełnieniu warunków
do zastosowania preferencji
i zastosowania sankcji w odniesieniu
do płatnika. Natomiast kwestię
wyboru właściwej podstawy prawnej
i szczegółowego zakresu badania
statusu kontrahenta zawsze warto
skonsultować z doradcą podatkowym.

"

Niezależnie od powyższych
kontrowersji i pytań istotne jest, aby
badanie statusu odbiorcy należności
stało się elementem standardowych
wewnętrznych procedur płatnika,
jest bowiem kluczowym elementem
dochowania tzw. należytej staranności
wymaganej od płatnika przez nowe
przepisy.

Martyna Szatkowska
starszy konsultant w zespole ds. CIT
w KPMG w Polsce

Aleksander Makieła
ekspert w zespole ds. CIT
w KPMG w Polsce

Frontiers in tax | czerwiec 2019
© 2019 KPMG Tax M.Michna sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

13

14

Frontiers in tax | czerwiec 2019
© 2019 KPMG Tax M.Michna sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie płatnika
jako „prosty” sposób
na skorzystanie
z preferencyjnego
opodatkowania WHT
Przypadki, w których łączna wysokość należności wypłacanych
przez polskiego płatnika na rzecz tego samego podatnika
z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust.
1 ustawy o CIT w danym roku podatkowym przekroczy kwotę
2.000.000 zł nie zawsze muszą oznaczać konieczność poboru
podatku u źródła z zastosowaniem stawek określonych
w polskim prawie podatkowym. Ustawodawca przewidział
bowiem dwa warianty umożliwiające skorzystanie
z preferencyjnych zasad opodatkowania. Jednym z nich
jest przedłożenie przez płatnika organowi podatkowemu
odpowiedniego oświadczenia (na gruncie ustawy o CIT jest ono
uregulowane w art. 26 ust. 7a i nast.).
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Treść oświadczenia i warunki
złożenia oświadczenia
Oświadczenie płatnika jest
instytucją przewidzianą dla
płatności podlegających zwolnieniu
z opodatkowania podatkiem u źródła,
opodatkowaniu obniżoną stawką bądź
objętych możliwością niepobrania
tego podatku (na podstawie
szczególnych przepisów ustawy o CIT
lub właściwych umów o unikaniu
podwójnego opodatkowania). Stanowi
ono potwierdzenie, że płatnik posiada
dokumenty wymagane przez przepisy
prawa podatkowego dla zastosowania
preferencyjnych zasad opodatkowania
wynikających z przepisów
szczególnych lub umów o unikaniu
podwójnego opodatkowania oraz, że
według jego wiedzy nie występują
okoliczności, które wyłączałyby
możliwość zastosowania preferencji
w zakresie podatku u źródła w danym
przypadku. Oświadczenie w postaci
elektronicznej odpowiadającej

16

strukturze logicznej dostępnej
w Biuletynie Informacji Publicznej
(formularz WH-OSC) powinien złożyć
kierownik jednostki w rozumieniu
przepisów ustawy o rachunkowości
do urzędu skarbowego właściwego
dla podatnika (odbiorcy należności)
najpóźniej w dniu wypłaty należności
(mimo, że standardowe informacje
o poborze podatku bądź jego braku
złożyć należy do urzędu skarbowego
dopiero w kolejnym miesiącu).
Podkreślenia wymaga fakt, że
oświadczenie w przypadku zarządu
wieloosobowego powinni podpisać
wszyscy członkowie zarządu osobiście
(nie tylko ci zaangażowani w sprawy
finansowe czy podatkowe). Nie jest
możliwe złożenie oświadczenia przez
pełnomocnika.
Ograniczenie czasowe oświadczenia
Warto zaznaczyć również, że ważność
oświadczenia upływa z końcem
drugiego miesiąca następującego

