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Kryteria oceny objęcia nierezydentów
ograniczonym obowiązkiem podatkowym
w Polsce
Maj 2017

W skrócie
W dniu 15 maja 2017 poszerzony skład siedmiu sędziów NSA wydał wyrok, w którym
wskazał kryteria oceny podlegania przez nierezydentów świadczących usługi niematerialne
z zagranicy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Do czasu ostatniej
nowelizacji Ustawy o CIT, kwestia ta budziła liczne kontrowersje z uwagi na niejednolite
orzecznictwo.
Szczegółowe informacje
W stanie prawnym
obowiązującym przed
1 stycznia 2017 r. Ustawa o CIT
nie zawierała wyjaśnienia
pojęcia „dochody uzyskane na
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej”. W rezultacie nie było
jasne, czy nierezydent
świadczący usługi za granicą na
rzecz polskiego rezydenta
podlega w Polsce podatkowi u
źródła.
Organy podatkowe oraz część
sądów twierdziły, że sam fakt
wy płaty wynagrodzenia z

majątku polskiego rezydenta
podatkowego przesądza o
objęciu odbiorcy takiej
płatności ograniczonym
obowiązkiem podatkowym w
Polsce.
Pozostała część sądów
kwestionowała jednak takie
podejście argumentując, że
skoro miejscem wykonania
usługi nie jest terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, brak
jest obowiązku poboru podatku
u źródła.
W omawianym wyroku NSA
przychylił się do pierwszego z
omawianych stanowisk

uznając, że miejsce wykonania
usługi przez nierezydenta na
rzecz polskiego rezydenta jest
obojętne.
Należy przy tym mieć na
względzie, że omawiany wyrok
ma praktyczne zastosowanie
jedynie do płatności
dokonywanych na rzecz
nierezydentów przed 1 stycznia
2017 r.
Jeżeli chcieliby Państwo
otrzymać więcej informacji w
ty m zakresie, zapraszamy
Państwa do kontaktu ze
specjalistami PwC.
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Zastrzeżenie prawne: Publikacja ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi porady podatkowej w rozumieniu polskich przepisów, w szczególności
Ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Nie powinni Państwo opierać swoich działań/decyzji na treści informacji zawartych w tej
publikacji bez uprzedniego uzyskania profesjonalnej porady.
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