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ORGANY PODATKOWE AKCEPTUJĄ ELEKTRONICZNE CERTYFIKATY REZYDENCJI 

 

 

Zwracamy Państwa uwagę, iż w dniu 26 czerwca 2017 r. Szef Krajowej Administracji 

Skarbowej zmienił z urzędu (sygn. DPP7.8221.33.2017.GFQV) negatywną  interpretację 

indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 25 sierpnia 2016 r. (sygn. 

ILPB3/4510-1-281/16-4/ŁM) w zakresie prawa do stosowania elektronicznych certyfikatów 

rezydencji podatkowej. 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami na osobach fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą, osobach prawnych oraz innych jednostkach organizacyjnych - jako płatnikach - 

ciąży obowiązek poboru i wpłaty do właściwego urzędu skarbowego podatku u źródła od 

należności określonych w art. 21 ust. 1 ustawy o CIT oraz art. 29 ust. 1 ustawy o PIT, które 

są wypłacane dla zagranicznych podmiotów (licencje, odsetki, wybrane usługi 

niematerialne). Powyższe regulacje stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu 

podwójnego opodatkowania (dalej: UPO). Zastosowanie stawki podatku wynikającej ze 

stosownej UPO lub niepobranie podatku jest możliwe jedynie w przypadku posiadania przez 

polskiego płatnika certyfikatu rezydencji podatkowej zagranicznego kontrahenta. 

 

Dotychczas polskie organy podatkowe utrzymywały stanowisko, iż w przypadku, gdy zgodnie 

z przepisami danego państwa możliwe jest uzyskanie certyfikatu rezydencji podatkowej 

zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej, to w Polsce akceptowalny jest tylko 

oryginał jego papierowej formy. Elektroniczna forma certyfikatu rezydencji podatkowej nie 

była kwestionowana przez organy podatkowe wyłącznie w sytuacji, gdy państwo rezydencji 

kontrahenta nie wydawało certyfikatów w formie papierowej.  

 

Zdaniem Szef Krajowej Administracji Podatkowej powyższe stanowisko nie zasługuje na 

aprobatę. W zmienionej interpretacji podkreślono, iż zarówno ustawa o CIT jak i Ordynacja 

podatkowa nie zawierają szczególnych postanowień wskazujących jaką formę powinien 

posiadać certyfikat rezydencji podatkowej akceptowalny w Polsce. W konsekwencji, w 

przypadku gdy zgodnie z prawem danego państwa właściwy organ podatkowy ma prawo 

wydać certyfikatu rezydencji podatkowej w formie elektronicznej oraz papierowej i obie te 

formy mają status równorzędny, to nie ma podstaw aby takiego certyfikatu nie honorować. 

 

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. 