po miesiącu, w którym zostało ono
złożone. W przypadku dokonywania
na rzecz tego samego podatnika
dalszych wypłat należności (po złożeniu
oświadczenia), płatnik może korzystać
z preferencyjnego opodatkowania aż
do upływu ważności oświadczenia.
Następnie płatnik powinien złożyć
kolejne oświadczenie tego samego
rodzaju.
Weryfikacja dokumentów i informacji
Może się wydawać, że złożenie przez
płatnika przedmiotowego oświadczenia
stanowi prostą drogę do zastosowania
preferencyjnego opodatkowania. Należy
jednak zaznaczyć, że jego złożenie
musi być poprzedzone dokładną
weryfikacją występowania czynników
i okoliczności, które mogłyby wykluczyć
możliwość zastosowania obniżonej
stawki, zwolnienia lub niepobrania
podatku u źródła na podstawie
przepisów szczególnych lub właściwych
umów o unikaniu podwójnego
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Przerzucenie
całkowitej
odpowiedzialności
za złożenie
oświadczenia
na płatnika oraz
(wszystkie) osoby
działające w jego
imieniu miało
być zabiegiem
ograniczającym
nadużywanie
przedmiotowego
uproszczenia.

opodatkowania (zob. artykuł: Nowe
obowiązki w zakresie podatku u źródła
od 1 stycznia 2019 r. Jak dochować
należytej staranności?). Znowelizowane
przepisy prawa podatkowego nie
przewidują w tym zakresie jednolitych
zasad oraz metod przedmiotowej
weryfikacji, co może przekładać się na
zwiększenie ryzyka kwestionowania
prawidłowości złożonych oświadczeń
przez organy podatkowe. Nie ulega
jednak wątpliwości, że etap weryfikacji
powinien być przeprowadzony
z należytą starannością oraz
uwzględniać dotychczasowo
wypracowane stanowiska doktryny,
praktyki rynkowej oraz orzeczniczej
(np. w zakresie statusu rzeczywistego
odbiorcy należności czy prowadzenia
rzeczywistej działalności gospodarczej).
Odpowiedzialność za złożenie
zakwestionowanego oświadczenia
W ramach stosowania opisywanego
uproszczenia nie można zapominać
także o szeregu sankcji, zarówno
w wymiarze karnoskarbowym,
jak i podatkowym, które zostały
wprowadzone przez polskiego
ustawodawcę. Osoba składająca
oświadczenie w imieniu płatnika za
wszelkie nieprawidłowości związane
ze złożonym oświadczeniem ponosi
odpowiedzialność karną. Kodeks karny
skarbowy przewiduje w tym zakresie
karę grzywny w wymiarze do 720
stawek dziennych, karę pozbawienia
wolności, albo obie te kary łącznie.
Ponadto Ordynacja podatkowa
wprowadza możliwość nałożenia przez
organy podatkowe dodatkowego
zobowiązania podatkowego
w wysokości 10% podstawy
opodatkowania należności, w stosunku
do której płatnik zastosował obniżoną
stawkę podatku lub nie pobrał podatku
(wysokość ta może zostać w pewnych
przypadkach podwojona). Przerzucenie
całkowitej odpowiedzialności za
złożenie oświadczenia na płatnika
oraz (wszystkie) osoby działające
w jego imieniu miało być zabiegiem
ograniczającym nadużywanie
przedmiotowego uproszczenia.
W rzeczywistości może być jednak
barierą przed jego stosowaniem, która
z jednej strony zobowiązuje płatnika do
podjęcia skrupulatnych działań przed
złożeniem oświadczenia, z drugiej

