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Warszawa, 27.10.2021 r. 

 
 

Sz. P. Kazimierz Kleina 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 

Publicznych Senat Rzeczpospolitej Polskiej 

 

 

 
Szanowny Panie Przewodniczący,  

 

W imieniu niżej wskazanych izb bilateralnych, które wchodzą w skład International Group of 

Chambers of Commerce - IGCC) (dalej: IGCC) przekazujemy uwagę do ustawy z dnia 1 

października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o 

podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1532 

wraz z autopoprawką, druk sejmowy nr 1532-A, dalej: Ustawa) w zakresie dotyczącym 

przepisów przejściowych związanych z tzw. podatkiem u źródła. 

W odniesieniu do podatku u źródła (dalej: WHT), Ustawa wprowadza łagodzące warunki w 

zakresie stosowania tzw. reżimu „Pay and refund”. Mechanizm ten, w swoim aktualnym 

kształcie zobowiązuje przedsiębiorców dokonujących określonych wypłat do pobrania 

podatku u źródła niezależnie od treści obowiązujących Polskę umów międzynarodowych i 

zwolnień wynikających z implementowanych Dyrektyw unijnych z możliwością następczego 

wystąpienia o jego zwrot (pod warunkiem spełnienia szeregu warunków). Z uwagi na 

skomplikowanie wprowadzonych w 2019 roku przepisów, mechanizm „Pay and refund” był 

przedmiotem krytyki przedsiębiorców, zaś jego wejście w życie było kilkukrotnie odraczane 

przez Ministerstwo Finansów. 

Nowe, złagodzone warunki stosowania reżimu zgodnie z Ustawą mają wejść w życie 

począwszy od 1 stycznia 2022 roku.  

Stosowanie wprowadzonych w 2019 roku przepisów jest aktualnie odroczone na mocy 

rozporządzenia Ministra Finansów, do 31.12.2021 roku. Jednocześnie, Ustawa przewiduje 

przepis przejściowy zgodnie z którym, jeśli rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i 

rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2022 r., a zakończy się po dniu 31 grudnia 2021 r. to 

podatnik stosuje przepisy CIT w brzmieniu dotychczasowym  do końca przyjętego roku 

podatkowego. Połączenie obu dyspozycji powoduje, że w przypadku podatników z tzw. 

łamanym rokiem podatkowym istnieje ryzyko uznania iż od 1 stycznia 2022 r do końca 
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swojego roku podatkowego, stosują oni mechanizm „Pay and Refund” a także m.in. przepisy 

dotyczące rzeczywistego właściciela płatności czy należytej staranności w aktualnie 

obowiązującym, niekorzystnym dla przedsiębiorców brzmieniu. 

 W związku z powyższym w ocenie Izb konieczna jest zmiana art. 64 Projektu w następujący 

sposób: 

 „Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż 

rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2022 r., a zakończy się po dniu 31 

grudnia 2021 r., stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy 

zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym, z wyjątkiem art. 4a pkt 29, art. 17 ust. 

1 pkt 23a, 58a i 62, art. 18db, art. 18ea–18ef, art. 24d ust. 9a oraz zmian wprowadzanych w 

art. 26, art. 26b oraz art. 28b tej ustawy” 

Osoba składająca zgłoszenie, 

 

 

 

_________________________ 

Międzynarodowa Grupa Izb Handlowych – International Group of Chambers of Commerce 

(IGCC) powstała w 2005 r. w celu stworzenia jednolitej platformy do komunikacji dla 

międzynarodowego środowiska przedsiębiorstw z władzami Rzeczpospolitej. 

Obecnie IGCC skupia 17 Izb Handlowych, które reprezentuje obecnie 23 kraje i ponad 2700 

przedsiębiorstw, przedstawicieli najbardziej znaczących inwestorów zagranicznych na 

polskim rynku, zatrudniającym bezpośrednio ponad 800 tysięcy osób. 

  

 W imieniu: 

1. Advantage Austria 

2. AHK Polska (Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa) 

3. AmCham (Amerykańska Izba Handlowa w Polsce) 

4. BBC (Belgijska Izba Gospodarcza) 

5. BPCC (Brytyjsko-Polska Izba Handlowa) 

6. CCIFP (Francusko-Polska Izba Gospodarcza) 

7. CCII (Włosko-Polska Izba Handlowo-Przemysłowa w Polsce) 

8. ICC (Irlandzka Izba Handlowa) 
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9. NPCC (Niderlandzko-Polska Izba Gospodarcza) 

10. PHIG Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza) 

11. PICC (Polish-Israeli Chamber of Commerce) 

12. Polish Canadian Chamber of Commerce (PCCC) 

13. Polsko - Szwajcarska Izba Gospodarcza 

14. Polsko-Rumuńska Bilateralna Izba Handlowo-Przemysłowa 

15. PPCC (Polsko – Portugalska Izba Gospodarcza) 

16. SPCC (Skandynawsko – Polska Izba Gospodarcza) 

17. PLIG (Polsko-Luksemburska Izba Gospodarcza) 

 
 

 


