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PODATEK U ŹRÓDŁA NIEZALEŻNIE OD MIEJSCA ZAWARCIA UMOWY I WYKONANIA 
ŚWIADCZENIA 

 
 

Zwracamy Państwa uwagę na uchwalony przez Sejm projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (dalej: PIT) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 

(dalej: CIT). Projekt ten przewiduje wprowadzenie w ustawie o CIT oraz doprecyzowanie w ustawie o 

PIT otwartego katalogu dochodów nierezydentów podatkowych, które podlegają opodatkowaniu w 

Polsce. 

 

Dochodami osiągniętymi przez nierezydentów podatkowych na terytorium Polski, mają być miedzy 

innymi dochody z tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub 

potrącanych przez polskie podmioty niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania 

świadczenia. 

 

W praktyce oznacza to, że polski podmiot nabywający określone w ustawie o CIT oraz PIT usługi 

niematerialne od podmiotów zagranicznych (doradcze, księgowe, badania rynku, zarządzania itp.), 

będzie zobowiązany potrącić od wypłacanego wynagrodzenia podatek u źródła, również w przypadku, 

gdy umowa dotycząca świadczenia usług została podpisana oraz wykonana za granicą. 

 

Obecnie, w wyniku braku normatywnej definicji w ustawie o CIT oraz nieprecyzyjnej definicji w ustawie 

o PIT pojęcia dochodów osiągniętych na terytorium Polski, ugruntowały się dwie linie orzecznicze w 

zakresie opodatkowania podatkiem u źródła określonych w ustawach kategorii usług świadczonych 

przez zagranicznych kontrahentów na rzecz polskich podmiotów: 

 

        Zgodnie z pierwszą linią orzeczniczą, podmioty niebędące rezydentami podatkowymi, 

świadczące określone usługi na rzecz polskich kontrahentów są objęte ograniczonym 

obowiązkiem podatkowym jedynie w przypadku, gdy faktyczne wykonanie usługi ma miejsce 

na terytorium Polski. 

 

        W drugiej linii orzeczniczej wskazuje się, iż w celu określenia czy dochód jest uzyskany przez 

nierezydenta podatkowego na terytorium Polski, decydujące znaczenie ma fakt, czy 

wynagrodzenie zostało wypłacone przez polski podmiot lub efekt usługi będzie 

wykorzystywany w Polsce. 

 

Jak wskazuje ustawodawca, wprowadzenie zmian w ustawach o CIT oraz PIT ma na celu 

uszczelnienie systemu podatkowego poprzez doprecyzowanie obecnie funkcjonujących regulacji.  

 

Zgodnie z projektem ustawy, nowe przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2017 r. 

 

Ustawa została skierowana do Komisji Finansów Publicznych. O postępach prac legislacyjnych 

będziemy Państwa informować na bieżąco. 

 

Jeżeli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą 
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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. 
 