natomiast wprowadza niepewność
i obawy przed ewentualnym
zakwestionowaniem i nałożeniem
ustawowo przewidzianych sankcji.
Podsumowanie
Zgodnie z uzasadnieniem do rządowego
projektu ustawy wprowadzającego
omawiane zmiany, rozwiązanie
przewidujące możliwość złożenia przez
płatnika oświadczenia ma na celu
uproszczenie rozliczeń podatku u źródła
dokonywanych między płatnikiem
i podatnikiem, wykazujących się we
wzajemnych relacjach gospodarczych
zaufaniem oraz posiadających
wiedzę o spełnieniu przesłanek do
zastosowania preferencyjnych zasad
opodatkowania. Jednakże ze względu
na szeroki zakres przedmiotowy
oświadczenia, który musi zostać
potwierdzony przez płatnika, oraz
przewidziane sankcje należy pamiętać,
żeby przed jego złożeniem każdorazowo
uzyskać, a następnie przeanalizować
wszelkie informacje i dokumenty
otrzymywane od zagranicznych
podatników i w razie wątpliwości
skonsultować je z doradcą w celu
uzyskania jego opinii.

dr Konrad Kleszczewski
młodszy menedżer w zespole ds. CIT
w KPMG w Polsce

Karolina Jaskulska
konsultant w zespole ds. CIT
w KPMG w Polsce
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Opinia o stosowaniu
zwolnienia jako
właściwa alternatywa
dla oświadczenia
płatnika w stosunku
do wybranych
rodzajów płatności
Korzystna dla podatników instytucja opinii o stosowaniu
zwolnienia z poboru zryczałtowanego podatku dochodowego
(dalej: „opinia WHT”) została uregulowana w art. 26b ustawy
o CIT. Zastosowanie instytucji opinii WHT może stanowić
stosunkowo korzystny instrument ochronny od poboru podatku
u źródła (dalej: „WHT”) w oparciu o nowo wprowadzony
mechanizm od 2019 roku (w szczególności w porównaniu do
opisanego do poprzedniej części alternatywnego mechanizmu
oświadczenia składanego przez reprezentantów płatnika).
Podobne rozwiązanie zostało już zastosowane w niemieckim
systemie prawnym.

18
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Płatności i podmioty uprawnione
do uzyskania opinii WHT
Należy przy tym mieć na względzie,
że opinię WHT można uzyskać
tylko w stosunku do ograniczonego
katalogu płatności – odsetek,
należności licencyjnych, dywidend
oraz wybranych innych przychodów
(dochodów) z tytułu udziału w zyskach
osób prawnych korzystających
z tzw. zwolnień partycypacyjnych
zaimplementowanych do ustawy
o CIT (przede wszystkim: art. 21
ust. 3 i art. 22 ust. 4) na podstawie
dyrektyw unijnych. W stosunku do
szeregu płatności – np. za usługi
niematerialne, które na podstawie
ustawy o CIT traktowane są jako
podlegające WHT, a w świetle
większości umów o unikaniu
podwójnego opodatkowania jako
zyski przedsiębiorstw (niepodlegające
WHT), brak jest możliwości złożenia
wniosku o wydanie opinii WHT.
Wniosek o wydanie opinii
WHT składa (i) podatnik, który
w związku z uzyskaniem należności
osiąga przychód podlegający
opodatkowaniu WHT lub (ii) płatnik,
o ile był zobowiązany do poniesienia
ekonomicznego ciężaru zapłaty
podatku u źródła. Zatem, tylko
w przypadku, w którym w umowie
będącej podstawą dokonywanych
płatności znajduje się tzw. klauzula
ubruttowienia podatku u źródła,
wniosek o wydanie opinii WHT składa

