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Szanowni Państwo, 

Ustawodawca w ostatnim okresie podjął działania nakierunkowane na zaostrzenie regulacji 

podatkowych. Jednym z obszarów, który ustawodawca poddał istotnym zmianom jest tzw. 

podatek u źródła. Ustawodawca wprowadził zasadę, iż wypłacane należności (głównie 

dywidendy, odsetki, należności licencyjne i usługi niematerialne) o wartości powyżej 2 mln zł 

do jednego odbiorcy będą podlegać zasadniczo opodatkowaniu tym podatkiem, który później 

może zostać zwrócony podatnikowi lub płatnikowi. Ustawodawca wprowadza możliwość 

zwolnienia z podatku lub zastosowania niższej stawki niż przewiduje ustawa w przypadku 

oświadczenia podatnika lub uzyskania urzędowej opinii w przedmiocie zastosowania 

zwolnienia. Każdy z powyżej wskazanych mechanizmów wymaga spełnienia określonych 

przesłanek przez podatnika jak i płatnika podatku. 

Jednocześnie, dla jakichkolwiek płatności podlegających pod podatek u źródła dla których 

płatnik stosuje zwolnienia lub stawkę obniżoną konieczne jest, aby płatnik dochował należytej 

staranności. Przy ocenie dochowania należytej staranności uwzględnia się charakter 

oraz skalę działalności prowadzonej przez płatnika. Zatem w 2019 roku kluczowe zatem staje 

się wykazanie, iż płatnik dochował tego warunku. 

Mając na uwadze grożące konsekwencje w szczególności tzw. dodatkowe zobowiązanie 

podatkowe oraz odpowiedzialność z kodeksu karno-skarbowego płatnicy podatku muszą 

określić procedurę działania przy wypłacie należności do kontrahentów zagranicznych. 

W przypadku pytań lub potrzeby wsparcia pozostajemy do Państwa dyspozycji. 
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Współpracuje z Państwem w szczególności:  

 

 

KRZYSZTOF BUDASZ – PARTNER TAX & DUTY 

Doradca podatkowy, radca prawny, audytor 

 

 

 

Licencjonowany doradca podatkowy oraz radca prawny. Absolwent Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu (specjalność: finanse i rachunkowość przedsiębiorstw) oraz 

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza (kierunek: prawo). Pracę 

zawodową rozpoczął w międzynarodowej spółce doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w 

zakresie podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, procedurze 

administracyjnej i sądowo administracyjnej.  

Wieloletnie  doświadczenie w występowaniu jako pełnomocnik przed organami administracji 

publicznej jak i sądami powszechnymi. Doświadczony specjalista w badaniach i przeglądach 

podatkowych, a także w udzielaniu wsparcia przy planowaniu optymalnych podatkowo 

struktur biznesowych. 

Realizuje projekty związane z analizą rynkowego charakteru transakcji oraz przygotowaniem 

dokumentacji podatkowych dla klientów krajowych i międzynarodowych. 

Prowadzi liczne szkolenia w zakresie podatku VAT oraz podatków dochodowych m. in. dla 

Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Autor i współautor wielu publikacji, w tym „Wybrane 

aspekty opodatkowania VAT, Nowości i zmiany 2014/2015. Orzecznictwo i interpretacje 

podatkowe” oraz „Podatek VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych”. Obecnie uczestnik 

studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 


