AUTOMATYCZNA WYMIANA INFORMACJI W UE OBJĘŁA KOLEJNE DOCHODY OSÓB
FIZYCZNYCH
Zwracamy Państwa uwagę na znowelizowane przepisy Ordynacji podatkowej, które dotyczą
automatycznej wymiany informacji o dochodach osób fizycznych.
Na mocy tych przepisów Minister Finansów będzie zobowiązany z urzędu, co najmniej raz w roku w
terminie 6 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego, informować władze innych państw Unii
Europejskiej o dochodach osiągniętych w Polsce przez osoby fizyczne będące zagranicznymi
rezydentami podatkowymi. Obowiązek informacyjny obejmie dochody:

m.in. ze stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście (kontrakty menedżerskie,
pełnienie funkcji w zarządzie lub radzie nadzorczej) oraz emerytur lub rent – a nie tylko z
tytułu odsetek, jak dotychczas,
 osiągnięte od 1 stycznia 2014 roku.
Nowelizacja wynika z zaimplementowania do prawa polskiego przepisów dyrektywy unijnej. Należy
zatem oczekiwać, że analogiczne regulacje zostaną wprowadzone do ustawodawstw innych państw
UE. Oznacza to, że polskie organy podatkowe będą regularnie otrzymywały informacje o dochodach
osiągniętych przez polskich rezydentów za granicą. Dla urzędów skarbowych automatyczna wymiana
informacji może stać się narzędziem do skutecznego weryfikowania rozliczeń podatku PIT.
Przepisy znowelizowane w w/w zakresie weszły w życie z dniem 21 października 2015 roku.
Jeżeli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą
pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem lub naszym
sekretariatem.
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Powyższy Newsletter stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o
zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych
komentarzach.
Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku
powyższych informacji.
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