płatnik tego podatku. W pozostałych
przypadkach możliwość uzyskania
opinii WHT adresowana jest do
podatnika (a więc najczęściej
podmiotu zagranicznego, na rzecz
którego wypłacana jest należność).
Wymogi dotyczące wniosku
o opinię WHT
Skorzystanie z instytucji opinii WHT
obwarowane zostało szeregiem
wymogów, których spełnienie
zależy od zgromadzenia wiarygodnej
dokumentacji oraz starannego
przygotowania wniosku do organu
podatkowego. W tym kontekście
kluczowe jest, już na etapie
przygotowawczym, dokonanie
kompleksowej analizy, aby organ
podatkowy wyposażony w prawo do
odmowy wydania opinii pozytywnie
rozpatrzył wniosek. Procedura
uzyskania opinii WHT składa się
z kilku etapów, których kierunek został
wyznaczony przepisami ustawy o CIT.
Punktem wyjścia przy konstruowaniu
wniosku jest udowodnienie, że
istnieją niepodważalne podstawy
do przyznania zwolnienia z podatku
u źródła. Analizie poddawane
są wówczas warunki określone
w ustawie o CIT, dotyczące m. in:
rezydencji podatkowej wypłacającego
i odbiorcy należności, posiadania
odpowiedniego udziału kapitałowego
i statusu rzeczywistego właściciela
należności.

Nie mniej ważne na etapie
przygotowywania wniosku jest
należyte zweryfikowanie tego, czy
podatnik (zwykle niebędący polskim
rezydentem podatkowym), na
którym ciąży obowiązek podatkowy,
prowadzi rzeczywistą działalność
gospodarczą w kraju miejsca jego
siedziby. Punktem odniesienia
są wówczas kryteria weryfikacji,
których otwarty katalog zawierają
przepisy ustawy o CIT dotyczące
opodatkowania zagranicznych
spółek kontrolowanych, a praktyczne
stosowanie determinują interpretacje
organów podatkowych i orzecznictwo
sądów administracyjnych.
Szczególną uwagę należy zwrócić
również na potencjalne ryzyka
w obszarze nadużyć podatkowych,
np. wykorzystywania podmiotów
o nieudokumentowanej historii
podatkowej, nowopowstałych czy
zarejestrowanych w jurysdykcjach
uznawanych za stosujące szkodliwą
konkurencję podatkową.
W trakcie przygotowania wniosku
o wydanie opinii WHT powinna
zostać zweryfikowana cała struktura
faktyczna i prawna, w ramach której
zastosowanie miałoby znaleźć
zwolnienie z WHT, pod kątem
jej rzeczywistego charakteru,
celem wykluczenia możliwości
zastosowania ogólnej lub szczególnej
klauzuli przeciwko unikaniu
opodatkowania.
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Zagadnienia praktyczne
Co również istotne, wniosek
o wydanie opinii WHT należy
złożyć oddzielnie dla każdego
tytułu prawnego. Powyższa analiza
dotycząca przesłanek odmowy
wydania opinii WHT powinna być
zatem dokonywana każdorazowo
w stosunku do każdego tytułu
prawnego, na podstawie którego
wypłacane są należności
podlegające WHT.
Podczas przygotowania wniosku
wymagane jest także zadbanie
o zgodność ze stanem rzeczywistym
dołączonej do wniosku dokumentacji.
We wniosku o wydanie opinii
WHT znajduje się oświadczenie
wnioskodawcy potwierdzające,
że przedstawione fakty są zgodne
z prawdą oraz, że dokumentacja
załączona do wniosku jest
zgodna z oryginałem. Złożenie
takiego oświadczenia w praktyce
oznacza, że niezgodność treści
wniosku ze stanem faktycznym
może spowodować pociągnięcie
wnioskodawcy do odpowiedzialności

karnoskarbowej. W tym kontekście
zaleca się przeprowadzenie
pogłębionej analizy przed złożeniem
wniosku o wydanie opinii WHT.
Warto również wskazać, że wniosek
o wydanie opinii o stosowaniu
zwolnienia z WHT składany przez
podatnika (WH-WOZ) zawiera rubrykę
na identyfikator podatkowy NIP.
W konsekwencji, podatnik WHT
składający wniosek o wydanie opinii
powinien uzyskać i wskazać polski
Numer Identyfikacji Podatkowej.

Grzegorz Wójcik
młodszy menedżer w zespole ds. CIT
w KPMG w Polsce

Moc ochronna
Opinia WHT przeznaczona dla
podmiotów, które podlegają
opodatkowaniu podatkiem u źródła,
stanowi w praktyce wielowymiarowy
instrument, którego wykorzystanie
wymaga specjalistycznej analizy.
Jednakże, o ile stan faktyczny
w związku z dokonywanymi
płatnościami nie ulegnie istotnej
zmianie, opinia posiada moc ochronną
dla wnioskodawcy przez 36 kolejnych
miesięcy od dnia jej wydania.

Maciej Sawczuk
konsultant w zespole ds. CIT
w KPMG w Polsce

Frontiers in tax | czerwiec 2019 21
© 2019 KPMG Tax M.Michna sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

22 Frontiers in tax | czerwiec 2019
© 2019 KPMG Tax M.Michna sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Kiedy WHT jednak
zostanie pobrany –
szczególna procedura
zwrotu podatku
Jedna z kluczowych zmian wprowadzonych w życie z początkiem
2019 roku w ramach nowych przepisów o zryczałtowanym
podatku dochodowym (podatek u źródła, „WHT”) dotyczy
szczególnej procedury zwrotu tego podatku, która została
określona w nowo dodanym art. 28b ustawy o CIT. Wprowadza
ona zasady zwrotu WHT, który został pobrany przez płatnika
w stosunku do należności wypłacanych na rzecz tego samego
podatnika w sytuacji, gdy kwota tych należności przekroczyła
próg 2.000.000 zł w danym roku, a płatnik zdecydował się pobrać
podatek – tj. nie zostało złożone oświadczenie reprezentantów
płatnika lub uzyskania opinia o stosowaniu zwolnienia.
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Wniosek o zwrot podatku u źródła
Warunkiem uzyskania zwrotu podatku
u źródła jest złożenie szczególnego
wniosku. W pierwszej kolejności
należy jednak ustalić, jaki podmiot jest
uprawniony do zwrotu podatku. Wniosek
może bowiem złożyć zarówno podatnik
(tj. podmiot otrzymujący należność
wypłacaną z Polski), jak również płatnik
tego podatku, ale tylko jeżeli poniósł
on ekonomiczny ciężar podatku (tj.
sfinansował on koszt tego podatku
z własnych środków). Taka sytuacja
wystąpi np. w przypadku zastosowania
umownej klauzuli ubruttowienia
wypłacanej należności.
Wniosek składa się wyłącznie w formie
elektronicznej i należy go skierować
do naczelnika urzędu skarbowego
właściwego dla siedziby podatnika,
a w przypadku nierezydentów – do
naczelnika urzędu skarbowego
właściwego w sprawach opodatkowania
osób zagranicznych.
Sam wniosek składa się na szczególnych
formularzach. W przypadku podatnika
będzie to formularz WH-WCZ,
a w przypadku płatnika podatku –
WH-WCP (wzory tych formularzy
zostały już opublikowane na stronie
Ministerstwa Finansów). Wnioskodawca
jest zobowiązany wskazać w treści
tego wniosku szereg informacji
niezbędnych do zidentyfikowania
podmiotu otrzymującego płatności
(w tym zagraniczny numer identyfikacji
podatnika) oraz charakteru samej
płatności (np. tytuł płatności, okres
dokonywania wypłat). Wnioskodawca
jest również zobowiązany wskazać
kwotę podatku, o zwrot której
wnioskuje, a także inne informacje i dane
kontaktowe.
Warto również pamiętać, że wniosek
zawiera oświadczenie wnioskodawcy,
że fakty przedstawione we wniosku
są zgodne z prawdą oraz że załączona
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dokumentacja jest zgodna z oryginałem
(oświadczenie to dotyczy również
dokumentów składanych na kolejnych
etapach postępowania). Zatem, bardzo
jest istotne to, aby składając wniosek
posiadać pewność co do zasadności
zwrotu podatku. W tym zakresie
rekomendowane jest przeprowadzenie
szczegółowej analizy dokumentów
stanowiących podstawę zwrotu podatku
pod kątem spełnienia warunków
dotyczących statusu rzeczywistego
właściciela oraz prowadzenia
rzeczywistej działalności gospodarczej.
W innym przypadku można będzie
narazić się na konsekwencje karnoskarbowe (np. zarzut składania organowi
podatkowemu nieprawdziwych
oświadczeń).
Dokumenty załączane do wniosku
Kwestią wymagającą odrębnego
omówienia jest sam zakres
dokumentacji składanej razem
z wnioskiem o zwrot podatku u źródła
w ramach tej szczególnej procedury.
Ustawa o CIT wymienia szereg
dokumentów, które należy załączyć
do wniosku o zwrot. Warto pamiętać,
że katalog ten jest otwarty, a organ
podatkowy może wymagać przedłożenia
dodatkowych dokumentów (sam
formularz wniosku dopuszcza bowiem
możliwość uzupełnienia poprzednio
złożonego wniosku).
Jednym z takich dokumentów jest
aktualny certyfikat rezydencji podatnika.
Należy upewnić się, że dokument ten
posiada właściwą formę (dopuszczalny
jest bowiem oryginał, jego kopia
poświadczona notarialnie albo certyfikat
w formie elektronicznej, o ile formę taką
przewiduje zagraniczna jurysdykcja).
Certyfikat ten powinien być ważny na
okres, którego dotyczy zwrot podatku.
Ponadto, do wniosku należy załączyć
m.in. dokumenty dotyczące przelewów
bankowych lub przedstawiające

sposób rozliczenia, czy też przekazania
należności, z którymi wiązała się zapłata
podatku u źródła. Wnioskodawca
dołącza też dokumentację dotyczącą
zobowiązania do wypłaty należności
(w praktyce oznacza to zwykle umowę,
zamówienie czy potwierdzenie jego
realizacji).
W przypadku płatności, co do których
znajduje zastosowanie zwolnienie na
podstawie przepisów implementujących
dyrektywy unijne w odniesieniu do
dywidend (art. 22 ust. 4) oraz płatności
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odsetek i należności licencyjnych (art.
21 ust. 3), wniosek powinien zostać
uzupełniony o oświadczenie podatnika,
że w stosunku do wypłacanych
należności spełnione zostały warunki
dla zastosowania zwolnienia z podatku
u źródła.
Z kolei, jeżeli wnioskodawcą jest
sam podatnik, to do wniosku należy
załączyć jego odrębne oświadczenie
potwierdzające, że jest on rzeczywistym
właścicielem wypłacanych należności
(zgodnie z nową definicją), a także, że
jest on podmiotem, na którym ciąży
obowiązek podatkowy w stosunku do
należności, w związku z którą składany
jest wniosek. Wydaje się, że wymóg
złożenia tego ostatniego oświadczenia
stanowi swego rodzaju zabezpieczenie
na wypadek braku klauzuli dotyczącej
rzeczywistego właściciela w umowie
o unikaniu podwójnego opodatkowania,
która będzie miała zastosowanie
w danej sprawie. Nawet wówczas organ
podatkowy będzie mógł testować status
tego podatnika na podobnych zasadach,
jakich weryfikowany jest status
rzeczywistego właściciela.
Dodatkowo, wniosek składany
przez podatnika powinien zawierać
jego oświadczenie o prowadzeniu
rzeczywistej działalności gospodarczej
w kraju siedziby dla celów podatkowych,
z którą związany jest uzyskany przychód,
o ile należności są uzyskiwane
w związku z prowadzoną działalnością
gospodarczą.
Z kolei, w przypadku wniosku
składanego przez płatnika, należy
załączyć dokumenty, z których będzie
wynikać obowiązek poniesienia
ekonomicznego ciężaru podatku ze
środków własnych płatnika (np. ustaleń
umownych, które zawierają klauzule
ubruttawiające).

Procedura zwrotu podatku
Sama procedura zwrotu podatku budzi
szereg wątpliwości interpretacyjnych.
Oprócz konieczności spełnienia wielu
warunków formalnych, w celu uzyskania
zwrotu wnioskodawca musi liczyć
się również z długotrwałą procedurą
weryfikacyjną prowadzoną przez organ
podatkowy.
Co do zasady zwrot podatku następuje
bez zbędnej zwłoki, nie później niż
w terminie 6 miesięcy od dnia wpływu
wniosku o zwrot. Jednak regulacje
określające ten szczególny tryb zwrotu
podatku wskazują, że organ podatkowy
podejmuje działania polegające na
wystąpieniu z wnioskiem o udzielenie
informacji podatkowych do właściwego
organu innego państwa, m.in. w celu
potwierdzenia spełnienia warunków
do zwrotu podatku (m.in. statusu
rzeczywistego właściciela, prowadzenia
rzeczywistej działalności gospodarczej
przez zagranicznego podatnika).
W praktyce czynności polegające na
wymianie informacji między organami
podatkowymi różnych państw trwają
miesiącami.
Ponadto, w uzasadnionych przypadkach,
organ podatkowy może przedłużyć
wskazany termin zwrotu podatku
w zasadzie bezterminowo, tj. do czasu
zakończenia weryfikacji wniosku. Wydaje
się zatem, że 6-cio miesięczny termin
na uzyskanie zwrotu podatku może
mieć w praktyce charakter abstrakcyjny
(nierealny do spełnienia w ramach
obecnie obowiązujących zasad zwrotu),
a możliwość uzyskania odsetek za okres
przedłużającego się zwrotu podatku
może być iluzoryczna (przyczyny
niezależne od organu).

Ostatnim z dokumentów jest
uzasadnienie, że warunki będące
przedmiotem oświadczeń w zakresie
obowiązku podatkowego, statusu
rzeczywistego właściciela i prowadzenia
rzeczywistej działalności gospodarczej,
są spełnione.

Jednocześnie, w szczególnych
przypadkach ustawa o CIT przewiduje
możliwość weryfikacji zasadności zwrotu
po upływie 6-cio miesięcznego terminu
w ramach odrębnych procedur (w tym
kontroli podatkowej, kontroli celnoskarbowej, postępowania podatkowego
a także kontroli podatkowej prowadzonej
na terytorium państwa siedziby podatnika
dla celów podatkowych).

Jednocześnie należy podkreślić,
że przedstawiona powyżej lista
dokumentów stanowi katalog otwarty.

Po zakończeniu weryfikacji wniosku,
organ podatkowy, co do zasady, orzeka
w drodze decyzji, tj. może odpowiednio

dokonać zwrotu podatku albo odmówić
jego zwrotu rozpoczynając tym samym
w praktyce spór z podatnikiem lub
płatnikiem.
Podsumowując regulacje określające tryb
zwrotu podatku u źródła, nietrudno dojść
do przekonania, że uzyskanie zwrotu
podatku może być skomplikowanym
zadaniem. Taka konstrukcja przepisów
(w tym otwarty katalog dokumentów
i brak terminów zakończenia sprawy
dla organu podatkowego) sprawią, że
wnioskodawca nie będzie miał pewności
co do terminu otrzymania zwrotu, jak
i formy zakończenia postępowania.
Należy spodziewać się, że nawet
w najbardziej klarownych sytuacjach
postępowania nie zakończą się przed
terminem 6-miesięcy.

Jarosław Nożewski
starszy menedżer w zespole ds. CIT
w KPMG w Polsce

Joanna Marciniak
supervisor w zespole ds. CIT
w KPMG w Polsce

Anna Pypkowska
konsultant w zespole ds. CIT
w KPMG w Polsce
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Publikacje KPMG
Analizy i raporty KPMG tworzone są dzięki wiedzy i doświadczeniu naszych ekspertów. Publikacje
te podejmują problemy istotne dla przedsiębiorców prowadzących działalność w Polsce i na świecie.
Roczne zeznania podatkowe Polaków PIT 2018
Badanie KPMG w Polsce pt. ,,Roczne zeznania podatkowe Polaków PIT 2018” zostało przeprowadzone
metodą wywiadów telefonicznych CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview) na reprezentatywnej
próbie 1000 dorosłych Polaków. Na pytania odpowiedziały osoby mające obowiązek rozliczenia się z urzędem
skarbowym za rok 2018. W grupie badanych nie zostały uwzględnione osoby, za które zeznanie podatkowe
przygotowuje i składa ZUS. Badanie zostało przeprowadzone w dniach 4-13.03.2019 r. przez firmę badawczą
Norstat. Celem badania było poznanie, w jaki sposób Polacy rozliczają swój podatek dochodowy za 2018 rok.

Barometr cyberbezpieczeństwa. W obronie przed cyberatakami
Raport KPMG w Polsce pt. „Barometr cyberbezpieczeństwa. W obronie przed cyberatakami” powstał na
podstawie badania zrealizowanego na próbie 100 firm. Badanie zostało zrealizowane metodą CATI (ang.
Computer-Assisted Web Interview) wśród osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo IT (członków zarządu,
dyrektorów ds. bezpieczeństwa, prezesów, dyrektorów IT lub innych osób odpowiedzialnych za ten obszar).
Badanie zostało zrealizowane w lutym 2019 roku.
Wsparcie dla działalności innowacyjnej – narzędzia podatkowe.
Jak przedsiębiorstwa prowadzą działalność B+R
Raport KPMG w Polsce pt. „Wsparcie dla działalności innowacyjnej – narzędzia podatkowe. Jak
przedsiębiorstwa prowadzą działalność B+R” powstał na postawie badania przeprowadzonego na próbie 150
firm o rocznych przychodach przekraczających 30 mln zł, prowadzących działalność badawczo-rozwojową
w Polsce. Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych CATI (ang. Computer-Assisterd
Telephone Interview) w styczniu 2019 r. Celem raportu było poznanie opinii przedsiębiorstw na temat
dostępnych zachęt podatkowych oraz roli, jaką odgrywają te instrumenty w budowaniu innowacyjnej
gospodarki.
Global Lease Accounting Survey. Lease accounting is here: Are you ready?
Raport KPMG International pt. „Global Lease Accounting Survey. Lease accounting is here: Are you ready?”
prezentuje kluczowe wyzwania, przed którymi stanęły i mogą stanąć przedsiębiorstwa przy wdrażaniu
nowego standardu rachunkowości w zakresie leasingu. W badaniu KPMG wzięło udział ponad 800 firm na
całym świecie, z których ponad 550 ma swoją siedzibę w obu Amerykach, prawie 100 w EMEA i prawie 150
w ASPAC. Uwzględniono zarówno przedsiębiorstwa publiczne, jak i prywatne, wywodzące się ze wszystkich
głównych gałęzi przemysłu.
Raport: PSD2 i Open Banking. Rewolucja czy ewolucja?
Raport pt. „PSD2 i Open Banking. Rewolucja czy ewolucja?” został przygotowany przez KPMG we
współpracy ze Związkiem Banków Polskich. Jego celem było zbadanie, jak w Polsce banki, banki spółdzielcze
oraz podmioty z sektora pozabankowego postrzegają zmianę regulacyjną. Badaniem zostali objęci
również klienci, bez których idea otwartej bankowości byłaby bezcelowa. Badanie konsumenckie zostało
przeprowadzone na próbie 1210 respondentów metodą CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview)
w grudniu 2018 r. Druga część badania, przeprowadzona wśród banków, banków spółdzielczych i firm
z sektora pozabankowego objęła 73 osoby. Blisko połowa z nich to osoby pracujące w bankach, 22% było
zatrudnionych w bankach spółdzielczych, a 31% w organizacjach zaliczanych do grupy TPP (m.in. instytucje
płatnicze i fintechy).
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